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Τροπολογία 502
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εκτός από τις υποχρεωτικές ενδείξεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 
1 και στο άρθρο 10, τα κράτη μέλη 
μπορούν, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 42, να απαιτούν 
πρόσθετες υποχρεωτικές ενδείξεις για 
ορισμένους τύπους ή κατηγορίες 
τροφίμων, που να αιτιολογούνται από τα 
ακόλουθα:

1. Εκτός από τις υποχρεωτικές ενδείξεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 
1 και στο άρθρο 10, τα κράτη μέλη 
μπορούν, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 42, να απαιτούν 
πρόσθετες υποχρεωτικές ενδείξεις για 
ορισμένους τύπους ή κατηγορίες 
τροφίμων, καθώς και συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με το διατροφικό 
περιεχόμενο, με τη χρήση χρωμάτων και 
κειμένου, που να αιτιολογούνται από τα 
ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τη χρήση ενός υποχρεωτικού 
συστήματος επισήμανσης με κώδικες χρωμάτων, εφόσον το επιθυμούν.

Τροπολογία 503
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) την προστασία των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, 
των ενδείξεων προέλευσης, των 
ελεγχόμενων ονομασιών προέλευσης και 
την πρόληψη του αθέμιτου ανταγωνισμού.

(δ) την προστασία των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, 
των περιφερειακών ενδείξεων 
προέλευσης, των ελεγχόμενων ονομασιών 
προέλευσης και την πρόληψη του αθέμιτου 
ανταγωνισμού.

Or. de
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Τροπολογία 504
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα παραπάνω μέτρα δεν εγείρουν 
εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
αγαθών στην εσωτερική αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ένα νέο κανονισμό που αποσκοπεί στην ενοποίηση και την απλοποίηση των κανόνων 
επισήμανσης της ΕΕ και σύμφωνα με την πρωτοβουλία για τη βελτίωση της νομοθεσίας, είναι 
σκόπιμο να προβλεφθεί η απαίτηση οι νέοι κανόνες να μην εμποδίζουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 505
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δυνάμει της παραγράφου 1, τα κράτη 
μέλη μπορούν να θεσπίζουν μέτρα 
σχετικά με την υποχρεωτική ένδειξη της 
χώρας καταγωγής ή του τόπου 
προέλευσης τροφίμων, μόνον όταν 
υπάρχει αποδεδειγμένη διασύνδεση 
ανάμεσα σε ορισμένες ποιότητες του 
τροφίμου και την καταγωγή ή την 
προέλευσή του. Όταν κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τα εν λόγω μέτρα, τα κράτη 
μέλη παρέχουν στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι η πλειονότητα των 
καταναλωτών προσδίδει ιδιαίτερη αξία 
στην παροχή αυτής της πληροφορίας.

Διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αυτή η διάταξη είναι υπερβολικά περιοριστική και δεν εναρμονίζεται με την τροπολογία επί του 
άρθρου 9, παράγραφος 1, στοιχείο θ.

Τροπολογία 506
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δυνάμει της παραγράφου 1, τα κράτη 
μέλη μπορούν να θεσπίζουν μέτρα 
σχετικά με την υποχρεωτική ένδειξη της 
χώρας καταγωγής ή του τόπου 
προέλευσης τροφίμων, μόνον όταν 
υπάρχει αποδεδειγμένη διασύνδεση 
ανάμεσα σε ορισμένες ποιότητες του 
τροφίμου και την καταγωγή ή την 
προέλευσή του. Όταν κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τα εν λόγω μέτρα, τα κράτη 
μέλη παρέχουν στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι η πλειονότητα των 
καταναλωτών προσδίδει ιδιαίτερη αξία 
στην παροχή αυτής της πληροφορίας.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 507
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38a
Εθνικές διατάξεις για ειδικές μορφές 

παρουσίασης
Εκτός από τις απαιτήσεις που θεσπίζει το 
άρθρο 34, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να καθιερώσουν ένα 
υποχρεωτικό σύστημα που θα προβλέπει 
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την πρόσθετη παρουσίαση διατροφικών 
πληροφοριών με τη χρήση χρωμάτων και 
κειμένου.
Τα εθνικά αυτά συστήματα 
αναπτύσσονται σύμφωνα με τις γενικές 
αρχές και απαιτήσεις που ορίζονται στα 
κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος 
κανονισμού και πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τα αποτελέσματα ανεξάρτητης 
έρευνας των καταναλωτών και ευρείας 
διαβούλευσης με τους ενδιαφερομένους.
Η Επιτροπή ενθαρρύνει και οργανώνει 
την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών μελών και μεταξύ αυτής και των 
κρατών μελών για θέματα που αφορούν 
τη θέσπιση και την εφαρμογή των 
εθνικών συστημάτων και ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε αυτή 
τη διαδικασία.
Στις (την πρώτη ημέρα του μηνός πέντε 
έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού), η Επιτροπή διενεργεί 
αξιολόγηση των στοιχείων που έχουν 
συλλεγεί όσον αφορά τη χρήση των 
καταναλωτών και την κατανόηση των 
διαφόρων εθνικών συστημάτων 
προκειμένου να αποφασίσει ποιο σύστημα 
αποδίδει καλύτερα και είναι πιο χρήσιμο 
για τους ευρωπαίους καταναλωτές.  Με 
βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
αυτής, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση 
για ένα εναρμονισμένο ευρωπαϊκό 
σύστημα  επισήμανσης στο εμπρόσθιο 
μέρος της συσκευασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ανεξάρτητη έρευνα έχει καταδείξει ότι μια διατροφική παρουσίαση με τη χρήση κωδικοποίησης 
πολλαπλών χρωμάτων είναι το σύστημα που οι καταναλωτές προτιμούν και κατανοούν 
καλύτερα.  Για το λόγο αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καθιερώσουν 
εθνικά συστήματα για ορισμένο χρονικό διάστημα, με στόχο την εν συνεχεία καθιέρωση του 
συστήματος που αποδίδει καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
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Τροπολογία 508
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38 a
Εκτός από τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο άρθρο 34, παράγραφος 1, και 34, 
παράγραφος 2, τα κράτη μέλη μπορούν, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 42, να 
αποφασίσουν να προωθήσουν πρόσθετα 
εθελοντικά συστήματα για την 
παρουσίαση των διατροφικών 
πληροφοριών με τη χρήση άλλων μορφών 
έκφρασης υπό την προϋπόθεση ότι:
- τα εθνικά αυτά συστήματα 
αναπτύσσονται σύμφωνα με τις γενικές 
αρχές και απαιτήσεις που ορίζονται στα 
κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος 
κανονισμού·  
- τα συστήματα που προωθούν τα κράτη 
μέλη αντικατοπτρίζουν τα ευρήματα 
ανεξάρτητης έρευνας των καταναλωτών 
και ευρείας διαβούλευσης με τους 
ενδιαφερομένους όσον αφορά τι αποδίδει 
καλύτερα για τους καταναλωτές.
- βασίζονται 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·
Η Επιτροπή διευκολύνει την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 
για θέματα που αφορούν τη θέσπιση και 
την εφαρμογή των εθνικών συστημάτων 
και ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων σε αυτή τη διαδικασία. 
Η Επιτροπή καθιστά επίσης αυτές τις 
λεπτομέρειες διαθέσιμες στο κοινό. 
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Στις (την πρώτη ημέρα του μηνός πέντε 
έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού), η Επιτροπή διενεργεί 
αξιολόγηση των στοιχείων που έχουν 
συλλεγεί όσον αφορά τη χρήση των 
καταναλωτών και την κατανόηση των 
διαφόρων εθνικών συστημάτων 
προκειμένου να αποφασίσει ποιο σύστημα 
αποδίδει καλύτερα και είναι πιο χρήσιμο 
για τους ευρωπαίους καταναλωτές.  Με 
βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
αυτής, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση η 
οποία διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να παρέχεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να προωθήσουν πρόσθετα εθελοντικά 
συστήματα για την παρουσίαση των διατροφικών πληροφοριών με τη χρήση άλλων μορφών 
έκφρασης, εφόσον το επιθυμούν.  

Τροπολογία 509
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
μέτρα που να παρεκκλίνουν από το άρθρο 
9 παράγραφος 1 και το άρθρο 10 
παράγραφος 2 στην περίπτωση γάλακτος 
και γαλακτοκομικών προϊόντων που 
κυκλοφορούν σε γυάλινες φιάλες οι οποίες 
πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν.

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
μέτρα που να παρεκκλίνουν από το άρθρο 
9 παράγραφος 1 και το άρθρο 10 
παράγραφος 2 στην περίπτωση γάλακτος, 
γάλακτος και κρέμας γάλακτος που έχουν 
υποστεί ζύμωση, στα οποία δεν έχουν 
προστεθεί άλλα συστατικά εκτός από 
γαλακτικά προϊόντα και καλλιέργειες 
μικροοργανισμών, αμφότερα αναγκαία 
για την παρασκευή τους, και τα οποία 
κυκλοφορούν σε γυάλινες φιάλες οι οποίες 
πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διασφαλίζει ότι τα εθνικά μέτρα που αποκλίνουν από το άρθρο 9, παράγραφος 1, 
και το άρθρο 10, παράγραφος 2, δεν εφαρμόζονται σε γαλακτοκομικά προϊόντα στα οποία 
προστίθενται π.χ. σάκχαρα, αρτύματα ή άλλα μη γαλακτικά συστατικά.

Τροπολογία 510
Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αλκοολούχα ποτά
Τα κράτη μέλη μπορούν, εν αναμονή της 
θέσπισης των κοινοτικών διατάξεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 20 στοιχείο ε), να 
διατηρήσουν τα εθνικά μέτρα σχετικά με 
την αναγραφή καταλόγου συστατικών, 
στην περίπτωση ποτών με 
περιεκτικότητα σε οινόπνευμα 
μεγαλύτερη από 1,2% κατ’ όγκον.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος συστατικών των αλκοολούχων ποτών πρέπει να είναι υποχρεωτικός. Λόγω της 
διαγραφής του άρθρου 20, παράγραφος ε, το άρθρο 40 παύει να έχει νόημα.

Τροπολογία 511
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

Άρθρο 40a
40α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εγκρίνουν ή να διατηρούν εθνικά μέτρα 
τα οποία καθορίζουν πρόσθετες 
δεσμευτικές διατάξεις για τους φορείς οι 
οποίοι επιλέγουν εθελοντικά την 



PE431.151v01-00 10/54 AM\800455EL.doc

EL

αναγραφή  ειδικών χαρακτηριστικών των 
τροφίμων.

Or. en

Αιτιολόγηση

The article is added in order to allow member states to define national provisions on specific
quality aspects of food or food ingredients. For instance, some Member States have 
established non-mandatory labels for 'gmo-free' foods (foods produced from animals that 
have not been fed with genetically modified feedingstuffs). These national schemes are 
sometimes of a 'facultative obligatory' nature: business operators do not have to participate, 
but IF they participate, they have to comply with specific requirements. Such schemes are not 
accounted for in the draft regulation (Art. 38 only concerns mandatory particulars and Art. 
44 only concerns non-binding rules). Since Article 37 states as a principle that member states 
may only adopt provisions in the field of food information where this is provided for, a 
respective provision must be inserted.

Τροπολογία 512
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

1. Για τρόφιμα που προσφέρονται για 
πώληση στον τελικό καταναλωτή ή στις 
μονάδες ομαδικής εστίασης μη 
προσυσκευασμένα ή για τρόφιμα που 
συσκευάζονται στον τόπο πώλησης, εφ’ 
όσον το ζητήσει ο αγοραστής, ή 
προσυσκευάζονται για άμεση πώληση, τα 
κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον τρόπο 
σύμφωνα με τον οποίο αναγράφονται οι 
ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 
και στο άρθρο 10.

1. Για τρόφιμα που προσφέρονται για 
πώληση στον τελικό καταναλωτή ή στις 
μονάδες ομαδικής εστίασης μη 
προσυσκευασμένα ή για τρόφιμα που 
συσκευάζονται στον τόπο πώλησης, εφ’ 
όσον το ζητήσει ο αγοραστής, ή 
προσυσκευάζονται για άμεση πώληση, τα 
κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον τρόπο 
σύμφωνα με τον οποίο αναγράφονται οι 
ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 9, 
παράγραφος 1, εδάφιο γ, η παροχή των 
οποίων είναι υποχρεωτική.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην απαιτούν την 
αναγραφή ορισμένων ενδείξεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός 
αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), υπό την 
προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να είναι 
επαρκής η πληροφόρηση του 
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καταναλωτή ή της μονάδας ομαδικής 
εστίασης.

3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των μέτρων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των μέτρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι σε θέση να γνωρίζουν καλύτερα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πώς θα 
αντιμετωπίσουν το θέμα των μη προσυσκευασμένων τροφίμων με εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία 513
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

1. Για τρόφιμα που προσφέρονται για 
πώληση στον τελικό καταναλωτή ή στις 
μονάδες ομαδικής εστίασης μη 
προσυσκευασμένα ή για τρόφιμα που 
συσκευάζονται στον τόπο πώλησης, εφ’ 
όσον το ζητήσει ο αγοραστής, ή 
προσυσκευάζονται για άμεση πώληση, τα 
κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον 
τρόπο σύμφωνα με τον οποίο 
αναγράφονται οι ενδείξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 9 και στο άρθρο 
10. 

1. Για τα τρόφιμα που προσφέρονται μη 
προσυσκευασμένα για πώληση στον τελικό 
καταναλωτή ή σε μονάδες ομαδικής 
εστίασης ή για τα τρόφιμα που 
συσκευάζονται στον τόπο πώλησης, εφ’ 
όσον το ζητήσει ο αγοραστής, ή 
προσυσκευάζονται για άμεση πώληση.

α) μόνον η παροχή των ενδείξεων που 
ορίζονται στο άρθρο 9, παράγραφος 1, 
στοιχείο γ), είναι υποχρεωτική·
β) η παροχή άλλων ενδείξεων, οι οποίες 
αναφέρονται στα άρθρα 9 και 10 δεν είναι 
υποχρεωτική, εκτός εάν τα κράτη μέλη 
εγκρίνουν κανόνες που απαιτούν την 
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παροχή ορισμένων ή όλων αυτών των 
ενδείξεων.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην απαιτούν την 
αναγραφή ορισμένων ενδείξεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός 
αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), υπό την 
προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να είναι 
επαρκής η πληροφόρηση του 
καταναλωτή ή της μονάδας ομαδικής 
εστίασης.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν
κανόνες σχετικά με τον τρόπο παροχής 
των ενδείξεων της παραγράφου 1.

3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των μέτρων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των μέτρων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1α και 1β.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στην αποφυγή μιας κατάστασης στην οποία τα κράτη μέλη θα 
είναι υποχρεωμένα να εγκρίνουν νομοθεσία για την πρόληψη της πιθανής άμεσης 
εφαρμοσιμότητας του κανονισμού στα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα.

Η τροπολογία έχει ως στόχο να διατηρηθεί το ισχύον καθεστώς: τα μη προσυσκευασμένα 
τρόφιμα περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας, αλλά τα κράτη μέλη πρέπει να 
λάβουν μέτρα για την αποτελεσματική εφαρμογή του σε αυτά (opt-in), έχοντας κατά νου ότι τα 
κράτη μέλη δεν μπορούν να απαλλάσσουν τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα από την 
υποχρεωτική παροχή πληροφοριών που αφορούν τα αλλεργιογόνα. 

Τροπολογία 514
Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

Εθνικά μέτρα για τα μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα

Μη προσυσκευασμένα τρόφιμα

1. Για τρόφιμα που προσφέρονται για 
πώληση στον τελικό καταναλωτή ή στις 
μονάδες ομαδικής εστίασης μη 
προσυσκευασμένα ή για τρόφιμα που 
συσκευάζονται στον τόπο πώλησης, εφ’ 
όσον το ζητήσει ο αγοραστής, ή 
προσυσκευάζονται για άμεση πώληση, τα 

1. Όσον αφορά τα τρόφιμα που 
αναφέρονται στο άρθρο 13, παράγραφος 
4, παρέχονται οι ενδείξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 9, παράγραφος 
1, στοιχείο γ). 
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κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον 
τρόπο σύμφωνα με τον οποίο 
αναγράφονται οι ενδείξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 9 και στο άρθρο 
10.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην απαιτούν την 
αναγραφή ορισμένων ενδείξεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός 
αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), υπό την 
προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να είναι 
επαρκής η πληροφόρηση του 
καταναλωτή ή της μονάδας ομαδικής 
εστίασης.

2. Η παροχή άλλων ενδείξεων, οι οποίες 
αναφέρονται στα άρθρα 9 και 10 δεν είναι 
υποχρεωτική, εκτός εάν τα κράτη μέλη 
εγκρίνουν κανόνες που απαιτούν την 
παροχή ορισμένων ή όλων αυτών των 
ενδείξεων ή στοιχείων αυτών των 
ενδείξεων.

2a. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες σχετικά 
με τον τρόπο παροχής των πληροφοριών 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 
2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω των προβλημάτων επισήμανσης που συνδέονται με τα προσυσκευασμένα τρόφιμα, αυτά 
τα τρόφιμα πρέπει κατ’ αρχήν να εξαιρούνται από τις περισσότερες απαιτήσεις επισήμανσης –
εκτός από τις πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα.  Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διατηρήσουν την ευελιξία να αποφασίζουν πώς είναι καλύτερο να παρέχονται οι πληροφορίες 
στους καταναλωτές.

Τροπολογία 515
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

1. Για τρόφιμα που προσφέρονται για 
πώληση στον τελικό καταναλωτή ή στις 
μονάδες ομαδικής εστίασης μη 
προσυσκευασμένα ή για τρόφιμα που 
συσκευάζονται στον τόπο πώλησης, εφ’ 
όσον το ζητήσει ο αγοραστής, ή 

1. Για τα τρόφιμα που προσφέρονται μη 
προσυσκευασμένα για πώληση στον τελικό 
καταναλωτή ή σε μονάδες ομαδικής 
εστίασης ή για τα τρόφιμα που παράγονται 
και συσκευάζονται στον τόπο πώλησης, 
εφ’ όσον το ζητήσει ο αγοραστής, ή 
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προσυσκευάζονται για άμεση πώληση, τα 
κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον 
τρόπο σύμφωνα με τον οποίο 
αναγράφονται οι ενδείξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 9 και στο άρθρο
10.

προσυσκευάζονται για άμεση πώληση.

α) η παροχή των ενδείξεων που ορίζονται 
στο άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο γ), 
είναι υποχρεωτική·
β) η παροχή άλλων ενδείξεων, οι οποίες 
αναφέρονται στα άρθρα 9 και 10 δεν είναι 
υποχρεωτική, εκτός εάν τα κράτη μέλη 
εγκρίνουν κανόνες που απαιτούν την 
παροχή ορισμένων ή όλων αυτών των 
ενδείξεων.
Οι κανόνες που εγκρίνουν τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι ενδείξεις που πρέπει 
να παρέχουν οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 
τροφίμων για τα μη προσυσκευασμένα 
τρόφιμα παρέχουν επαρκείς πληροφορίες 
στον καταναλωτή ή σε μονάδες ομαδικής 
εστίασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a 
non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from 
day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition declara-
tion for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and expensive 
for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales premises at the 
consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to exempt these 
types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the Member States 
should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all of the particu-
lars, which are mandatory for pre-packed food.

Τροπολογία 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 2. Τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν 
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αποφασίσουν να μην απαιτούν την 
αναγραφή ορισμένων ενδείξεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός 
αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), υπό την 
προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να είναι 
επαρκής η πληροφόρηση του 
καταναλωτή ή της μονάδας ομαδικής 
εστίασης.

λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον 
τρόπο παροχής των ενδείξεων της 
παραγράφου 1.

Or. en

Τροπολογία 517
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Text proposed by the Council Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην απαιτούν την 
αναγραφή ορισμένων ενδείξεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός 
αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), υπό την 
προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να είναι 
επαρκής η πληροφόρηση του καταναλωτή 
ή της μονάδας ομαδικής εστίασης.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην απαιτούν την 
αναγραφή ορισμένων ενδείξεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός 
αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο άρθρο 
29, παράγραφος 1 στοιχείο a) υπό την 
προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να είναι 
επαρκής η πληροφόρηση του καταναλωτή 
ή της μονάδας ομαδικής εστίασης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε μη προσυσκευασθέντα τρόφιμα είναι υποχρεωτική η ένδειξη αλλεργιογόνων και ενέργειας. 
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Τροπολογία 518
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην απαιτούν την 
αναγραφή ορισμένων ενδείξεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός 
αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), υπό την 
προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να είναι 
επαρκής η πληροφόρηση του καταναλωτή 
ή της μονάδας ομαδικής εστίασης.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην απαιτούν την 
αναγραφή ορισμένων ενδείξεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός 
αυτών που αναφέρονται στα άρθρα 9, 
παράγραφος 1, στοιχείο γ), και 10, υπό την 
προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να είναι 
επαρκής η πληροφόρηση του καταναλωτή 
ή της μονάδας ομαδικής εστίασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ουσιαστική σημασία να ισχύουν οι απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ (στις οποίες 
αναφέρεται το άρθρο 10) για τα "τρόφιμα για τα οποία η επισήμανση πρέπει να περιέχει μία ή 
περισσότερες πρόσθετες ενδείξεις" (π.χ. τρόφιμα συσκευασμένα σε ορισμένα αέρια, τρόφιμα με 
υψηλή περιεκτικότητα καφεΐνης κλπ.) και για τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα.

Τροπολογία 519
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των μέτρων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των μέτρων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 (β) και 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a 
non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from 
day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition declara-
tion for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and expensive 
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for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales premises at the 
consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to exempt these 
types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the Member States 
should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all of the particu-
lars, which are mandatory for pre-packed food. 

Τροπολογία 520
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβουλεύεται 
τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική 
αλυσίδα και την υγεία των ζώων που 
συστάθηκε με το άρθρο 58 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, εάν 
κρίνει τη σχετική διαβούλευση χρήσιμη ή 
εάν το ζητήσει ένα κράτος μέλος.

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβουλεύεται 
τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική 
αλυσίδα και την υγεία των ζώων που 
συστάθηκε με το άρθρο 58 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, εάν 
κρίνει τη σχετική διαβούλευση χρήσιμη ή 
εάν το ζητήσει ένα κράτος μέλος. Η 
Επιτροπή καθιερώνει επίσης επίσημη 
διαδικασία κοινοποίησης για όλους τους 
ενδιαφερομένους σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ορίζει η οδηγία 98/34/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προσθέτει διαφάνεια και την απαίτηση για διαβούλευση με όλους τους 
ενδιαφερόμενους όταν θεσπίζονται νέα μέτρα για την επισήμανση σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 521
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει το Συμβούλιο Τροπολογία

5. Η οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση 
μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον 

Διαγράφεται
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τομέα των τεχνικών προτύπων και 
κανονισμών δεν ισχύει για μέτρα που 
υπάγονται στη διαδικασία κοινοποίησης 
η οποία ορίζεται στις παραγράφους 1 έως 
4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία στο άρθρο 42, παράγραφος 2, εισάγει μια απαίτηση για διαφανή 
διαδικασία κοινοποίησης, η οποία περιλαμβάνει τη συμμετοχή καταναλωτών και παραγωγών. 
Συνεπώς, σκόπιμο είναι να εξαλειφθεί η εξαίρεση οιωνδήποτε νέων απαιτήσεων περί 
επισήμανσης από τον επίσημο έλεγχο. 

Τροπολογία 522
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του 
παρόντος κεφαλαίου θεσπίζονται από την 
Επιτροπή. Τα μέτρα που έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 
2.

Οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του 
παρόντος κεφαλαίου θεσπίζονται από την 
Επιτροπή. Τα μέτρα που έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 49, παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν τα μέτρα 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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Τροπολογία 523
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν, να 
συνιστούν ή να καθιερώνουν κατ’ άλλο 
τρόπο εθνικά συστήματα που να 
αποτελούνται από αποκλειστικά μη 
δεσμευτικούς κανόνες, όπως συστάσεις, 
κατευθύνσεις, πρότυπα ή άλλους μη 
δεσμευτικούς κανόνες (εφεξής «τα εθνικά 
συστήματα») με σκοπό την εξασφάλιση
της εφαρμογής των ακόλουθων διατάξεων 
και σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις 
που αυτές προβλέπουν:

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν, να 
συνιστούν ή να καθιερώνουν κατ’ άλλο 
τρόπο εθνικά συστήματα που να 
αποτελούνται από συστάσεις, 
κατευθύνσεις, πρότυπα ή άλλους κανόνες 
(εφεξής «τα εθνικά συστήματα») με σκοπό 
την εξασφάλιση της εφαρμογής των 
ακόλουθων διατάξεων και σύμφωνα με τις 
βασικές απαιτήσεις που αυτές προβλέπουν:

Or. de

Τροπολογία 524
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
λεπτομερή στοιχεία για τα εθνικά 
συστήματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένου ενός 
ταυτοποιητή για τρόφιμα που φέρουν 
σήμανση σύμφωνα με το εν λόγω εθνικό 
σύστημα. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί αυτά 
τα λεπτομερή στοιχεία, ιδίως μέσω ειδικής 
σελίδας στο Διαδίκτυο.

5. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή
λεπτομερή στοιχεία για τα εθνικά 
συστήματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, όπως τα βασικά κριτήρια 
και επιστημονικές μελέτες,
συμπεριλαμβανομένου ενός ταυτοποιητή 
για τρόφιμα που φέρουν σήμανση 
σύμφωνα με το εν λόγω εθνικό σύστημα. 
Η Επιτροπή δημοσιοποιεί αυτά τα 
λεπτομερή στοιχεία, ιδίως μέσω ειδικής 
σελίδας στο Διαδίκτυο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η διάταξη είναι ουσιώδης για τη διασφάλιση διαφάνειας όσον αφορά τα εθνικά 
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συστήματα.

Τροπολογία 525
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 51a

Τροπολογίες στον του κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002

Στο άρθρο 25 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
178/2002, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται 
από δέκα έξι μέλη που διορίζει το 
Συμβούλιο ύστερα από διαβούλευση με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάσει 
καταλόγου τον οποίον καταρτίζει η 
Επιτροπή και ο οποίος περιλαμβάνει 
αριθμό υποψηφίων κατά πολύ 
μεγαλύτερο από τον αριθμό των προς 
διορισμό μελών, καθώς και έναν 
αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Δύο από τα 
δέκα έξι μέλη διορίζονται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  Τέσσερα μέλη 
έχουν σχέση με οργανώσεις που 
εκπροσωπούν τους καταναλωτές και 
άλλα συμφέροντα στην τροφική αλυσίδα. 
Ο κατάλογος που καταρτίζει η Επιτροπή, 
συνοδευόμενος από τη σχετική 
τεκμηρίωση, διαβιβάζεται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  Το ταχύτερο 
δυνατόν και εντός τριών μηνών από την 
κοινοποίηση αυτή, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μπορεί να γνωστοποιεί τις 
απόψεις του για να εξετασθούν από το 
Συμβούλιο, το οποίο εν συνεχεία θα 
διορίσει το διοικητικό συμβούλιο.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
διορίζονται κατά τρόπον ώστε να 
εξασφαλίζονται τα αυστηρότερα κριτήρια 
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επάρκειας, ένα ευρύ φάσμα γνώσεων επί 
του θέματος και, ως λογική ακολουθία, η 
ευρύτερη δυνατή γεωγραφική κατανομή 
εντός της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 526
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 51a
Τροπολογίες στον κανονισμό (ΕΚ) 

104/2000
Στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
104/2000 προστίθεται το ακόλουθο 
στοιχείο: 
"(δ) αν το αλίευμα προέρχεται από 
απόθεμα για το οποίο έχει προβλεφθεί 
εγκεκριμένο από την ΕΕ σχέδιο 
ανασύστασης."

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλοί καταναλωτές θα ενδιαφέρονταν να μάθουν, πριν να επιλέξουν, αν το αλιευτικό απόθεμα 
του συγκεκριμένου είδους είναι απειλούμενο. Επομένως, το άρθρο σχετικά με την ενημέρωση 
του καταναλωτή στον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) 104/2000 για την κοινή οργάνωση των 
αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να 
μπορούν οι καταναλωτές να επιλέγουν ενήμεροι.

Τροπολογία 527
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

[την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που 
ακολουθεί τα 3 χρόνια από την έναρξη 
ισχύος], εκτός από την περίπτωση 
τροφίμων που έχουν επισημανθεί από τους 
υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων οι 
οποίες, κατά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος, διαθέτουν λιγότερους από 50
εργαζομένους και συνολικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών ή/και ετήσιο ισολογισμό που δεν 
υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ, όπου 
εφαρμόζονται από [την πρώτη ημέρα του 
μήνα που ακολουθεί τα 5 χρόνια από την 
έναρξη ισχύος].
Τα τρόφιμα που διατίθενται νομίμως 
στην αγορά ή επισημαίνονται πριν από 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος] τα οποία 
δεν συμμορφώνονται προς τον παρόντα 
κανονισμό επιτρέπεται να διατίθενται 
στην αγορά μέχρι την ημερομηνία 
ελάχιστης διατηρησιμότητάς τους ή την 
τελική ημερομηνία κατανάλωσής τους. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ενσωματωθεί ο ευρωπαϊκός ορισμός για τις ΜΜΕ. Θα πρέπει εξάλλου να ληφθεί 
υπόψη η διαχείριση των υφιστάμενων αποθεμάτων.
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Τροπολογία 528
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53, εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα άρθρα 29 έως 34 εφαρμόζονται από 
[την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που 
ακολουθεί τα 3 χρόνια από την έναρξη 
ισχύος], εκτός από την περίπτωση 
τροφίμων που έχουν επισημανθεί από τους 
υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων οι 
οποίες, κατά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος, διαθέτουν λιγότερους από 100
εργαζομένους και συνολικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών ή/και ετήσιο ισολογισμό που δεν 
υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ, όπου 
εφαρμόζονται από [την πρώτη ημέρα του 
μήνα που ακολουθεί τα 5 χρόνια από την 
έναρξη ισχύος].

Τα τρόφιμα που έχουν διατεθεί στην 
αγορά πριν από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού μπορούν να 
εξακολουθούν να διατίθενται έως την 
εξάντληση των αποθεμάτων τους. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ειδικές διατάξεις για τις ΜΜΕ και ο αριθμός των εργαζομένων τους πρέπει να διατυπωθούν 
ευρύτερα, ούτως ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά. Όσον αφορά τα τρόφιμα τα οποία έχουν 
διατεθεί στην αγορά πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
να εξακολουθούν να πωλούνται έως ότου εξαντληθούν. 

Τροπολογία 529
Peter Liese, Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα άρθρα 29 έως 34 εφαρμόζονται από 
[την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που 
ακολουθεί τα 3 χρόνια από την έναρξη 

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

ισχύος], εκτός από την περίπτωση 
τροφίμων που έχουν επισημανθεί από τους 
υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων οι 
οποίες διαθέτουν λιγότερους από 50
εργαζομένους και συνολικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών ή/και ετήσιο ισολογισμό που δεν 
υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Τα 
κράτη μέλη μπορούν για τις εν λόγω 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τομέα 
τροφίμων να εκδίδουν ίδιους κανόνες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με λιγότερο από 50 εργαζόμενους και συνολικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών και/ή ετήσιο ισολογισμό μικρότερο από 2 εκατομμύρια ευρώ, που διαθέτουν μία ή 
περισσότερες θυγατρικές ανεξάρτητα από τον τόπο παραγωγής, θα πρέπει να εξαιρούνται από 
την υποχρέωση επισήμανσης. Οι εν λόγω επιχειρήσεις τροφίμων δεν είναι σε θέση να 
παράσχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες.

Τροπολογία 530
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τρόφιμα που διατέθηκαν στην αγορά πριν 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού και τα οποία δεν πληρούν τις 
απαιτήσεις του, μπορούν να 
εξακολουθήσουν να διατίθενται έως την 
εξάντληση των αποθεμάτων. Ωστόσο, 
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή, μετά από 
διαβούλευση με τη βιομηχανία τροφίμων 
και άλλους ενδιαφερομένους, καθορίζει 
μια μεταγενέστερη καταληκτική 
ημερομηνία πέραν της οποίας όλα τα 
τρόφιμα θα πρέπει να συμμορφώνονται 
με τον παρόντα κανονισμό, ανεξάρτητα 
από τα αποθέματα ή τις ημερομηνίες 
λήξης.



AM\800455EL.doc 25/54 PE431.151v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 531
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

- λιπαρά, - λιπαρά,
- υδατάνθρακες, - υδατάνθρακες,
- ίνες, - ίνες,
- πρωτεΐνες, - πρωτεΐνες,
- αλάτι, - αλάτι,
- βιταμίνες και μέταλλα που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΧΙ, μέρος 
Α σημείο 1 και υπάρχουν σε σημαντικές 
ποσότητες όπως ορίζεται στο παράρτημα 
ΧΙ μέρος Α σημείο 2. 

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

Or. en

Τροπολογία 532
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στο άρθρο 29, παράγραφος 2.

Τροπολογία 533
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι - σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος από την Επιτροπή ορισμός είναι σωστός, έχει όμως αρνητικές επιπτώσεις· 
επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρονται μόνο οι συγκεκριμένες πολυόλες οι οποίες είναι 
σημαντικές στο πλαίσιο της επισήμανσης τροφίμων, δηλαδή οι γλυκαντικές ουσίες.

Τροπολογία 534
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

13. «εμπρόσθια πλευρά της 
συσκευασίας»: η πλευρά ή η επιφάνεια 
της συσκευασίας τροφίμου που είναι 
πιθανότερο να εκτίθεται ή να είναι ορατή 
υπό κανονικές ή συνήθεις συνθήκες 
πώλησης ή χρήσης, υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν επηρεάζεται η παραδοσιακή 
εμφάνιση των προϊόντων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο όρος «εμπρόσθια πλευρά» είναι καταλληλότερος, δεδομένου ότι αναφέρεται στο εμπρόσθιο ή, 
όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, στο άνω τμήμα της συσκευασίας. Για να μην εμποδίζουν την 
παρουσίαση παραδοσιακών προϊόντων διατροφής, οι πληροφορίες αναφέρονται συνήθως στην 
κάτω ή πίσω πλευρά του παραδοσιακού προϊόντος διατροφής.

Τροπολογία 535
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διατροφική δήλωση θα πρέπει να τοποθετείται στη συσκευασία στη θέση που επιλέγουν οι 
επιχειρήσεις. Δεν είναι ως εκ τούτου σκόπιμο να καθορισθεί η έννοια του κύριου οπτικού 
πεδίου.

Τροπολογία 536
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 1.1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.1α. Τρόφιμα η συσκευασία των οποίων 
περιέχει νανοϋλικά 
"συσκευασία στην οποία γίνεται χρήση 
νανοϋλικών"· η δήλωση αυτή συνοδεύει 
την ονομασία του τροφίμου

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλίζεται η ελευθερία επιλογής του καταναλωτή, θα πρέπει να αναφέρεται 
εάν ένα προϊόν είναι συσκευασμένο σε συσκευασία που χρησιμοποιεί νανοϋλικά.

Τροπολογία 537
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 2.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 538
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 2.2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

Or. en
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Τροπολογία 539
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 2.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2.3 Τρόφιμα που περιέχουν ασπαρτάμη ή 
νεοτάμη που έχει εγκριθεί σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

«περιέχει πηγή φαινυλαλανίνης». «περιέχει πηγή φαινυλαλανίνης».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νεοτάμη πρόκειται να εγκριθεί σύντομα με επιτροπολογία. Προέρχεται από την ασπαρτάμη 
και περιλαμβάνει επίσης φαινυλαλανίνη. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό για τα άτομα που 
πάσχουν από φαινυλοκετονουρία να προσαρμοστούν οι διατάξεις περί επισήμανσης. 

Τόσο η οδηγία 89/107/ΕΟΚ (στην οποία παραπέμπει η πρόταση της Επιτροπής) όσο και η 
οδηγία 94/35/ΕΚ (που αποτελεί τη βάση για την έγκριση της νεοτάμης) θα καταργηθούν στις 
20/01/2010 και θα αντικατασταθούν από το νέο κανονισμό 1333/2003 για τα πρόσθετα 
τροφίμων.

Τροπολογία 540
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 3 α (νέο)

Τροπολογία

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

'περιέχει συστατικά που αυξάνουν την 
όρεξη'

Or. en
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Τροπολογία 541
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 3 β (νέο)

Τροπολογία

3β. ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
3β.1 Κρέας μεγάλων αρπακτικών ψαριών, 
όπως προσδιορίζεται στον κανονισμό της 
Επιτροπής 466/2001, Παράρτημα I, 
σημείο 3.3.1.ή τρόφιμα που περιέχουν 
κρέας αυτού του είδους ψαριών

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

Or. en

Αιτιολόγηση

In its information note from 12/05/2004, the Commission, referring to EFSA's scientific 
opinion from March 2004, states: "Methyl mercury (organic) is the chemical form of concern 
and can make up more than 90% of the total mercury in fish and seafood. Fish and seafood 
contain mercury as a result of its natural presence in the environment and from pollution. 
Large predatory fish accumulate higher levels of mercury through intake over a long life-
time.(...)The Commission wishes to pursue the need to give more specific advice to vulnerable 
groups, i.e. women who might become pregnant, are pregnant, are breast-feeding and young 
children. The Commission considers that it is important to ensure that the advice reaches 
these target groups of consumers on a continual basis."

Several Member States and third countries (U.S., Australia, New Zealand) have already 
issued specific advice to vulnerable groups to limit their intake or abstain from the intake of 
large predatory fish with regard to dangers arising from methylmercury.

Following to an amendment to Commission Regulation 466/2001, the maximum level of 
mercury for the above mentioned fish species was set twice as high as for all other fish 
species. This amendment to the Regulation had been conducted on the request of some 
Member States, without any preceding risk assessment.
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Τροπολογία 542
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 3 γ (νέο)

Τροπολογία

3γ. ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΚΑΡΥΔΙΑ
3γ.1 Ολόκληρα καρύδια σε συσκευασία 'Δεν συνιστάται η κατανάλωση καρυδιών 

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 543
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 5α (νέο)

Τροπολογία

5a. Επεξεργασία της εξωτερικής επιφάνειας φρούτων και λαχανικών

Τα φρούτα και λαχανικά έχουν υποβληθεί 
σε επεξεργασία του φλοιού μετά από τη 
συγκομιδή με τη χρήση προσθέτων 
τροφίμων ή φυτοφαρμάκων.

"Η εξωτερική επιφάνεια έχει υποστεί 
επεξεργασία"

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 544
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

- μεταποιημένα προϊόντα που η μόνη 
επεξεργασία στην οποία υποβλήθηκαν 
είναι το κάπνισμα ή η ωρίμανση, καθώς 
και τα αποξηραμένα φρούτα και 
λαχανικά, όπως τα δαμάσκηνα ή τα 
βερίκοκα, και τα οποία περιέχουν ένα 
μόνον συστατικό ή μία κατηγορία 
συστατικών·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα αποξηραμένα φρούτα και λαχανικά είναι προϊόντα που έχουν μετατραπεί και θα πρέπει 
επίσης να εξαιρούνται από την υποχρέωση αναγραφής της διατροφικής δήλωσης, διότι η 
διαδικασία αποξήρανσης δεν τροποποιεί τη σύνθεση του προϊόντος.

Τροπολογία 545
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV - σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- προϊόντα, τα οποία βασικά (>50%) 
αποτελούνται από μία μεμονωμένη ουσία 
ή κατηγορία ουσιών η οποία καθορίζει 
την αξία τους·

Or. de



AM\800455EL.doc 33/54 PE431.151v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Μη επεξεργασμένο κρέας πουλερικών δεν υπόκειται στη διατροφική δήλωση. Το ίδιο ισχύει για 
μπαχαρικά ή αλάτι. Όμως, κρέας πουλερικών με καρυκεύματα σε ξηρά μορφή θα πρέπει να 
υπόκειται στην απαίτηση για την ανωτέρω δήλωση. Επίσης παρασκευάσματα κρέατος με 
καρυκεύματα σε υγρή μορφή. Μη επεξεργασμένο κρέας ή φρούτα ή λαχανικά υπόκεινται σε 
φυσικές διακυμάνσεις σε ότι αφορά τη διατροφική αξία. Η περιεκτικότητα σε λιπαρά του 
φιλέτου από στήθος πουλερικών κυμαίνεται πχ. ανεξάρτητα από το φύλο του ζώου, την ηλικία 
του, τον τρόπο πάχυνσης μεταξύ 0,5 % - 4 % και δεν μπορεί ως εκ τούτου να καθορισθεί 
ακριβώς. Η μαρινάτα έχει, εν προκειμένω, μικρή επίδραση.

Τροπολογία 546
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV - σημείο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- πολλαπλές συσκευασίες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι σοκολατένιες και ζαχαρένιες φιγούρες του Άγιου Βασίλη και των πασχαλινών κουνελιών και 
άλλα εορταστικά δώρα είναι παραδοσιακά προϊόντα που έχουν παρασκευαστεί με προσοχή στη 
λεπτομέρεια. Οι φιγούρες αυτές δεν θα πρέπει να παραμορφώνονται από οποιαδήποτε 
διατροφική επισήμανση στο εμπρόσθιο μέρος και, κατά συνέπεια, πρέπει να εξαιρεθούν από 
κάθε είδους υποχρεωτική αναγραφή διατροφικών πληροφοριών.

Τροπολογία 547
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 15β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- συσκευασίες με ποικιλίες προϊόντων·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι σοκολατένιες και ζαχαρένιες φιγούρες του Άγιου Βασίλη και των πασχαλινών κουνελιών και 
άλλα εορταστικά δώρα είναι παραδοσιακά προϊόντα που έχουν παρασκευαστεί με προσοχή στη 
λεπτομέρεια. Οι φιγούρες αυτές δεν θα πρέπει να παραμορφώνονται από οποιαδήποτε 
διατροφική επισήμανση στο εμπρόσθιο μέρος και, κατά συνέπεια, πρέπει να εξαιρεθούν από 
κάθε είδους υποχρεωτική αναγραφή διατροφικών πληροφοριών.

Τροπολογία 548
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – σημείο 15γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- δώρα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι σοκολατένιες και ζαχαρένιες φιγούρες του Άγιου Βασίλη και των πασχαλινών κουνελιών και 
άλλα εορταστικά δώρα είναι παραδοσιακά προϊόντα που έχουν παρασκευαστεί με προσοχή στη 
λεπτομέρεια. Οι φιγούρες αυτές δεν θα πρέπει να παραμορφώνονται από οποιαδήποτε 
διατροφική επισήμανση στο εμπρόσθιο μέρος και, κατά συνέπεια, πρέπει να εξαιρεθούν από 
κάθε είδους υποχρεωτική αναγραφή διατροφικών πληροφοριών.

Τροπολογία 549
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – στοιχείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 550
Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – στοιχείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

- τρόφιμα σε συσκευασίες ή περιέκτες, των 
οποίων η μέγιστη επιφάνεια είναι 
μικρότερη από 25cm2· η ενεργειακή αξία 
όπως ορίζεται στο άρθρο 29, παράγραφος 
1(a) στοιχείο (v) εξακολουθεί να 
εμφαίνεται στο κύριο οπτικό πεδίο·

Or. en

Τροπολογία 551
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV - παράγραφος 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- τρόφιμα με εποχικό, πολυτελή 
σχεδιασμό ή συσκευασία και σχεδιασμό ή 
συσκευασία δώρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εποχικά προϊόντα ζαχαροπλαστικής και τα προϊόντα σε συσκευασία δώρου πρέπει να 
εξαιρούνται από την απαίτηση διατροφικής δήλωσης.
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Τροπολογία 552
János Áder

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Μέρος Β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. hu

Τροπολογία 553
Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Μέρος Α – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, εφόσον η εφαρμογή των άλλων 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, ιδίως 
των προβλεπόμενων στο άρθρο 9, δεν 
επιτρέπει στους καταναλωτές του κράτους 
μέλους εμπορίας να γνωρίζουν την 
πραγματική φύση του τροφίμου και να το 
διακρίνουν από τα τρόφιμα με τα οποία θα 
μπορούσαν να το συγχέουν, η ονομασία 
του τροφίμου συνοδεύεται από άλλες 
περιγραφικές πληροφορίες οι οποίες 
αναγράφονται δίπλα σε αυτήν.

Ωστόσο, εφόσον η εφαρμογή των άλλων 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, ιδίως 
των προβλεπόμενων στο άρθρο 9, δεν 
επιτρέπει στους καταναλωτές του κράτους 
μέλους εμπορίας να γνωρίζουν την 
πραγματική φύση του τροφίμου και να το 
διακρίνουν από τα τρόφιμα με τα οποία θα 
μπορούσαν να το συγχέουν, η ονομασία 
του τροφίμου συνοδεύεται από άλλες 
περιγραφικές πληροφορίες οι οποίες 
αναγράφονται στο ίδιο οπτικό πεδίο που 
βρίσκεται δίπλα στην ονομασία του 
τροφίμου και με σαφή και ευανάγνωστο 
τρόπο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι περιγραφικές πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται στο ίδιο οπτικό πεδίο με την ονομασία, 
με ευανάγνωστο τρόπο, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παραπλανάται ο καταναλωτής.

Τροπολογία 554
Glenis Willmott

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η ονομασία του τροφίμου αναφέρει 
κάθε πρόσθετο συστατικό διαφορετικής 
ζωικής προέλευσης από το πρωτογενές 
προϊόν για τα προϊόντα κρέατος τα οποία 
έχουν τη μορφή τεμαχίου, τεμαχίου με 
κόκαλο, φέτας, μερίδας ή σφαγίου ή 
παστού, και για τα προϊόντα ψαριού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες σχετικά με όλα τα είδη κρέατος και ψαριών που περιέχονται σε ένα προϊόν 
κρέατος πρέπει να διατυπώνονται έτσι ώστε να μην παραπλανάται ο καταναλωτής.

Τροπολογία 555
Carl Schlyter

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

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

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

Τροπολογία 556
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Μέρος Β – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

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

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

Τροπολογία 557
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Μέρος Γ α (νέο)

Τροπολογία

Μέρος Γα – ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΝΟΣ 
ΑΛΛΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 
Αριθ. Διαφοροποίηση από απόψεως τύπου, 

ποιότητας και σύνθεσης
Επίσημη ονομασία 

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

Απομίμηση τυριού

2. Σε σύγκριση με το ζαμπόν σύνθεση με τη 
χρήση μικρότερων συστατικών με σημαντικά 
μειωμένο ποσοστό κρέατος 

Απομίμηση προϊόντος 
ζαμπόν

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές παραπλανούνται από την αυξανόμενη χρήση απομιμήσεων τροφίμων που 
περιέχουν φθηνότερες ουσίες υποκατάστασης.
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Τροπολογία 558
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – Μέρος Β – σειρά 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Ορισμός της κατηγορίας τροφίμου Προσδιορισμός

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

Μέγιστες περιεκτικότητες λιπαρών και 
συνδετικού ιστού για συστατικά που προσδιορίζονται 
με τον όρο «… κρέας»

«… κρέας» και οι ονομασίες2

ζωικών ειδών από τα οποία 
προέρχεται

Είδος Λιπώδης 
ιστός (%)

Συνδετικός 
ιστός3 (%)

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

25 25

Χοιροειδή 30 25

Πτηνά και κουνέλια 15 10

Εάν υπάρχει υπέρβαση των μέγιστων ορίων αλλά 
ικανοποιούνται όλα τα άλλα κριτήρια για τον ορισμό 
του «κρέατος», η περιεκτικότητα σε «… κρέας» 
πρέπει να προσαρμοστεί προς τα κάτω και στον 
                                               
1 Το διάφραγμα και οι μασητήρες περιλαμβάνονται στους σκελετικούς μύες, ενώ η καρδιά, η γλώσσα, οι 
μύες του κεφαλιού (εκτός των μασητήρων), οι μύες του καρπού, του ταρσού και της ουράς εξαιρούνται.
2 Για την επισήμανση στα αγγλικά, ο προσδιορισμός αυτός μπορεί να αντικατασταθεί από τη γενική 
ονομασία των συστατικών για τα εν λόγω ζωικά είδη.
3 Η περιεκτικότητα σε συνδετικό ιστό υπολογίζεται με βάση την αναλογία μεταξύ της περιεκτικότητας 
σε κολλαγόνα και της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες κρέατος. Ως περιεκτικότητα σε κολλαγόνα θεωρείται η 
περιεκτικότητα σε υδροξυπρολίνη πολλαπλασιασμένη με το συντελεστή 8.
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κατάλογο συστατικών πρέπει να αναφέρεται, εκτός 
από τον όρο «… κρέας», η παρουσία λιπαρών ή/και 
συνδετικού ιστού.

Τροπολογία

Ορισμός της κατηγορίας τροφίμου Προσδιορισμός

17. Σκελετικοί μύες1 θηλαστικών και πτηνών που
κρίνονται κατάλληλοι για ανθρώπινη κατανάλωση με 
φυσικά προσφυόμενο ιστό, όταν το κρέας αποτελεί 
συστατικό άλλου τροφίμου. Από τον παρόντα ορισμό 
εξαιρούνται τα προϊόντα που καλύπτονται από τον 
ορισμό «μηχανικά διαχωρισμένο κρέας».

«… κρέας» και οι ονομασίες2

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 559
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – Μέρος Β – σημείο 17 – αριστερή στήλη – ορισμός

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

                                               
1 Το διάφραγμα και οι μασητήρες περιλαμβάνονται στους σκελετικούς μύες, ενώ η καρδιά, η γλώσσα, οι 
μύες του κεφαλιού (εκτός των μασητήρων), οι μύες του καρπού, του ταρσού και της ουράς εξαιρούνται.
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προϊόντα που καλύπτονται από τον ορισμό 
«μηχανικά διαχωρισμένο κρέας».

προϊόντα που καλύπτονται από τον ορισμό 
«μηχανικά διαχωρισμένο κρέας» μόνο εάν 
πληρούν τις απαιτήσεις του 
Παραρτήματος ΙΙΙ, Τμήμα V, Κεφάλαιο 
ΙΙΙ, σημείο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
853/2004.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με σύγχρονη τεχνική και χρησιμοποιώντας χαμηλή πίεση το παρασκευαζόμενο "μηχανικά 
διαχωρισμένο κρέας" αντιστοιχεί από υγιεινής και οπτικής ποιότητας στον κιμά. Σε πολλές 
χώρες της ΕΕ η έννοια "μηχανικά διαχωρισμένο κρέας" έχει τόσο αρνητική απόχρωση ώστε 
αυτό το υψηλής αξίας προϊόν να μην είναι δυνατόν να πωληθεί. Αυτό όμως οδηγεί τις εν λόγω
χώρες σε υψηλότερες τελικές τιμές καταναλωτή και προκαλεί τεράστιες στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού. 

Τροπολογία 560
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – Μέρος Β – σημείο 17 – αριστερή στήλη – πίνακας – τελευταία σειρά

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πτηνά και 
κουνέλια

15 10 Πτηνά και 
κουνέλια

30 25

Or. de

Αιτιολόγηση

Die niedrigen Werte für Fett und Bindegewebe (Haut) diskriminieren Geflügelfleisch als 
Zutat z. B. in Wurstwaren gegenüber Rinder- und Schweinefleisch. Bindegewebe ist beim 
Herstellen von Wurstwaren zwingend erforderlich, um dem Produkt Festigkeit und Konsistenz 
zu geben. Ein Anteil von lediglich 10 % schränkt die Herstellung von reinen 
Geflügelprodukten erheblich ein. Ein Anheben auf 25 % wie bei den andern Tierarten wird 
den Weg für neue Produkte öffnen, ohne das der Verbraucher eine Qualitätsminderung

befürchten müsste. Für das Herstellen von Geflügelwurstwaren werden häufig die Schenkel 
verwendet. Hähnchen- oder Putenschenkel mit Haut weisen heute oft einen Fettanteil von 
über 15 % auf. Bei Geflügelwurst muss dann bei der Deklaration der Inhaltsstoffe  
Geflügelfleisch und Geflügelfett angegeben werden, während bei Verwendung von magerem 
Schweinefleisch Fett hinzugefügt werden kann, ohne dass eine Deklaration notwendig ist. Da 
der Verbraucher zukünftig über die Nährwertangabe über den Fettgehalt des Nahrungsmittels 
informiert wird, muss hier Chancengleichheit geschaffen werden.



AM\800455EL.doc 43/54 PE431.151v01-00

EL

Τροπολογία 561
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – Μέρος Β – σημείο 18 – αριστερή στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

18. Όλα τα είδη προϊόντων που 
καλύπτονται από τον ορισμό για το 
«μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας» και δεν 
πληρούν τις απαιτήσεις του 
Παραρτήματος ΙΙΙ, Τμήμα V, Κεφάλαιο 
ΙΙΙ, σημείο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
853/2004.

Or. de

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη ένταξη για να υπάρξει διαφοροποίηση έναντι του τροποποιημένου Παραρτήματος 
VI - Μέρος B - Πίνακας - σειρά 17 - κολόνα 1.

Τροπολογία 562
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – Μέρος Β – σειρά 18 - δεξιά στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

«… κρέας» και οι ονομασίες (3) ζωικών 
ειδών από τα οποία προέρχεται, και στη 
συνέχεια η φράση 'του οποίου' και το 
συνολικό ποσοστό λιπαρών και 
συνδετικού ιστού (σε %)

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. ανωτέρω. Το ποσοστό λίπους και συνδετικού ιστού θα πρέπει να αναγράφεται πάντα στον 
κατάλογο των συστατικών.
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Τροπολογία 563
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙΙ – Μέρος Γ– κατάλογος – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένζυμα 1
__________________________________ 1Δεν 
απαιτείται ένδειξη της ειδικής ονομασίας ή του 
αριθμού ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόσθετα: Ορισμένα πρόσθετα τροφίμων έχουν πολύ μεγάλες και/ή τεχνικές ονομασίες που δεν 
παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες στους καταναλωτές αλλά καταλαμβάνουν σημαντικό χώρο 
στην ετικέτα. Για το λόγο αυτό δικαιολογείται η χρήση μικρότερων ή πιο γενικών ονομασιών.
Ένζυμα: Οι σημερινές ονομασίες των ενζύμων δεν είναι κατατοπιστικές για τον καταναλωτή 
και μπορεί να υπάρχουν σε διάφορες κατηγορίες. Η γενική ονομασία "ένζυμα" θα ενημερώνει 
κατάλληλα τους καταναλωτές σχετικά με το τρόφιμο. Η προσέγγιση αυτή δεν έχει εξαιρετικό 
χαρακτήρα και εφαρμόζεται ήδη για τα τροποποιημένα άμυλα.

Τροπολογία 564
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – Μέρος Γ – κατάλογος – σημείο α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκχύλιμα κυτταρίνης 1
__________________________________ 1Δεν 
απαιτείται ένδειξη της ειδικής ονομασίας ή του αριθμού ΕΚ. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Nach europöischem Recht muss nicht bei allen in Lebenmitteln genutzten, künstlich 
hergestellten Stabilisatoren die entsprechende E-Nummer auf der Verpackung gennant 
werden, sondern nur der generische Name. Da E-Nummern bei Verbrauchern teilweise einen 
negativen Ruf haben, führt diese Ungleichbehandlung zu Wettbewerbsverzerrungen. Es sollte 
daher geregelt werden, dass auch alle Celulosederivate ('Celluloseextrakt"), die als 
Stabilisatoren, Bindemittel und Fett- und Glutenersatz in Lebensmitteln verwendet werden, 
mit ihrem generischen Namen aufgeführt werden können.
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Τροπολογία 565
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIΙΙ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

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

(β) των οποίων η καθαρή ποσότητα είναι 
μικρότερη από 5 γραμμάρια ή 5 
χιλιοστόλιτρα· η διάταξη αυτή δεν 
εφαρμόζεται, ωστόσο, στην περίπτωση των 
μπαχαρικών και των βοτάνων.
(βα) για τα οποία ορίζονται εξαιρέσεις σε 
άλλες νομικές διατάξεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Σχετικά με το στοιχείο (α): Τα περί ων ο λόγος προϊόντα συνήθως είναι μη προσυσκευασμένα 
όταν πωλούνται στον καταναλωτή. Η διατύπωση "ή" αντί του "και" καλύπτει καλύτερα την 
κατηγορία αυτή προϊόντων.

Σχετικά με το στοιχείο (γ): γίνεται αναφορά στο άρθρο 2, παράγραφος 2 της οδηγίας 
2001/111/ΕΚ σχετικά με τα σάκχαρα (εξαίρεση προϊόντων που ζυγίζουν λιγότερο από 20 g). 
Επομένως, στην παράγραφο 3 πρέπει να γίνεται σαφές ότι παρόμοιες ειδικές διατάξεις 
παραμένουν σε ισχύ.
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Τροπολογία 566
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII - παράγραφος 1 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 567
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

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

(β) των οποίων η καθαρή ποσότητα είναι 
μικρότερη από 5 γραμμάρια ή 5 
χιλιοστόλιτρα· η διάταξη αυτή δεν 
εφαρμόζεται, ωστόσο, στην περίπτωση των 
μπαχαρικών και των βοτάνων. ή
(βα) των οποίων η καθαρή ποσότητα 
είναι μικρότερη από 50 γραμμάρια, για τα 
προϊόντα ζαχαροπλαστικής, τη σοκολάτα 
και άλλα προϊόντα που έχουν ως βάση το 
κακάο και τα προϊόντα που έχουν ως 
βάση τα αμύγδαλα ή τα καρύδια ή άλλους 
ελαιούχους σπόρους· ή 
(ββ) των οποίων η καθαρή ποσότητα 
είναι μικρότερη από 100 γραμμάρια για 
τα μπισκότα, τα κέικ και άλλα εκλεκτά 
αρτοσκευάσματα·
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και με την επιφύλαξη της ειδικής 
κοινοτικής νομοθεσίας. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε σχέση με την ένδειξη καθαρής ποσότητας ισχύουν σε ορισμένες χώρες εθνικά καθεστώτα 
παρέκκλισης (π.χ. στη Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία και το ΗΒ). Σε περίπτωση που αυτό το 
καθεστώς παύσει να ισχύει, στο παράρτημα πρέπει να οριστούν τα 50 και τα 100 γραμμάρια ως 
ο χαμηλότερος κοινός παρονομαστής.

Τροπολογία 568
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙΙΙ – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 569
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – Μέρος Α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά κανόνα, η ποσότητα που θα 
λαμβάνεται υπόψη για να αποφασιστεί 
ποιες θεωρούνται σημαντικές ποσότητες 
αντιστοιχεί στο 15% της συνιστώμενης 

Κατά κανόνα, 
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ανοχής που καθορίζεται στο σημείο 1 για 
100g ή 100ml ή κατά συσκευασία, εάν 
αυτή περιέχει μία μόνο μερίδα.

- το 15 % της ΣΗΔ ανά 100g ή μονάδα 
σερβιρίσματος όσον αφορά τα στερεά 
τρόφιμα, ή
- το 7,5 % της ΣΗΔ ανά 100 ml ή μονάδα 
σερβιρίσματος όσον αφορά τα υγρά ή
- το 5 % της RDA ανά 100Kcal (12 % της 
RDA 1 MJ), ή 
- σε μία ποσότητα που ορίζεται από τις 
παρεκκλίσεις που προβλέπει το άρθρο 6 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 
σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και 
ανόργανων συστατικών και ορισμένων 
άλλων ουσιών στα τρόφιμα, ή
- κατά συσκευασία, εάν αυτή περιέχει μία 
μόνο μερίδα θα λαμβάνεται υπόψη για να 
αποφασιστεί ποιες θεωρούνται σημαντικές 
ποσότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

The current proposal for significant amount of 15% of the RDA per 100g or 100ml is an 
arbitrary level that excludes most of the basic foodstuffs like fruits, vegetables, potatoes, 
bread and milk from declaring certain vitamins and minerals on the label. These basic food 
groups are a major contributor to the vitamin and mineral intake, and are recommended in 
dietary guidelines in EU countries. The current proposal favours non-basic food stuffs with 
added vitamins and minerals over basic food groups with naturally present vitamins and 
minerals. 

In addition, the proposal penalises liquid foods with a low content of dry matter and a low 
energy density. This is especially the case for beverages such as consumption milk and liquid 
milk products. Finally, this amendment will bring the provisions in line with the Codex 
Alimentarius.



AM\800455EL.doc 49/54 PE431.151v01-00

EL

Τροπολογία 570
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI - Μέρος Β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Ενέργεια ή 
θρεπτική ουσία

Προσλαμβανόμεν
ες ποσότητες 
αναφοράς

Ενέργεια ή 
θρεπτική ουσία

Προσλαμβανόμ
ενες ποσότητες 
αναφοράς

Ενέργεια 8400 kJ (2000 
kcal)

Ενέργεια 2000 kcal

Πρωτεΐνες 80 g
Συνολικά λιπαρά 70 g Συνολικά λιπαρά 70 g
Κορεσμένα 20 g Κορεσμένα 20 g
Υδατάνθρακες 230 g Υδατάνθρακες 230 g
Σάκχαρα 90 g Σάκχαρα 90 g
Αλάτι 6 g Νάτριο 2,4 g

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι πρωτεΐνες αποτελούν σημαντική για τη ζωή θρεπτική ουσία, που συμβάλλει επίσης στην 
ενέργεια και ως εκ τούτου θα πρέπει και να αναγράφεται. Μία αναφορά ειδικά για τα ζάχαρα 
δεν είναι ουσιαστική, επειδή αναφέρονται συνολικά οι υδατάνθρακες. Η ενέργεια θα πρέπει να 
αναφέρεται μόνο σε kcal επειδή η εν λόγω ένδειξη είναι αυτή την οποία καταλαβαίνει ο 
καταναλωτής και ενδεχομένως χρησιμοποιεί.

Τροπολογία 571
Anna Rosbach

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΧΙ - Μέρος Β - πίνακας - σειρά 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόσθετα 
σάκχαρα 1

45 g
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__________________________________ 1Εάν 
έχουν προστεθεί εξευγενισμένα σάκχαρα σε 
τρόφιμο το περιεχόμενο και το ποσοστό των 
τιμών αναφοράς του αναγράφονται επίσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα 45 γραμμάρια πρόσθετων σακχάρων προτάθηκαν από την ΕΑΑΤ.

Τροπολογία 572
Elena Oana Antonescu

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΧΙ – Μέρος Β – σειρές 4 α, β, γ, δ (νέες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενέργεια ή 
θρεπτική ουσία

Προσλαμβανόμενες 
ποσότητες 
αναφοράς

Ενέργεια ή 
θρεπτική ουσία

Προσλαμβανόμενες 
ποσότητες 
αναφοράς

Ενέργεια 8400 kJ (2000 kcal) Ενέργεια 8400 kJ
(2000 kcal)

Συνολικά λιπαρά 70 g Συνολικά λιπαρά 70 g
Κορεσμένα 20 g Κορεσμένα 20 g

Μονοκορεσμένα 
λιπαρά οξέα

34 g

Πολυκορεσμένα 
λιπαρά οξέα

16 g

Ωμέγα-6 λιπαρά 
οξέα 

14 g

Ωμέγα-3 λιπαρά 
οξέα 

2.2 g

Υδατάνθρακες 230 g Υδατάνθρακες 230 g
Σάκχαρα 90 g Σάκχαρα 90 g
Αλάτι 6 g Αλάτι 6 g

Or. ro

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος θρεπτικών ουσιών πρέπει να είναι πληρέστερος, δεδομένου ότι ορισμένα είδη 
λιπαρών ουσιών κάνουν καλό στην υγεία και οι καταναλωτές μπορούν να επιλέγουν μεταξύ των 
προϊόντων με βάση αυτή την πληροφορία. 
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Τροπολογία 573
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – Μέρος Β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενέργεια ή 
θρεπτική ουσία

Προσλαμβανόμενες 
ποσότητες αναφοράς

Ενέργεια ή 
θρεπτική 

ουσία

Προσλαμβανόμενες 
ποσότητες 
αναφοράς1

Ενέργεια 8400 kJ (2000 kcal) Ενέργεια
Συνολικά λιπαρά 70 g Συνολικά 

λιπαρά
Κορεσμένα 20 g Κορεσμένα
Υδατάνθρακες 230 g Υδατάνθρακες
Σάκχαρα 90 g Σάκχαρα
Αλάτι 6 g Αλάτι

1 Τιμές που θα καθοριστούν σύμφωνα με 
το άρθρο 31, παράγραφος 3α

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τιμές που προβλέπονται σήμερα στο παράρτημα XI διαφέρουν από αυτές που συνιστά η 
υπηρεσία προδιαγραφών τροφίμων (Food Standards Agency) του Ηνωμένου Βασιλείου ή ο 
ΠΟΥ. Η τελευταία γνωμοδότηση της ΕΑΑΤ σχετικά με τις προσλαμβανόμενες ποσότητες 
αναφοράς (5 Αυγούστου 2009) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούν να δοθούν 
συστάσεις για τα σάκχαρα, λόγω των ανεπαρκών διαθέσιμων στοιχείων. Είναι επομένως λογικό 
να σταθμιστούν περαιτέρω τα επιστημονικά ευρήματα πριν από τη θέσπιση τιμών αναφοράς που 
δεν είναι γενικά αποδεκτές.  

Σχετίζεται με την τροπολογία στο άρθρο 31, παράγραφος 3α (νέα).

Τροπολογία 574
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XIII – Μέρος Γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρος Γα - Γραφική παρουσίαση της 
διατροφικής δήλωσης
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Εάν η διατροφική δήλωση παρουσιάζεται 
επίσης γραφικώς, μπορεί να αναγράφεται, 
επιπρόσθετα με άλλα γραφικά 
διαγράμματα σε μία από τις ακόλουθες 
μορφές: 

Κυλινδρικό μοντέλο

100 γραμμάρια περιέχουν:
kcal / ζάχαρα / λιπαρά / κορεσμένα / αλάτι

% προσλαμβανόμενη ημερήσια ποσότητα ενήλικα

1 -4 μοντέλο

παραλλαγή 1

ανά μερίδα (μερίδα = 50 γρ.)
ενέργεια / ζάχαρα / λιπαρά / κορεσμένα / αλάτι

% ενδεικτικές τιμές για ημερήσια πρόσληψη 
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παραλλαγή 2

ανά μερίδα (μερίδα = 50 γρ.)
ενέργεια / ζάχαρα / λιπαρά / κορεσμένα / αλάτι

% ενδεικτικές τιμές για ημερήσια πρόσληψη 

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι κοινή με την τροπολογία της συντάκτριας στο άρθρο 33, πράγραφος 1. 
Μία γραφική παρουσίαση μπορεί να συμβάλει σημαντικά για μία καλύτερη κατανόηση της 
απεικόνισης της θρεπτικής ουσίας από τους καταναλωτές. 

Τροπολογία 575
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XIII α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIΙΙα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 34, 
παράγραφος 1β 
Για τα τρόφιμα που εμπίπτουν στις 
ακόλουθες κατηγορίες τροφίμων, η 
παρουσίαση μέσω συστήματος 
κωδικοποίησης πολλαπλών χρωμάτων 
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είναι υποχρεωτική.
- Έτοιμα προς κατανάλωση γεύματα
- Παρασκευασμένα προϊόντα ζωικής 
προέλευσης
- Προσυσκευασμένα σνακ
- Δημητριακά για πρωινό
- Ποτά πλην των χυμών όπως ορίζονται 
στην οδηγία του Συμβουλίου 
2001/112/ΕΚ της 20ής Δεκεμβρίου 2001.

Or. en


