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Τροπολογία 350
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Εντός της επικράτειάς τους, τα κράτη 
μέλη στα οποία πωλείται ένα τρόφιμο 
μπορούν να αποφασίσουν την αναγραφή 
των ενδείξεων σε μία ή περισσότερες από 
τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.
Ωστόσο, αυτή η απαίτηση δεν 
επιτρέπεται να παρεμποδίζει την παροχή 
υποχρεωτικών πληροφοριών σε άλλες 
επίσημες γλώσσες της Ένωσης που είναι 
ευκόλως καταληπτές από καταναλωτές 
στα εν λόγω κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιμα πρέπει να παρέχονται σε γλώσσα που 
κατανοούν οι καταναλωτές, οι ρυθμίσεις δεν θα έπρεπε να διαταράσσουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία των αγαθών. Οι ρυθμίσεις για τη γλώσσα θα πρέπει να είναι ευέλικτες, ούτως ώστε 
να επιτρέπουν στους καταναλωτές να λαμβάνουν πληροφορίες σε γλώσσα την οποία να 
κατανοούν χωρίς δυσκολίες, ακόμη και αν αυτή δεν είναι η μητρική τους. Η νομολογία του 
ΔΕΚ έχει υποστηρίξει αυτήν την ευελιξία.

Τροπολογία 351
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στην περίπτωση υάλινων φιαλών 
προοριζόμενων να επαναχρησιμοποιηθούν, 
οι οποίες φέρουν ανεξίτηλη ένδειξη και, ως 
εκ τούτου, δεν φέρουν ετικέτα, δακτύλιο ή 
περιλαίμιο, είναι υποχρεωτική η αναγραφή 

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

των υποχρεωτικών ενδείξεων που 
απαριθμούνται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β), γ), δ), στ), ζ) και (1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες του άρθρου 9, παράγραφος 1, στοιχεία β) "κατάλογος των συστατικών", δ) 
"ποσότητα ορισμένων συστατικών ή κατηγοριών συστατικών" και ζ) "τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες 
διατήρησης ή χρήσης" πρέπει να είναι επίσης υποχρεωτικές για προϊόντα που είναι
συσκευασμένα σε γυάλινες φιάλες προς επαναχρησιμοποίηση.

Τροπολογία 352
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Στην περίπτωση συσκευασιών ή 
περιεκτών των οποίων η μεγαλύτερη 
εκτυπώσιμη επιφάνεια έχει εμβαδόν 
μικρότερο από 80 cm2, απαιτείται η 
αναγραφή στη συσκευασία ή στην ετικέτα 
μόνο των ενδείξεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ), ε), 
στ), και στο άρθρο 29 παράγραφος 1 
στοιχείο α). Σε εθελοντική βάση είναι 
δυνατή η αναγραφή και άλλων ενδείξεων.
Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχονται με 
άλλα μέσα ή διατίθενται έπειτα από αίτηση 
του καταναλωτή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ένδειξη του ενεργειακού περιεχομένου ενός τροφίμου αποτελεί ουσιώδη πληροφορία και 
μπορεί να είναι καθοριστική για μια τεκμηριωμένη απόφαση αγοράς. Πρέπει να είναι δυνατή η 
εθελοντική αναγραφή ενδείξεων από τον παραγωγό.
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Τροπολογία 353
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Στην περίπτωση συσκευασιών ή 
περιεκτών των οποίων η μεγαλύτερη 
επιφάνεια έχει εμβαδόν μικρότερο από 
10 cm2, απαιτείται η αναγραφή επί της 
συσκευασίας ή επί της ετικέτας μόνο των 
ενδείξεων που απαριθμούνται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχεία α), γ), ε), στ) και 
στο άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο α).
Ωστόσο, η παροχή όλων των ενδείξεων 
του άρθρου 9 παράγραφος 1 μέσω 
διαδικτύου είναι υποχρεωτική και οι 
πληροφορίες διατίθενται στον τόπο 
αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση της τροπολογίας 106 της εισηγήτριας. Το γεγονός ότι ένα προϊόν είναι μικρό δεν 
δικαιολογεί την παράλειψη των υποχρεωτικών πληροφοριών που επιβάλλει το άρθρο 9. Η 
παροχή των πληροφοριών μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική.

Τροπολογία 354
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Στην περίπτωση συσκευασιών ή 
περιεκτών των οποίων η μεγαλύτερη 
εκτυπώσιμη επιφάνεια έχει εμβαδόν 
μικρότερο από 100 cm2, απαιτείται η 
αναγραφή μόνο των ενδείξεων που 
απαριθμούνται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α), γ), ε), στ). Οι ενδείξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχείο β) παρέχονται με άλλα μέσα ή 
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του καταναλωτή. διατίθενται έπειτα από αίτηση του 
καταναλωτή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να είναι ευανάγνωστη η συσκευασία, είναι αναγκαία μια εξαίρεση για τις επιφάνειες κάτω 
των 100 cm² και όχι μόνο μέχρι 10 cm². Για παράδειγμα, μια πλάκα σοκολάτας έχει 
εκτυπώσιμη επιφάνεια 70 cm².

Τροπολογία 355
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 14, παράγραφος 4, στην
περίπτωση συσκευασιών ή περιεκτών των 
οποίων η μεγαλύτερη επιφάνεια έχει 
εμβαδόν μικρότερο από 25 cm2, απαιτείται 
η αναγραφή μόνο των ενδείξεων που 
απαριθμούνται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β), γ), ε), στ). Για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων 
αναγνωσιμότητας, οι ενδείξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχείο β) παρέχονται επίσης με άλλα 
μέσα ή διατίθενται έπειτα από αίτηση του 
καταναλωτή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των συστατικών θα πρέπει να αναφέρεται πάντοτε, ανεξαρτήτως του μεγέθους της 
συσκευασίας. Εν τούτοις, δεδομένου ότι η εφαρμογή του άρθρου 14, παράγραφος 4 δεν 
εξασφαλίζει τη βέλτιστη αναγνωσιμότητα για όλους τους καταναλωτές, οι πληροφορίες αυτές 
πρέπει επίσης να παρέχονται με άλλα μέσα.
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Τροπολογία 356
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 παράγραφος 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράλειψη ορισμένων υποχρεωτικών 
ενδείξεων

Παράλειψη ορισμένων υποχρεωτικών 
ενδείξεων

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

(2) Στην περίπτωση συσκευασιών ή 
δοχείων των οποίων η μεγαλύτερη 
εκτυπώσιμη επιφάνεια έχει εμβαδόν
μικρότερο από 80 cm2, είναι υποχρεωτική 
στη συσκευασία ή στην ετικέτα η 
αναγραφή μόνον των ενδείξεων που 
απαριθμούνται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α), γ), ε), στ), και στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 στοιχείο α). Οι ενδείξεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 
1 στοιχείο β) παρέχονται με άλλα μέσα ή 
διατίθενται έπειτα από αίτηση του 
καταναλωτή.

(3) Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών 
νομοθετικών πράξεων που επιβάλλουν 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση, η 
δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) δεν απαιτείται 
για τα τρόφιμα που απαριθμούνται στο 
παράρτημα IV.

(3) Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών 
νομοθετικών πράξεων που επιβάλλουν 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση, η 
διατροφική δήλωση που αναφέρεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο 1) δεν 
είναι υποχρεωτική για τα τρόφιμα που 
απαριθμούνται στο Παράρτημα IV.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι κατ’ εξαίρεσιν ρυθμίσεις πρέπει να ισχύουν για μεγέθη συσκευασίας έως 80 cm2. Πέραν 
τούτου πρέπει να αναγράφεται και το ενεργειακό περιεχόμενο.
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Τροπολογία 357
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στην περίπτωση τροφίμων σε 
συσκευασίες ή περιέκτες των οποίων η 
μεγαλύτερη επιφάνεια έχει εμβαδόν 
μικρότερο από 25 cm2, η αναγραφή της 
διατροφικής δήλωσης του άρθρου 9 
παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) στη 
συσκευασία ή την ετικέτα δεν είναι 
υποχρεωτική. Ωστόσο, η παροχή των 
πληροφοριών αυτών μέσω διαδικτύου 
είναι υποχρεωτική και οι πληροφορίες 
διατίθενται στον τόπο αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία στο παράρτημα IV. Η πρώτη πρόταση έχει ληφθεί από το 
παράρτημα IV, ώστε να προστεθεί η υποχρέωση διάθεσης υποχρεωτικών πληροφοριών μέσω 
του Διαδικτύου.

Τροπολογία 358
Carl Schlyter εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA, Kartika Tamara Liotard εξ
ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στα τρόφιμα που διατίθενται από 
μονάδες ομαδικής εστίασης σύμφωνα με 
το άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο δ), δεν 
είναι υποχρεωτικές οι ενδείξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 και στο άρθρο 
29. Ωστόσο, οι ενδείξεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α), 
β), (γ) και θ) διατίθενται κατόπιν 
αιτήσεως.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση της σχετικής τροπολογίας από την εισηγήτρια. Οι μονάδες εστίασης εξαιρούνται 
από τις γενικές απαιτήσεις παροχής πληροφοριών. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι σε θέση να 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ονομασία, τα συστατικά, τα αλλεργιογόνα και την χώρα 
προέλευσης κατόπιν αιτήσεως.

Τροπολογία 359
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στα μη προσυσκευασμένα προϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
διατίθενται από μονάδες ομαδικής 
εστίασης σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 2 στοιχείο δ) - με την 
εξαίρεση του άρθρου 9 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) - , δεν είναι υποχρεωτικές οι 
ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 
και στο άρθρο 29.

Or. de

Αιτιολόγηση

Auch in Betrieben des Lebensmitteleinzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe, werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von den verpflichtenden Angaben auszunehmen. Informationen über 
allergene Stoffe sind zwar verpflichtend, können aber gemäß Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe b 
a (neu) angegeben werden.
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Τροπολογία 360
Carl Schlyter εξ ονόματος της Ομάδας Greens/EFA, Kartika Tamara Liotard εξ
ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αλυσίδες εστιατορίων που προσφέρουν 
τυποποιημένα τρόφιμα αναγράφουν τις 
ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχεία α), β), (γ), θ) και 
ιβ) στη συσκευασία των τροφίμων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι μονάδες εστίασης που προσφέρουν τυποποιημένο φαγητό, π.χ. οι αλυσίδες ταχυφαγείων 
παρέχουν τις εξής πληροφορίες στη συσκευασία: την ονομασία, τα συστατικά, τα αλλεργιογόνα 
και τη χώρα προέλευσης του φαγητού, όπως και την διατροφική δήλωση.

Τροπολογία 361
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Για προϊόντα που παράγονται από 
ζώα που τρέφονται με γενετικώς 
τροποποιημένες ζωοτροφές, σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η 
φράση 'από ζώα που τράφηκαν με 
γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές' 
αναγράφεται στον κατάλογο των 
συστατικών που αναφέρεται στο άρθρο 
19, αμέσως μετά από τα συστατικά για τα 
οποία πρόκειται. Στις περιπτώσεις στις 
οποίες δεν υπάρχει κατάλογος 
συστατικών, η φράση 'παρήχθη από ζώα 
που τράφηκαν με γενετικώς 
τροποποιημένες ζωοτροφές' αναγράφεται 
ευκρινώς στην επισήμανση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν χρήσιμο για τους καταναλωτές να γνωρίζουν εάν ένα τρόφιμο παρήχθη με χρήση 
γενετικώς τροποποιημένων ζωοτροφών. Υπάρχει ένα σαφές κενό στις διατάξεις σχετικά με τα 
τρόφιμα που παράγονται από ζώα που έχουν τραφεί με γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, 
καθώς η αιτιολογική πρόταση 16 του κανονισμού 1829/2003 εξαιρεί τα παραπάνω προϊόντα 
από τις απαιτήσεις επισήμανσης. 

Τροπολογία 362
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Για προϊόντα που περιέχουν αυγά ή 
προϊόντα αυγών, προστίθενται σε 
παρένθεση, μετά από το αντίστοιχο 
συστατικό στον κατάλογο συστατικών, οι 
όροι που αναφέρονται στο παράρτημα Ι 
του κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ) 
αριθ. 557/2007, ανάλογα με την μέθοδο 
παραγωγής των αυγών . Όσον αφορά τα 
αυγά βιολογικής παραγωγής, το 
αντίστοιχο συστατικό μπορεί να 
επισημαίνεται, σύμφωνα με τον 
κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 
834/2007, άρθρο 23, παράγραφος (4), 
στοιχείο (β).

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλοί καταναλωτές θα επιθυμούσαν να γνωρίζουν με ποια μέθοδο εκτροφής έχουν παραχθεί 
τα αυγά που περιέχει το τρόφιμο που καταναλώνουν. Τα συστατικά πρέπει για αυτόν τον λόγο 
να προσδιορίζονται με τους όρους «Αυγά ελεύθερης βοσκής», «Αυγά αχυρώνα ή αυγά 
στρωμνής» ή «Αυγά κλωβοστοιχίας».
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Τροπολογία 363
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τυρί, βούτυρο, γάλα και κρέμα γάλακτος 
που έχουν υποστεί ζύμωση, στα οποία δεν 
έχουν προστεθεί άλλα συστατικά εκτός
από γαλακτικά προϊόντα, τα ένζυμα και τις 
καλλιέργειες μικροοργανισμών που είναι 
αναγκαία για την παρασκευή τους ή το 
αναγκαίο αλάτι για την παρασκευή τυριών, 
εκτός από τα νωπά και τα τηγμένα· 

δ) τυρί, βούτυρο, γάλα και κρέμα γάλακτος 
που έχουν υποστεί ζύμωση, εφόσον τα 
πρόσθετα συστατικά δεν είναι άλλα από 
γαλακτικά προϊόντα, τα ένζυμα και τις 
καλλιέργειες μικροοργανισμών που είναι 
αναγκαία για την παρασκευή τους ή το 
αναγκαίο αλάτι για την παρασκευή τυριών, 
εκτός από τα νωπά και τα τηγμένα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Diese Änderung betrifft nur die deutsche Fassung des Kommissionsvorschlags und betrifft die 
Ausnahmeregelung von der Zutatendeklaration für Käse, Butter, fermentierte Milch und 
Sahne. Der bisher in Art. 6 Abs. 2 b) der EG-Kennzeichnungsrichtlinie 2000/13 verwendete 
deutsche Wortlaut sollte beibehalten werden. Die Kommission hat den englischen Wortlaut in 
ihren Kommissionsvorschlag 1:1 übernommen. Sie möchte somit die derzeitige Rechtslage 
nicht ändern. Der neue deutsche Wortlaut könnte dazu führen, dass bei Zugabe von weiteren 
Zutaten nicht nur diese, sondern zusätzlich die Grundzutaten, die ansonsten von der 
Kennzeichnung ausgenommen sind, auch angegeben werden müssten.

Τροπολογία 364
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – στοιχείο ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) κρασί, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, 
μπίρα και 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 

(ε) κρασί και αμπελοοινικά προϊόντα, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
1  των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) 
αριθ. 479/2008 και το άρθρο 2 
παράγραφος 1 του κανονισμού του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1601/1991, 
συναφή προϊόντα από φρούτα, εκτός από 
τα σταφύλια, μηλίτης, απίτης, μπίρα και 
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επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου. Η Επιτροπή 
καταρτίζει έκθεση μετά [πέντε χρόνια από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] σχετικά με την εφαρμογή του 
άρθρου 19 για τα εν λόγω προϊόντα, και 
μπορεί να συνοδεύει την έκθεση αυτή με 
ειδικά μέτρα για τον καθορισμό των 
κανόνων για την επισήμανση των 
συστατικών. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

οινοπνευματώδη, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τον ορισμό, την περιγραφή, την 
παρουσίαση, την επισήμανση και την 
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων 
των οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου και άλλα 
αλκοολούχα ποτά. Η Επιτροπή καταρτίζει 
έκθεση το αργότερο [πέντε χρόνια από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] 
σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 19 
για τα εν λόγω προϊόντα, και μπορεί να 
συνοδεύει την έκθεση αυτή με ειδικά 
μέτρα για τον καθορισμό των κανόνων για 
την επισήμανση των συστατικών. Τα 
μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή 
του, αποφασίζονται, εφόσον είναι 
αναγκαίο, σύμφωνα με τις ακόλουθες 
διαδικασίες:
(i) όσον αφορά τα προϊόντα που 
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
479/2008 της 29ης Απριλίου 2008 του 
Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της 
αμπελοοινικής αγοράς, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 113, 
παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού·
(ii) όσον αφορά τα προϊόντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 
(1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1601/1991 
της 10ης Ιουνίου 1991 του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση των γενικών κανόνων 
σχετικά με τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό 
και την παρουσίαση των αρωματισμένων 
οίνων, των αρωματισμένων ποτών με 
βάση τον οίνο και των αρωματισμένων 
κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 13 του εν λόγω κανονισμού·
(iii) όσον αφορά τα προϊόντα που 
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με τον 
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, 



PE431.137v01-00 14/126 AM\800408EL.doc

EL

την επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου, με την 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 25, 
παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού·
(iv) όσον αφορά τα λοιπά προϊόντα, 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 49 
παράγραφος 3·
(εα) με την επιφύλαξη των 
ιδιαιτεροτήτων που προσδιορίζονται 
μέσω των διαδικασιών που ορίζονται για 
τα προϊόντα των σημείων (i), (ii) και (iii) 
του σημείου (ε).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση του κρασιού, της μπύρας και των οινοπνευματωδών αλλά όχι άλλων αλκοολούχων 
ποτών θα αποτελούσε εμπόδιο για την συνεκτικότητα στον τομέα αυτό. Θα ευνοούσε ορισμένα 
προϊόντα και θα ήταν δυσμενής για άλλα, θα στρέβλωνε τον ανταγωνισμό και θα παραπλανούσε 
τους καταναλωτές όσον αφορά την σχετική σύσταση διάφορων προϊόντων.

Τροπολογία 365
Glenis Willmott and Nessa Childers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – στοιχείο ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) κρασί, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, 
μπίρα και οινοπνευματώδη, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] της […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου. Η Επιτροπή 

διαγράφεται
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καταρτίζει έκθεση μετά [πέντε χρόνια 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] σχετικά με την εφαρμογή 
του άρθρου 19 για τα εν λόγω προϊόντα, 
και μπορεί να συνοδεύει την έκθεση αυτή 
με ειδικά μέτρα για τον καθορισμό των 
κανόνων για την επισήμανση των 
συστατικών. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να παρέχονται στοιχεία σχετικά με τα συστατικά που έχουν χρησιμοποιηθεί και για 
τα αλκοολούχα ποτά.

Τροπολογία 366
Pilar Ayuso y Esther Herranz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – σημείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ε) κρασί όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
479/2008  του Συμβουλίου και στο άρθρο 
2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1601/1991 του Συμβουλίου,  
παρόμοια προϊόντα που παράγονται από 
φρούτα εκτός από τα σταφύλια, μηλίτης, 
απίτης, μπίρα, και οινοπνευματώδη όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008  της 
15ης Ιανουαρίου 2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τον ορισμό, την περιγραφή, την 
παρουσίαση, την επισήμανση και την 
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων 
των οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
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μπορεί να συνοδεύει την έκθεση αυτή με 
ειδικά μέτρα για τον καθορισμό των 
κανόνων για την επισήμανση των 
συστατικών. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

1576/89 του Συμβουλίου και άλλα 
αλκοολούχα ποτά. Η Επιτροπή καταρτίζει 
έκθεση μετά [πέντε χρόνια από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού] σχετικά 
με την εφαρμογή του άρθρου 19 για τα εν 
λόγω προϊόντα, και μπορεί να συνοδεύει 
την έκθεση αυτή με ειδικά μέτρα για τον 
καθορισμό των κανόνων για την 
επισήμανση των συστατικών. Τα μέτρα 
αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται, κατά περίπτωση,
σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες:
(i) όσον αφορά τα προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 2, 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 της 
29ης Απριλίου 2008 για την κοινή 
οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 113, παράγραφος 1, του εν 
λόγω κανονισμού·
(ii) όσον αφορά τα προϊόντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 
(1) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1601/1991 της 10ης Ιουνίου 1991 του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση των γενικών 
κανόνων σχετικά με τον ορισμό, τον 
χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των 
αρωματισμένων οίνων, των 
αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο 
και των αρωματισμένων κοκτέιλ 
αμπελοοινικών προϊόντων, σύμφωνα με 
τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 13 
του εν λόγω κανονισμού·
(iii) όσον αφορά τα προϊόντα που 
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με τον 
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, 
την επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου, σύμφωνα με την 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 25, 
παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού·
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(iv) όσον αφορά τα λοιπά 
οινοπνευματώδη ποτά, σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49, παράγραφος 3.
Με την επιφύλαξη των ειδικών 
χαρακτηριστικών που ορίζονται από τις 
διαδικασίες για τα προϊόντα που 
αναφέρονται στα σημεία (i), (ii) και (iii), 
τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 πρέπει να εφαρμόζονται 
συνεπώς και  ταυτόχρονα για όλα τα 
προϊόντα  που περιγράφονται σε αυτήν 
την παράγραφο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ορισμένα θεμελιώδη ζητήματα πρέπει να διευκρινιστούν πριν αν μπορέσει να αποτελέσει 
απαίτηση η διατροφική επισήμανση ή η επισήμανση του περιεχομένου των αλκοολούχων ποτών 
που δεν καταναλώνονται για τις διατροφικές τους ιδιότητες. Οι ειδικοί κανόνες για την 
επισήμανση των κρασιών και των οινοπνευματωδών  ορίζονται στους κανονισμούς 479/2008, 
1601/91 και 110/2008. Στους ίδιους κανονισμούς ορίζεται και η δυνατότητα ορισμού των 
εκτελεστικών κανόνων μέσω ειδικών διαδικασιών επιτροπολογίας. Η δυνατότητα αυτή θα 
πρέπει να διατηρηθεί για λόγους συνάφειας.

Τροπολογία 367
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – στοιχείο ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) κρασί, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, 
μπίρα και οινοπνευματώδη, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] της […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 

(ε) κρασί, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου. Η 
Επιτροπή καταρτίζει έκθεση μετά [πέντε 
χρόνια από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού] σχετικά με την 
εφαρμογή του άρθρου 19 για το κρασί και 
μπορεί να συνοδεύει την έκθεση αυτή με 
ειδικά μέτρα για τον καθορισμό των 
κανόνων για την επισήμανση των 
συστατικών. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
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1576/89 του Συμβουλίου. Η Επιτροπή 
καταρτίζει έκθεση μετά [πέντε χρόνια από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] σχετικά με την εφαρμογή του 
άρθρου 19 για τα εν λόγω προϊόντα, και 
μπορεί να συνοδεύει την έκθεση αυτή με 
ειδικά μέτρα για τον καθορισμό των 
κανόνων για την επισήμανση των 
συστατικών. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3. 

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή θα εξασφαλίσει ότι οι καταναλωτές θα ενημερώνονται για τα συστατικά που 
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή μπύρας και οινοπνευματωδών ποτών. Υπάρχουν μεγάλες 
διαφορές στα συστατικά που χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα αυτά. Για παράδειγμα, στη 
μπύρα, μεγάλο μέρος του κριθαριού μπορεί να αντικατασταθεί από καλαμπόκι. Στην 
αιτιολογική σκέψη 27 αναφέρεται ότι προκειμένου να παρέχονται στους καταναλωτές 
πληροφορίες για τα τρόφιμα, οι οποίες απαιτούνται για να κάνουν ενημερωμένοι τις επιλογές 
τους, τα αλκοολούχα μικτά ποτά πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τα συστατικά τους. Οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να διατίθενται για τη μπύρα και τα οινοπνευματώδη ποτά.

Τροπολογία 368
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – σημείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) κρασί, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, 
μπίρα και 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 

(ε) ποτά με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα 
μεγαλύτερη από 1,2% κατ’ όγκον. Η 
Επιτροπή, στις …* το αργότερο, 
καταρτίζει έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του άρθρου 19 για τα εν λόγω 
προϊόντα, και μπορεί να συνοδεύει την 
έκθεση αυτή με ειδικά μέτρα για τον 
καθορισμό των κανόνων για την 
επισήμανση των συστατικών. Τα μέτρα 
αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση 
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οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου. Η Επιτροπή 
καταρτίζει έκθεση μετά [πέντε χρόνια από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] σχετικά με την εφαρμογή του 
άρθρου 19 για τα εν λόγω προϊόντα, και 
μπορεί να συνοδεύει την έκθεση αυτή με 
ειδικά μέτρα για τον καθορισμό των 
κανόνων για την επισήμανση των 
συστατικών. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται, εφόσον είναι αναγκαίο, 
σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες:

i) όσον αφορά τα προϊόντα που 
αναφέρονται στο άρθρο... του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 479/2008 της 29ης Απριλίου 
2008 του Συμβουλίου για την κοινή 
οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (1), 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 113, παράγραφος (1) του εν 
λόγω κανονισμού·
ii) όσον αφορά τα προϊόντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος
(1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1601/1991
της 10ης Ιουνίου 1991 του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση των γενικών κανόνων 
σχετικά με τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό 
και την παρουσίαση των αρωματισμένων 
οίνων, των αρωματισμένων ποτών με 
βάση τον οίνο και των αρωματισμένων 
κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων, με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 13 
του εν λόγω κανονισμού·
(iii) όσον αφορά τα προϊόντα που 
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με τον 
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, 
την επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/893 του Συμβουλίου (3), σύμφωνα 
με την διαδικασία που ορίζεται στο 
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άρθρο 25 του εν λόγω κανονισμού·
iv) όσον αφορά τα λοιπά προϊόντα, με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.
___________
*Ε.Ε.: Τρία έτη μετά τη θέση σε ισχύ του 
παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα αλκοολούχα ποτά δεν καλύπτονται από τις προτάσεις ακριβώς διότι περιέχουν οινόπνευμα.  
Θα ήταν σφάλμα να επισημαίνονται αυτά τα προϊόντα κατά τρόπο που θα μπορούσε να 
παραπλανήσει τους καταναλωτές ή να ενθαρρύνει ανάρμοστη κατανάλωση.  Παρομοίως, θα 
ήταν σφάλμα οι προτάσεις αυτές να εισάγουν διακρίσεις και να προκαλούν στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού μεταξύ ανταγωνιστικών προϊόντων. Είναι ανάρμοστο να εφαρμόζονται οι 
γενικές διατάξεις των εν λόγω προτάσεων σε αυτά τα προϊόντα, ιδίως με δεδομένο ότι οι 
προτάσεις απαιτούν από την Επιτροπή να υποβάλει περαιτέρω προτάσεις που είναι κατάλληλες 
για τον τομέα των αλκοολούχων ποτών.

Τροπολογία 369
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οιοδήποτε συστατικό που απαριθμείται 
στο παράρτημα II ή οιαδήποτε ουσία που 
προέρχεται από συστατικό το οποίο 
απαριθμείται στο εν λόγω παράρτημα 
αναγράφεται στην ετικέτα με ακριβή 
αναφορά στην ονομασία του συστατικού.

(1) Οιοδήποτε συστατικό που απαριθμείται 
στο παράρτημα II ή οιαδήποτε ουσία που 
προέρχεται από συστατικό το οποίο 
απαριθμείται στο εν λόγω παράρτημα 
αναγράφεται στον κατάλογο των 
συστατικών πάντοτε κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε αυτοί προς τους οποίους 
απευθύνεται να μπορούν να αναγνωρίζουν 
αμέσως σαφώς το δυναμικό αλλεργίας ή 
δυσανεξίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση αποβλέπει στην αποσαφήνιση και πρέπει να καταστήσει σαφές ότι η ονομασία 
πωλήσεως των συστατικών πρέπει να επιλέγεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι ενδιαφερόμενοι 
αλλεργικοί να μπορούν να αναγνωρίσουν το αλλεργιογόνο δυναμικό των συστατικών.
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Τροπολογία 370
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οιοδήποτε συστατικό που απαριθμείται 
στο παράρτημα II ή οιαδήποτε ουσία που 
προέρχεται από συστατικό το οποίο 
απαριθμείται στο εν λόγω παράρτημα 
αναγράφεται στην ετικέτα με ακριβή 
αναφορά στην ονομασία του συστατικού.

1. Οιοδήποτε συστατικό που απαριθμείται 
στο παράρτημα II ή οιαδήποτε ουσία που 
προέρχεται από συστατικό το οποίο 
απαριθμείται στο εν λόγω παράρτημα, 
εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπονται 
στο παράρτημα αυτό, αναγράφεται στην 
ετικέτα με ακριβή αναφορά στην ονομασία 
του συστατικού ή της ουσίας που 
προκαλεί αλλεργίες ή δυσανεξίες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η επισήμανση της ουσίας που προκαλεί αλλεργίες ή δυσανεξίες αντί για το συστατικό που 
περιέχει αυτή την ουσία είναι σαφέστερη και αποτελεσματικότερη

Τροπολογία 371
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο β) α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) το τρόφιμο δεν είναι 
προσυσκευασμένο. Σε αυτήν την 
περίπτωση τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι ενδείξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχείο γ παρέχονται κατόπιν αιτήσεως. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
κανόνες σχετικά με τον τρόπο σύμφωνα 
με τον οποίο αναγράφονται αυτές οι 
ενδείξεις.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι καλύτερο να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των μη προσυσκευασμένων τροφίμων από τα 
κράτη  μέλη, μέσω της εθνικής νομοθεσίας παρά από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Τροπολογία 372
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο β) α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) το τρόφιμο δεν είναι 
προσυσκευασμένο. Σε αυτήν την 
περίπτωση τα κράτη μέλη ενδέχεται να 
διασφαλίζουν ότι οι ενδείξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχείο γ παρέχονται κατόπιν αιτήσεως. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
κανόνες σχετικά με τον τρόπο σύμφωνα 
με τον οποίο αναγράφονται αυτές οι 
ενδείξεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

In the case of non-prepacked foods, it is de facto impossible to provide far-reaching and 
reliable allergy  labelling for all products. Allergens labelling could be misleading for 
consumers because the possibility of allergens cross-contamination cannot be excluded in 
premises where the area available for processing is limited. The requirements would 
particularly place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive 
disadvantage and increase their costs. In addition, the extent and conditions of the liability of 
operators serving meals will continue to be addressed by national legislation. From a 
subsidiarity perspective Member States are better placed than the EU Institutions to address 
the issue of non-prepacked food.
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Τροπολογία 373
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βa) το τρόφιμο δεν είναι 
προσυσκευασμένο. Στην προκειμένη 
περίπτωση πρέπει στο χώρο πώλησης ή 
στους καταλόγους με το μενού να 
επισημαίνεται εμφανώς ότι:
- οι πελάτες μπορούν να πληροφορηθούν 
σχετικά με τυχόν αλλεργιογόνες ουσίες 
απευθείας από τον πωλητή ή μέσω 
εκτεθειμένου ενημερωτικού υλικού
- δεν μπορεί να αποκλειστεί η 
διασταυρούμενη μόλυνση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μια εκτεταμένη επισήμανση των αλλεργιογόνων ουσιών σε όλα τα προϊόντα είναι αδύνατη στην 
περίπτωση των μη προσυσκευασμένων εμπορευμάτων, θα προκαλούσε δε σημαντικά 
ανταγωνιστικά μειονεκτήματα και αύξηση των δαπανών ιδίως για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Επιπλέον δεν μπορεί να αποκλεισθεί μια διασταυρούμενη μόλυνση σε επιχειρήσεις 
με περιορισμένο χώρο εργασίας. Η υποχρεωτική εμφανής πινακίδα διασφαλίζει νομική 
βεβαιότητα για τις επιχειρήσεις.

Τροπολογία 374
Pilar Ayuso and Esther Herranz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά περίπτωση, μπορούν να 
εγκριθούν λεπτομερείς κανόνες για την 
παρουσίαση της ένδειξης που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, σύμφωνα με τις 
ακόλουθες διαδικασίες:
(i) όσον αφορά τα προϊόντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 2, 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 της 
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29ης Απριλίου 2008 του Συμβουλίου για 
την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής 
αγοράς (1), σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 113, παράγραφος 
1, του εν λόγω κανονισμού·
(ii) όσον αφορά τα προϊόντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 
(1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1601/1991 
της 10ης Ιουνίου 1991 του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση των γενικών κανόνων 
σχετικά με τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό 
και την παρουσίαση των αρωματισμένων 
οίνων, των αρωματισμένων ποτών με 
βάση τον οίνο και των αρωματισμένων 
κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 13 του εν λόγω κανονισμού·
(iii) όσον αφορά τα προϊόντα που 
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με τον 
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, 
την επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου, με τη σχετική 
διαδικασία που ορίζεται στον εν λόγω 
κανονισμό·
(iv) όσον αφορά άλλα αλκοολούχα ποτά, 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 49 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέσα παρουσίασης και επισήμανσης των κρασιών και των οινοπνευματωδών ορίζονται 
στους κανονισμούς 479/2008, 1601/91 και 110/2008.  Στους ίδιους κανονισμούς ορίζεται και η 
δυνατότητα ορισμού των κανόνων εφαρμογής μέσω της ειδικής διαδικασίας της 
επιτροπολογίας. Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να συνεχίσουν να ισχύουν για λόγους συνάφειας.
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Τροπολογία 375
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κατάλληλα στοιχεία εκφράζονται 
σύμφωνα με το παράρτημα IX.

2. Η ημερομηνία ελάχιστης 
διατηρησιμότητας πρέπει να εντοπίζεται 
εύκολα και να μην επικαλύπτεται. Πρέπει 
να διατυπώνεται ως εξής:
α) Πριν από την ημερομηνία πρέπει να 
αναγράφεται η ένδειξη:
- 'Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από...', 
εφόσον περιλαμβάνεται και η ακριβής 
ημέρα,
- 'Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το 
τέλος...', στις υπόλοιπες περιπτώσεις.
β) Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο 
στοιχείο α) συνοδεύονται:
- είτε από την ίδια την ημερομηνία,
- είτε από αναφορά η οποία παραπέμπει 
στο σημείο της ετικέτας όπου 
αναγράφεται η ημερομηνία.
Αν είναι αναγκαίο, οι ενδείξεις αυτές 
συμπληρώνονται με αναγραφή των 
συνθηκών διατηρήσεως, η τήρηση των 
οποίων εξασφαλίζει την αναγραφόμενη 
διατηρησιμότητα.
(γ) Η ημερομηνία αναγράφεται σε 
ακωδικοποίητη μορφή και συνίσταται 
στην ημέρα, το μήνα και το έτος, με αυτή 
τη σειρά.
Στην περίπτωση, ωστόσο, των τροφίμων:
– με διατηρησιμότητα μικρότερη των 
τριών μηνών: αρκεί η αναγραφή της 
ημέρας και του μήνα·
– με διατηρησιμότητα από τρεις έως και 
18 μήνες: αρκεί η αναγραφή του μήνα και 
του έτους·
–  με διατηρησιμότητα μεγαλύτερη από 
18 μήνες, αρκεί η αναγραφή του έτους.
δ) Σε κάθε προσυσκευασμένη ατομική 
μερίδα αναγράφεται η ημερομηνία 
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ελάχιστης διατηρησιμότητας.
ε) Με την επιφύλαξη των κοινοτικών 
διατάξεων σχετικά με άλλες ενδείξεις της 
ημερομηνίας, δεν απαιτείται η αναγραφή 
της ημερομηνίας ελάχιστης 
διατηρησιμότητας:
- για νωπά φρούτα και λαχανικά, στα 
οποία περιλαμβάνονται και οι πατάτες, 
και τα οποία δεν έχουν αποφλοιωθεί, 
κοπεί ή υποστεί παρόμοια επεξεργασία. Η 
παρέκκλιση αυτή δεν εφαρμόζεται στους 
βλαστάνοντες σπόρους και στα παρόμοια 
προϊόντα, όπως τα φύτρα ψυχανθών·
– για τους οίνους, τα κρασιά λικέρ, τους 
αφρώδεις οίνους, τους αρωματικούς 
οίνους και τα παρόμοια προϊόντα που 
προέρχονται από διάφορα φρούτα εκτός 
από το σταφύλι, καθώς και για τα ποτά 
των κωδικών ΣΟ 22060091, 22060093 00 
και 22060099 που παράγονται από 
σταφύλι ή γλεύκος σταφυλιού·
- για τα ποτά με κατ' όγκον 
περιεκτικότητα σε οινόπνευμα 
τουλάχιστον 10%,
– για μη αλκοολούχα αναψυκτικά, χυμούς 
φρούτων, νέκταρ φρούτων και 
οινοπνευματώδη ποτά με περιεκτικότητα 
σε οινόπνευμα μεγαλύτερη από 1,2% που 
είναι συσκευασμένα σε ξεχωριστά δοχεία 
χωρητικότητας άνω των πέντε λίτρων και 
τα οποία πρόκειται να διατεθούν σε 
μονάδες ομαδικής εστίασης·
- για τα προϊόντα αρτοποιίας και 
ζαχαροπλαστικής τα οποία, από τη φύση 
τους, καταναλώνονται συνήθως μέσα σε 
είκοσι τέσσερις ώρες από την παρασκευή 
τους,
– για το ξίδι,
– για το μαγειρικό άλας,
– για τα σάκχαρα σε στερεά μορφή,
– για τα σακχαρώδη προϊόντα που 
αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από 
αρωματισμένα ή/και χρωματισμένα 
σάκχαρα,
– για τις τσίχλες και τα παρόμοια
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προϊόντα για μάσημα,
- για τις ατομικές μερίδες παγωτών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας το παράρτημα ΙΧ πρέπει να ενσωματωθεί στο νομοθετικό κείμενο. Όταν 
δίνεται η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, δεν απαιτείται πλέον η ημερομηνία λήξης. Η 
αναγραφή ημερομηνίας παρασκευής θα οδηγούσε σε γραφειοκρατικό φόρτο και αύξηση του 
κόστους. Ιδιαίτερα η ποιότητα υπερψυγμένων προϊόντων δεν εξαρτάται μόνο από την 
παλαιότητα αλλά πολύ περισσότερο από τις συνθήκες αποθήκευσής τους. Σήμερα πλέον 
απαγορεύεται κατ’ αρχήν η διακίνηση προϊόντων ακατάλληλων για διακίνηση.

Τροπολογία 376
Esther de Lange

Πρόταση Κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κατάλληλα στοιχεία εκφράζονται 
σύμφωνα με το παράρτημα IX.

2. Η κατάλληλη ημερομηνία πρέπει να 
εντοπίζεται εύκολα και να μην 
επικαλύπτεται. Πρέπει να εκφράζεται ως 
εξής:
A. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ:
(a) Πριν από την ημερομηνία πρέπει να 
αναγράφεται η ένδειξη:
«Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από...», 
εφόσον αναφέρεται και η ημέρα·,
«Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το 
τέλος…», στις υπόλοιπες περιπτώσεις.
(β) Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο 
σημείο α) συνοδεύονται: 
είτε από την ίδια την ημερομηνία,
είτε από παραπομπή στο σημείο της 
ετικέτας όπου αναγράφεται η 
ημερομηνία.
Αν είναι αναγκαίο, οι ενδείξεις αυτές 
συμπληρώνονται με αναγραφή των 
συνθηκών διατηρήσεως, η τήρηση των 
οποίων εξασφαλίζει την αναγραφόμενη 
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διατηρησιμότητα.
(γ) Η ημερομηνία αναγράφεται σε 
ακωδικοποίητη μορφή και συνίσταται 
στην ημέρα, το μήνα και το έτος, με αυτή 
τη σειρά.
Στην περίπτωση, ωστόσο, των τροφίμων:
– με διατηρησιμότητα μικρότερη των 
τριών μηνών: αρκεί η αναγραφή της 
ημέρας και του μήνα· 
– με διατηρησιμότητα από τρεις έως και 
18 μήνες: αρκεί η αναγραφή του μήνα και 
του έτους·
– με διατηρησιμότητα μεγαλύτερη από 18 
μήνες: αρκεί η αναγραφή του έτους.
(δ) Σε κάθε προσυσκευασμένη ατομική 
μερίδα αναγράφεται η ημερομηνία 
ελάχιστης διατηρησιμότητας.. 
(ε) Με την επιφύλαξη των κοινοτικών 
διατάξεων σχετικά με άλλες ενδείξεις της 
ημερομηνίας, δεν απαιτείται η αναγραφή 
της ημερομηνίας ελάχιστης 
διατηρησιμότητας:
– για νωπά φρούτα και λαχανικά -
περιλαμβάνονται και οι πατάτες- που δεν 
έχουν αποφλοιωθεί, κοπεί ή υποστεί 
παρόμοια επεξεργασία· η παρέκκλιση 
αυτή δεν εφαρμόζεται στους 
βλαστάνοντες σπόρους και στα παρόμοια 
προϊόντα, όπως τα φύτρα ψυχανθών,
– για τους οίνους, τους οίνους λικέρ, τους 
αφρώδεις οίνους, τους αρωματικούς 
οίνους και τα παρόμοια προϊόντα που 
προέρχονται από διάφορα φρούτα εκτός 
από το σταφύλι, καθώς και για τα ποτά 
των κωδικών ΣΟ 22060091, 22060093 00 
και 22060099 που παράγονται από 
σταφύλι ή γλεύκος σταφυλιού,
– για τα ποτά με κατ' όγκον 
περιεκτικότητα σε οινόπνευμα 
τουλάχιστον 10%,
– για μη αλκοολούχα αναψυκτικά, χυμούς 
φρούτων, νέκταρ φρούτων και 
οινοπνευματώδη ποτά με περιεκτικότητα 
σε οινόπνευμα μεγαλύτερη από 1,2% που 
είναι συσκευασμένα σε ξεχωριστά δοχεία 
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χωρητικότητας άνω των πέντε λίτρων και 
τα οποία πρόκειται να διατεθούν σε 
μονάδες ομαδικής εστίασης,
– για τα προϊόντα αρτοποιίας και 
ζαχαροπλαστικής τα οποία, από τη φύση 
τους, καταναλώνονται συνήθως μέσα σε 
είκοσι τέσσερις ώρες από την παρασκευή
τους,
– για το ξίδι,
– για το μαγειρικό άλας,
– για τα σάκχαρα σε στερεά μορφή, 
– για τα σακχαρώδη προϊόντα που 
αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από 
αρωματισμένα ή/και χρωματισμένα 
σάκχαρα,
– για τις τσίκλες και τα παρόμοια 
προϊόντα για μάσημα,
Β. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΩΣΗΣ:
α) Πρέπει να προηγείται η έκφραση 
«ανάλωση έως …»·
(β) Η έκφραση του σημείου α) 
συνοδεύεται::
– είτε από την ίδια την ημερομηνία,
– είτε από παραπομπή στο σημείο της 
ετικέτας όπου αναγράφεται η 
ημερομηνία.
Τα στοιχεία αυτά ακολουθούνται από την 
περιγραφή των συνθηκών διατήρησης οι 
οποίες πρέπει να τηρούνται.
(γ) Η ημερομηνία αναγράφεται σε 
ακωδικοποίητη μορφή και συνίσταται 
στην ημέρα, το μήνα και, ενδεχομένως, το 
έτος, με αυτή τη σειρά.
(δ) Λεπτομέρειες σχετικά με την 
αναγραφή της ημερομηνίας ελάχιστης 
διατηρησιμότητας που αναφέρεται στο 
σημείο Α στοιχείο γ) της παρούσας 
παραγράφου μπορούν να καθορίζονται με 
την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 
49 παράγραφος 2.
Γ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
(α) Πριν από την ημερομηνία 
αναγράφεται η λέξη «Παραγωγή:»
(β) Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο 
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στοιχείο α) συνοδεύονται:
– είτε από την ίδια την ημερομηνία,
– είτε από παραπομπή στο σημείο της 
ετικέτας όπου αναγράφεται η 
ημερομηνία. 
(γ) Η ημερομηνία αναγράφεται σε 
ακωδικοποίητη μορφή και συνίσταται 
στην ημέρα, το μήνα και, ενδεχομένως, το 
έτος, με αυτή τη σειρά.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας, το παράρτημα ΙΧ πρέπει να ενσωματωθεί στο νομοθετικό κείμενο και να 
συμπληρωθεί ώστε να συμπεριλάβει διατάξεις σχετικά με την ημερομηνία παραγωγής κατ' 
αναλογία προς το άρθρο 2, παράγραφος 2 στοιχείο σ)β (νέο). Απαλείφεται η εξαίρεση για τις 
ατομικές μερίδες παγωτών από την υποχρέωση αναγραφής της ημερομηνίας ελάχιστης 
διατηρησιμότητας.

Δεδομένου ότι οι ατομικές μερίδες είναι δυνατόν να διαχωριστούν από τη συσκευασία ή από 
την παρτίδα με την οποία πουλήθηκαν, πρέπει απαραιτήτως, σε κάθε αποσπάσιμη μερίδα να 
αναγράφεται η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. Ο όρος «Ανάλωση κατά προτίμηση 
πριν από...» ερμηνεύεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία 377
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι οδηγίες χρήσης ενός τροφίμου 
παρέχονται κατά τρόπο που να επιτρέπει 
την κατάλληλη χρήση του τροφίμου αυτού.

1. Οι οδηγίες χρήσης ενός τροφίμου 
παρέχονται κατά τρόπο που να επιτρέπει 
την κατάλληλη χρήση του τροφίμου αυτού. 
Αν κρίνεται σκόπιμο, παρέχονται 
ενδείξεις για την ψύξη και τις συνθήκες 
αποθήκευσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Kühl- und Lagerbedingungen können Auswirkungen auf die Haltbarkeit eines Lebensmittels 
haben und sollten deshalb angegeben werden. Die Angabe eines Verzehrzeitraums muss eine 



AM\800408EL.doc 31/126 PE431.137v01-00

EL

fakultative Angabe, begrenzt auf wenige Produkte, bleiben. Ein Zugewinn an Sicherheit für 
den Verbraucher ist nicht zu erkennen. Eine obligatorische Angabe hat einen rechtlich 
bindenden Charakter. Der Lebensmittelunternehmer kann in der Praxis nicht kontrollieren, 
ob der Verbraucher das Lebensmittel nach dem Kauf tatsächlich ordnungsgemäß gelagert 
hat. Trotzdem müsste er das Produkt ersetzten, wenn es innerhalb des angegebenen Zeitraum 
verdorben wäre. Konsequenter Weise wird der Lebensmittelunternehmer den Verzehrzeitraum 
deutlich verkürzen, um solchen Anschuldigungen aus dem Weg zugehen oder er nimmt das 
Produkt gleich aus dem Markt. Es ist auch zweifelhaft, ob die Verbraucher, insbesondere in 
Mehrpersonenhaushalten, den Überblick darüber behalten, wann die einzelnen Verpackungen 
geöffnet wurden.

Τροπολογία 378
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η διατροφική δήλωση (εφεξής 
«υποχρεωτική διατροφική δήλωση») 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
(εφεξής «υποχρεωτική διατροφική 
δήλωση») περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 379
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η διατροφική δήλωση (εφεξής 
«υποχρεωτική διατροφική δήλωση») 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
περιλαμβάνει στο κύριο οπτικό πεδίο 
(εφεξής «διατροφικές πληροφορίες στο 
εμπρόσθιο τμήμα της συσκευασίας»):

(a) ενεργειακή αξία (a) ενεργειακή αξία
(β) τις ποσότητες λιπαρών, κορεσμένων, 
υδατανθράκων -με ειδική αναφορά στα 
σάκχαρα- και αλατιού.

(β) τις ποσότητες λιπαρών, κορεσμένων, 
σακχάρων και αλατιού στα τρόφιμα.

Οι υποχρεωτικές διατροφικές 
πληροφορίες στο πίσω μέρος της 
συσκευασίας (εφεξής «διατροφική 
δήλωση στο οπίσθιο μέρος της 
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συσκευασίας») περιλαμβάνουν τις 
ποσότητες των θρεπτικών ουσιών που 
αναγράφονται στο πρώτο εδάφιο καθώς 
και τις ποσότητες από τα ακόλουθα:
(i) πρωτεΐνες
(ii) υδατάνθρακες
(iii)  ίνες
(iv) trans-λιπαρά οξέα

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
στο κρασί, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, 
στη μπίρα και στα οινοπνευματώδη, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] της […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου. Η Επιτροπή 
καταρτίζει έκθεση μετά [πέντε χρόνια από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας παραγράφου για τα εν λόγω 
προϊόντα, και μπορεί να συνοδεύει την 
έκθεση αυτή με ειδικά μέτρα για τον 
καθορισμό των κανόνων για υποχρεωτική 
διατροφική δήλωση όσον αφορά τα εν 
λόγω προϊόντα. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

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

Η τροπολογία αυτή διευκρινίζει ότι το κύριο οπτικό πεδίο αφορά το εμπρόσθιο τμήμα της 
συσκευασίας. Διασφαλίζει επίσης ότι μια υποχρεωτική διατροφική δήλωση αποτελείται από δύο 
μέρη: περιορισμένες πληροφορίες στο εμπρόσθιο τμήμα της συσκευασίας για την ενεργειακή 
αξία και τέσσερις θρεπτικές ουσίες και μια πληρέστερη δήλωση στο οπίσθιο μέρος της 
συσκευασίας για οκτώ θρεπτικές ουσίες συν την ενεργειακή αξία.
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Amendment 380
Dagmar Roth-Behrendt

Proposal for a regulation
Article 29 – paragraph 1 – point b

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Amendment

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και για την περιεκτικότητα σε 
ίνες και πρωτεΐνες.

Τροπολογία 381
Carl Schlyter, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) τις ποσότητες λιπαρών, κορεσμένων, 
σακχάρων, αλατιού, υδατανθράκων, 
πρωτεϊνών και τεχνητών και φυσικών 
trans-λιπαρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ποσότητα των πρωτεϊνών και των λιπαρών αποτελεί σημαντική πληροφορία για τους 
καταναλωτές και πρέπει συνεχώς να αναγράφεται υποχρεωτικά. Είναι επίσης σημαντικό να 
γίνεται διάκριση όσον αφορά τα τεχνητά και τα φυσικά τρανς-λιπαρά, καθώς η ποσότητα 
τεχνητών τρανς-λιπαρών μπορεί να επηρεάζεται από τους παραγωγούς.
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Τροπολογία 382
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η διατροφική δήλωση (εφεξής 
«υποχρεωτική διατροφική δήλωση») 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Η διατροφική δήλωση (εφεξής 
«υποχρεωτική διατροφική δήλωση») 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) ενεργειακή αξία· α) Ενεργειακή αξία καθώς και
β) τις ποσότητες λιπαρών, κορεσμένων, 
υδατανθράκων -με ειδική αναφορά στα 
σάκχαρα- και αλατιού.

β) τις ποσότητες πρωτεϊνών, 
υδατανθράκων και λιπαρών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διασφαλίζει ότι οι θρεπτικές ουσίες αναφέρονται υποχρεωτικά, οι οποίες έως 
τώρα αποτελούσαν τμήμα της διατροφικής επισήμανσης. Όλες οι διατροφικές συστάσεις 
αναφέρονται στις αναφερθείσες μακροθρεπτικές ουσίες, των οποίων το είδος έχουν συνηθίσει 
και "μάθει" οι καταναλωτές.

Τροπολογία 383
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α, β και β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ενεργειακή αξία α) ενεργειακή αξία (θερμιδική αξία)·
(β) τις ποσότητες λιπαρών, κορεσμένων, 
υδατανθράκων -με ειδική αναφορά στα 
σάκχαρα- και αλατιού.

(β) τις ποσότητες λιπαρών, υδατανθράκων 
-με ειδική αναφορά στα σάκχαρα- και 
αλατιού.
β α) τις ποσότητες κορεσμένων λιπαρών 
οξέων, trans-λιπαρών οξέων, σακχάρων, 
ινών και πρωτεϊνών.

Or. fr
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Τροπολογία 384
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η διατροφική δήλωση (εφεξής 
«υποχρεωτική διατροφική δήλωση») 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
περιλαμβάνει στο κύριο οπτικό πεδίο 
(εφεξής «διατροφική δήλωση στο 
εμπρόσθιο τμήμα της συσκευασίας») τις 
ποσότητες από τα ακόλουθα:

(a) ενεργειακή αξία
(β) τις ποσότητες λιπαρών, κορεσμένων, 
υδατανθράκων -με ειδική αναφορά στα 
σάκχαρα- και αλατιού.

i. λιπαρά 
ii. κεκορεσμένα λιπαρά οξέα 
iiii. σάκχαρα 
iv. αλάτι και ενεργειακή αξία.
Οι υποχρεωτικές διατροφικές 
πληροφορίες στο πίσω μέρος της 
συσκευασίας (εφεξής "διατροφική 
δήλωση στο οπίσθιο μέρος της 
συσκευασίας") περιλαμβάνουν τις 
ποσότητες των θρεπτικών ουσιών που 
αναγράφονται στην παράγραφο 1 (α) 
καθώς και τις ποσότητες από τα 
ακόλουθα:
i. πρωτεΐνες
ii. υδατάνθρακες
iii.  ίνες και
iv. trans-λιπαρά οξέα

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή διευκρινίζει ότι το κύριο οπτικό πεδίο αφορά το εμπρόσθιο τμήμα της 
συσκευασίας. Διασφαλίζει επίσης ότι μια υποχρεωτική διατροφική δήλωση αποτελείται από δύο 
μέρη: περιορισμένες πληροφορίες στο εμπρόσθιο τμήμα της συσκευασίας για τέσσερις θρεπτικές 
ουσίες και την ενεργειακή αξία όπως και μια πληρέστερη δήλωση στο οπίσθιο μέρος της 
συσκευασίας για οκτώ θρεπτικές ουσίες συν την ενεργειακή αξία.
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Τροπολογία 385
János Áder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. hu

Αιτιολόγηση

Για πολλούς καταναλωτές που πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια είναι σημαντική και η
υποχρεωτική αναγραφή της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες. 

Τροπολογία 386
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) τις ποσότητες πρωτεϊνών,
υδατανθράκων -με ειδική αναφορά στα 
σάκχαρα- λιπαρών, κορεσμένων, ινών και 
νατρίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνάδει με την κοινή πρακτική της βιομηχανίας τροφίμων σύμφωνα με την 
οποία αναγράφονται οι 8 κύριες θρεπτικές ουσίες στον διατροφικό πίνακα που βρίσκεται στην 
οπίσθια πλευρά της συσκευασίας.
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Τροπολογία 387
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πρωτεΐνες αποτελούν ζωτικής σημασίας θρεπτική ουσία. Η ποσότητα πρωτεΐνης θα πρέπει 
να συμπεριληφθεί στην υποχρεωτική διατροφική δήλωση, για να δίδεται στους καταναλωτές η 
δυνατότητα να βλέπουν όλες τις θρεπτικές ουσίες του τροφίμου οι οποίες παρέχουν ενέργεια.

Τροπολογία 388
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παροχή στοιχείων σχετικά με τα trans λιπαρά και τις πρωτεΐνες στην υποχρεωτική 
διατροφική δήλωση θα πρέπει να είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική.
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Τροπολογία 389
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1– στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) τις ποσότητες λιπαρών, κορεσμένων, 
σακχάρων και αλατιού

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτές οι θρεπτικές ουσίες είναι οι σημαντικότερες που είναι κατανοητές και από τους καταναλωτές.
Ειδικά η λέξη "αλάτι" πρέπει να διατηρηθεί, καθώς το νάτριο δεν θα ήταν κατανοητό από την 
πλειονότητα των καταναλωτών.

Τροπολογία 390
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 –- παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) τις ποσότητες λιπαρών, κορεσμένων, 
υδατανθράκων -με ειδική αναφορά στα 
φυσικά σάκχαρα  και στα πρόσθετα 
σάκχαρα καθώς και στο αλάτι.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ποσότητα φυσικών και πρόσθετων σακχάρων θα πρέπει να αναφέρεται στην υποχρεωτική 
διατροφική δήλωση, προκειμένου να δοθεί στους καταναλωτές η δυνατότητα να γνωρίζουν τη συνολική 
διατροφική σύνθεση του τροφίμου.
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Τροπολογία 391
Glenis Willmott, Nessa Childers

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
στο κρασί, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, 
στη μπίρα και στα οινοπνευματώδη, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 
1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] της […] 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου. [Πέντε έτη μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], η Επιτροπή καταρτίζει 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας παραγράφου για τα εν λόγω 
προϊόντα, και μπορεί να συνοδεύει την 
έκθεση αυτή με ειδικά μέτρα για τον 
καθορισμό των κανόνων για υποχρεωτική 
διατροφική δήλωση όσον αφορά τα εν 
λόγω προϊόντα. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Σχετικά με τα ποτά με περιεκτικότητα σε 
οινόπνευμα μεγαλύτερη από 1,2 % κατ' 
όγκο, η υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
περιλαμβάνει μόνο την ενεργειακή αξία. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενεργειακή αξία θα πρέπει να αναγράφεται και στα αλκοολούχα ποτά.
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Τροπολογία 392
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1– εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
στο κρασί, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, 
στη μπίρα και στα οινοπνευματώδη, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 
1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] της […] 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου. [Πέντε έτη μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], η Επιτροπή καταρτίζει 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας παραγράφου για τα εν λόγω 
προϊόντα, και μπορεί να συνοδεύει την 
έκθεση αυτή με ειδικά μέτρα για τον 
καθορισμό των κανόνων για υποχρεωτική 
διατροφική δήλωση όσον αφορά τα εν 
λόγω προϊόντα. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. sv

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό επίσης να ενημερώνονται οι καταναλωτές και για τα συστατικά των 
οινοπνευματωδών ποτών. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τους καταναλωτές οι οποίοι πάσχουν 
π.χ. από διαβήτη.
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Τροπολογία 393
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
στο κρασί, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, 
στη μπίρα και στα οινοπνευματώδη, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 
1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] της […] 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου. [Πέντε έτη μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], η Επιτροπή καταρτίζει 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας παραγράφου για τα εν λόγω 
προϊόντα, και μπορεί να συνοδεύει την 
έκθεση αυτή με ειδικά μέτρα για τον 
καθορισμό των κανόνων για υποχρεωτική 
διατροφική δήλωση όσον αφορά τα εν 
λόγω προϊόντα. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση όσον 
αφορά τα οινοπνευματώδη ποτά πρέπει 
επίσης να αναφέρει την ενεργειακή αξία 
και την ποσότητα των υδατανθράκων.

Or. {SV}sv
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Τροπολογία 394
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
στο κρασί, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, 
στη μπίρα και στα οινοπνευματώδη, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 
1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] της […] 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου. [Πέντε έτη μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], η Επιτροπή καταρτίζει 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας παραγράφου για τα εν λόγω 
προϊόντα, και μπορεί να συνοδεύει την 
έκθεση αυτή με ειδικά μέτρα για τον 
καθορισμό των κανόνων για υποχρεωτική 
διατροφική δήλωση όσον αφορά τα εν 
λόγω προϊόντα. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι στόχος του κανονισμού είναι ένα υψηλό επίπεδο υγείας των καταναλωτών, δεν 
αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο πρέπει να αποκτήσουν ένα πλεονέκτημα ακριβώς τα 
αλκοολικά ποτά και να εξαιρεθούν από τις απαιτήσεις επισήμανσης.
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Τροπολογία 395
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
στο κρασί, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, 
στη μπίρα και στα οινοπνευματώδη, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 
1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] της […] 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου. Η Επιτροπή 
καταρτίζει έκθεση μετά [πέντε χρόνια από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] σχετικά με την εφαρμογή του 
άρθρου 19 για τα εν λόγω προϊόντα, και 
μπορεί να συνοδεύει την έκθεση αυτή με 
ειδικά μέτρα για τον καθορισμό των 
κανόνων για υποχρεωτική διατροφική 
δήλωση όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα. 
Τα μέτρα αυτά που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή 
του, αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
στα ποτά με περιεκτικότητα σε 
οινόπνευμα μεγαλύτερη από 1,2% κατ’ 
όγκον. [Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή 
καταρτίζει έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου για 
τα εν λόγω προϊόντα, και μπορεί να 
συνοδεύει την έκθεση αυτή με ειδικά 
μέτρα για τον καθορισμό των κανόνων για 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση όσον 
αφορά τα εν λόγω προϊόντα. Τα μέτρα 
αυτά που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Όλα τα ποτά με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα μεγαλύτερη από 1,2% κατ’ όγκον εξαιρούνται από τον 
παρόντα κανονισμό, το ίδιο και τα Alkopops.
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Τροπολογία 396
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
στο κρασί, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, 
στη μπίρα και στα οινοπνευματώδη, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 
1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] της […] 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου. Η Επιτροπή 
καταρτίζει έκθεση μετά [πέντε χρόνια από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] σχετικά με την εφαρμογή του 
άρθρου 19 για τα εν λόγω προϊόντα, και 
μπορεί να συνοδεύει την έκθεση αυτή με 
ειδικά μέτρα για τον καθορισμό των 
κανόνων για υποχρεωτική διατροφική 
δήλωση όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα.
Τα μέτρα αυτά που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή 
του, αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
στα ποτά που περιέχουν οινόπνευμα. Η 
Επιτροπή καταρτίζει έκθεση μετά [πέντε 
χρόνια από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού] σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου για 
τα εν λόγω προϊόντα, και μπορεί να 
συνοδεύει την έκθεση αυτή με ειδικά 
μέτρα για τον καθορισμό των κανόνων για 
την παροχή πληροφοριών στους 
καταναλωτές σχετικές με τη διατροφική 
αξία αυτών των προϊόντων. Τα μέτρα 
αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Όταν εξαιρούνται μεν το κρασί, η μπύρα και οινοπνευματώδη όχι όμως άλλα ποτά που 
περιέχουν οινόπνευμα, δεν μπορεί να επιτευχθεί ισορροπία στον κλάδο. Ορισμένα συγκεκριμένα 
προϊόντα ευνοήθηκαν και άλλα απετέλεσαν αντικείμενο δυσμενούς διάκρισης. Ο ανταγωνισμός 
θα στρεβλωνόταν και οι καταναλωτές θα παραπλανούνταν όσον αφορά την αντίστοιχη σύνθεση 
διαφόρων προϊόντων.
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Τροπολογία 397
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται
στο κρασί, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, 
στη μπίρα και στα οινοπνευματώδη, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 
1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] της […] 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου. Η Επιτροπή 
καταρτίζει έκθεση μετά [πέντε χρόνια από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας παραγράφου για τα εν λόγω 
προϊόντα, και μπορεί να συνοδεύει την 
έκθεση αυτή με ειδικά μέτρα για τον 
καθορισμό των κανόνων για υποχρεωτική 
διατροφική δήλωση όσον αφορά τα εν 
λόγω προϊόντα. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
στα ποτά με περιεκτικότητα σε 
οινόπνευμα μεγαλύτερη από 1,2% κατ’ 
όγκον. Στις...το αργότερο η Επιτροπή 
καταρτίζει έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου για 
τα εν λόγω προϊόντα, και μπορεί να 
συνοδεύει την έκθεση αυτή με ειδικά 
μέτρα για τον καθορισμό των κανόνων για 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση όσον 
αφορά τα εν λόγω προϊόντα. Τα μέτρα 
αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται, εφόσον είναι αναγκαίο, 
σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες:

i) όσον αφορά τα προϊόντα που 
αναφέρονται στο άρθρο... του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 479/2008 της 29ης Απριλίου 
2008 του Συμβουλίου για την κοινή 
οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (1), 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 113, παράγραφος (1) του εν 
λόγω κανονισμού·
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ii) όσον αφορά τα προϊόντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος
(1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1601/1991 
της 10ης Ιουνίου 1991 του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση των γενικών κανόνων 
σχετικά με τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό 
και την παρουσίαση των αρωματισμένων 
οίνων, των αρωματισμένων ποτών με 
βάση τον οίνο και των αρωματισμένων 
κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων, με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 13 
του εν λόγω κανονισμού·
(iii) όσον αφορά τα προϊόντα που 
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με τον 
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, 
την επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/893 του Συμβουλίου (3), σύμφωνα 
με την διαδικασία που ορίζεται στο 
άρθρο 25 του εν λόγω κανονισμού·
iv) όσον αφορά τα λοιπά προϊόντα, με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.
___________
*Ε.Ε. Τρία έτη μετά τη θέση σε ισχύ του 
παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα αλκοολούχα ποτά δεν καλύπτονται από τις προτάσεις ακριβώς διότι περιέχουν οινόπνευμα.  
Θα ήταν σφάλμα να επισημαίνονται αυτά τα προϊόντα κατά τρόπο που θα μπορούσε να 
παραπλανήσει τους καταναλωτές ή να ενθαρρύνει ανάρμοστη κατανάλωση.  Παρομοίως, θα 
ήταν σφάλμα οι προτάσεις αυτές να εισάγουν διακρίσεις και να προκαλούν στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού μεταξύ ανταγωνιστικών προϊόντων. Είναι ανάρμοστο να εφαρμόζονται οι 
γενικές διατάξεις των εν λόγω προτάσεων σε αυτά τα προϊόντα, ιδίως με δεδομένο ότι οι 
προτάσεις απαιτούν από την Επιτροπή να υποβάλει περαιτέρω προτάσεις που είναι κατάλληλες 
για τον τομέα των αλκοολούχων ποτών.
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Τροπολογία 398
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
στο κρασί, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, 
στη μπίρα και στα οινοπνευματώδη, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] της […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου. [Πέντε έτη μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], η Επιτροπή καταρτίζει 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας παραγράφου για τα εν λόγω 
προϊόντα, και μπορεί να συνοδεύει την 
έκθεση αυτή με ειδικά μέτρα για τον 
καθορισμό των κανόνων για υποχρεωτική 
διατροφική δήλωση όσον αφορά τα εν 
λόγω προϊόντα. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
στο κρασί όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
479/2008  του Συμβουλίου και στο άρθρο 
2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1601/1991 του Συμβουλίου, σε 
παρόμοια προϊόντα που παράγονται από 
φρούτα εκτός από τα σταφύλια, στον 
μηλίτη, τον απίτη, στην μπίρα και στα 
οινοπνευματώδη, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 110/2008 της 15ης Ιανουαρίου 
2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, 
την περιγραφή, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου και σε άλλα 
αλκοολούχα ποτά. [Πέντε έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], 
η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με 
την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου 
για τα εν λόγω προϊόντα, και μπορεί να 
συνοδεύει την έκθεση αυτή με ειδικά 
μέτρα για τον καθορισμό των κανόνων για 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση όσον 
αφορά τα εν λόγω προϊόντα. Τα μέτρα 
αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται, εφόσον είναι αναγκαίο,
σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες:
(i) όσον αφορά τα προϊόντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 2, 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 της 
29ης Απριλίου 2008 για την κοινή 
οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
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στο άρθρο 113, παράγραφος 1, του εν 
λόγω κανονισμού·
(ii) όσον αφορά τα προϊόντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 
(1) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1601/1991 της 10ης Ιουνίου 1991 του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση των γενικών 
κανόνων σχετικά με τον ορισμό, τον 
χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των 
αρωματισμένων οίνων, των 
αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο 
και των αρωματισμένων κοκτέιλ 
αμπελοοινικών προϊόντων, σύμφωνα με 
τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 13 
του εν λόγω κανονισμού·
(iii) όσον αφορά τα προϊόντα που 
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με τον 
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, 
την επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου, σύμφωνα με την 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 25, 
παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού·
(iv) όσον αφορά τα λοιπά 
οινοπνευματώδη ποτά, σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49, παράγραφος 3.
2. Με την επιφύλαξη των ειδικών 
χαρακτηριστικών που ορίζονται από τις 
διαδικασίες για τα προϊόντα που 
αναφέρονται στα σημεία (i), (ii) και (iii), 
τα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 πρέπει να εφαρμόζονται 
συνεπώς και  ταυτόχρονα για όλα τα 
προϊόντα  που περιγράφονται σε αυτήν 
την παράγραφο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ορισμένα θεμελιώδη ζητήματα πρέπει να διευκρινιστούν πριν να αποτελέσει απαίτηση η 
διατροφική επισήμανση ή η επισήμανση του περιεχομένου των αλκοολούχων ποτών που δεν 
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καταναλώνονται για τις διατροφικές τους ιδιότητες. Οι ειδικοί κανόνες για την επισήμανση των 
κρασιών και των οινοπνευματωδών  ορίζονται στους κανονισμούς 479/2008, 1601/91 και 
110/2008. Στους ίδιους κανονισμούς ορίζεται και η δυνατότητα ορισμού των εκτελεστικών 
κανόνων μέσω ειδικών διαδικασιών επιτροπολογίας. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να 
διατηρηθεί για λόγους συνάφειας.

Τροπολογία 399
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
στο κρασί, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, 
στη μπίρα και στα οινοπνευματώδη, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] της […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου. Η Επιτροπή 
καταρτίζει έκθεση μετά [πέντε χρόνια από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] σχετικά με την εφαρμογή του 
της παρούσας παραγράφου για τα εν λόγω 
προϊόντα, και μπορεί να συνοδεύει την 
έκθεση αυτή με ειδικά μέτρα για τον 
καθορισμό των κανόνων για την 
επισήμανση των συστατικών. Τα μέτρα 
αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
στο κρασί και τα αμπελοοινικά προϊόντα, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 
1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008  
του Συμβουλίου και στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1601/1991 του Συμβουλίου, σε παρόμοια 
προϊόντα που παράγονται από φρούτα 
εκτός από τα σταφύλια, στον μηλίτη, τον 
απίτη, την μπίρα, τα οινοπνευματώδη 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 
1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008  
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου και σε άλλα 
αλκοολούχα ποτά. Η Επιτροπή καταρτίζει 
έκθεση το αργότερο [πέντε χρόνια από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] 
σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας 
παραγράφου για τα εν λόγω προϊόντα, και 
μπορεί να συνοδεύει την έκθεση αυτή με 
ειδικά μέτρα για τον καθορισμό των 
κανόνων για την επισήμανση των 
συστατικών. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
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αποφασίζονται, εφόσον είναι αναγκαίο,
σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες:
(a) όσον αφορά τα προϊόντα που 
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
479/2008 της 29ης Απριλίου 2008 του 
Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της 
αμπελοοινικής αγοράς, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 113, 
παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού·
(β) όσον αφορά τα προϊόντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 
(1) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1601/1991 
της 10ης Ιουνίου 1991 του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση των γενικών κανόνων 
σχετικά με τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό 
και την παρουσίαση των αρωματισμένων 
οίνων, των αρωματισμένων ποτών με 
βάση τον οίνο και των αρωματισμένων 
κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 13 του εν λόγω κανονισμού·
(γ) όσον αφορά τα προϊόντα που 
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με τον 
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, 
την επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου (3), με την 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 25, 
παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού·
(δ) όσον αφορά τα λοιπά προϊόντα, 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 49 
παράγραφος 3.
Με την επιφύλαξη των ιδιαιτεροτήτων 
που προσδιορίζονται μέσω των  
διαδικασιών για τα προϊόντα των 
σημείων α), β) και γ) του δευτέρου 
εδαφίου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση του κρασιού, της μπύρας και των οινοπνευματωδών αλλά όχι άλλων αλκοολούχων 
ποτών θα αποτελούσε εμπόδιο για την συνεκτικότητα στον τομέα αυτό. Θα ευνοούσε ορισμένα 
προϊόντα και θα ήταν δυσμενής για άλλα, θα στρέβλωνε τον ανταγωνισμό και θα παραπλανούσε 
τους καταναλωτές όσον αφορά την σχετική σύσταση διάφορων προϊόντων.

Τροπολογία 400
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Ένα ένα τρόφιμο περιέχει 
βιομηχανικά παραγόμενα trans λιπαρά 
οξέα, αυτό πρέπει πάντα να αναγράφεται 
στην συσκευασία. Εάν το τρόφιμο δεν 
είναι προσυσκευασμένο, η πληροφορία 
πρέπει να διατίθεται στον τελικό 
καταναλωτή με άλλο τρόπο.

Or. sv

Τροπολογία 401
Elena Oana Antonescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

2. Η διατροφική δήλωση μπορεί επίσης να 
περιλαμβάνει τις ποσότητες ενός ή 
περισσοτέρων από τα ακόλουθα:

2. Η διατροφική δήλωση μπορεί επίσης να 
περιλαμβάνει τις ποσότητες ενός ή 
περισσοτέρων από τα ακόλουθα:

(α) trans-λιπαρά οξέα· (α) trans-λιπαρά οξέα·
(β) μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, (β) μονοακόρεστα λιπαρά οξέα 

(συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων 
ωμέγα-9)

(γ) πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, (γ) πολυακόρεστα λιπαρά οξέα 
(συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων 
ωμέγα-3 και ωμέγα-6)
(γα) χοληστερόλη (LDL και/ή HDL)·
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(δ) Πολυόλες (δ) Πολυόλες
(ε) άμυλο· (ε) άμυλο·
(στ)  ίνες (στ)  ίνες
(ζ) πρωτεΐνες (ζ) πρωτεΐνες
(η) οιοδήποτε από τα μέταλλα ή βιταμίνες 
που απαριθμούνται στο σημείο 1 του 
μέρους A του παραρτήματος XI και 
υπάρχουν σε σημαντικές ποσότητες, όπως 
καθορίζεται στο σημείο 2 του μέρους A 
του παραρτήματος XI.

(η) οιοδήποτε από τα μέταλλα ή βιταμίνες 
που απαριθμούνται στο σημείο 1 του 
μέρους A του παραρτήματος XI και 
υπάρχουν σε σημαντικές ποσότητες, όπως 
καθορίζεται στο σημείο 2 του μέρους A 
του παραρτήματος XI.
(θα) άλλες ουσίες σύμφωνα με το 
Παράρτημα ΧΙΙΙ, μέρος Α.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των θρεπτικών ουσιών πρέπει να διευρυνθεί διότι ορισμένες κατηγορίες λιπαρών 
(πχ ωμέγα-3) παρέχουν τα οφέλη στην υγεία που ενδέχεται να αναζητούν οι καταναλωτές.

Τροπολογία 402
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διατροφική δήλωση μπορεί επίσης να 
περιλαμβάνει τις ποσότητες ενός ή 
περισσοτέρων από τα ακόλουθα:

2. Η διατροφική δήλωση μπορεί επίσης να 
περιλαμβάνει τις ποσότητες ενός ή 
περισσοτέρων από τα ακόλουθα:

(a) trans-λιπαρά οξέα·
(β) μονοακόρεστα· (β) μονοακόρεστα·
(γ) πολυακόρεστα· (γ) πολυακόρεστα·
(δ) πολυόλες· (δ) πολυόλες·
(ε) άμυλο· (ε) άμυλο·
(στ)  ίνες·
(ζ) πρωτεΐνες·
(η) οιοδήποτε από τα μέταλλα ή βιταμίνες 
που απαριθμούνται στο σημείο 1 του 
μέρους A του παραρτήματος XI και 
υπάρχουν σε σημαντικές ποσότητες, όπως 
καθορίζεται στο σημείο 2 του μέρους A 

(η) οιοδήποτε από τα μεταλλικά στοιχεία ή 
βιταμίνες που απαριθμούνται στο σημείο 1 
του μέρους A του παραρτήματος XI και 
υπάρχουν σε σημαντικές ποσότητες, όπως 
καθορίζεται στο σημείο 2 του μέρους A 
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του παραρτήματος XI. του παραρτήματος XI.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα trans-λιπαρά, οι ίνες και οι πρωτεΐνες πρέπει να περιλαμβάνονται στην υποχρεωτική 
διατροφική δήλωση στο οπίσθιο μέρος της συσκευασίας και συνεπώς πρέπει να διαγραφούν από 
τον κατάλογο αυτό.

Τροπολογία 403
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διατροφική δήλωση μπορεί επίσης να 
περιλαμβάνει τις ποσότητες ενός ή 
περισσοτέρων από τα ακόλουθα:

2. Η διατροφική δήλωση μπορεί επίσης να 
περιλαμβάνει επιπρόσθετα τις ποσότητες 
ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα:

α) trans-λιπαρά α) trans-λιπαρά
β) μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, β) μονοακόρεστα λιπαρά οξέα,
(γ) πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, (γ) πολυακόρεστα λιπαρά οξέα,
δ) Πολυόλες δ) Πολυόλες

δα) Χοληστερόλη
ε) άμυλο· ε) άμυλο·
στ) ίνες·
ζ) πρωτεΐνες·
η) οιοδήποτε από τα μέταλλα ή βιταμίνες 
που απαριθμούνται στο σημείο 1 του 
μέρους A του παραρτήματος XI και 
υπάρχουν σε σημαντικές ποσότητες, όπως 
καθορίζεται στο σημείο 2 του μέρους A 
του παραρτήματος XI.

η) οιοδήποτε από τα μέταλλα ή βιταμίνες 
που απαριθμούνται στο σημείο 1 του 
μέρους A του παραρτήματος XI και 
υπάρχουν σε σημαντικές ποσότητες, όπως 
καθορίζεται στο σημείο 2 του μέρους A 
του παραρτήματος XI.
ηα) άλλες ουσίες υπό την έννοια του 
παραρτήματος ΧΙΙΙ Μέρος Α καθώς και 
συστατικά αυτών των θρεπτικών ουσιών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση διασφαλίζει ότι και η χοληστερίνη μπορεί να είναι συστατικό στοιχείο της 
επιπλέον διατροφικής επισήμανσης.
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Τροπολογία 404
Carl Schlyter, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διατροφική δήλωση μπορεί επίσης να 
περιλαμβάνει τις ποσότητες ενός ή 
περισσοτέρων από τα ακόλουθα:

2. Η διατροφική δήλωση μπορεί επίσης να 
περιλαμβάνει τις ποσότητες ενός ή 
περισσοτέρων από τα ακόλουθα:

(α) trans-λιπαρά οξέα·
(β) μονοακόρεστα· (β) μονοακόρεστα·
(γ) πολυακόρεστα· (γ) πολυακόρεστα·
(δ) πολυόλες· (δ) πολυόλες·
(ε) άμυλο· (ε) άμυλο·
(στ) ίνες· (στ) στ) ίνες·
(ζ) πρωτεΐνες·
(η) οιοδήποτε από τα μέταλλα ή βιταμίνες 
που απαριθμούνται στο σημείο 1 του 
μέρους A του παραρτήματος XI και 
υπάρχουν σε σημαντικές ποσότητες, όπως 
καθορίζεται στο σημείο 2 του μέρους A 
του παραρτήματος XI.

(η) οιοδήποτε από τα μεταλλικά στοιχεία ή 
βιταμίνες που απαριθμούνται στο σημείο 1 
του μέρους A του παραρτήματος XI και 
υπάρχουν σε σημαντικές ποσότητες, όπως 
καθορίζεται στο σημείο 2 του μέρους A 
του παραρτήματος XI.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ποσότητα των πρωτεϊνών και των λιπαρών αποτελεί σημαντική πληροφορία για τους 
καταναλωτές και πρέπει συνεχώς να αναγράφεται υποχρεωτικά. Είναι επίσης σημαντικό να 
γίνεται διάκριση όσον αφορά τα τεχνητά και τα φυσικά trans-λιπαρά, καθώς η ποσότητα 
τεχνητών trans-λιπαρών μπορεί να επηρεάζεται από τους παραγωγούς.

Τροπολογία 405
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διατροφική δήλωση μπορεί επίσης να 2. Η διατροφική δήλωση μπορεί επίσης να 
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περιλαμβάνει τις ποσότητες ενός ή 
περισσοτέρων από τα ακόλουθα:

περιλαμβάνει τις ποσότητες ενός ή 
περισσοτέρων από τα ακόλουθα:

a) trans-λιπαρά οξέα
β) μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, β) μονοακόρεστα λιπαρά οξέα,
γ) πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, γ) πολυακόρεστα λιπαρά οξέα,
δ) Πολυόλες δ) Πολυόλες
ε) άμυλο· ε) άμυλο·

ε.α) Χοληστερόλη,
στ) στ) ίνες·
ζ) πρωτεΐνες·
η) οιοδήποτε από τα μέταλλα ή βιταμίνες 
που απαριθμούνται στο σημείο 1 του 
μέρους A του παραρτήματος XI και 
υπάρχουν σε σημαντικές ποσότητες, όπως 
καθορίζεται στο σημείο 2 του μέρους A 
του παραρτήματος XI.

η) οιοδήποτε από τα μέταλλα ή βιταμίνες 
που απαριθμούνται στο σημείο 1 του 
μέρους A του παραρτήματος XI και 
υπάρχουν σε σημαντικές ποσότητες, όπως 
καθορίζεται στο σημείο 2 του μέρους A 
του παραρτήματος XI.
ηα) τις άλλες ουσίες όπως καθορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ)αριθ.1925/2006.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αναφορά της χοληστερόλης χωριστά από τα λίπη που την περιέχουν μπορεί να είναι χρήσιμη 
για τους καταναλωτές. Τα στοιχεία που διαγράφονται προστέθηκαν στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 29.

Τροπολογία 406
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29, παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διατροφική δήλωση μπορεί επίσης να 
περιλαμβάνει τις ποσότητες ενός ή 
περισσοτέρων από τα ακόλουθα:

2. Η διατροφική δήλωση μπορεί επίσης να 
περιλαμβάνει τις ποσότητες ενός ή 
περισσοτέρων από τα ακόλουθα:

(α) trans-λιπαρά οξέα·
(β) μονοακόρεστα· (β) μονοακόρεστα·
(γ) πολυακόρεστα· (γ) πολυακόρεστα·
(δ) πολυόλες· (δ) πολυόλες·
(ε) άμυλο· (ε) άμυλο·
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(στ) στ) ίνες·
(ζ) πρωτεΐνες·
(η) οιοδήποτε από τα μέταλλα ή βιταμίνες 
που απαριθμούνται στο σημείο 1 του 
μέρους A του παραρτήματος XI και 
υπάρχουν σε σημαντικές ποσότητες, όπως 
καθορίζεται στο σημείο 2 του μέρους A 
του παραρτήματος XI.

(στ) οιοδήποτε από τα μεταλλικά στοιχεία 
ή βιταμίνες που απαριθμούνται στο σημείο 
1 του μέρους A του παραρτήματος XI και 
υπάρχουν σε σημαντικές ποσότητες, όπως 
καθορίζεται στο σημείο 2 του μέρους A 
του παραρτήματος XI.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα trans-λιπαρά, οι ίνες και οι πρωτεΐνες πρέπει να περιλαμβάνονται στην υποχρεωτική 
διατροφική δήλωση στο οπίσθιο μέρος της συσκευασίας και συνεπώς πρέπει να διαγραφούν από 
τον κατάλογο αυτό.

Τροπολογία 407
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διατροφική δήλωση μπορεί επίσης να 
περιλαμβάνει τις ποσότητες ενός ή 
περισσοτέρων από τα ακόλουθα:

2. Η διατροφική επισήμανση μπορεί να 
περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες για 
μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες 
ουσίες ή ομάδες ουσιών:

α) trans-λιπαρά οξέα α) trans-λιπαρά οξέα
β) μονοακόρεστα λιπαρά οξέα,
γ) πολυακόρεστα λιπαρά οξέα,
δ) Πολυόλες
ε) άμυλο·

β) μονοακόρεστα λιπαρά οξέα,
γ) πολυακόρεστα λιπαρά οξέα,
δ) Πολυόλες
ε) άμυλο·

στ) ίνες· στ)   ίνες·
στa)  διάφορα είδη σακχάρων
στβ)  Αλάτι
στγ)  χοληστερόλη

ζ) πρωτεΐνες·
η) οιοδήποτε από τα μέταλλα ή βιταμίνες 
που απαριθμούνται στο σημείο 1 του 
μέρους A του παραρτήματος XI και 
υπάρχουν σε σημαντικές ποσότητες, όπως 
καθορίζεται στο σημείο 2 του μέρους A 
του παραρτήματος XI.

η) μέταλλα και βιταμίνες σύμφωνα με το
σημείο 1 του μέρους A του παραρτήματος 
XI, που περιέχονται σε σημαντικές 
ποσότητες, με βάση τις τιμές που 
αναφέρονται στο σημείο 2 του μέρους A 
του παραρτήματος XI.
ηa) άλλες ουσίες υπό την έννοια του 
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κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006

Or. de

Αιτιολόγηση

[Η πρώτη πρόταση δεν αφορά το ελληνικό κείμενο]. Πρέπει να προστεθεί η χοληστερόλη. Οι 
πρωτεΐνες προστέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 29  παρ. 1 στοιχείο β). 

[Παρατήρηση όσον αφορά την ορθή μετάφραση του αγγλικού όρου „sugars“ στα γερμανικά]. (
γίνεται αναφορά στο άρθρο 2, παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/111/ΕΚ σχετικά με τα 
σάκχαρα).

Ο κατάλογος των θρεπτικών ουσιών των οποίων η αναγραφή στη διατροφική επισήμανση είναι 
προαιρετική θα πρέπει να συμμορφώνεται στις άλλες κοινοτικές διατάξεις (μεταξύ άλλων, 
κοινοτικός κανονισμός 1925/2006 για τα πρόσθετα). Η παράγραφος 2 πρέπει κατά συνέπεια να 
συμπληρωθεί αντίστοιχα.

Τροπολογία 408
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) πολυόλες δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Τροπολογία 409
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – σημείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) πρωτεΐνες διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 410
János Áder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – σημείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) πρωτεΐνες· διαγράφεται

Or. hu

Αιτιολόγηση

Η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες είναι μεταξύ των υποχρεωτικών στοιχείων που έχουν ανάγκη οι 
καταναλωτές με νεφρική ανεπάρκεια.

Τροπολογία 411
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η επισήμανση της ποσότητας των 
ουσιών που ανήκουν ή είναι συστατικά 
μιας από τις κατηγορίες των θρεπτικών 
ουσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 
2 απαιτείται όταν διατυπώνεται ισχυρισμός 
επί θεμάτων διατροφής ή ισχυρισμός επί 
θεμάτων υγείας.

3. Η επισήμανση της ποσότητας των 
ουσιών που ανήκουν ή είναι συστατικά 
μιας από τις κατηγορίες των θρεπτικών 
ουσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 
2 απαιτείται όταν διατυπώνεται σχετικός 
ισχυρισμός επί θεμάτων διατροφής ή 
ισχυρισμός επί θεμάτων υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σαφέστερη διατύπωση.
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Τροπολογία 412
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
στο κρασί, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, 
στη μπίρα και στα οινοπνευματώδη, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 
1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] της […] 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου. [Πέντε έτη μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], η Επιτροπή καταρτίζει 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας παραγράφου για τα εν λόγω 
προϊόντα, και μπορεί να συνοδεύει την 
έκθεση αυτή με ειδικά μέτρα για τον 
καθορισμό των κανόνων για υποχρεωτική 
διατροφική δήλωση όσον αφορά τα εν 
λόγω προϊόντα. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Σχετικά με τα ποτά με περιεκτικότητα σε 
οινόπνευμα μεγαλύτερη από 1,2 % κατ' 
όγκο, η υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
περιλαμβάνει μόνο την ενεργειακή αξία 
και τη ζάχαρη. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενεργειακή αξία και η ζάχαρη θα πρέπει να αναγράφονται  και στα αλκοολούχα ποτά.
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Τροπολογία 413
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
στο κρασί, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, 
στη μπίρα και στα οινοπνευματώδη, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] της […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου. Η Επιτροπή 
καταρτίζει έκθεση μετά [πέντε χρόνια από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] σχετικά με την εφαρμογή του 
άρθρου 19 για τα εν λόγω προϊόντα, και 
μπορεί να συνοδεύει την έκθεση αυτή με 
ειδικά μέτρα για τον καθορισμό των 
κανόνων για υποχρεωτική διατροφική 
δήλωση όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα. 
Τα μέτρα αυτά που αποσκοπούν σε 
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.

Το στοιχείο β)  δεν εφαρμόζεται στο 
κρασί, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, στη 
μπίρα και στα οινοπνευματώδη, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] της […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου. Η Επιτροπή 
καταρτίζει έκθεση μετά [πέντε χρόνια από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] σχετικά με την εφαρμογή του 
άρθρου 19 για τα εν λόγω προϊόντα, και 
μπορεί να συνοδεύει την έκθεση αυτή με 
ειδικά μέτρα για τον καθορισμό των 
κανόνων για υποχρεωτική διατροφική 
δήλωση όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα. 
Τα μέτρα αυτά που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή 
του, αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τουλάχιστον η ενεργειακή αξία πρέπει να αναγράφεται πάντα και στα αλκοολούχα ποτά.
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Τροπολογία 414
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κανόνες εφαρμογής της δήλωσης της 
ενέργειας και των θρεπτικών ουσιών όσον 
αφορά την ακρίβεια των δηλούμενων 
τιμών, όπως οι διαφορές μεταξύ των 
δηλούμενων τιμών και αυτών που 
καθορίζονται κατά τη διάρκεια των 
επισήμων ελέγχων, μπορούν να 
αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 49 
παράγραφος 2.

Οι κανόνες εφαρμογής της δήλωσης της 
ενέργειας και των θρεπτικών ουσιών όσον 
αφορά την ακρίβεια των δηλούμενων 
τιμών, όπως οι διαφορές μεταξύ των 
δηλούμενων τιμών και αυτών που 
καθορίζονται κατά τη διάρκεια των 
επισήμων ελέγχων, μπορούν να 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
προβλέπεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός του επιτρεπτού επιπέδου διαφορών μεταξύ των δηλούμενων τιμών και αυτών 
που καθορίζονται κατά τη διάρκεια των επισήμων ελέγχων έχει καθοριστική σημασία για την 
εφαρμογή του κανονισμού και πρέπει συνεπώς να αποφασίζεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο.

Τροπολογία 415
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η ποσότητα ενέργειας και θρεπτικών 
ουσιών ή των στοιχείων τους που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 εκφράζεται 
ανά 100 g ή ανά 100 ml.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κοινό σύμβολο καλής διατροφής θα βοηθήσει τους καταναλωτές να εντοπίζουν την πιο 
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υγιεινή επιλογή όταν αγοράζουν τρόφιμα. Τα τρόφιμα που θα φέρουν το σύμβολο καλής 
διατροφής θα περιέχουν π.χ. λιγότερα λιπαρά, σάκχαρα, αλάτι και περισσότερες ίνες από ότι τα 
προϊόντα το ίδιου τύπου που δεν θα φέρουν το σύμβολο. Το σύμβολο καλής διατροφής θα 
επιτρέπει στους καταναλωτές να επιλέγουν το πιο υγιεινό προϊόν με μια γρήγορη ματιά την ώρα 
που κάνουν τις αγορές τους.

Τροπολογία 416
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η ποσότητα ενέργειας και θρεπτικών 
ουσιών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
εκφράζεται ανά 100g ή ανά 100ml. 
Επιπλέον η ποσότητα ενέργειας και 
θρεπτικών ουσιών μπορεί να εκφράζεται
ανά μερίδα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή πληροφοριών ανά μερίδα είναι πολύ πιο χρήσιμη για τους καταναλωτές.  Η παροχή 
πληροφοριών ανά 100g ή ml μπορεί να είναι τόσο επουσιώδης (όταν οι μερίδες που 
καταναλώνονται στην πραγματικότητα είναι διαφορετικού μεγέθους) όσο και παραπλανητική.  
Εκτός αυτού, η παροχή στοιχείων ανά 100g ή ml δυσκολεύει τους καταναλωτές  να 
υπολογίσουν τις  ποσότητες που λαμβάνουν στην πραγματικότητα και κατά συνέπεια να 
επιτύχουν την υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή τους. 

Τροπολογία 417
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η ποσότητα ενέργειας και θρεπτικών 
ουσιών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
εκφράζεται ανά 100g ή ανά 100ml. 
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Η ποσότητα ενέργειας και θρεπτικών 
ουσιών μπορεί επιπλέον να εκφράζεται 
ανά μερίδα. 
Αν το τρόφιμο συσκευάζεται σε ατομικές 
μερίδες, αναγράφεται επίσης, ανά μερίδα, 
η ποσότητα ενέργειας και θρεπτικών 
συστατικών που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.
Όταν αναφέρονται πληροφορίες ανά 
μερίδα, αναγράφεται ο αριθμός των 
μερίδων που περιλαμβάνει κάθε 
συσκευασία, το δε μέγεθος της μερίδας 
είναι ρεαλιστικό και οι πληροφορίες  
παρουσιάζονται ή εξηγούνται με τρόπο 
κατανοητό από το μέσο καταναλωτή. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έκφραση της ποσότητας ενέργειας και θρεπτικών ουσιών ανά 100 g ή 100 ml παρέχει στους 
καταναλωτές τη δυνατότητα να συγκρίνουν άμεσα τα προϊόντα. Για το λόγο αυτό οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει, για λόγους αρχής, να είναι υποχρεωτικές και για τα προϊόντα που 
συσκευάζονται ως μερίδες. Η πρόσθετη ένδειξη της ποσότητας ενέργειας και θρεπτικών ουσιών 
ανά μερίδα πρέπει να είναι φυσικά δυνατή ιδίως στην περίπτωση των τροφίμων που 
συσκευάζονται ως μερίδες. Για να διευκολυνθούν οι καταναλωτές στον προσανατολισμό τους, 
πρέπει η ένδειξη της ποσότητας στις προσυσκευασμένες ατομικές μερίδες να είναι υποχρεωτική.

Ο ορισμός της ποσότητας μερίδας εξυπηρετεί ως αναφορά στην πραγματικότητα για τους
καταναλωτές. Επιπλέον η ποσότητα της μερίδας πρέπει να βασίζεται σε μια ρεαλιστική μέση 
κατανάλωση προκειμένου να αποφεύγονται παραπλανητικές ενδείξεις. (Η αναφερόμενη συχνά 
ποσότητα μερίδας 25 g έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί μη ρεαλιστικό μέγεθος αναφοράς).

Τροπολογία 418
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ενδείξεις ανά μερίδα πρέπει να αναγράφονται σε κάθε περίπτωση επιπρόσθετα στην ένδειξη 
ανά 100 g, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των προϊόντων.

Τροπολογία 419
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ποσότητα ενέργειας και θρεπτικών ουσιών σε ένα προϊόν εκφράζεται πάντοτε ανά 100 g ή 
ανά 100ml προκειμένου να αποφεύγεται η παραπλάνηση του καταναλωτή και να καθίσταται 
δυνατή η σύγκριση μεταξύ των προϊόντων. Επιπλέον πληροφορίες δίδονται επίσης ανά μερίδα 
στην οπίσθια πλευρά της συσκευασίας.

Τροπολογία 420
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ποσότητα ενέργειας και θρεπτικών 
ουσιών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
εκφράζεται ανά 100g ή ανά 100ml.

2. Η ποσότητα ενέργειας και θρεπτικών 
ουσιών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
εκφράζεται ανά 100g ή ανά 100ml. 
Η ποσότητα ενέργειας και θρεπτικών 
ουσιών μπορεί επιπλέον να εκφράζεται 
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ανά μερίδα.
Αν το τρόφιμο συσκευάζεται σε ατομικές 
μερίδες, πρέπει να αναγράφεται επίσης, 
ανά μερίδα, η ποσότητα ενέργειας και 
θρεπτικών συστατικών που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1.
Όταν αναφέρονται πληροφορίες ανά 
μερίδα, αναγράφεται ο αριθμός των 
μερίδων που περιλαμβάνει κάθε 
συσκευασία, το δε μέγεθος της μερίδας 
πρέπει να είναι ρεαλιστικό και οι 
πληροφορίες παρουσιάζονται ή 
εξηγούνται με τρόπο κατανοητό από τον 
μέσο καταναλωτή.
Η Επιτροπή αναπτύσσει κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με την αναγραφή 
ρεαλιστικών ποσοτήτων μερίδας, σε 
συνεργασία με τις επιχειρήσεις τροφίμων 
και τις αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών. Τα ανωτέρω μέτρα, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, θεσπίζονται με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έκφραση της ποσότητας ενέργειας και θρεπτικών ουσιών ανά 100 g ή 100 ml παρέχει στους 
καταναλωτές τη δυνατότητα να συγκρίνουν άμεσα τα προϊόντα. Για το λόγο αυτό οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει, για λόγους αρχής, να είναι υποχρεωτικές και για τα προϊόντα που 
συσκευάζονται ως μερίδες. Η πρόσθετη ένδειξη της ποσότητας ενέργειας και θρεπτικών ουσιών 
ανά μερίδα πρέπει να είναι φυσικά δυνατή ιδίως στην περίπτωση των τροφίμων που 
συσκευάζονται ως μερίδες. Για να διευκολυνθούν οι καταναλωτές στον προσανατολισμό τους, 
πρέπει η ένδειξη της ποσότητας στις προσυσκευασμένες ατομικές μερίδες να είναι υποχρεωτική.
Σε συσκευασίες που περιλαμβάνουν περισσότερες ατομικές μερίδες, η αναγραφή του αριθμού 
των μερίδων που περιέχονται στη συσκευασία βοηθά στον υπολογισμό του ενεργειακού 
περιεχομένου ανά μερίδα. Ο ορισμός της ποσότητας μερίδας εξυπηρετεί ως αναφορά στην 
πραγματικότητα για τους καταναλωτές. Έτσι για παράδειγμα οι καταναλωτές μπορούν να 
αντιληφθούν ευκολότερα την ποσότητα μιας μερίδας που αποτελείται από οκτώ μονάδες ή 
τεμάχια (όπως στην περίπτωση στων μπισκότων) ή από μισό φλυτζάνι (όπως π.χ. στην 
περίπτωση των φυστικιών) απ' ό,τι αντίστοιχες ενδείξεις σε γραμμάρια. Επιπλέον η ποσότητα 
της μερίδας πρέπει να βασίζεται σε μια ρεαλιστική μέση κατανάλωση προκειμένου να 
αποφεύγονται παραπλανητικές ενδείξεις. (Η αναφερόμενη συχνά ποσότητα μερίδας 25 g έχει 
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αποδειχθεί ότι αποτελεί μη ρεαλιστικό μέγεθος αναφοράς).

Τροπολογία 421
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Επιπλέον η ποσότητα ενέργειας και 
θρεπτικών ουσιών μπορεί να εκφράζεται 
και ανά συσκευασία. Αυτό ισχύει τόσο για 
τρόφιμα που έχουν προσυσκευαστεί ως 
ατομικές μερίδες όσο και για συσκευασίες 
που περιέχουν πολλαπλές μερίδες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιλέγοντας την επισήμανση ανά συσκευασία θα επιλυθεί με εποικοδομητικό τρόπο το 
ανεπίλυτο πρόβλημα του ορισμού ρεαλιστικών μερίδων για όλα τα μεμονωμένα άτομα και τις 
διατροφικές συνήθειες όλων των πολιτισμών στην Ευρώπη. Έτσι θα ελαχιστοποιηθεί και ο 
κίνδυνος της παραπλανητικής επισήμανσης λόγω των συνηθισμένων παραλλαγών από την 
«πρότυπη» μερίδα.  Η επισήμανση ανά συσκευασία θα δώσει επίσης ένα κίνητρο στη 
βιομηχανία τροφίμων να μειώσει το μέγεθος των συσκευασιών και να συμβάλλει στην επίλυση 
του προβλήματος της παχυσαρκίας.

Τροπολογία 422
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ποσότητα ενέργειας και θρεπτικών 
ουσιών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 

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

εκφράζεται ανά 100g ή ανά 100ml και 
επιπροσθέτως με την επιφύλαξη του 
άρθρου 32 παράγραφοι 2 και 3, ανά 
μερίδα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ένδειξη ανά 100g ή 100ml θα πρέπει να ακολουθείται πάντα από την ένδειξη ανά μερίδα.

Τροπολογία 423
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η ποσότητα ενέργειας και θρεπτικών 
ουσιών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
εκφράζεται ανά 100g ή ανά 100ml και ανά 
μερίδα, εάν το τρόφιμο έχει 
προσυσκευαστεί ως ατομική μερίδα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε προσυσκευασμένες μερίδες, (π.χ. γιαούρτια, γλυκίσματα κλπ) η δήλωση της ενέργειας και 
των θρεπτικών ουσιών πρέπει να αφορά το μέγεθος της μερίδας, πράγμα που οι καταναλωτές 
αντιλαμβάνονται ευκολότερα. Η τροπολογία αυτή συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 32.

Τροπολογία 424
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ποσότητα ενέργειας και θρεπτικών 
ουσιών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
εκφράζεται ανά 100g ή ανά 100ml ή, με 

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνάφειας με την νέα παράγραφο 2α σχετικά με την έκφραση ανά μερίδα.

Τροπολογία 425
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η ποσότητα ενέργειας και θρεπτικών 
ουσιών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
εκφράζεται ανά 100g ή ανά 100ml.

Or. sv

Τροπολογία 426
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Εκτός από τη διατροφική δήλωση 
ανά 100g ή ανά 100ml, οι πληροφορίες 
μπορεί να εκφράζονται ανά μερίδα, όπως 
ποσοτικοπούνται στην ετικέτα, με την 
προϋπόθεση ότι δηλώνονται οι αριθμοί 
μερίδων που περιέχονται στη συσκευασία 
και οι μερίδες είναι όλες παρόμοιες.
Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση στο 
κύριο οπτικό πεδίο στοιχείων που 
αναφέρονται στο άρθρο 29, παράγραφος 
1, στοιχεία α) και β) μπορεί να 
εκφράζεται μόνο σε βάση «ανά μερίδα», 
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αν το τρόφιμο είναι προσυσκευασμένο ως 
ατομική μερίδα και όλες οι μερίδες είναι 
παρόμοιες ή όταν πρόκειται για 
εξατομικευμένες μονάδες ίσες μεταξύ 
τους.

Η Επιτροπή αποφασίζει ενδεχόμενη έκφραση 
στο κύριο οπτικό πεδίο των στοιχείων που 
αναφέρονται στο άρθρο 29, παράγραφος 1, 
στοιχεία α) και β) μόνο σε βάση "ανά 
μερίδα" για τρόφιμα που δεν αναφέρονται 
στην παράγραφο 2. 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 
μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αναφορά της ενεργειακής αξίας ανά μερίδα είναι πολύ πιο χρήσιμη για τους καταναλωτές για 
τα περισσότερα προϊόντα από την σχετικά αφηρημένη ένδειξη ανά 100 g . Πρέπει πάντως να 
εναρμονισθεί ο καθορισμός του μεγέθους των μερίδων αναφοράς, ώστε να είναι δυνατή η απλή 
σύγκριση προϊόντων από διαφορετικές μάρκες για τον ίδιο τύπο προϊόντος.

Τροπολογία 427
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
εκφράζεται, κατά περίπτωση, ως ποσοστό 
των προσλαμβανόμενων ποσοτήτων 
αναφοράς που καθορίζονται στο μέρος Β 
του παραρτήματος XI σε σχέση με την 
έκφραση ανά 100g ή ανά 100ml ή ανά 
μερίδα. Όταν παρέχεται, η δήλωση σχετικά 
με τις βιταμίνες και τα μέταλλα επίσης 
εκφράζεται ως ποσοστό των 
προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς 
που καθορίζονται στο σημείο 1 του μέρους 

3. Στοιχεία διατροφικής δήλωσης 
μπορούν να εκφραστούν, κατά περίπτωση, 
ως ποσοστό των προσλαμβανόμενων 
ποσοτήτων αναφοράς που καθορίζονται 
στο μέρος Β του παραρτήματος XI σε 
σχέση με την έκφραση ανά μερίδα. Όταν 
παρέχεται, η δήλωση σχετικά με τις 
βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία επίσης 
εκφράζεται ως ποσοστό των 
προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς 
που καθορίζονται στο σημείο 1 του μέρους 
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Α του παραρτήματος XI. Α του παραρτήματος XI

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι πολλά φαγητά δεν καταναλώνονται σε ποσότητες 100g/ml είναι σημαντικό να 
εκφράζεται το ποσοστό των τιμών πρόσληψης αναφοράς ανά μερίδα του προϊόντος. Με τον 
τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιούν ενημερωμένες 
διαιτητικές επιλογές, σύμφωνα με τις ατομικές τους ανάγκες και να αξιολογούν τη θέση που έχει 
το προϊόν στην καθημερινή τους δίαιτα.

Τροπολογία 428
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
εκφράζεται, κατά περίπτωση, ως 
ποσοστό των προσλαμβανόμενων 
ποσοτήτων αναφοράς που καθορίζονται 
στο μέρος Β του παραρτήματος XI σε 
σχέση με την έκφραση ανά 100g ή ανά 
100ml ή ανά μερίδα. Όταν παρέχεται, η 
δήλωση σχετικά με τις βιταμίνες και τα 
μέταλλα επίσης εκφράζεται ως ποσοστό 
των προσλαμβανόμενων ποσοτήτων 
αναφοράς που καθορίζονται στο σημείο 1 
του μέρους Α του παραρτήματος XI

3. Η υποχρεωτική πρόσθετη δήλωση των 
τιμών θρεπτικής αξίας έχει τη μορφή 
πίνακα ποσοστών των 
προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς 
που καθορίζονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος XI σε σχέση με την 
έκφραση ανά 100g ή ανά 100ml, και 
σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2,
ανά μερίδα. Όταν παρέχεται, η επισήμανση 
σχετικά με τις βιταμίνες και τα ανόργανα 
συστατικά εκφράζεται σε κάθε περίπτωση 
ως ποσοστό των προσλαμβανόμενων 
ποσοτήτων αναφοράς που καθορίζονται 
στο σημείο 1 του Μέρους Α του 
Παραρτήματος XI.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να γίνει αναφορά στην επιπρόσθετη επισήμανση, προκειμένου να επιτευχθεί 
κάποια τυποποίηση για τέτοιες περιπτώσεις και να αποφευχθεί η πιθανή παραπλάνηση των 
καταναλωτών.
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Τροπολογία 429
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
εκφράζεται, κατά περίπτωση, ως ποσοστό 
των προσλαμβανόμενων ποσοτήτων 
αναφοράς που καθορίζονται στο μέρος Β 
του παραρτήματος XI σε σχέση με την 
έκφραση ανά 100g ή ανά 100ml ή ανά 
μερίδα. Όταν παρέχεται, η δήλωση σχετικά 
με τις βιταμίνες και τα μέταλλα επίσης 
εκφράζεται ως ποσοστό των 
προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς 
που καθορίζονται στο σημείο 1 του μέρους 
Α του παραρτήματος XI

3. Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
εκφράζεται, κατά περίπτωση, ως ποσοστό 
των προσλαμβανόμενων ποσοτήτων 
αναφοράς που καθορίζονται στο μέρος Β 
του παραρτήματος XI σε σχέση με την 
έκφραση ανά μερίδα. Όταν παρέχεται, η 
δήλωση σχετικά με τις βιταμίνες και τα 
μέταλλα επίσης εκφράζεται ως ποσοστό 
των προσλαμβανόμενων ποσοτήτων 
αναφοράς που καθορίζονται στο σημείο 1 
του μέρους Α του παραρτήματος XI

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι πολλά τρόφιμα δεν καταναλώνονται ανά 100g/ml, είναι σημαντικό το ποσοστό 
των προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς να εκφράζεται ανά μερίδα του προϊόντος. Έτσι 
παρέχεται στους καταναλωτές η δυνατότητα να κάνουν συνειδητές διατροφικές επιλογές με 
βάση τις ατομικές τους ανάγκες και να αξιολογούν τη θέση του προϊόντος στην καθημερινή τους 
διατροφή.

Τροπολογία 430
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
εκφράζεται, κατά περίπτωση, ως 
ποσοστό των προσλαμβανόμενων 
ποσοτήτων αναφοράς που καθορίζονται 
στο μέρος Β του παραρτήματος XI σε 
σχέση με την έκφραση ανά 100g ή ανά 
100ml ή ανά μερίδα. Όταν παρέχεται, η 

3. Όταν παρέχεται, η δήλωση σχετικά με 
τις βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία 
επίσης εκφράζεται ως ποσοστό των 
προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς 
που καθορίζονται στο σημείο 1 του μέρους 
Α του παραρτήματος XI
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δήλωση σχετικά με τις βιταμίνες και τα 
μέταλλα επίσης εκφράζεται ως ποσοστό 
των προσλαμβανόμενων ποσοτήτων 
αναφοράς που καθορίζονται στο σημείο 1 
του μέρους Α του παραρτήματος XI

Or. en

Τροπολογία 431
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
εκφράζεται, κατά περίπτωση, ως 
ποσοστό των προσλαμβανόμενων 
ποσοτήτων αναφοράς που καθορίζονται 
στο μέρος Β του παραρτήματος XI σε 
σχέση με την έκφραση ανά 100g ή ανά 
100ml ή ανά μερίδα.
Όταν παρέχεται, η δήλωση σχετικά με τις 
βιταμίνες και τα μέταλλα επίσης 
εκφράζεται ως ποσοστό των 
προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς 
που καθορίζονται στο σημείο 1 του μέρους 
Α του παραρτήματος XI.

3. Τα επίπεδα των θρεπτικών ουσιών στη 
διατροφική δήλωση στο εμπρόσθιο 
τμήμα της συσκευασίας σύμφωνα με το 
άρθρο 29, παράγραφος 1 στοιχείο α) 
αναγράφονται μέσω ενός συστήματος 
κωδικοποίησης πολλών χρωμάτων.
Τα χρώματα πράσινο, κίτρινο και 
κόκκινο υποδηλώνουν ότι ένα τρόφιμο 
περιέχει αυτές τις θρεπτικές ουσίες σε 
μικρή, μέση ή υψηλή ποσότητα. Οι 
πληροφορίες αυτές αναγράφονται ανά 
100 g ή ανά 100ml. Ο καθορισμός των 
ποσοτήτων αναφοράς για υψηλά, μέσα ή 
χαμηλά επίπεδα των θρεπτικών αυτών 
ουσιών καθορίζεται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
προβλέπεται στο άρθρο 49, παράγραφος 3 
βάσει γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων.
Όταν παρέχεται, η δήλωση σχετικά με τις 
βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία επίσης 
εκφράζεται ως ποσοστό των 
προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς 
που καθορίζονται στο σημείο 1 του μέρους 
Α του παραρτήματος XI.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 432
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
εκφράζεται, κατά περίπτωση, ως 
ποσοστό των προσλαμβανόμενων 
ποσοτήτων αναφοράς που καθορίζονται 
στο μέρος Β του παραρτήματος XI σε 
σχέση με την έκφραση ανά 100g ή ανά
100ml ή ανά μερίδα. Όταν παρέχεται, η 
δήλωση σχετικά με τις βιταμίνες και τα 
μέταλλα επίσης εκφράζεται ως ποσοστό 
των προσλαμβανόμενων ποσοτήτων 
αναφοράς που καθορίζονται στο σημείο 1 
του μέρους Α του παραρτήματος XI.

3. Η προαιρετική πρόσθετη δήλωση των 
τιμών θρεπτικής αξίας έχει τη μορφή 
πίνακα ποσοστών των 
προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς 
που καθορίζονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος XI ανά 100g ή ανά 100ml 
και, σύμφωνα με το άρθρο 31 
παράγραφος 2, ανά μερίδα. Όταν 
παρέχεται, η επισήμανση σχετικά με τις 
βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία
εκφράζεται τουλάχιστον ως ποσοστό των 
προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς 
που καθορίζονται στο σημείο 1 του 
Μέρους Α του Παραρτήματος XI.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να γίνει αναφορά στην ενδεχόμενη εθελοντική επισήμανση, προκειμένου να 
επιτευχθεί κάποια τυποποίηση για τέτοιες περιπτώσεις και να αποφευχθεί η πιθανή 
παραπλάνηση των καταναλωτών.
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Τροπολογία 433
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
εκφράζεται, κατά περίπτωση, ως
ποσοστό των προσλαμβανόμενων 
ποσοτήτων αναφοράς που καθορίζονται 
στο μέρος Β του παραρτήματος XI σε 
σχέση με την έκφραση ανά 100g ή ανά 
100ml ή ανά μερίδα. Όταν παρέχεται, η 
δήλωση σχετικά με τις βιταμίνες και τα 
μέταλλα επίσης εκφράζεται ως ποσοστό 
των προσλαμβανόμενων ποσοτήτων 
αναφοράς που καθορίζονται στο σημείο 1 
του μέρους Α του παραρτήματος XI.

3. Εάν μια διατροφική δήλωση 
περιλαμβάνει το ποσοστό μιας 
προσλαμβανόμενης ποσότητας 
αναφοράς, χρησιμοποιούνται οι 
προσλαμβανόμενες ποσότητες αναφοράς 
του παραρτήματος XI, και τα 
υπολογιζόμενα ποσοστά μπορούν να 
παρουσιάζονται μόνο στη διατροφική 
δήλωση στο οπίσθιο μέρος της 
συσκευασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έτσι διασφαλίζεται η αποκλειστική χρήση των τιμών που έχει ορίσει η EFSA.

Τροπολογία 434
Carl Schlyter, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
εκφράζεται, κατά περίπτωση, ως ποσοστό 
των προσλαμβανόμενων ποσοτήτων 
αναφοράς που καθορίζονται στο μέρος Β 
του παραρτήματος XI σε σχέση με την 
έκφραση ανά 100g ή ανά 100ml ή ανά 
μερίδα. Όταν παρέχεται, η δήλωση σχετικά 
με τις βιταμίνες και τα μέταλλα επίσης 
εκφράζεται ως ποσοστό των 
προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς 
που καθορίζονται στο σημείο 1 του μέρους 

3. Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
εκφράζεται, επίσης, ως ποσοστό των 
προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς 
που καθορίζονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος XI σε σχέση με την 
έκφραση ανά 100g ή ανά 100ml και ανά 
μερίδα, σε περίπτωση που το τρόφιμο έχει 
προσυσκευαστεί ως ατομική μερίδα. 
Όταν παρέχεται, η δήλωση σχετικά με τις 
βιταμίνες και τα μεταλλικά στοιχεία επίσης 
εκφράζεται ως ποσοστό των 
προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς 
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Α του παραρτήματος XI. που καθορίζονται στο σημείο 1 του μέρους 
Α του παραρτήματος XI.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ποσοστό των προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς αποτελεί μια πολύτιμη πληροφορία 
για τους περισσότερους καταναλωτές και πρέπει συνεπώς να αναγράφεται. Σε περίπτωση που το 
τρόφιμο είναι προσυσκευασμένο πρέπει να δίδεται και η διατροφική δήλωση ανά μερίδα.

Τροπολογία 435
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
εκφράζεται, κατά περίπτωση, ως ποσοστό 
των προσλαμβανόμενων ποσοτήτων 
αναφοράς που καθορίζονται στο μέρος Β 
του παραρτήματος XI σε σχέση με την 
έκφραση ανά 100g ή ανά 100ml ή ανά 
μερίδα.

3. Στοιχεία της υποχρεωτικής 
διατροφικής δήλωσης μπορούν να 
εκφραστούν, κατά περίπτωση, ως ποσοστό 
των προσλαμβανόμενων ποσοτήτων 
αναφοράς που καθορίζονται στο μέρος Β 
του παραρτήματος XI σε σχέση με την 
έκφραση ανά 100g ή ανά 100ml ή ανά 
μερίδα

Or. en

Αιτιολόγηση

The amandment is motivated by the committement to a voluntary nutrition-labeling scheme 
based on GDAs which is rapidly being rolled-out in the EU by large and small companies 
alike.  GDAs provide non-judgmental, factual information on the energy and nutrients present 
in a portion of the food and empower consumers to make informed dietary choices based on 
their own needs.  PK CR supports the reference values for GDAs as set out in annex XIB.  
GDAs per 100g/ml would be confusing and potentially misleading for the consumer, 
particularly for foods consumed in amounts of less than 100g/ml.  Consumers will always 
have complete comparability given that the mandatory nutrition declaration will provide the 
nutrition information per 100g/ml. Given that many foods are not consumed in amounts of 
100g/ml it is important that the percentage of the reference intakes are expressed per portion 
of the product. This will allow consumers to make informed dietary choices based on their 
individual needs and to evaluate a product’s place in the daily diet.
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Τροπολογία 436
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
εκφράζεται ως ποσοστό των 
προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς 
που καθορίζονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος XI σε σχέση με την 
έκφραση ανά 100g ή ανά 100ml ή ανά 
μερίδα. Όταν παρέχεται, η δήλωση σχετικά 
με τις βιταμίνες και τα μέταλλα επίσης 
εκφράζεται ως ποσοστό των 
προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς 
που καθορίζονται στο σημείο 1 του μέρους 
Α του παραρτήματος XI

3. Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
όσον αφορά την ενεργειακή 
περιεκτικότητα, τα λίπη, τα κορεσμένα 
λιπαρά οξέα, τα σάκχαρα και το αλάτι 
εκφράζεται επιπρόσθετα ως ποσοστό των 
προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς 
που καθορίζονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος XI σε σχέση με την 
έκφραση ανά 100g ή ανά 100ml ή ανά 
μερίδα με την επιφύλαξη των διατάξεων 
του άρθρου 31 παράγραφος 2. Όταν 
παρέχεται, η δήλωση σχετικά με τις 
βιταμίνες και τα μέταλλα επίσης 
εκφράζεται ως ποσοστό των 
προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς 
που καθορίζονται στο σημείο 1 του μέρους 
Α του παραρτήματος XI

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία πρέπει να εξεταστεί μαζί με την τροπολογία 135 της εισηγήτριας, όπου 
ζητούνται ενιαίες ενδείξεις για τις μερίδες. Η αποκλειστική επισήμανση με απόλυτες τιμές ανά 
100 g/ 100 ml πρέπει να συμπληρωθεί με ποσοστιαίες τιμές, ώστε η κατανάλωση ενός 
προϊόντος να εκφράζεται σε σχέση με τις ημερήσιες ανάγκες και να παρέχονται έτσι στους 
καταναλωτές επιπλέον πληροφορίες, καθώς πολλοί καταναλωτές δεν μπορούν να υπολογίσουν 
με βάση τις απόλυτες τιμές αν πρόκειται για υψηλή ή για χαμηλή αξία.

Τροπολογία 437
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση διαγράφεται
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εκφράζεται, κατά περίπτωση, ως 
ποσοστό των προσλαμβανόμενων 
ποσοτήτων αναφοράς που καθορίζονται 
στο μέρος Β του παραρτήματος XI σε 
σχέση με την έκφραση ανά 100g ή ανά 
100ml ή ανά μερίδα. Όταν παρέχεται, η 
δήλωση σχετικά με τις βιταμίνες και τα 
μέταλλα επίσης εκφράζεται ως ποσοστό 
των προσλαμβανόμενων ποσοτήτων 
αναφοράς που καθορίζονται στο σημείο 1 
του μέρους Α του παραρτήματος XI.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το σύστημα ποσοστών σε σχέση με τις ημερήσιες ανάγκες αναφοράς δεν είναι ενιαίο και είναι 
δυνατόν να παραπλανήσει τον καταναλωτή.

Τροπολογία 438
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
εκφράζεται, κατά περίπτωση, ως ποσοστό 
των προσλαμβανόμενων ποσοτήτων 
αναφοράς που καθορίζονται στο μέρος Β 
του παραρτήματος XI σε σχέση με την 
έκφραση ανά 100g ή ανά 100ml ή ανά 
μερίδα. Όταν παρέχεται, η δήλωση 
σχετικά με τις βιταμίνες και τα μέταλλα 
επίσης εκφράζεται ως ποσοστό των 
προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς 
που καθορίζονται στο σημείο 1 του μέρους 
Α του παραρτήματος XI

3. Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
μπορεί να εκφράζεται, ως ποσοστό των 
προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς 
που καθορίζονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος XI σε σχέση με την 
έκφραση ανά 100g ή ανά 100ml. Όταν 
παρέχεται, η δήλωση σχετικά με τις 
βιταμίνες και τα μέταλλα επίσης 
εκφράζεται ως ποσοστό των 
προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς 
που καθορίζονται στο σημείο 1 του μέρους 
Α του παραρτήματος XI.

Or. sv
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Τροπολογία 439
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
εκφράζεται, κατά περίπτωση, ως 
ποσοστό των προσλαμβανόμενων 
ποσοτήτων αναφοράς που καθορίζονται 
στο μέρος Β του παραρτήματος XI σε 
σχέση με την έκφραση ανά 100g ή ανά 
100ml ή ανά μερίδα. Όταν παρέχεται, η 
δήλωση σχετικά με τις βιταμίνες και τα 
μέταλλα επίσης εκφράζεται ως ποσοστό 
των προσλαμβανόμενων ποσοτήτων 
αναφοράς που καθορίζονται στο σημείο 1 
του μέρους Α του παραρτήματος XI

3. Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση, 
κατά την έννοια του άρθρου 29 (1) α του 
παρόντος κανονισμού, αναγράφεται στο 
εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας και

(α) εκφράζεται στο κύριο οπτικό πεδίο·
(β) περιλαμβάνει γλωσσικό διαχωρισμό 
τύπου «υψηλό», «μέσο» ή «χαμηλό»·
(γ) περιλαμβάνει κωδικοποίηση τύπου 
«σηματοδότη» κάνοντας χρήση των 
χρωμάτων "κόκκινο", "κίτρινο" και 
"πράσινο"· και
(δ) περιλαμβάνουν ποσοστό των 
προσλαμβανόμενων ποσοτήτων 
αναφοράς που καθορίζονται στο μέρος Β 
του παραρτήματος XI ανά μερίδα·
Ο αριθμός μερίδων ανά συσκευασία 
πρέπει να είναι ρεαλιστικός και να 
αναγράφεται εμφανώς στο κύριο οπτικό 
πεδίο.
Ο καθορισμός των ποσοτήτων αναφοράς 
για υψηλά, μέσα ή χαμηλά επίπεδα των 
θρεπτικών αυτών ουσιών καθορίζεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 49, 
παράγραφος 3 βάσει γνωμοδότησης της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας 
Τροφίμων. Οι πληροφορίες αυτές 
αναγράφονται ανά 100 g ή ανά 100ml για 
τον γλωσσικό διαχωρισμό τύπου 
«υψηλό», «μέσο» ή «χαμηλό»·και για την 
κωδικοποίηση τύπου «σηματοδότη» 
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κάνοντας χρήση του πράσινου χρώματος 
για το χαμηλό, του κίτρινου για το μέσο 
και του κόκκινου για το υψηλό. 
Όταν παρέχεται, η δήλωση σχετικά με τις 
βιταμίνες και τα μέταλλα επίσης 
εκφράζεται ως ποσοστό των 
προσλαμβανόμενων ποσοτήτων 
αναφοράς που καθορίζονται στο σημείο 1 
του μέρους Α του παραρτήματος XI
3a. Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
κατά την έννοια του άρθρου 29, 
παράγραφοι 1 και 2 αναγράφεται στο 
οπίσθιο μέρος της συσκευασίας και 
εκφράζεται ανά 100g ή ανά 100ml, 
σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφοι 2 
και 3, ανά μερίδα.

Or. en

Αιτιολόγηση

The available evidence, including evidence from competent authorities across Europe, clearly 
demonstrates that a combined traffic light labelling system significantly outperforms other 
front of pack labelling schemes in helping consumers assess what is in their food.  This 
amendment adds the use of a combined percentage of reference intakes, in addition to the 
interpretive red with the word “high”, amber with the word “Medium” and green colours 
with the word “Low” to the mandatory nutrition declaration. The back of the pack of a 
product should also include a full and comprehensive nutrition declaration.

Τροπολογία 440
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εντός 6 μηνών μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, και 
λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων 
καθώς και τα συμπεράσματα 
ανεξάρτητων ερευνών, η Επιτροπή 
καθορίζει ποσοστά προσλαμβανόμενων 
ποσοτήτων αναφοράς για την ενέργεια 
και επιλεγμένες θρεπτικές ουσίες εκτός 
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από τις βιταμίνες και τα μεταλλικά 
στοιχεία που θα προστεθούν στο 
παράρτημα ΧΙ, Μέρος Β. Τα μέτρα αυτά 
που αποσκοπούν να τροποποιήσουν μη 
ουσιώδη στοιχεία του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωση του 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπει το 
άρθρο 49, παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τιμές που προβλέπονται σήμερα στο Παράτημα ΧΙ είναι διαφορετικές από συστάσεις όπως 
αυτές της Υπηρεσίας για τα Πρότυπα των Τροφίμων του Ηνωμένου Βασιλείου ή του ΠΟΥ. Η 
πλεον πρόσφατη γνωμοδότηση της EFSA σχετικά με διαιτητικές τιμές αναφοράς (5 Αυγούστου 
2009) συμπεραίνει ότι δεν είναι δυνατόν να δοθούν συστάσεις για σάκχαρα λόγω της 
ανεπάρκειας των διατιθέμενων στοιχείων. Ευλόγως λοιπόν απαιτείται η περαιτέρω εξέταση 
επιστημονικών ευρημάτων πριν καθοριστούν τιμές αναφοράς που δεν είναι ευρέως αποδεκτές. 

Τροπολογία 441
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η δήλωση των πολυολών ή/και του 
αμύλου και η δήλωση των λιπαρών οξέων, 
εκτός από την υποχρεωτική δήλωση των 
κορεσμένων που αναφέρεται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 στοιχείο β), παρουσιάζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα XIII μέρος B.

4. Η δήλωση των πολυολών ή/και του 
αμύλου και η δήλωση των λιπαρών οξέων, 
εκτός από την υποχρεωτική δήλωση των 
κορεσμένων και trans-λιπαρών οξέων που 
αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 
στοιχείο β), παρουσιάζεται σύμφωνα με το 
παράρτημα XIII μέρος B.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα trans-λιπαρά οξέα αποτελούν μέρος της υποχρεωτικής διατροφικής δήλωσης μαζί με τα 
κορεσμένα λίπη και συνεπώς διαγράφεται από τα εθελοντικά στοιχεία.



AM\800408EL.doc 81/126 PE431.137v01-00

EL

Τροπολογία 442
Carl Schlyter, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η δήλωση των πολυολών ή/και του 
αμύλου και η δήλωση των λιπαρών οξέων, 
εκτός από την υποχρεωτική δήλωση των 
κορεσμένων που αναφέρεται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 στοιχείο β), παρουσιάζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα XIII μέρος B.

4. Η δήλωση των πολυολών ή/και του 
αμύλου και η δήλωση των λιπαρών οξέων, 
εκτός από την υποχρεωτική δήλωση των 
κορεσμένων και trans-λιπαρών οξέων που 
αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 
στοιχείο β), παρουσιάζεται σύμφωνα με το 
παράρτημα XIII μέρος B.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αφορά την τροπολογία σχετικά με το άρθρο 29, παράγραφος 1.

Τροπολογία 443
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 διαγράφεται
Έκφραση σε βάση «ανά μερίδα»

1. Εκτός από τη διατροφική δήλωση ανά 
100g ή ανά 100ml που αναφέρεται στο 
άρθρο 31 παράγραφος 2, οι πληροφορίες 
μπορεί να εκφράζονται ανά μερίδα, όπως 
ποσοτικοπούνται στην ετικέτα, με την 
προϋπόθεση ότι δηλώνονται οι αριθμοί 
ημερίδων που περιέχονται στη 
συσκευασία
2. Η διατροφική δήλωση μπορεί να 
εκφράζεται μόνο σε βάση «ανά μερίδα», 
αν το τρόφιμο είναι προσυσκευασμένο ως 
ατομική μερίδα.
3. Η Επιτροπή αποφασίζει ενδεχόμενη 
έκφραση μόνο σε βάση «ανά μερίδα» για 
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τρόφιμα που παρουσιάζονται σε 
συσκευασίες οι οποίες περιέχουν 
πολλαπλές μερίδες του τροφίμου και που 
δεν έχουν προσυσκευαστεί ως ατομικές 
μερίδες. 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. sv

Τροπολογία 444
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εκτός από τη διατροφική δήλωση ανά 
100g ή ανά 100ml που αναφέρεται στο 
άρθρο 31 παράγραφος 2, οι πληροφορίες 
μπορεί να εκφράζονται ανά μερίδα, όπως 
ποσοτικοπούνται στην ετικέτα, με την 
προϋπόθεση ότι δηλώνονται οι αριθμοί 
ημερίδων που περιέχονται στη 
συσκευασία.

1. Αν το τρόφιμο είναι προσυσκευασμένο 
σε μερίδες, πράγμα που συμπεριλαμβάνει 
τις ατομικές μερίδες, εκτός από τη 
διατροφική δήλωση ανά 100g ή ανά 100ml
που αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 
2, οι πληροφορίες μπορεί να εκφράζονται 
ανά μερίδα, όπως ποσοτικοπούνται στην 
ετικέτα· σε αυτήν περίπτωση δηλώνονται 
οι αριθμοί ημερίδων που περιέχονται στη 
συσκευασία.

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

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

3. Η Επιτροπή αποφασίζει ενδεχόμενη 
έκφραση μόνο σε βάση «ανά μερίδα» για 
τρόφιμα που παρουσιάζονται σε 
συσκευασίες οι οποίες περιέχουν 
πολλαπλές μερίδες του τροφίμου και που 
δεν έχουν προσυσκευαστεί ως ατομικές 
μερίδες. Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν 
στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού με τη 
συμπλήρωσή του, αποφασίζονται σύμφωνα 

3. Η Επιτροπή αναπτύσσει σε συνεργασία 
με τις επιχειρήσεις τροφίμων και τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
αναγραφή ρεαλιστικών ποσοτήτων 
μερίδας. 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 
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με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 
3.

που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 
3.

Or. it

Αιτιολόγηση

Προς αποσαφήνιση του κειμένου και καλύτερη οριοθέτηση του πεδίου δράσης της 
επιτροπολογίας.

Τροπολογία 445
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εκτός από τη διατροφική δήλωση ανά 
100g ή ανά 100ml που αναφέρεται στο 
άρθρο
31(2)31 παράγραφος 2, οι πληροφορίες 
μπορεί να εκφράζονται ανά μερίδα, όπως 
ποσοτικοπούνται στην ετικέτα, με την 
προϋπόθεση ότι δηλώνονται οι αριθμοί
ημερίδων που περιέχονται στη 
συσκευασία.

1. Εκτός από τη διατροφική δήλωση ανά 
100g ή ανά 100ml που αναφέρεται στο 
άρθρο 31 παράγραφος 2, οι πληροφορίες 
εκφράζονται ανά μερίδα, στην οπίσθια 
πλευρά της συσκευασίας όπου δηλώνεται 
ο αριθμός ημερίδων που περιέχονται στη 
συσκευασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες πρέπει πάντοτε να παρέχονται με βάση ανά 100g ή 100ml προκειμένου να 
αποτρέπεται η παραπλάνηση των καταναλωτών. Αυτό επιτρέπει επίσης σαφείς και εύκολες 
συγκρίσεις μεταξύ των προϊόντων. Συμπληρωματικές πληροφορίες για τις μερίδες δηλώνονται 
στη συσκευασία δεδομένου ότι μπορεί να βοηθήσουν ορισμένους καταναλωτές να αξιολογούν 
τις ποσότητες των τροφίμων που καταναλώνουν.
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Τροπολογία 446
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εκτός από τη διατροφική δήλωση ανά 
100g ή ανά 100ml που αναφέρεται στο 
άρθρο 31 παράγραφος 2, οι πληροφορίες 
μπορεί να εκφράζονται ανά μερίδα, όπως 
ποσοτικοπούνται στην ετικέτα, με την 
προϋπόθεση ότι δηλώνονται οι αριθμοί 
ημερίδων που περιέχονται στη 
συσκευασία.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο διαγράφεται διότι η έννοια «ημερίδα» αντικαθίσταται από τους όρους «ανά 
συσκευασία», βλ. τροπολογία 1.

Τροπολογία 447
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο διαγράφεται διότι η έννοια «ημερίδα» αντικαθίσταται από τους όρους «ανά 
συσκευασία», βλ. τροπολογία 1.
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Τροπολογία 448
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εκτός από τη διατροφική δήλωση ανά 
100g ή ανά 100ml που αναφέρεται στο 
άρθρο 31 παράγραφος 2, οι πληροφορίες 
μπορεί να εκφράζονται ανά μερίδα, όπως 
ποσοτικοπούνται στην ετικέτα, με την 
προϋπόθεση ότι δηλώνονται οι αριθμοί 
ημερίδων που περιέχονται στη 
συσκευασία.

1. Εκτός από τη διατροφική δήλωση ανά 
100g ή ανά 100ml που αναφέρεται στο 
άρθρο 31 παράγραφος 2, οι πληροφορίες  
εκφράζονται ανά μερίδα, όπως 
ποσοτικοποιούνται στην ετικέτα, με την 
προϋπόθεση ότι δηλώνονται οι αριθμοί 
ημερίδων που περιέχονται στη 
συσκευασία.

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

2. Τα τρόφιμα που δεν συσκευάζονται ως 
μεμονωμένες μερίδες, η αναφορά της 
μερίδας πρέπει να γίνεται "ανά 
τεμάχιο/μονάδα" ή με βάση ένδειξη 
κατανοητή για τον καταναλωτή, όπως 
π.χ. "κουταλιά της σούπας", "κουταλιά 
καφέ" ή "φλιτζάνι".

Or. de

Αιτιολόγηση

Εκτός από την ένδειξη ανά 100 g ή 100 ml η ένδειξη πρέπει να δίνεται ανά μερίδα και να είναι 
εύληπτη από το καταναλωτικό κοινό.

Τροπολογία 449
Jorgo Chatzimarkakis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Η διατροφική δήλωση μπορεί να 
εκφράζεται αποκλειστικά σε βάση «ανά 
μερίδα» εάν το τρόφιμο παρουσιάζεται σε 
συσκευασίες που περιέχουν πολλαπλές 
μερίδες του τροφίμου οι οποίες έχουν 
συσκευαστεί χωριστά και ιδίως όταν το 
καθαρό βάρος δεν υπερβαίνει τα 
100g/100ml.
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Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 450
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή αποφασίζει ενδεχόμενη 
έκφραση μόνο σε βάση «ανά μερίδα» για 
τρόφιμα που παρουσιάζονται σε 
συσκευασίες οι οποίες περιέχουν 
πολλαπλές μερίδες του τροφίμου και που 
δεν έχουν προσυσκευαστεί ως ατομικές 
μερίδες. Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν 
στην τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού με 
τη συμπλήρωσή του, αποφασίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 49 
παράγραφος 3.

3. Εάν ένα τρόφιμο αποτελείται από 
περισσότερες της μίας μικρότερες 
συσκευασίες που παρουσιάζονται εντός 
μεγαλύτερου δοχείου, η ποσότητα 
ενέργειας και θρεπτικών ουσιών 
καθορίζεται από το μέγεθος της 
συγκεκριμένης συσκευασίας επί της 
οποίας παρέχονται οι πληροφορίες, έστω 
και αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των 
πληροφοριών που παρέχονται στην 
εξωτερική και στην εσωτερική 
συσκευασία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αφού ανοιχθεί και ενδεχομένως καταστραφεί η εξωτερική συσκευασία, οι καταναλωτές θα 
εξακολουθούν να έχουν την διατροφική δήλωση στις προσυσκευασμένες μερίδες. Οι 
πληροφορίες σχετικά με τις μερίδες θα είναι σαφείς και με τον τρόπο αυτό  δεν θα 
παραπληροφορούνται οι καταναλωτές.
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Τροπολογία 451
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εκτός από τις μορφές έκφρασης που 
αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφοι 2 
και 3, η διατροφική δήλωση μπορεί να 
παρέχεται και με άλλες μορφές έκφρασης, 
εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες βασικές 
απαιτήσεις:

1. Εκτός από τις μορφές έκφρασης που 
αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφοι 2 
και 3, η διατροφική δήλωση και 
πρόσθετες μορφές διατροφικών 
πληροφοριών μπορούν να παρέχονται και 
με άλλες μορφές έκφρασης, εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθες βασικές 
απαιτήσεις:

(α) η μορφή έκφρασης έχει ως σκοπό να 
διευκολύνει τους καταναλωτές να 
κατανοήσουν τη συμβολή ή τη σημασία
του τροφίμου για το ενεργειακό και 
διατροφικό περιεχόμενο μιας δίαιτας· και

(α) η μορφή έκφρασης έχει ως σκοπό να 
διευκολύνει τους καταναλωτές να 
κατανοήσουν τη συμβολή ή τη σημασία 
του τροφίμου για το ενεργειακό και 
διατροφικό περιεχόμενο μιας δίαιτας· και

(β) βασίζεται είτε σε εναρμονισμένες 
προσλαμβανόμενες ποσότητες αναφοράς 
είτε, όταν αυτές δεν υπάρχουν, σε γενικώς 
αποδεκτές επιστημονικές συμβουλές 
σχετικά με τις ποσότητες πρόσληψης όσον 
αφορά την ενέργεια ή τις θρεπτικές ουσίες· 
και

(β) βασίζεται είτε σε εναρμονισμένες 
προσλαμβανόμενες ποσότητες αναφοράς 
είτε, όταν αυτές δεν υπάρχουν, σε γενικώς 
αποδεκτές επιστημονικές συμβουλές 
σχετικά με τις ποσότητες πρόσληψης όσον 
αφορά την ενέργεια ή τις θρεπτικές ουσίες· 
και 

(γ) υποστηρίζεται από στοιχεία που
αποδεικνύουν την κατανόηση και τη χρήση 
της παρουσίασης των πληροφοριών από το 
μέσο καταναλωτή.

(γ) υποστηρίζεται από στοιχεία που 
αποδεικνύουν την κατανόηση και τη χρήση 
της παρουσίασης των πληροφοριών από το 
μέσο καταναλωτή.

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

2. Η Επιτροπή καθορίζει, σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 49 
παράγραφος 3, τους όρους χρήσης των εν 
λόγω πρόσθετων μορφών έκφρασης. Τα 
κριτήρια βασίζονται σε επιστημονικά 
δεδομένα σχετικά με τη δίαιτα και τη 
διατροφή και τη σχέση τους με την υγεία.
Κατά τον καθορισμό των κριτηρίων η 
Επιτροπή ζητεί από την Αρχή να της 
παράσχει σχετικές επιστημονικές 
συμβουλές εντός 12 μηνών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρόσθετες μορφές έκφρασης διατροφικών πληροφοριών πρέπει να επιτρέπονται. Οι όροι 
χρήσης των εν λόγω πρόσθετων μορφών έκφρασης πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο 
συμφωνίας σε επίπεδο ΕΕ. 

Τροπολογία 452
Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εκτός από τις μορφές έκφρασης που 
αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφοι 2 
και 3, η διατροφική δήλωση μπορεί να 
παρέχεται και με άλλες μορφές έκφρασης, 
εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες βασικές 
απαιτήσεις:

1. Εκτός από τις μορφές έκφρασης που 
αναφέρονται στο άρθρο 29, παράγραφοι 1 
και 2 και στο άρθρο 31 παράγραφοι 2 και 
3, η διατροφική δήλωση μπορεί να 
παρέχεται και με άλλες μορφές έκφρασης, 
εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες βασικές 
απαιτήσεις:

(α) η μορφή έκφρασης έχει ως σκοπό να 
διευκολύνει τους καταναλωτές να 
κατανοήσουν τη συμβολή ή τη σημασία 
του τροφίμου για το ενεργειακό και 
διατροφικό περιεχόμενο μιας δίαιτας· και

(α) Η πρόσθετη μορφή έκφρασης συνάδει 
με τις βέλτιστες πρακτικές, σύμφωνα με 
τον ορισμό που περιέχεται στον παρόντα 
κανονισμό.

(β) βασίζεται είτε σε εναρμονισμένες 
προσλαμβανόμενες ποσότητες αναφοράς 
είτε, όταν αυτές δεν υπάρχουν, σε γενικώς 
αποδεκτές επιστημονικές συμβουλές 
σχετικά με τις ποσότητες πρόσληψης 
όσον αφορά την ενέργεια ή τις θρεπτικές 
ουσίες· και

(β) η μορφή έκφρασης έχει ως σκοπό να 
διευκολύνει τους καταναλωτές να 
κατανοήσουν τη συμβολή ή τη σημασία 
του τροφίμου για το ενεργειακό και 
διατροφικό περιεχόμενο μιας δίαιτας·

(γ) υποστηρίζεται από στοιχεία που 
αποδεικνύουν την κατανόηση και τη 
χρήση της παρουσίασης των 
πληροφοριών από το μέσο καταναλωτή.

(γ) βασίζεται είτε σε εναρμονισμένες 
προσλαμβανόμενες ποσότητες αναφοράς 
είτε, όταν αυτές δεν υπάρχουν, σε γενικώς 
αποδεκτές επιστημονικές συμβουλές 
σχετικά με τις ποσότητες πρόσληψης 
όσον αφορά την ενέργεια ή τις θρεπτικές 
ουσίες· και
(γα) υποστηρίζεται από συμπεράσματα 
ανεξάρτητων ερευνών σε καταναλωτές 
από τα οποία προκύπτει ότι ο μέσος 
καταναλωτής αντιλαμβάνεται την μορφή 
έκφρασης.
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2. Οι εν λόγω πρόσθετες μορφές 
έκφρασης, οι οποίες αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, αναγνωρίζονται στο 
πλαίσιο του εθνικού συστήματος που 
αναφέρεται στο άρθρο 44.

2. Οι εν λόγω πρόσθετες μορφές 
έκφρασης, οι οποίες αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 προσδιορίζονται και 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή.   Η 
Επιτροπή δημοσιοποιεί αυτά τα 
λεπτομερή στοιχεία, μεταξύ άλλων μέσω 
ειδικής σελίδας στο Διαδίκτυο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξασφαλίζεται έτσι ότι οποιαδήποτε πρόσθετη μορφή έκφρασης επιτρέπεται μόνο εφόσον 
υποστηρίζεται από ανεξάρτητες έρευνες καταναλωτών.

Τροπολογία 453
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εκτός από τις μορφές έκφρασης που 
αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφοι 2 
και 3, η διατροφική δήλωση μπορεί να 
παρέχεται και με άλλες μορφές έκφρασης, 
εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες βασικές 
απαιτήσεις:

διαγράφεται

a) η μορφή έκφρασης έχει ως σκοπό να 
διευκολύνει τους καταναλωτές να 
κατανοήσουν τη συμβολή ή τη σημασία 
του τροφίμου για το ενεργειακό και 
διατροφικό περιεχόμενο μιας δίαιτας και·
β) βασίζεται είτε σε εναρμονισμένες 
προσλαμβανόμενες ποσότητες αναφοράς 
είτε, όταν αυτές δεν υπάρχουν, σε γενικώς 
αποδεκτές επιστημονικές συμβουλές 
σχετικά με τις ποσότητες πρόσληψης 
όσον αφορά την ενέργεια ή τις θρεπτικές 
ουσίες• και
γ) υποστηρίζεται από στοιχεία που 
αποδεικνύουν την κατανόηση και τη 
χρήση της παρουσίασης των 
πληροφοριών από το μέσο καταναλωτή.
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2. Οι εν λόγω πρόσθετες μορφές 
έκφρασης, οι οποίες αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, αναγνωρίζονται στο 
πλαίσιο του εθνικού συστήματος που 
αναφέρεται στο άρθρο 44.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα άρθρα 31 και 34 προβλέπουν ήδη τα απαραίτητα μέτρα και ενδείκνυται επιπλέον να 
αποφεύγονται οι εθνικές διατάξεις.

Τροπολογία 454
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Εκτός από τις μορφές έκφρασης που 
αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφοι 2 
και 3, η διατροφική δήλωση μπορεί να 
παρέχεται και με άλλες μορφές έκφρασης, 
εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες βασικές 
απαιτήσεις:

(1) Εκτός από τις μορφές έκφρασης που 
αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφοι 2 
και 3, η διατροφική δήλωση μπορεί να 
παρέχεται και μέσω γραφικών σχημάτων, 
εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες βασικές 
απαιτήσεις:

α) η μορφή έκφρασης έχει ως σκοπό να 
διευκολύνει τους καταναλωτές να 
κατανοήσουν τη συμβολή ή τη σημασία 
του τροφίμου για το ενεργειακό και 
διατροφικό περιεχόμενο μιας δίαιτας· και

α) η μορφή έκφρασης έχει ως σκοπό να 
διευκολύνει τους καταναλωτές να 
κατανοήσουν τη συμβολή ή τη σημασία 
του τροφίμου για το ενεργειακό και 
διατροφικό περιεχόμενο μιας δίαιτας· και

β) βασίζεται είτε σε εναρμονισμένες 
προσλαμβανόμενες ποσότητες αναφοράς 
είτε, όταν αυτές δεν υπάρχουν, σε γενικώς 
αποδεκτές επιστημονικές συμβουλές 
σχετικά με τις ποσότητες πρόσληψης όσον 
αφορά την ενέργεια ή τις θρεπτικές ουσίες· 
und

β) βασίζεται σε ποσότητες αναφοράς που 
καθορίζονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος XI σε σχέση με την 
έκφραση ανά 100g ή ανά 100ml. Αν ένα 
προϊόν είναι προσυσκευασμένο ως 
ατομική μερίδα ή εκφράζεται σε 
ποσότητες κάτω από 100 g/ 100 ml, αρκεί 
η ένδειξη ανά μερίδα σε σχέση με την 
αναγραφόμενη ποσότητα.· όταν αυτές δεν 
υπάρχουν, σε γενικώς αποδεκτές 
επιστημονικές συμβουλές σχετικά με τις 
ποσότητες πρόσληψης όσον αφορά την 
ενέργεια ή τις θρεπτικές ουσίες•· und

c) υποστηρίζεται από στοιχεία που (γ) υποστηρίζεται από στοιχεία που 



AM\800408EL.doc 91/126 PE431.137v01-00

EL

αποδεικνύουν την κατανόηση και τη χρήση 
της παρουσίασης των πληροφοριών από το 
μέσο καταναλωτή.

αποδεικνύουν την κατανόηση και τη χρήση 
της παρουσίασης των πληροφοριών από το 
μέσο καταναλωτή.

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

(2) Σχέδιο γραφικών σχημάτων 
παρουσιάζεται στο παράρτημα ΧΙΙΙ 
Μέρος Δ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μια γραφιστική παράσταση μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην καλύτερη κατανόηση της 
επισήμανσης της θρεπτικής αξίας από τους καταναλωτές.

Τροπολογία 455
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) Οι εν λόγω πρόσθετες μορφές 
έκφρασης, οι οποίες αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 αποτελούν αντικείμενο της 
Επιτροπής, η οποία θα τις αντιμετωπίσει 
με τη βοήθεια επιστημονικών μελετών 
σχετικά με τη διατροφή και τις 
επιπτώσεις της στην υγεία. Τα μέτρα 
αυτά που αποσκοπούν σε τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα έπρεπε να είναι επιτρεπτές πρόσθετες μορφές έκφρασης, ωστόσο και αυτές θα υπόκεινται σε 
όρους που θα ισχύουν πανευρωπαϊκά.
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Τροπολογία 456
Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφοι 2-6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Όταν η διατροφική δήλωση δεν 
εμφανίζεται στο κύριο οπτικό πεδίο, 
παρουσιάζεται με μορφή πίνακα και με 
τους αριθμούς σε αντιστοίχιση εφόσον το 
επιτρέπει ο χώρος. Όπου δεν το επιτρέπει 
ο χώρος, η δήλωση παρουσιάζεται σε 
γραμμική μορφή.
3. Εάν η υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
εμφανίζεται από κοινού με τη δήλωση 
σχετικά με τις θρεπτικές ουσίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 2, 
η σειρά παρουσίασης της ενέργειας και 
των θρεπτικών ουσιών που 
περιλαμβάνονται στη δήλωση γίνεται, ως 
ενδείκνυται, με τη σειρά που προβλέπεται 
στο μέρος Γ του παραρτήματος XIII.

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

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

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

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

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

(α) οι εν λόγω μορφές παρουσίασης δεν 
παραπλανούν τον καταναλωτή· και

(α) Η άλλη μορφή έκφρασης συνάδει με 
τις βέλτιστες πρακτικές, σύμφωνα με τον 
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ορισμό που περιέχεται στον παρόντα 
κανονισμό. και

(β) υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία 
κατανόησης αυτών των μορφών 
παρουσίασης από τον μέσο καταναλωτή.

(β) οι εν λόγω μορφές παρουσίασης δεν 
παραπλανούν τον καταναλωτή· και

(βα) έχει πραγματοποιηθεί ανεξάρτητη 
έρευνα σε καταναλωτές από την οποία 
προκύπτει ότι η άλλη μορφή παρουσίασης 
γίνεται ευκολότερα κατανοητή από τον 
μέσο καταναλωτή στο κράτος μέλος στο 
οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η 
άλλη μορφή παρουσίασης.

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

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει κανόνες 
σχετικά με άλλες πτυχές της παρουσίασης 
της διατροφική δήλωσης, εκτός αυτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 6. 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.
6α. Άλλες μορφές έκφρασης, οι οποίες 
αναφέρονται στην παράγραφο 5, 
προσδιορίζονται και κοινοποιούνται στην 
Επιτροπή.  Η Επιτροπή δύναται να 
δημοσιοποιεί αυτά τα λεπτομερή 
στοιχεία, μεταξύ άλλων μέσω ειδικής 
σελίδας στο Διαδίκτυο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιτρέπει την υιοθέτηση άλλων μορφών παρουσίασης εφόσον αυτές δεν 
παραπλανούν τον καταναλωτή και εφόσον υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι γίνονται ευκολότερα 
κατανοητές από τον καταναλωτή. Εξασφαλίζει επίσης ότι οποιεσδήποτε νέες παρουσιάσεις θα 
κοινοποιούνται εξίσου στην Επιτροπή και στο κοινό.
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Τροπολογία 457
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
31 παράγραφοι 2 και 2α σχετικά με την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
περιλαμβάνονται στο κύριο οπτικό πεδίο.
Παρουσιάζονται, όπου ενδείκνυται, από 
κοινού σε σαφή μορφότυπο και με την 
ακόλουθη σειρά: ενέργεια, λιπαρά, 
κορεσμένα λιπαρά, υδατάνθρακες με 
ειδική αναφορά στα σάκχαρα, και αλάτι.
1.α. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 πρέπει να απεικονίζονται σε 
πλαίσιο στο κάτω δεξιό τμήμα της 
ορατής πλευράς της συσκευασίας σε 
μέγεθος εκτύπωσης της γραμματοσειράς 
1,5 mm και σε γραφική μορφή που 
απεικονίζει τις τιμές θρεπτικής αξίας ως 
ποσοστό των προσλαμβανόμενων 
ποσοτήτων αναφοράς που καθορίζονται 
στο μέρος Β του παραρτήματος XI 
εκπεφρασμένο σε kcal ανά 100g/ml ή 
ενδεχομένως ανά μερίδα.
Η γραφική αυτή απεικόνιση δεν 
εφαρμόζεται στα τρόφιμα όταν η μέγιστη 
επιφάνεια της συσκευασίας είναι 
μικρότερη από 80 cm².

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

2. Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση και 
η διατροφική δήλωση σχετικά με τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 2 απεικονίζονται από κοινού 
σε ένα μέρος και, ως ενδείκνυται, σχετικά 
με τα στοιχεία που αναφέρονται στο 
άρθρο 29, παράγραφος 2, με τη σειρά 
παρουσίασης που προβλέπεται στο μέρος Γ 
του παραρτήματος XIII.

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

Αυτή η διατροφική δήλωση παρουσιάζεται 
με μορφή πίνακα και με τους αριθμούς σε 
αντιστοίχιση εφόσον το επιτρέπει ο χώρος.
Όπου δεν το επιτρέπει ο χώρος, η δήλωση 
παρουσιάζεται σε γραμμική μορφή.
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χώρος, η δήλωση παρουσιάζεται σε 
γραμμική μορφή.
3. Εάν η υποχρεωτική διατροφική 
δήλωση εμφανίζεται από κοινού με τη 
δήλωση σχετικά με τις θρεπτικές ουσίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 2, η σειρά παρουσίασης της 
ενέργειας και των θρεπτικών ουσιών που 
περιλαμβάνονται στη δήλωση γίνεται, ως 
ενδείκνυται, με τη σειρά που προβλέπεται 
στο μέρος Γ του παραρτήματος XIII.
4. Σε περιπτώσεις που η ποσότητα της 
ενέργειας ή της(-ων) θρεπτικής(-ών) 
ουσίας(-ών) είναι αμελητέα, η διατροφική 
δήλωση για τα στοιχεία αυτά μπορεί να 
αντικατασταθεί με μια δήλωση όπως
"περιέχει αμελητέες ποσότητες των …" σε 
σημείο πολύ κοντά στη διατροφική 
δήλωση, όταν υφίσταται.

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

5. Γραφικά σχήματα ή σύμβολα για την 
παρουσίαση της διατροφικής δήλωσης 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στο 
πλαίσιο ενός εθνικού συστήματος που 
αναφέρεται στο άρθρο 44, υπό την 
προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι 
ακόλουθες βασικές απαιτήσεις:
a) οι εν λόγω μορφές παρουσίασης δεν 
παραπλανούν τον καταναλωτή• και
β) υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία 
κατανόησης αυτών των μορφών 
παρουσίασης από το μέσο καταναλωτή.
6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει κανόνες 
σχετικά με άλλες πτυχές της παρουσίασης 
της διατροφική δήλωσης, εκτός αυτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 5. Το 
μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή 
του, αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 

6. Η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει κανόνες 
σχετικά με άλλες πτυχές της παρουσίασης 
της διατροφική δήλωσης, και ειδικότερα 
εκείνες που σχετίζονται με την 
παράγραφο 1α. Τα μέτρα, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
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αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3. κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3

Or. fr

Τροπολογία 458
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34– παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
31 παράγραφος 2 σχετικά με την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
περιλαμβάνονται στο ιδιο οπτικό πεδίο. 
Παρουσιάζονται, με την ακόλουθη σειρά: 
ενέργεια, προτεΐνες, υδατάνθρακες με 
ειδική αναφορά στα σάκχαρα, λιπαρά, 
κορεσμένα λιπαρά, ίνεςκαι νάτριο.

Όπου το επιτρέπει ο χώρος, οι εν λόγω 
ενδείξεις παρουσιάζονται με μορφή 
πίνακα και με τους αριθμούς σε 
αντιστοίχιση. Όπου δεν το επιτρέπει ο 
χώρος, παρουσιάζονται σε γραμμική 
μορφή.
Πέραν τούτου, η ποσότητα ενέργειας που 
αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 
στοιχείο α και το ποσοστό της 
προσλαμβανόμενης ποσότητας αναφοράς  
για την ενέργεια που αναφέρεται στο στο 
άρθρο 31, παράγραφος 3, στοιχείο 1 
παρουσιάζονται στο κύριο οπτικό πεδίο, 
σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφοι 2 
και 3. Εκφράζεται ανά μερίδα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενεργειακή αξία αποτελεί ουσιώδη πληροφορία όταν οι καταναλωτές επιλέγουν τρόφιμα που 
θα τους επιτρέψουν να διατηρήσουν ένα υγειές σωματικό βάρος.   Για τον λόγο αυτό, η ενέργεια 
και το ποσοστό των προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς πρέπει να αναγράφονται στο 
εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας.  Δεδομένου ότι η έκφραση σε 100 g/ml προβλέπεται ήδη 



AM\800408EL.doc 97/126 PE431.137v01-00

EL

στον υποχρεωτικό διατροφικό πίνακα, καλό είναι η ενέργεια στο εμπρόσθιο μέρος να 
εκφράζεται ανά μερίδα. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να 
πραγματοποιούν ενημερωμένες διαιτητικές επιλογές, σύμφωνα με τις ατομικές τους ανάγκες και 
να αξιολογούν με μια ματιά, βάσει των παρεχόμενων αντικειμενικών πληροφοριών, την θέση 
ενός προϊόντος στην καθημερινή δίαιτα. 

Τροπολογία 459
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

1. Όλα τα στοιχεία της ετικέτας πρέπει να παρουσιάζονται σε ένα ενιαίο οπτικό πεδίο. Οι 
καταναλωτές έχουν μάθει εδώ και πάνω από τριάντα χρόνια ότι όλες οι σημαντικές 
πληροφορίες βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευασίας.

2. Χάριν απλουστεύσεως.

Τροπολογία 460
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 31 παράγραφος 2 σχετικά με την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση

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

Παρουσιάζονται από κοινού σε μορφή 
πίνακα και με την ακόλουθη σειρά: 
ενέργεια, λιπαρά, κεκορεσμένα λιπαρά, 
σάκχαρα και αλάτι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάριν αποσαφηνίσεως και απλοποιήσεως.

Τροπολογία 461
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι ενδείξεις σύμφωνα με το άρθρο 31 
παράγραφοι 1 και 2 σχετικά με τη 
διατροφική επισήμανση πρέπει να 
εμφανίζονται στο σύνολό τους στο ίδιο 
οπτικό πεδίο σε ένα μέρος υπό μορφή 
πίνακα. Τα υποχρεωτικά στοιχεία
παρουσιάζονται με την ακόλουθη σειρά: 
ενέργεια, λιπαρά, κεκορεσμένα λιπαρά, 
σάκχαρα και αλάτι. Πρόσθετα 
προαιρετικά στοιχεία πρέπει να 
αναγράφονται με τη σειρά που ορίζεται 
στο παράρτημα XIII.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν απαιτούνται ενδείξεις στο κύριο οπτικό πεδίο. Ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής μπορεί να 
διαβάσει τις ενδείξεις και όταν αναγράφονται σε άλλη θέση. Πρέπει ωστόσο να θεσπιστεί 
ρύθμιση σύμφωνα με την οποία οι ενδείξεις θα παρουσιάζονται υπό μορφή πίνακα.
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Τροπολογία 462
Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 29, παράγραφος 1. 

Τροπολογία 463
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 29, παράγραφος 1. 

Τροπολογία 464
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι ενδείξεις σύμφωνα με το άρθρο 31 
παράγραφοι 1 και 2 σχετικά με τη 
διατροφική δήλωση πρέπει να 
εμφανίζονται στο σύνολό τους στο ίδιο 
οπτικό πεδίο σε ένα μέρος υπό μορφή 
πίνακα. Τα υποχρεωτικά στοιχεία
παρουσιάζονται με την ακόλουθη σειρά:
ενέργεια, πρωτεΐνες, λιπαρά, με ειδική 
αναφορά στα κεκορεσμένα λιπαρά, 
υδατάνθρακες με ειδική αναφορά στα 
σάκχαρα, αλάτι. Πρόσθετα προαιρετικά 
στοιχεία πρέπει να αναγράφονται με τη 
σειρά που ορίζεται στο παράρτημα XIII.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ενδείξεις για την ενεργειακή περιεκτικότητα και τις θρεπτικές ουσίες δεν πρέπει να 
παρουσιάζονται στο κύριο οπτικό πεδίο αλλά από κοινού και σε σαφή μορφότυπο.

Τροπολογία 465
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η επισήμανση του ενεργειακού 
περιεχομένου σε kcal, σύμφωνα με το 
άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο α και το 
παράρτημα ΧΙ μέρος Β, πρέπει, επιπλέον 
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της παρουσίασης σύμφωνα με το άρθρο 
34 παράγραφος 1, καθώς και ανά 100 
g/ml και ενδεχομένως ανά μερίδα, 
σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2, 
να εμφανίζεται εμφανής και ευανάγνωστη 
στην εμπρόσθια όψη της συσκευασίας 
και μέσα σε πλαίσιο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Eine der wichtigsten Informationen über Lebensmittel ist der Energiegehalt. Dieser sollte 
daher auf der Schauseite der Verpackung, durchgängig bei allen Produkten in auffälliger 
Form wiederholt werden, damit ihn der Verbraucher bereits auf den ersten Blick erfassen 
kann. Einen genauen Platz zu definieren ist nicht hilfreich. Bei rundlichen Produkten, auch z. 
B. bei einem ganzen Geflügelschlachtkörper wäre beispielsweise eine Angabe. „rechts unten“ 
nicht klar zu definieren und würde somit zu unterschiedlichen Interpretationen zwischen den 
Mitgliedsstaaten und auch innerhalb einzelner Länder führen.

Τροπολογία 466
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η επισήμανση του ενεργειακού 
περιεχομένου σε kcal, σύμφωνα με το 
άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο α και το 
παράρτημα ΧΙ μέρος Β, επιπλέον της 
παρουσίασης σύμφωνα με το άρθρο 34 
παράγραφος 1, καθώς και ανά 100g/ml 
και ανά μερίδα, πρέπει, σύμφωνα με το 
άρθρο 31 παράγραφος 2, να εμφανίζεται 
στο κάτω δεξιό μέρος στην εμπρόσθια 
όψη της συσκευασίας, σε μέγεθος 
γραμματοσειράς τριών χιλιοστών και 
μέσα σε πλαίσιο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το ενεργειακό περιεχόμενο πρέπει να επαναλαμβάνεται στο εμπρόσθιο τμήμα της συσκευασίας 
όλων ανεξαιρέτως των προϊόντων, στο ίδιο σημείο και με έντονα στοιχεία, προκειμένου ο 
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καταναλωτής να το εντοπίζει ήδη με την πρώτη ματιά.

Τροπολογία 467
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 468
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η επισήμανση του ενεργειακού 
περιεχομένου σε kcal, σύμφωνα με το 
άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο α και το 
παράρτημα ΧΙ μέρος Β, επιπλέον της 
παρουσίασης σύμφωνα με το άρθρο 34 
παράγραφος 1, καθώς και ανά 100 g/ml ή 
ανά μερίδα, πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 
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31 παράγραφος 2, να εμφανίζεται στην 
εμπρόσθια όψη της συσκευασίας και 
μέσα σε πλαίσιο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία πρέπει να εξεταστεί μαζί με την τροπολογία 135 της εισηγήτριας. Το 
περιεχόμενο σε  ενέργεια είναι η πιο σημαντική πληροφορία για τους καταναλωτές . Οι 
παραγωγοί πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να αναγράφουν αυτή την ένδειξη ανά 
100g/ml ή ανά μερίδα στην εμπρόσθια πλευρά, αν το επιθυμούν.

Τροπολογία 469
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

PARNUTS foods such as infant formulae, follow-on formulae, complementary foods for 
infants and young children and dietary foods for special medical purposes falling under 
Council Directive 2009/39/EC are specifically formulated to meet the particular nutritional 
needs of their target population. The requirement to include a nutrition declaration on the 
basis of Article 9.1(l) of the proposed regulation is not in line with the use of these products. 
Furthermore, limited nutrition information in the principal field of vision on PARNUTS foods 
may present the products in a misleading way, prompting vulnerable consumer groups to 
choose other products believed to be nutritionally superior
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Τροπολογία 470
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Το Παράρτημα ΧΙΙΙα καθορίζει τις 
κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες η 
παρουσίαση της διατροφικής δήλωσης 
μέσω κωδικού συστήματος πολλαπλών 
χρωμάτων είναι υποχρεωτική.
Για προϊόντα που εμπίπτουν σε μία από 
αυτές τις κατηγορίες, τα επίπεδα των 
θρεπτικών ουσιών που αναφέρονται στην 
αναφερόμενη στην παράγραφο 1 
διατροφική δήλωση που βρίσκεται στο 
εμπρόσθιο τμήμα της συσκευασίας, 
αναγράφονται μέσω ενός κωδικού 
συστήματος πολλαπλών χρωμάτων Τα 
χρώματα πράσινο, κίτρινο και κόκκινο 
παραπέμπουν στην περιεχόμενη 
ποσότητα ανά 100g ή ανά 100ml και 
υποδηλώνουν ότι ένα τρόφιμο περιέχει τις 
θρεπτικές ουσίες σε μικρή, μέση ή υψηλή 
ποσότητα.
Προς τον σκοπό αυτό, πριν την έναρξη 
εφαρμογής των άρθρων 29 έως 34 και 
βάσει γνωμοδοτήσεως της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, 
καθορίζονται τιμές αναφοράς που θα 
υποδεικνύουν υψηλά, μέσα ή χαμηλά 
επίπεδα των θρεπτικών αυτών ουσιών 
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

Όπως έχουν καταδείξει οι έρευνες καταναλωτών, η χρήση συστήματος πολλαπλών χρωμάτων 
για ευρέως μεταποιημένα προϊόντα είναι το καταλληλότερο σύστημα προκειμένου να μπορούν 
οι καταναλωτές να κάνουν ενημερωμένες και γρήγορες επιλογές.
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Τροπολογία 471
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Όταν η διατροφική δήλωση δεν 
εμφανίζεται στο κύριο οπτικό πεδίο, 
παρουσιάζεται με μορφή πίνακα και με 
τους αριθμούς σε αντιστοίχιση εφόσον το 
επιτρέπει ο χώρος.
Αν η διατροφική δήλωση για τρόφιμα που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙV είναι 
υποχρεωτική λόγω ισχυρισμού επί 
θεμάτων διατροφής ή υγείας, η 
διατροφική δήλωση δεν εμφανίζεται στο 
κύριο οπτικό πεδίο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση να εμφανίζεται η προβλεπόμενη δήλωση στο κύριο οπτικό πεδίο δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί σε μικρές συσκευασίες (π.χ. τσίχλες). Αν τρόφιμα που παρατίθενται στο παράρτημα 
ΙV έχουν ισχυρισμό επί θεμάτων διατροφής ή υγείας, πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρέωση 
να εμφανίζεται η προβλεπόμενη δήλωση στο κύριο οπτικό πεδίο 

Τροπολογία 472
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διατροφική δήλωση σχετικά με τις 
θρεπτικές ουσίες που αναφέρονται στο 

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

άρθρο 29 παράγραφος 2 απεικονίζεται από 
κοινού σε ένα μέρος και, ως ενδείκνυται, 
με τη σειρά παρουσίασης που προβλέπεται 
στο μέρος Γ του παραρτήματος XIII.

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

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

Αν η διατροφική δήλωση για τρόφιμα που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙV είναι 
υποχρεωτική λόγω ισχυρισμού επί 
θεμάτων διατροφής ή υγείας, η 
διατροφική δήλωση δεν εμφανίζεται στο 
κύριο οπτικό πεδίο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τρόφιμα που παρατίθενται στο παράρτημα ΙV εξαιρούνται από τη διατροφική δήλωση, καθώς 
δεν περιέχουν σημαντικές ποσότητες των θρεπτικών αξιών που προβλέπει ο κανονισμός. 
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και το άρθρο 17 παρ. 3 του 
πα΄ροντος σχεδίου, όλα τα τρόφιμα, μαζί και αυτά που παρατίθενται στο παράρτημα ΙV, 
υπόκεινται στην υποχρέωση της διατροφικής δήλωσης των θρεπτικών ουσιών που αναφέρει το 
άρθρο 29 παρ. 1 και 2, όταν προβαίνουν σε  ισχυρισμό επί θεμάτων διατροφής ή υγείας. Η 
προβλεπόμενη δήλωση στο κύριο οπτικό πεδίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε μικρές συσκευασίες 

Τροπολογία 473
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διατροφική δήλωση σχετικά με τις 
θρεπτικές ουσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 29 παράγραφος 2 απεικονίζεται από 
κοινού σε ένα μέρος και, ως ενδείκνυται,
με τη σειρά παρουσίασης που προβλέπεται 
στο μέρος Γ του παραρτήματος XIII.
Όταν η διατροφική δήλωση δεν 
εμφανίζεται στο κύριο οπτικό πεδίο,
παρουσιάζεται με μορφή πίνακα και με 
τους αριθμούς σε αντιστοίχιση εφόσον το 

2. Η διατροφική δήλωση σχετικά με τις 
θρεπτικές ουσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο β και 
στο άρθρο 29 παράγραφος 2 απεικονίζεται 
από κοινού στο οπίσθιο μέρος της 
συσκευασίας και με τη σειρά παρουσίασης 
που προβλέπεται στο Μέρος Γ του 
Παραρτήματος XIII. Αυτή η διατροφική 
δήλωση παρουσιάζεται με μορφή πίνακα 
και με τους αριθμούς σε αντιστοίχιση 
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επιτρέπει ο χώρος. Όπου δεν το επιτρέπει ο 
χώρος, η δήλωση παρουσιάζεται σε 
γραμμική μορφή.

εφόσον το επιτρέπει ο χώρος. Όπου δεν το 
επιτρέπει ο χώρος, η δήλωση 
παρουσιάζεται σε γραμμική μορφή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάριν αποσαφηνίσεως και απλοποιήσεως.

Τροπολογία 474
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Όταν η διατροφική δήλωση δεν 
εμφανίζεται στο κύριο οπτικό πεδίο, 
παρουσιάζεται με μορφή πίνακα και με 
τους αριθμούς σε αντιστοίχιση εφόσον το 
επιτρέπει ο χώρος.
Αν η διατροφική δήλωση για τρόφιμα που 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙV είναι 
υποχρεωτική λόγω ισχυρισμού επί 
θεμάτων διατροφής ή υγείας, η 
διατροφική δήλωση δεν εμφανίζεται στο 
κύριο οπτικό πεδίο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση να εμφανίζεται η προβλεπόμενη δήλωση στο κύριο οπτικό πεδίο δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί σε μικρές συσκευασίες (π.χ. τσίχλες). Αν τρόφιμα που παρατίθενται στο παράρτημα 
ΙV έχουν ισχυρισμό επί θεμάτων διατροφής ή υγείας, πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρέωση 
να εμφανίζεται η προβλεπόμενη δήλωση στο κύριο οπτικό πεδίο 
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Τροπολογία 475
Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η διατροφική δήλωση σχετικά με τις 
θρεπτικές ουσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 29 παράγραφοι1 και 2
απεικονίζεται από κοινού σε ένα μέρος και, 
ως ενδείκνυται, με τη σειρά παρουσίασης 
που προβλέπεται στο μέρος Γ του 
παραρτήματος XIII.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 29.

Τροπολογία 476
Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση πρέπει να επαναλαμβάνεται στο πίσω μέρος της 
συσκευασίας μαζί με τα θρεπτικά συστατικών που επισημαίνονται σε εθελοντική βάση, ώστε να 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του τροποποιηθέντος άρθρου 34, παράγραφος 2.
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Τροπολογία 477
Elena Oana Antonescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Σε περιπτώσεις που η ποσότητα της 
ενέργειας ή της(-ων) θρεπτικής(-ών) 
ουσίας(-ών) είναι μηδενική ή αμελητέα, η 
διατροφική δήλωση για τα στοιχεία αυτά 
μπορεί να αντικατασταθεί με μια δήλωση 
όπως "δεν περιέχει σημαντικές ποσότητες 
των …" σε σημείο πολύ κοντά στη 
διατροφική δήλωση, όταν υφίσταται.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Ορισμένα προϊόντα έχουν θρεπτική ουσία που είναι μηδενική ή προσεγγίζει το μηδέν (πχ 
μεταλλικά νερά με γλυκαντικές ουσίες ή Coca-Cola light) Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει 
να μπορούν οι παραγωγοί να αναφέρουν απλά ότι το προϊόν περιέχει αμελητέες ποσότητες 
θρεπτικών ουσιών αντί να πρέπει να κάνουν πλήρη δήλωση.

Τροπολογία 478
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Πέντε χρόνια μετά την έναρξη 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση 
αξιολόγησης ως προς τη μορφή της 
παρουσίασης που περιγράφεται στις 
παραγράφους 1-6.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 479

Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο V –- τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ 
ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

Or. it

Τροπολογία 480
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν οι πληροφορίες για τα τρόφιμα οι οποίες παρέχονται σε εθελοντική βάση απαιτείται να 
αναγράφονται με τον ίδιο τρόπο όπως και στα προϊόντα όπου είναι υποχρεωτική η αναγραφή, 
είναι πολύ πιθανό οι παραγωγοί να σταματήσουν να τις παρέχουν εθελοντικά. Συνέπεια της 
τροπολογίας λοιπόν θα είναι η παροχή στους καταναλωτές λιγότερων πληροφοριών από ό,τι 
σήμερα.
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Τροπολογία 481
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφοι 1 και 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Όταν πληροφορίες για τα τρόφιμα που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 
παρέχονται σε εθελοντική βάση, 
ικανοποιούν τις σχετικές ειδικές 
προδιαγραφές που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.  Όταν παρέχονται 
πληροφορίες για μη προσυσκευασμένα 
τρόφιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 9 και 10 ή σε εθελοντική βάση, 
ικανοποιούν τις εθνικές νομοθεσίες 
σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 4
και το άρθρο 41.
1a. Η αναγραφή πληροφοριών σε 
εθελοντική βάση δεν πρέπει να γίνεται εις 
βάρος του χώρου που διατίθεται για τις 
υποχρεωτικές πληροφορίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

The amendment aims at guaranteeing that when food information is provided by non pre-
packed food a sufficient degree of flexibility is foreseen for operators in the sector. It appears 
from the Explanatory memorandum and the recitals of the proposed Regulation that the latter 
was drafted principally with pre-packed food in mind.  The extension of such rules to non pre-
packed food without due consideration of the specificities of non pre-packed food and 
consumer contact with such foods seriously risks:

 undermining the objective of conveying appropriate and meaningful nutrition 
information to consumers;

 ultimately, this would act as a disincentive for operators in the non pre-packed sector 
to provide nutrition information on a voluntary basis.
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Τροπολογία 482
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Όταν πληροφορίες για τα τρόφιμα που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 
παρέχονται σε εθελοντική βάση, 
ικανοποιούν τις σχετικές προδιαγραφές 
που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό,
ιδίως τις προδιαγραφές του άρθρου 7.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 483
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Με την επιφύλαξη του άρθρου 35 παρ. 
1, οι πρόσθετες προαιρετικές διατροφικές 
πληροφορίες για συγκεκριμένες ομάδες 
στόχους, όπως τα παιδιά, είναι δυνατόν 
να συνεχίσουν να δίνονται, εφόσον οι 
συγκεκριμένες τιμές αναφοράς τους 
τεκμηριώνονται επιστημονικά, δεν 
εξαπατούν τον καταναλωτή και 
συμμορφώνονται με τους γενικούς όρους 
του παρόντος κανονισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι τιμές αναφοράς του παραρτήματος ΧΙ Β αναφέρονται στο μέσο ενήλια. Τιμές αναφοράς που 
αποκλίνουν, για προϊόντα με συγκεκριμένη ομάδα στόχο, όπως π.χ. τα παιδιά, οι οποίες έχουν 
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ήδη εισαχθεί από την αντίστοιχη βιομηχανία και ελεγχθεί επιστημονικά, πρέπει να 
εξακολουθήσουν να επιτρέπονται ως πρόσθετες πληροφορίες.

Τροπολογία 484
Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Σε περίπτωση που οποιεσδήποτε από 
τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
9 ή στοιχεία αυτών παρέχονται 
εθελοντικά σε μη προσυσκευασμένα 
τρόφιμα, πρέπει να συμμορφώνονται με 
τις σχετικές ειδικές απαιτήσεις που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή διατροφικών πληροφοριών για μη προσυσκευασμένα τρόφιμα και για τρόφιμα που 
διατίθενται μέσω καταστημάτων ή υπηρεσιών τροφοδοσίας γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη. 
Καλό είναι να υπάρχει ευελιξία ως προς τους τρόπους παροχής πληροφοριών για τα μη 
προπαρασκευασμένα τρόφιμα εξαιτίας της ποικιλομορφίας των συνθηκών τροφοδοσίας και του 
φυσικού περιβάλλοντος που μπορούν να επιβάλλουν τους δικούς τους τρόπους επίδειξης των 
διατροφικών πληροφοριών. Ο παρών κανονισμός πρέπει να μπορεί να αφήνει στις επιχειρήσεις 
τροφοδοσίας την ευχέρεια να αναγράφουν εφόσον το θελήσουν τις θερμιδικές πληροφορίες ανά 
μερίδα.

Τροπολογία 485
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η διάταξη είναι ουσιώδης για τη διασφάλιση της διαφάνειας.

Τροπολογία 486
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Με την επιφύλαξη της επισήμανσης 
σύμφωνα με ειδική κοινοτική νομοθεσία, 
όπως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 509/2006 
του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006
για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα 
που χαρακτηρίζονται ως εγγυημένα 
παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα και ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2006 της 20ής 
Μαρτίου 2006 για την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων και των 
ονομασιών προέλευσης για τα γεωργικά 
προϊόντα και τα τρόφιμα, ισχύει η 
παράγραφος 4 όταν η χώρα καταγωγής ή ο 
τόπος προέλευσης ενός τροφίμου 
αναφέρεται εθελοντικά ώστε να 
πληροφορούνται οι καταναλωτές ότι το 
τρόφιμο προέρχεται από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα ή μια συγκεκριμένη χώρα ή 
τόπο, ισχύει η παράγραφος 4. Στις 
περιπτώσεις αυτές, τα τρόφιμα φέρουν 
την επισήμανση «Παραγωγή: ΕΕ (κράτος 
μέλος)». Επιπλέον, μπορεί να υπάρχει και 
επισήμανση της περιοχής προέλευσης. 
Αυτού του είδους οι εθελούσιες ενδείξεις 
χώρας ή περιοχής προέλευσης δεν πρέπει 
να παρεμποδίζουν την λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Με την αναγραφή τόπου καταγωγής λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία πολλών καταναλωτών να 
επισημαίνονται τα τοπικά ιδιότυπα προϊόντα. Η επισήμανση ενός προϊόντος ως «Παραγωγή: 
ΕΕ» αποδεικνύει την τήρηση της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα και μπορεί 
συνεπώς να αποτελεί μια ενδιαφέρουσα πληροφορία για τους καταναλωτές. 

Επιπλέο, η εσωτερική αγορά δεν πρέπει να αντιμετωπίσει κωλύματα λόγω της εισαγωγής 
παρόμοιων ενδείξεων της χώρας ή της περιοχής προέλευσης.

Τροπολογία 487
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Τροπολογία 488
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή μια 
συγκεκριμένη χώρα ή τόπο. 

Or. deΑιτιολόγηση

Πρέπει να προβλεφθεί και μια ενδιάμεση βαθμίδα μεταξύ της χώρας καταγωγής και του τόπου 
προέλευσης.

Τροπολογία 489
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν εκτός από όσα προβλέπει το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο θ) παρέχονται εθελοντικά 
πληροφορίες σχετικά με τη χώρα καταγωγής συστατικών ενός τροφίμου, αυτές οι πληροφορίες 
πρέπει να συνάδουν με όσα προβλέπει το άρθρο 35, παράγραφος 2.
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Τροπολογία 490
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Με την επιφύλαξη της επισήμανσης 
σύμφωνα με ειδική κοινοτική νομοθεσία, 
συγκεκριμένα δε τους κανονισμούς (ΕΚ) 
αριθ. 509/2006 και (ΕΚ) αριθ. 510/2006 
του Συμβουλίου, της 20ης Μαρτίου 2006 
και τις διατάξεις του άρθρου 9 
παράγραφος 1 στοιχείο θ), ισχύουν οι 
παράγραφοι 3 και 4 όταν η χώρα 
καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης ενός 
τροφίμου αναφέρεται εθελοντικά ώστε να 
πληροφορούνται οι καταναλωτές ότι το 
τρόφιμο προέρχεται από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα ή μια συγκεκριμένη χώρα ή 
τόπο. Στις περιπτώσεις αυτές, τα τρόφιμα 
φέρουν την επισήμανση «Παραγωγή: ΕΕ 
(κράτος μέλος)». Επιπροσθέτως μπορεί 
να αναφέρεται το όνομα της περιφέρειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την αναγραφή τόπου καταγωγής λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία πολλών καταναλωτών να 
επισημαίνονται τα τοπικά ιδιότυπα προϊόντα. Η επισήμανση ενός προϊόντος ως "παραχθέν στην 
ΕΕ (κράτος μέλος)" αποδεικνύει την τήρηση της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα 
και μπορεί συνεπώς να αποτελεί μια ενδιαφέρουσα πληροφορία για τους καταναλωτές, 
συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται εκτός της Κοινότητας.

Τροπολογία 491
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφοι 3 και 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η χώρα καταγωγής ή ο τόπος 
προέλευσης του τροφίμου δεν είναι 
ίδια/ίδιος με αυτήν/αυτόν του(-ων) 

3. Οι πληροφορίες σχετικά με την 
καταγωγή αναφέρονται όταν οι άλλες 
ενδείξεις που αφορούν το τρόφιμο είναι 
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πρωταρχικού(-ων) συστατικού(-ων), 
πρέπει να αναφέρεται επίσης η χώρα 
καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης αυτού(-
ων) του(-ων) συστατικού(-ων).

παραπλανητικές ή ανακριβείς.

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Με τη νέα αυτή διατύπωση διασφαλίζεται η συνοχή του Κανονισμού με τον Κανονισμό 
834/2007 για την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων καθώς και η ορθή ενημέρωση του 
καταναλωτή όταν οι άλλες πληροφορίες είναι παραπλανητικές. Δεν θα αναφέρονται περιττές 
πληροφορίες που να εμποδίζουν την ανάγνωση άλλων, πιο σημαντικών πληροφοριών 

Τροπολογία 492
Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η επισήμανση της χώρας προέλευσης για τα πουλερικά αλλά και το κρέας πρέπει να είναι 
υποχρεωτικό.  Το άρθρο 35(4) συνεπώς που εκθέτει λεπτομερώς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις 
για εθελούσια επισήμανση της χώρας προέλευσης για κρέας δεν έχει πλέον λόγο ύπαρξης. Η 
σχετική διάταξη έχει ενσωματωθεί στο άρθρο 9(1)θ.

Τροπολογία 493
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 494
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά παράδοση, το ουίσκυ που πωλείται εντός της ΕΕ πρέπει να φέρει το όνομα της χώρας 
προέλευσής του. Οι καταναλωτές προσέχουν ιδιαίτερα αυτού του είδους την πληροφορία. 
Ορισμένα ουίσκι που δεν φέρουν επισήμανση της χώρας καταγωγής χρησιμοποιούν άλλες 
ενδείξεις που υποδεικνύουν ότι προέρχονται από μία από τις κύριες χώρες παραγωγής ουίσκι 
ενώ στην πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει. Για αυτόν τον λόγο είναι σκόπιμο, τα ουίσκι που 
παράγονται στην ΕΕ να αναγράφουν πάντα τη χώρα προέλευσής τους, έτσι ώστε να μην 
παραπλανάται ο καταναλωτής. 

Τροπολογία 495
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικούς 
κανόνες σχετικά με τους όρους και τα 
κριτήρια χρήσης των ενδείξεων που 
παρέχονται εθελοντικά σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 έως 5. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η διάταξη αναφέρεται μόνο στις προηγούμενες παραγράφους.
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Τροπολογία 496
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Οι όροι "φυτοφάγος/ φυτοφαγικός" ή 
"χορτοφάγος/ χορτοφαγικός" δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούνται προκειμένου για 
τρόφιμα που παρασκευάζονται από 
προϊόντα ή με τη βοήθεια προϊόντων που 
προέρχονται από ζώα που έχουν πεθάνει, 
σφαγεί ή έχουν θανατωθεί με το να γίνουν 
τροφή. Ο όρος "vegan" (αυστηρά 
χορτοφαγικός) δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται σε τρόφιμα που είναι 
ζώα ή ζωικά προϊόντα ή 
παρασκευάστηκαν από αυτά ή με τη 
βοήθεια αυτών (συμπεριλαμβανομένων 
των προϊόντων από ζώντα ζώα).

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 497
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 498
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35α
Kοινό σύμβολο καλής διατροφής
1. Έως ...*, η Επιτροπή θεσπίζει ένα 
κοινό σύμβολο καλής διατροφής 
προκειμένου να βοηθήσει τους 
καταναλωτές να επιλέξουν την πιο υγιεινή 
κατηγορία τροφίμων.
Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με συμπλήρωσή 
του, εγκρίνεται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.
2. Το σύμβολο καλής διατροφής φέρουν 
μόνο τα τρόφιμα που συμμορφώνονται 
προς τα κριτήρια της Επιτροπής και τα 
περιγράμματα των θρεπτικών 
συστατικών που ορίζονται από το άρθρο 
4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006 
σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής 
και υγείας που διατυπώνονται στα 
τρόφιμα.
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3. Τα κριτήρια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 καθορίζονται λαμβάνοντας 
υπόψη ιδίως:
(α) τη συνολική διατροφική σύνθεση του 
τροφίμου και την παρουσία θρεπτικών 
ουσιών που είναι αποδεδειγμένο 
επιστημονικά ότι έχουν αντίκτυπο στην 
υγεία·
(β) τον ρόλο και τη σημασία του 
τροφίμου (ή των κατηγοριών τροφίμων) 
και τη συμβολή του στη διατροφή του 
πληθυσμού γενικότερα ή, εάν κρίνεται 
σκόπιμο, στη διατροφή ορισμένων 
ομάδων υψηλού κινδύνου, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.
Τα κριτήρια βασίζονται σε επιστημονικά 
δεδομένα σχετικά με τη δίαιτα και τη 
διατροφή και τη σχέση τους με την υγεία.
Προκειμένου να ορίσει τα κριτήρια, η 
Επιτροπή ζητεί από την Αρχή να της 
παράσχει σχετικές επιστημονικές 
συμβουλές εντός 12 μηνών.
___________
1η Ιανουαρίου του τρίτου έτους μετά την 
ημερομηνία έγκρισης του παρόντος κανονισμού.
1 ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κοινό σύμβολο καλής διατροφής θα βοηθήσει τους καταναλωτές να εντοπίζουν την πιο 
υγιεινή επιλογή όταν αγοράζουν τρόφιμα. Τα τρόφιμα που θα φέρουν το σύμβολο καλής 
διατροφής θα περιέχουν π.χ. λιγότερα λιπαρά, σάκχαρα, αλάτι και περισσότερες ίνες από ότι τα 
προϊόντα το ίδιου τύπου που δεν θα φέρουν το σύμβολο. Το σύμβολο καλής διατροφής θα 
επιτρέπει στους καταναλωτές να επιλέγουν το πιο υγιεινό προϊόν με μια γρήγορη ματιά την ώρα 
που κάνουν τις αγορές τους. 
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Τροπολογία 499
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 20ΧΧ (τρία 
χρόνια μετά από την έγκριση) η 
Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3, 
ορίζει κοινό σύμβολο καλής διατροφής 
που επιτρέπει στους καταναλωτές να 
αναγνωρίζουν την πιο υγιεινή επιλογή σε 
κάθε κατηγορία τροφίμων.
2. Το κοινό σύμβολο καλής διατροφής 
φέρουν μόνο τα τρόφιμα που 
συμμορφώνονται προς τα κριτήρια της 
Επιτροπής 
3. Τα κριτήρια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 καθορίζονται λαμβάνοντας  
συγκεκριμένα υπόψη:
(α) τη συνολική διατροφική σύνθεση του 
τροφίμου και την παρουσία θρεπτικών 
ουσιών που είναι αποδεδειγμένο 
επιστημονικά ότι έχουν αντίκτυπο στην 
υγεία·
(β) το ρόλο και τη σημασία του τροφίμου 
(ή των κατηγοριών τροφίμων) και τη 
συμβολή του στη διατροφή του 
πληθυσμού.
Τα κριτήρια βασίζονται σε επιστημονικά 
δεδομένα σχετικά με τη δίαιτα και τη 
διατροφή και τη σχέση τους με την υγεία. 
Κατά τον καθορισμό των κριτηρίων η 
Επιτροπή ζητεί από την Αρχή να της 
παράσχει σχετικές επιστημονικές 
συμβουλές εντός 12 μηνών.

Or. en

Αιτιολόγηση

A common positive nutrition symbol could help consumers to identify the healthier options 
within food categories. It indicates that the product meets criteria for, for example, lower 
levels of saturated fat, sugars, salt and higher levels of dietary fibre. The criteria, if set 
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through a thorough scientific process, also offer guidance to industry to reformulate and 
innovate its products. A positive symbol enables the consumer to make the healthier choice by 
a quick glance at the moment of purchase. Foods carrying the positive symbol are not ’diet 
foods’ but are intended for everyone who wants to choose for a healthier diet.

Τροπολογία 500
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως την 1η Ιανουαρίου 20ΧΧ (τρία 
χρόνια μετά από την έγκριση) η Επιτροπή 
ορίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3,  
κοινό σύμβολο καλής διατροφής που 
επιτρέπει στους καταναλωτές να 
αναγνωρίζουν την πιο υγιεινή επιλογή σε 
κάθε κατηγορία τροφίμων.
2. Το κοινό σύμβολο καλής διατροφής 
φέρουν μόνο τα τρόφιμα που 
συμμορφώνονται προς τα κριτήρια της 
Επιτροπής, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 49, 
παράγραφος 3.
3. Τα κριτήρια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 καθορίζονται λαμβάνοντας 
συγκεκριμένα υπόψη:
(α) τη συνολική διατροφική σύνθεση του 
τροφίμου και την παρουσία θρεπτικών 
ουσιών που είναι αποδεδειγμένο 
επιστημονικά ότι έχουν αντίκτυπο στην 
υγεία·
(β) το ρόλο και τη σημασία του τροφίμου 
(ή των κατηγοριών τροφίμων) και τη 
συμβολή του στη διατροφή του 
πληθυσμού.
Τα κριτήρια βασίζονται σε επιστημονικά 
δεδομένα σχετικά με τη δίαιτα και τη 
διατροφή και τη σχέση τους με την υγεία.
Κατά τον καθορισμό των κριτηρίων η 
Επιτροπή ζητεί από την Αρχή να της 
παράσχει σχετικές επιστημονικές 
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συμβουλές εντός 12 μηνών.

Or. en

Αιτιολόγηση

A common positive nutrition symbol is there to help consumers identifying the healthier 
options within food categories. It indicates that the products meets criteria for, for example, 
lower levels of saturated fat, sugars, salt and higher levels of dietary fibre. By choosing foods 
with the positive symbol, it is easy for consumers to improve their diet, which can lead to 
better health. The criteria, if set through a thorough scientific process, also offer guidance to 
industry to reformulate and innovate its products. A positive symbol enables to make the 
healthy choice by a quick glance at the moment of purchase. Foods labelled with a positive 
symbol are suitable for all healthy individuals. Foods carrying the positive symbol are not 
'diet foods' but are intended for everyone who wants a healthy diet.

Τροπολογία 501
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 36
Παρουσίαση

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφαλείας δικαίου, η παρούσα τροπολογία μετακινεί την απαίτηση που  προβλέπει 
το παρόν άρθρο στο άρθρο 35 χωρίς ουσιώδη αλλαγή.


