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Τροπολογία 108
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

(15) Οι ενωσιακοί κανόνες εφαρμόζονται 
μόνο στις επιχειρήσεις ή τα φυσικά 
πρόσωπα τα οποία, με συνέχεια και 
οργάνωση, ασκούν οικονομική 
δραστηριότητα με σκοπό το κέρδος.
Ενέργειες όπως ο περιστασιακός 
χειρισμός, η παράδοση τροφίμων, το 
σερβίρισμα γευμάτων και η πώληση ή 
δωρεάν χορήγηση τροφίμων από ιδιώτες, 
π.χ., σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις ή 
τοπικές πανηγύρεις και συγκεντρώσεις, 
καθώς και η πώληση τροφίμων στο 
πλαίσιο διαφόρων μορφών άμεσης 
εμπορίας γεωργικών προϊόντων, δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

Or. it

Τροπολογία 109
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(15α) Για να μην επιβαρυνθούν 
υπέρμετρα κυρίως οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις των βιοτεχνιών τροφίμων 
και του λιανικού εμπορίου τροφίμων, 
περιλαμβανομένων και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι 
πάροχοι ομαδικής εστίασης, τα μη 
προσυσκευασμένα προϊόντα που 
διατίθενται στο κοινό από μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, θα πρέπει να εξαιρούνται 
από τις απαιτήσεις της υποχρέωσης 
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επισήμανσης.

Or. el

Τροπολογία 110
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(24) Ορισμένα συστατικά ή άλλες ουσίες ή 
προϊόντα (όπως τεχνολογικά βοηθήματα), 
όταν χρησιμοποιούνται στην παραγωγή 
τροφίμων και εξακολουθούν να 
παραμένουν σε αυτά, προκαλούν
αλλεργίες ή δυσανεξίες στους 
καταναλωτές, ορισμένες δε από τις εν 
λόγω αλλεργίες ή δυσανεξίες συνιστούν 
κίνδυνο για την υγεία των ενδιαφερόμενων 
καταναλωτών. Είναι σημαντικό να 
δίνονται πληροφορίες σχετικά με την 
παρουσία προσθέτων στα τρόφιμα, 
τεχνολογικών βοηθημάτων και άλλων 
ουσιών ή προϊόντων που μπορούν να 
προκαλέσουν αλλεργίες ή δυσανεξίες, 
ώστε οι καταναλωτές που πάσχουν από 
τροφική αλλεργία ή δυσανεξία να μπορούν 
να κάνουν ενήμεροι ασφαλείς επιλογές.

(24) Ορισμένα συστατικά ή άλλες ουσίες ή 
προϊόντα (όπως τεχνολογικά βοηθήματα), 
όταν χρησιμοποιούνται στην παραγωγή 
τροφίμων και εξακολουθούν να 
παραμένουν σε αυτά, μπορούν να 
προκαλέσουν αλλεργίες ή δυσανεξίες σε 
ορισμένα άτομα, ορισμένες δε από τις εν 
λόγω αλλεργίες ή δυσανεξίες συνιστούν 
κίνδυνο για την υγεία των ενδιαφερόμενων 
καταναλωτών. Είναι σημαντικό, κατά 
συνέπεια, να δίνονται πληροφορίες 
σχετικά με την παρουσία προσθέτων στα 
τρόφιμα, τεχνολογικών βοηθημάτων και 
άλλων ουσιών με επιστημονικά 
τεκμηριωμένη αλλεργιογόνο δράση, ή 
προϊόντων που μπορούν να προκαλέσουν 
αλλεργίες ή δυσανεξίες, έτσι ώστε κυρίως 
οι καταναλωτές που πάσχουν από τροφική 
αλλεργία ή δυσανεξία να μπορούν να 
κάνουν σωστές επιλογές και να επιλέγουν 
τρόφιμα που είναι ασφαλή για τους 
ίδιους. Ακόμη και ίχνη τέτοιων ουσιών 
πρέπει επίσης να αναφέρονται, ούτως 
ώστε τα άτομα που υποφέρουν από 
σοβαρές αλλεργίες να μπορούν να κάνουν 
ασφαλείς επιλογές. Προς το σκοπό αυτό 
πρέπει να εκπονηθούν κοινοί κανόνες.

Or. sv
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Τροπολογία 111
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(27) Προκειμένου να παρέχονται στους 
καταναλωτές πληροφορίες για τα τρόφιμα, 
οι οποίες απαιτούνται για να κάνουν 
ενήμεροι τις επιλογές τους, θα πρέπει 
επίσης να παρέχονται πληροφορίες σχετικά 
με τα συστατικά των ανάμικτων
αλκοολούχων ποτών.

(27) Προκειμένου να παρέχονται στους 
καταναλωτές πληροφορίες για τα τρόφιμα, 
οι οποίες απαιτούνται για να κάνουν 
ενήμεροι τις επιλογές τους, θα πρέπει 
επίσης να παρέχονται πληροφορίες σχετικά 
με τα συστατικά των αλκοολούχων ποτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση της θέσης του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 112
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Σύμφωνα με το προηγούμενο ψήφισμα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 
γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής1, τις εργασίες της 
Επιτροπής και την ανησυχία της κοινής 
γνώμης για τις επιζήμιες συνέπειες των 
αλκοολούχων ποτών, ιδίως όσον αφορά 
τους νέους και ευάλωτους καταναλωτές, 
η Επιτροπή πρέπει σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη να θεσπίσει ένα ορισμό για 
ποτά, όπως τα αλκοολούχα αναψυκτικά 
("αλκοπόπς") που απευθύνονται ειδικά 
σε νέους. Λόγω του ότι περιέχουν 
οινόπνευμα, τα ποτά αυτά πρέπει να 
υπόκεινται σε αυστηρότερες απαιτήσεις 
επισήμανσης και να πωλούνται στα 
καταστήματα ξεχωριστά από τα απλά 
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αναψυκτικά.
__________________
1 ΕΕ C 77, 31.3.2009, σ. 81.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 21 από την πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 113
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(28) Είναι επίσης σημαντικό να παρέχονται 
στους καταναλωτές πληροφορίες για τα
υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά. Υπάρχουν 
ήδη ειδικοί ενωσιακοί κανόνες σχετικά με 
την επισήμανση του οίνου. Ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 
22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση 
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών 
και ειδικών διατάξεων για ορισμένα 
γεωργικά προϊόντα ("Ενιαίος κανονισμός 
ΚΟΑ") θεσπίζει κανόνες που 
διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές 
προστατεύονται και ενημερώνονται 
δεόντως. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να 
εξαιρεθεί ο οίνος, σε αυτό το στάδιο, από 
την υποχρέωση αναγραφής καταλόγου 
συστατικών και παροχής διατροφικής 
δήλωσης. Ομοίως, η προστασία των 
καταναλωτών όσον αφορά ορισμένα 
αλκοολούχα ποτά διασφαλίζεται μέσω του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του 
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για τη 
θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με 
τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό και την 
παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων, 
των αρωματισμένων ποτών με βάση τον 
οίνο και των αρωματισμένων κοκτέιλ 
αμπελοοινικών προϊόντων και μέσω του 

(28) Είναι επίσης σημαντικό να παρέχονται 
στους καταναλωτές πληροφορίες για τα 
αλκοολούχα ποτά. Υπάρχουν ήδη ειδικοί 
ενωσιακοί κανόνες σχετικά με την 
επισήμανση του οίνου. Ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας 
Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής 
οργάνωσης των γεωργικών αγορών και 
ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά 
προϊόντα ("Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ") 
θεσπίζει κανόνες που διασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές προστατεύονται και 
ενημερώνονται δεόντως. Ως εκ τούτου, 
είναι σκόπιμο να εξαιρεθεί ο οίνος, σε 
αυτό το στάδιο, από την υποχρέωση 
αναγραφής καταλόγου συστατικών και 
παροχής διατροφικής δήλωσης. Ομοίως, η 
προστασία των καταναλωτών όσον αφορά 
ορισμένα αλκοολούχα ποτά διασφαλίζεται 
μέσω του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1601/91 του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 
1991, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων 
σχετικά με τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό 
και την παρουσίαση των αρωματισμένων 
οίνων, των αρωματισμένων ποτών με βάση 
τον οίνο και των αρωματισμένων κοκτέιλ 
αμπελοοινικών προϊόντων και μέσω του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του 
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κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008 , 
σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την 
παρουσίαση, την επισήμανση και την 
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων 
των αλκοολούχων ποτών. Επομένως, η ίδια 
εξαίρεση θα πρέπει να ισχύει και για τα 
ποτά που καλύπτονται από αυτούς τους 
δύο κανονισμούς.

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008 , 
σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την 
παρουσίαση, την επισήμανση και την 
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων 
των αλκοολούχων ποτών. Επομένως, η ίδια 
εξαίρεση θα πρέπει να ισχύει και για τα 
ποτά που καλύπτονται από αυτούς τους 
δύο κανονισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση της θέσης του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 114
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(29) Είναι απαραίτητο να έχουν την ίδια 
μεταχείριση τα ποτά που είναι συγκρίσιμα 
με τον οίνο, τους αρωματισμένους οίνους, 
τα αρωματισμένα ποτά με βάση τον οίνο, 
τα αρωματισμένα κοκτέιλ αμπελοοινικών 
προϊόντων και τα αλκοολούχα ποτά και 
να διασφαλιστεί ότι θα εφαρμόζονται στα 
ποτά αυτά οι ίδιες απαιτήσεις της 
νομοθεσίας σχετικά με τις πληροφορίες 
για τα τρόφιμα. Επομένως, η εξαίρεση 
από την υποχρέωση αναγραφής 
καταλόγου των συστατικών και παροχής 
διατροφικής δήλωσης θα πρέπει επίσης 
να ισχύει για τα ποτά με περιεκτικότητα 
σε αιθυλική αλκοόλη άνω του 1,2% κατ’ 
όγκον τα οποία προέρχονται από τη 
ζύμωση φρούτων ή λαχανικών, για το 
υδρόμελι και για κάθε τύπο μπύρας.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 115
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(30) Ωστόσο, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εκπονήσει έκθεση εντός πέντε ετών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού σχετικά με το εάν πρέπει να 
εξαιρεθούν μερικές κατηγορίες ποτών, 
κατά κύριο λόγο, από την παροχή 
πληροφοριών για την ενεργειακή αξία, η 
οποία θα περιλαμβάνει αιτιολόγηση των 
ενδεχόμενων εξαιρέσεων, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη να εξασφαλισθεί 
συνοχή με άλλες συναφείς πολιτικές της 
Ένωσης. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να 
προτείνει, εφόσον είναι απαραίτητο, 
ειδικές απαιτήσεις στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού.

(30) Ωστόσο, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εκπονήσει έκθεση εντός πέντε ετών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού σχετικά με το εάν πρέπει να 
εξαιρεθούν τυχόν κατηγορίες
αλκοολούχων ποτών, κατά κύριο λόγο, 
από την παροχή πληροφοριών για την 
ενεργειακή αξία, η οποία θα περιλαμβάνει 
αιτιολόγηση των ενδεχόμενων εξαιρέσεων, 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 
εξασφαλισθεί συνοχή με άλλες συναφείς 
πολιτικές της Ένωσης. Η Επιτροπή θα 
πρέπει επίσης να προτείνει, κατά 
περίπτωση, ειδικές απαιτήσεις στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 116
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(30) Ωστόσο, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εκπονήσει έκθεση εντός πέντε ετών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού σχετικά με το εάν πρέπει να 
εξαιρεθούν μερικές κατηγορίες ποτών, 
κατά κύριο λόγο, από την παροχή 
πληροφοριών για την ενεργειακή αξία, η 
οποία θα περιλαμβάνει αιτιολόγηση των 
ενδεχόμενων εξαιρέσεων, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη να εξασφαλισθεί 
συνοχή με άλλες συναφείς πολιτικές της 
Ένωσης. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να 

(30) Ωστόσο, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εκπονήσει έκθεση εντός πέντε ετών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού σχετικά με το εάν πρέπει να 
εξαιρεθούν αλκοολούχα ποτά, κατά κύριο 
λόγο, από την παροχή πληροφοριών για 
την ενεργειακή αξία, η οποία θα 
περιλαμβάνει αιτιολόγηση των 
ενδεχόμενων εξαιρέσεων, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη να εξασφαλισθεί 
συνοχή με άλλες συναφείς πολιτικές της 
Ένωσης. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να
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προτείνει, εφόσον είναι απαραίτητο, 
ειδικές απαιτήσεις στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού.

προτείνει, εφόσον είναι απαραίτητο, 
ειδικές απαιτήσεις στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει αιτιολογία για διαφορετική μεταχείριση κατηγοριών αλκοολούχων ποτών, είτε 
πρόκειται για την επισήμανση σχετικά με τα συστατικά των τροφίμων ή τις τροφικές τους 
ιδιότητες ή το ενεργειακό τους περιεχόμενο. Όλες οι πτυχές πρέπει να εξεταστούν στην έκθεση 
της Επιτροπής εντός 5 ετών από τη θέση σε ισχύ του νέου κανονισμού. Ενώ η προτεινόμενη εκ 
μέρους του Συμβουλίου δυνατότητα για διαφορετική μεταχείριση είναι καινούργια, η πρώτη 
ανάγνωση του Κοινοβουλίου αναφέρει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει διάκριση μεταξύ των 
κατηγοριών των αλκοολούχων ποτών.

Τροπολογία 117
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

(31) Η αναγραφή της χώρας καταγωγής ή 
του τόπου προέλευσης ενός τροφίμου θα 
πρέπει να προβλέπεται υποχρεωτικά 
σύμφωνα με το άρθρο 25 και σε κάθε 
περίπτωση που η απουσία της είναι 
πιθανόν να παραπλανήσει τους 
καταναλωτές όσον αφορά την πραγματική 
χώρα καταγωγής ή τον πραγματικό τόπο 
προέλευσης του συγκεκριμένου προϊόντος.
Σε κάθε περίπτωση, η αναγραφή της χώρας 
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης θα 
πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να μην 
παραπλανάται ο καταναλωτής και βάσει 
σαφώς καθορισμένων κριτηρίων, τα οποία 
θα διασφαλίζουν ίσους όρους για τη 
βιομηχανία και θα βελτιώνουν την 
κατανόηση από τους καταναλωτές των 
πληροφοριών που σχετίζονται με τη χώρα 
καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης ενός 
τροφίμου. Τα εν λόγω κριτήρια δεν 
εφαρμόζονται στις αναγραφές που 
σχετίζονται με το όνομα ή τη διεύθυνση 
του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων.
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Or. it
Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία 309 της θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 118
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

(31) Η επισήμανση της χώρας ή του τόπου 
προέλευσης ενός τροφίμου πρέπει να 
προβλέπεται υποχρεωτικώς βάσει του 
άρθρου 9, παράγραφος 1, στοιχείο θ και
σε κάθε περίπτωση που η απουσία της 
είναι πιθανόν να παραπλανήσει τους 
καταναλωτές όσον αφορά την πραγματική 
χώρα καταγωγής ή τον πραγματικό τόπο 
προέλευσης του συγκεκριμένου προϊόντος. 
Σε κάθε περίπτωση, η αναγραφή της χώρας 
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης θα 
πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να μην 
παραπλανάται ο καταναλωτής και βάσει 
σαφώς καθορισμένων κριτηρίων, τα οποία 
θα διασφαλίζουν ίσους όρους για τη 
βιομηχανία και θα βελτιώνουν την 
κατανόηση από τους καταναλωτές των 
πληροφοριών που σχετίζονται με τη χώρα 
καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης ενός 
τροφίμου. Τα εν λόγω κριτήρια δεν θα 
πρέπει να εφαρμόζονται στις αναγραφές 
που σχετίζονται με το όνομα ή τη 
διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης 
τροφίμων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 309 από την πρώτη ανάγνωση. 
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Τροπολογία 119
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(32) Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων 
ενδέχεται να επιθυμούν να επισημάνουν 
την καταγωγή ενός τροφίμου προαιρετικά 
για να επιστήσουν την προσοχή των 
καταναλωτών στην ποιότητα του 
προϊόντος τους. Οι αναγραφές αυτές θα 
πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με 
εναρμονισμένα κριτήρια.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 120
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(33) Η αναγραφή καταγωγής είναι επί του 
παρόντος υποχρεωτική για το βόειο 
κρέας και τα προϊόντα με βάση το βόειο 
κρέας15 στην Ένωση μετά την κρίση της 
σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των 
βοοειδών και έχει δημιουργήσει 
προσδοκίες στους καταναλωτές. Η 
εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής 
επιβεβαιώνει ότι η καταγωγή του κρέατος 
εμφανίζεται ως το πρωταρχικό μέλημα 
των καταναλωτών. Υπάρχουν και άλλα 
κρέατα που καταναλώνονται ευρέως στην 
Ένωση, όπως χοίρου, αιγοπροβάτων και 
πουλερικών. Είναι επομένως σκόπιμο να 
επιβληθεί η υποχρεωτική δήλωση 
καταγωγής των προϊόντων αυτών. Οι 
ειδικές απαιτήσεις καταγωγής μπορούν 
να διαφέρουν από τον έναν τύπο κρέατος 

διαγράφεται
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στον άλλο σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά των ζωικών ειδών. Είναι 
σκόπιμο να προβλεφθεί, μέσω 
εκτελεστικών κανόνων, η καθιέρωση 
υποχρεωτικών απαιτήσεων που θα 
μπορούν να ποικίλλουν από τον έναν τύπο 
κρέατος στον άλλο, λαμβανομένης υπ’ 
όψιν της αρχής της αναλογικότητας και 
του διοικητικού φόρτου για τους 
υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων και 
τις αρχές επιβολής του νόμου.
__________________
15 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2000, για 
τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 
καταγραφής των βοοειδών και την 
επισήμανση του βοείου κρέατος και των 
προϊόντων με βάση το βόειο κρέας (ΕΕ L 
204, 11.8.2000, σ. 1).

Or. nl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθούν μέτρα, ούτως ώστε η υποχρεωτική επισήμανση της καταγωγής και 
προέλευσης του κρέατος χοίρων, αιγοπροβάτων και πουλερικών να μην μπορεί να ερμηνευθεί 
ως επισήμανση ποιότητας. Σε οποιοδήποτε κράτος μέλος και να έχουν παραχθεί, τρόφιμα 
πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας παντού στην ΕΕ. Η υποχρεωτική επισήμανση της προέλευσης 
θα προσθέσει διοικητικό φόρτο εις βάρος των επιχειρήσεων.

Τροπολογία 121
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(33) Η αναγραφή καταγωγής είναι επί του 
παρόντος υποχρεωτική για το βόειο κρέας 
και τα προϊόντα με βάση το βόειο κρέας15

στην Ένωση μετά την κρίση της 
σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των 
βοοειδών και έχει δημιουργήσει 
προσδοκίες στους καταναλωτές. Η 

(33) Η αναγραφή καταγωγής είναι επί του 
παρόντος υποχρεωτική για το βόειο κρέας 
και τα προϊόντα με βάση το βόειο κρέας15

στην Ένωση μετά την κρίση της 
σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των 
βοοειδών και έχει δημιουργήσει 
προσδοκίες στους καταναλωτές. Η 
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εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής 
επιβεβαιώνει ότι η καταγωγή του κρέατος 
εμφανίζεται ως το πρωταρχικό μέλημα των 
καταναλωτών. Υπάρχουν και άλλα κρέατα 
που καταναλώνονται ευρέως στην Ένωση, 
όπως χοίρου, αιγοπροβάτων και 
πουλερικών. Είναι επομένως σκόπιμο να 
διερευνηθεί η υποχρεωτική δήλωση 
καταγωγής των προϊόντων αυτών. Οι 
ειδικές απαιτήσεις καταγωγής μπορούν να 
διαφέρουν από τον έναν τύπο κρέατος στον 
άλλο σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των 
ζωικών ειδών. Είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί, μέσω εκτελεστικών κανόνων, 
η καθιέρωση υποχρεωτικών απαιτήσεων 
που θα μπορούν να ποικίλλουν από τον 
έναν τύπο κρέατος στον άλλο, 
λαμβανομένης υπ’ όψιν της αρχής της 
αναλογικότητας και του διοικητικού 
φόρτου για τους υπευθύνους επιχειρήσεων 
τροφίμων και τις αρχές επιβολής του 
νόμου.

εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής 
επιβεβαιώνει ότι η καταγωγή του κρέατος 
εμφανίζεται ως το πρωταρχικό μέλημα των 
καταναλωτών. Υπάρχουν και άλλα κρέατα 
που καταναλώνονται ευρέως στην Ένωση, 
όπως χοίρου, αιγοπροβάτων και 
πουλερικών. Είναι επομένως σκόπιμο να 
διερευνηθεί η υποχρεωτική δήλωση 
καταγωγής των προϊόντων αυτών, καθώς 
και των προϊόντων εκείνων που 
χρησιμοποιούνται σε επεξεργασμένα 
τρόφιμα. Οι ειδικές απαιτήσεις καταγωγής 
μπορούν να διαφέρουν από τον έναν τύπο 
κρέατος στον άλλο σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά των ζωικών ειδών. Είναι 
σκόπιμο να προβλεφθεί, μέσω 
εκτελεστικών κανόνων, η καθιέρωση 
υποχρεωτικών απαιτήσεων που θα 
μπορούν να ποικίλλουν από τον έναν τύπο 
κρέατος στον άλλο, λαμβανομένης υπ’ 
όψιν της αρχής της αναλογικότητας και 
του διοικητικού φόρτου για τους 
υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων και τις 
αρχές επιβολής του νόμου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό για τους καταναλωτές να γνωρίζουν από πού προέρχεται το κρέας, ακόμα και 
αν το κρέας χρησιμοποιείται σε μεταποιημένα τρόφιμα. Διαφορετικά μπορεί να είναι πολύ 
παραπλανητικό για τους καταναλωτές οι οποίοι θα υποθέτουν ενδεχομένως ότι επειδή το 
μεταποιημένο προϊόν προέρχεται από ορισμένο μέρος το κρέας πρέπει και αυτό να προέρχεται 
από το ίδιο μέρος, χωρίς αυτό βέβαια να συμβαίνει. Πολλοί καταναλωτές είναι πολύ 
ευαισθητοποιημένοι για την ευμάρεια των ζώων και για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της 
μεταφοράς κρέατος σε μακρινές αποστάσεις και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να υπάρχουν αυτές 
οι πληροφορίες. 

Τροπολογία 122
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(33) Η αναγραφή καταγωγής είναι επί του (33) Η αναγραφή καταγωγής είναι επί του 
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παρόντος υποχρεωτική για το βόειο κρέας 
και τα προϊόντα με βάση το βόειο κρέας 
στην Ένωση μετά την κρίση της 
σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των 
βοοειδών και έχει δημιουργήσει 
προσδοκίες στους καταναλωτές. Η 
εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής 
επιβεβαιώνει ότι η καταγωγή του κρέατος 
εμφανίζεται ως το πρωταρχικό μέλημα των 
καταναλωτών. Υπάρχουν και άλλα κρέατα 
που καταναλώνονται ευρέως στην Ένωση, 
όπως χοίρου, αιγοπροβάτων και 
πουλερικών. Είναι επομένως σκόπιμο να 
επιβληθεί η υποχρεωτική δήλωση 
καταγωγής των προϊόντων αυτών. Οι 
ειδικές απαιτήσεις καταγωγής μπορούν 
να διαφέρουν από τον έναν τύπο κρέατος 
στον άλλο σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά των ζωικών ειδών. Είναι 
σκόπιμο να προβλεφθεί, μέσω 
εκτελεστικών κανόνων, η καθιέρωση 
υποχρεωτικών απαιτήσεων που θα 
μπορούν να ποικίλλουν από τον έναν τύπο 
κρέατος στον άλλο, λαμβανομένης υπ’ 
όψιν της αρχής της αναλογικότητας και 
του διοικητικού φόρτου για τους 
υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων και 
τις αρχές επιβολής του νόμου.

παρόντος υποχρεωτική για το βόειο κρέας 
και τα προϊόντα με βάση το βόειο κρέας 
στην Ένωση μετά την κρίση της 
σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των 
βοοειδών και έχει δημιουργήσει 
προσδοκίες στους καταναλωτές. Η 
εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής 
επιβεβαιώνει ότι η καταγωγή του κρέατος 
εμφανίζεται ως το πρωταρχικό μέλημα των 
καταναλωτών. Υπάρχουν και άλλα κρέατα 
που καταναλώνονται ευρέως στην Ένωση, 
όπως χοίρου, αιγοπροβάτων και 
πουλερικών. Είναι επομένως σκόπιμο να 
επιβληθεί η υποχρεωτική δήλωση 
καταγωγής των προϊόντων αυτών. Είναι 
σκόπιμο να προβλεφθεί, μέσω 
εκτελεστικών κανόνων, η καθιέρωση 
υποχρεωτικών απαιτήσεων.

Or. it

Τροπολογία 123
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(33) Η αναγραφή καταγωγής είναι επί του 
παρόντος υποχρεωτική για το βόειο κρέας 
και τα προϊόντα με βάση το βόειο κρέας15

στην Ένωση μετά την κρίση της 
σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των 
βοοειδών και έχει δημιουργήσει 
προσδοκίες στους καταναλωτές. Η 

(33) Η αναγραφή καταγωγής είναι επί του 
παρόντος υποχρεωτική για το βόειο κρέας 
και τα προϊόντα με βάση το βόειο κρέας15

στην Ένωση μετά την κρίση της 
σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των 
βοοειδών και έχει δημιουργήσει 
προσδοκίες στους καταναλωτές. Η 
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εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής 
επιβεβαιώνει ότι η καταγωγή του κρέατος 
εμφανίζεται ως το πρωταρχικό μέλημα των 
καταναλωτών. Υπάρχουν και άλλα κρέατα 
που καταναλώνονται ευρέως στην Ένωση, 
όπως χοίρου, αιγοπροβάτων και 
πουλερικών. Είναι επομένως σκόπιμο να 
διερευνηθεί η υποχρεωτική δήλωση 
καταγωγής των προϊόντων αυτών. Οι 
ειδικές απαιτήσεις καταγωγής μπορούν να 
διαφέρουν από τον έναν τύπο κρέατος στον 
άλλο σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των 
ζωικών ειδών. Είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί, μέσω εκτελεστικών κανόνων, 
η καθιέρωση υποχρεωτικών απαιτήσεων 
που θα μπορούν να ποικίλλουν από τον 
έναν τύπο κρέατος στον άλλο, 
λαμβανομένης υπ’ όψιν της αρχής της 
αναλογικότητας και του διοικητικού 
φόρτου για τους υπευθύνους επιχειρήσεων 
τροφίμων και τις αρχές επιβολής του 
νόμου.

εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής 
επιβεβαιώνει ότι η καταγωγή του κρέατος 
εμφανίζεται ως το πρωταρχικό μέλημα των 
καταναλωτών. Υπάρχουν και άλλα κρέατα 
που καταναλώνονται ευρέως στην Ένωση,
όπως χοίρου, αιγοπροβάτων και 
πουλερικών. Είναι επομένως σκόπιμο να 
διερευνηθεί η υποχρεωτική δήλωση 
καταγωγής των προϊόντων αυτών, καθώς 
και εκείνων των προϊόντων που 
χρησιμοποιούνται σε μεταποιημένα 
τρόφιμα. Για το κρέας και τα πουλερικά, 
η ένδειξη της χώρας 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. Οι 
ειδικές απαιτήσεις καταγωγής μπορούν να 
διαφέρουν από τον έναν τύπο κρέατος στον 
άλλο σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των 
ζωικών ειδών. Είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί, μέσω εκτελεστικών κανόνων, 
η καθιέρωση υποχρεωτικών απαιτήσεων 
που θα μπορούν να ποικίλλουν από τον 
έναν τύπο κρέατος στον άλλο, 
λαμβανομένης υπ’ όψιν της αρχής της 
αναλογικότητας και του διοικητικού 
φόρτου για τους υπευθύνους επιχειρήσεων 
τροφίμων και τις αρχές επιβολής του 
νόμου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θέση του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση. 

Τροπολογία 124
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα) 
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(33α) Οι προσδοκίες των καταναλωτών 
είναι επίσης μεγάλες όσον αφορά τις 
πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή 
του στοιχείου που συμμετέχει στο 
μεγαλύτερο βαθμό στα τρόφιμα, 
ειδικότερα στα τρόφιμα που περιέχουν 
ένα μόνο συστατικό καθώς και στα 
συστατικά που αντιπροσωπεύουν το 
μεγαλύτερο μέρος του βάρους του τελικού 
τροφίμου. Επομένως, είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί η υποχρεωτική δήλωση 
καταγωγής για το συστατικό που 
συμμετέχει σε ποσοστό 50% ή και 
περισσότερο στην παρασκευή ενός 
τροφίμου. 
Οι ειδικές απαιτήσεις σχετικά με την 
ένδειξη της καταγωγής μπορούν ωστόσο 
να διαφέρουν από τον ένα τύπο 
συστατικού στον άλλο, ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά του και τη χρήση που 
γίνεται. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η 
εκπόνηση μέτρων εκτέλεσης 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 
αναλογικότητας και το διοικητικό φόρτο 
για τους υπευθύνους επιχειρήσεων 
τροφίμων και τις αρχές επιβολής του 
νόμου.

Or. fr

Τροπολογία 125
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(34) Η υποχρεωτική παροχή της 
καταγωγής αναπτύχθηκε βάσει κάθετων 
προσεγγίσεων όπως για το μέλι16· τα 
οπωροκηπευτικά17· τους ιχθύες18· το 
βόειο κρέας και τα προϊόντα με βάση το 

διαγράφεται



AM\861438EL.doc 17/176 PE460.950v01-00

EL

βόειο κρέας19 και το ελαιόλαδο20. Είναι 
αναγκαία η διερεύνηση της δυνατότητας 
να επεκταθεί η υποχρεωτική επισήμανση 
καταγωγής και για άλλα τρόφιμα. Είναι, 
επομένως, σκόπιμο να ζητηθεί από την 
Επιτροπή να εκπονήσει εκθέσεις που να 
καλύπτουν τα ακόλουθα τρόφιμα: είδη 
κρεάτων εκτός του βόειου και του 
χοίρειου κρέατος και του κρέατος 
προβατοειδών, αιγοειδών και 
πουλερικών· το γάλα· το γάλα ως 
συστατικό γαλακτοκομικών προϊόντων· 
το κρέας ως συστατικό· τα μη 
μεταποιημένα τρόφιμα· τα τρόφιμα που 
αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό 
και τα συστατικά που αντιστοιχούν σε 
περισσότερο από το 50% τροφίμου. 
Καθώς το γάλα είναι ένα από τα προϊόντα 
για τα οποία η αναγραφή καταγωγής 
θεωρείται ως έχουσα ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, η έκθεση της Επιτροπής 
σχετικά με αυτό το προϊόν θα πρέπει να 
παρασχεθεί το συντομότερο δυνατόν. Με 
βάση τα συμπεράσματα αυτών των 
εκθέσεων, η Επιτροπή μπορεί να 
υποβάλει προτάσεις τροποποίησης των 
σχετικών ενωσιακών διατάξεων ή να 
αναλάβει νέες πρωτοβουλίες, εφόσον 
απαιτούνται, κατά τομέα.
__________________
20 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 της 
Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2002, για τις 
προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου 
(ΕΕ L 155, 14.6.2002, σ. 27).

Or. nl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθούν μέτρα, ούτως ώστε η υποχρεωτική επισήμανση της καταγωγής και 
προέλευσης του κρέατος χοίρων, αιγοπροβάτων και πουλερικών να μην ερμηνευθεί ως 
επισήμανση ποιότητας. Το ίδιο ισχύει για το γάλα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και μη 
μεταποιημένα τρόφιμα. Σε οποιοδήποτε κράτος μέλος και να έχουν παραχθεί, τρόφιμα πρέπει 
να είναι υψηλής ποιότητας παντού στην ΕΕ. Η υποχρεωτική επισήμανση της προέλευσης θα 
προσθέσει διοικητικό φόρτο εις βάρος των επιχειρήσεων.
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Τροπολογία 126
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(34) Η υποχρεωτική παροχή της 
καταγωγής αναπτύχθηκε βάσει κάθετων 
προσεγγίσεων όπως για το μέλι, τα 
οπωροκηπευτικά, τους ιχθύες, το βόειο 
κρέας και τα προϊόντα με βάση το βόειο 
κρέας και το ελαιόλαδο. Είναι αναγκαία η 
διερεύνηση της δυνατότητας να επεκταθεί 
η υποχρεωτική επισήμανση καταγωγής και 
για άλλα τρόφιμα. Είναι, επομένως, 
σκόπιμο να ζητηθεί από την Επιτροπή να 
εκπονήσει εκθέσεις που να καλύπτουν τα 
ακόλουθα τρόφιμα: είδη κρεάτων εκτός 
του βόειου και του χοίρειου κρέατος και 
του κρέατος προβατοειδών, αιγοειδών 
και πουλερικών, το γάλα, το γάλα ως 
συστατικό γαλακτοκομικών προϊόντων, το 
κρέας ως συστατικό, τα μη μεταποιημένα 
τρόφιμα, τα προϊόντα που αποτελούνται 
από ένα μόνο συστατικό, τα συστατικά 
που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 
50% τροφίμου. Καθώς το γάλα είναι ένα 
από τα προϊόντα για τα οποία η αναγραφή 
καταγωγής θεωρείται ως έχουσα ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, η έκθεση της Επιτροπής 
σχετικά με αυτό το προϊόν θα πρέπει να 
παρασχεθεί το συντομότερο δυνατόν. Με 
βάση τα συμπεράσματα αυτών των 
εκθέσεων, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
προτάσεις τροποποίησης των σχετικών 
ενωσιακών διατάξεων ή να αναλάβει νέες 
πρωτοβουλίες, εφόσον απαιτούνται, κατά 
τομέα.

(34) Η υποχρεωτική παροχή της 
καταγωγής αναπτύχθηκε βάσει κάθετων 
προσεγγίσεων όπως για το μέλι, τα 
οπωροκηπευτικά, τους ιχθύες, το βόειο 
κρέας και τα προϊόντα με βάση το βόειο 
κρέας και το ελαιόλαδο. Είναι ανάγκη να 
επεκταθεί η υποχρεωτική επισήμανση 
καταγωγής και για άλλα τρόφιμα όπως:
είδη κρεάτων εκτός του βόειου κρέατος, το 
γάλα, το γάλα ως συστατικό 
γαλακτοκομικών προϊόντων, το κρέας ως 
συστατικό, τα μη μεταποιημένα τρόφιμα,
τα προϊόντα που αποτελούνται από ένα 
μόνο συστατικό. Καθώς το γάλα είναι ένα 
από τα προϊόντα για τα οποία η αναγραφή 
καταγωγής θεωρείται ως έχουσα ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, η έκθεση της Επιτροπής 
σχετικά με αυτό το προϊόν θα πρέπει να 
παρασχεθεί το συντομότερο δυνατόν. Με 
βάση τα συμπεράσματα αυτών των 
εκθέσεων, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
προτάσεις τροποποίησης των σχετικών 
ενωσιακών διατάξεων ή να αναλάβει νέες 
πρωτοβουλίες, εφόσον απαιτούνται, κατά 
τομέα.

Or. it
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Τροπολογία 127
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(34) Η υποχρεωτική παροχή της 
καταγωγής αναπτύχθηκε βάσει κάθετων
προσεγγίσεων όπως για το μέλι16, τα 
οπωροκηπευτικά17, τους ιχθύες18, το βόειο 
κρέας και τα προϊόντα με βάση το βόειο 
κρέας19 και το ελαιόλαδο20. Είναι αναγκαία 
η διερεύνηση της δυνατότητας να 
επεκταθεί η υποχρεωτική επισήμανση 
καταγωγής και για άλλα τρόφιμα. Είναι, 
επομένως, σκόπιμο να ζητηθεί από την 
Επιτροπή να εκπονήσει εκθέσεις που να 
καλύπτουν τα ακόλουθα τρόφιμα: είδη 
κρεάτων εκτός του βόειου και του χοίρειου 
κρέατος και του κρέατος προβατοειδών, 
αιγοειδών και πουλερικών, το γάλα, το 
γάλα ως συστατικό γαλακτοκομικών 
προϊόντων, το κρέας ως συστατικό, τα μη 
μεταποιημένα τρόφιμα, τα τρόφιμα που 
αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό 
και τα συστατικά που αντιστοιχούν σε 
περισσότερο από το 50% τροφίμου.
Καθώς το γάλα είναι ένα από τα προϊόντα 
για τα οποία η αναγραφή καταγωγής 
θεωρείται ως έχουσα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με αυτό 
το προϊόν θα πρέπει να παρασχεθεί το 
συντομότερο δυνατόν. Με βάση τα 
συμπεράσματα αυτών των εκθέσεων, η 
Επιτροπή μπορεί να υποβάλει προτάσεις 
τροποποίησης των σχετικών ενωσιακών 
διατάξεων ή να αναλάβει νέες 
πρωτοβουλίες, εφόσον απαιτούνται, κατά 
τομέα.

(34) Η υποχρεωτική παροχή της 
καταγωγής αναπτύχθηκε βάσει κάθετων 
προσεγγίσεων όπως για το μέλι16, τα 
οπωροκηπευτικά17, τους ιχθύες18, το βόειο 
κρέας και τα προϊόντα με βάση το βόειο 
κρέας19 και το ελαιόλαδο20. Είναι αναγκαία 
η διερεύνηση της δυνατότητας να 
επεκταθεί η υποχρεωτική επισήμανση 
καταγωγής και για άλλα τρόφιμα. Είναι, 
επομένως, σκόπιμο να ζητηθεί από την 
Επιτροπή να εκπονήσει εκθέσεις που να 
καλύπτουν τα ακόλουθα τρόφιμα: είδη 
κρεάτων εκτός του βόειου και του χοίρειου 
κρέατος και του κρέατος προβατοειδών, 
αιγοειδών και πουλερικών, το γάλα, το 
γάλα ως συστατικό γαλακτοκομικών 
προϊόντων, το κρέας ως συστατικό, τα μη 
μεταποιημένα τρόφιμα. Καθώς το γάλα 
είναι ένα από τα προϊόντα για τα οποία η 
αναγραφή καταγωγής θεωρείται ως έχουσα 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, η έκθεση της 
Επιτροπής σχετικά με αυτό το προϊόν θα 
πρέπει να παρασχεθεί το συντομότερο 
δυνατόν. Με βάση τα συμπεράσματα 
αυτών των εκθέσεων, η Επιτροπή μπορεί 
να υποβάλει προτάσεις τροποποίησης των 
σχετικών ενωσιακών διατάξεων ή να 
αναλάβει νέες πρωτοβουλίες, εφόσον 
απαιτούνται, κατά τομέα.

Or. fr
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Τροπολογία 128
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(34) Η υποχρεωτική παροχή της 
καταγωγής αναπτύχθηκε βάσει κάθετων 
προσεγγίσεων όπως για το μέλι, τα 
οπωροκηπευτικά, τους ιχθύες, το βόειο 
κρέας και τα προϊόντα με βάση το βόειο 
κρέας και το ελαιόλαδο. Είναι αναγκαία η 
διερεύνηση της δυνατότητας να επεκταθεί 
η υποχρεωτική επισήμανση καταγωγής και 
για άλλα τρόφιμα. Είναι, επομένως,
σκόπιμο να ζητηθεί από την Επιτροπή να 
εκπονήσει εκθέσεις που να καλύπτουν τα 
ακόλουθα τρόφιμα: είδη κρεάτων εκτός 
του βόειου και του χοίρειου κρέατος και 
του κρέατος προβατοειδών, αιγοειδών και 
πουλερικών, το γάλα, το γάλα ως 
συστατικό γαλακτοκομικών προϊόντων, το 
κρέας ως συστατικό, τα μη μεταποιημένα 
τρόφιμα, τα προϊόντα που αποτελούνται 
από ένα μόνο συστατικό, τα συστατικά που 
αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 50% 
τροφίμου. Καθώς το γάλα είναι ένα από τα 
προϊόντα για τα οποία η αναγραφή 
καταγωγής θεωρείται ως έχουσα ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, η έκθεση της Επιτροπής 
σχετικά με αυτό το προϊόν θα πρέπει να 
παρασχεθεί το συντομότερο δυνατόν. Με 
βάση τα συμπεράσματα αυτών των 
εκθέσεων, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
προτάσεις τροποποίησης των σχετικών 
ενωσιακών διατάξεων ή να αναλάβει νέες 
πρωτοβουλίες, εφόσον απαιτούνται, κατά 
τομέα.

(34) Η υποχρεωτική παροχή της 
καταγωγής αναπτύχθηκε βάσει κάθετων 
προσεγγίσεων όπως για το μέλι, τα 
οπωροκηπευτικά, τους ιχθύες, το βόειο 
κρέας και τα προϊόντα με βάση το βόειο 
κρέας και το ελαιόλαδο. Είναι αναγκαία η 
διερεύνηση της δυνατότητας να επεκταθεί 
η υποχρεωτική επισήμανση καταγωγής και 
για άλλα τρόφιμα. Επομένως, με στόχο 
την προστασία των καταναλωτών, οι 
διατάξεις σχετικά με την καταγωγή είναι 
υποχρεωτικές για τα ακόλουθα τρόφιμα:
είδη κρεάτων εκτός του βόειου και του 
χοίρειου κρέατος και του κρέατος 
προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών,
το γάλα, το γάλα ως συστατικό 
γαλακτοκομικών προϊόντων, το κρέας ως 
συστατικό, τα μη μεταποιημένα τρόφιμα,
τα προϊόντα που αποτελούνται από ένα 
μόνο συστατικό, τα συστατικά που 
αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 50% 
τροφίμου. Καθώς το γάλα είναι ένα από τα 
προϊόντα για τα οποία η αναγραφή 
καταγωγής θεωρείται ως έχουσα ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, η έκθεση της Επιτροπής 
σχετικά με αυτό το προϊόν θα πρέπει να 
παρασχεθεί το συντομότερο δυνατόν. Με 
βάση τα συμπεράσματα αυτών των 
εκθέσεων, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει 
προτάσεις τροποποίησης των σχετικών 
ενωσιακών διατάξεων ή να αναλάβει νέες 
πρωτοβουλίες, εφόσον απαιτούνται, κατά 
τομέα.

Or. it



AM\861438EL.doc 21/176 PE460.950v01-00

EL

Τροπολογία 129
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(35) Οι ενωσιακοί μη προτιμησιακοί 
κανόνες καταγωγής θεσπίζονται στον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 
Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, 
περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού 
κώδικα και στις διατάξεις εφαρμογής του 
στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της 
Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον 
καθορισμό ορισμένων διατάξεων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως 
του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα22. Ο 
καθορισμός της χώρας καταγωγής των 
τροφίμων θα βασίζεται σε αυτούς τους 
κανόνες, τους οποίους γνωρίζουν καλά οι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων και οι 
διοικήσεις και οι οποίοι θα πρέπει να 
διευκολύνουν εν προκειμένω την 
εφαρμογή τους.

διαγράφεται

__________________
22 ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.

Or. it

Τροπολογία 130
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(42) Για να ανταποκρίνονται στον μέσο 
καταναλωτή και να εξυπηρετούν τον 
ενημερωτικό σκοπό για τον οποίο 
προορίζονται, λαμβανομένου δε υπόψη του 
σημερινού επιπέδου γνώσεων για το θέμα 

(42) Για να ανταποκρίνονται στον μέσο 
καταναλωτή και να εξυπηρετούν τον 
ενημερωτικό σκοπό για τον οποίο 
προορίζονται, λαμβανομένου δε υπόψη του 
σημερινού επιπέδου γνώσεων για το θέμα 
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της διατροφής, οι παρεχόμενες διατροφικές 
πληροφορίες θα πρέπει να είναι απλές και 
εύκολα κατανοητές. Η αναγραφή των 
πληροφοριών για τα τρόφιμα εν μέρει στο 
εμπρόσθιο και εν μέρει στο οπίσθιο μέρος 
της συσκευασίας θα μπορούσε να 
δημιουργήσει σύγχυση στους 
καταναλωτές. Συνεπώς, η διατροφική 
δήλωση θα πρέπει να αναγράφεται στο 
ίδιο οπτικό πεδίο. Επιπλέον, σε 
προαιρετική βάση, ορισμένες από τις 
πληροφορίες μπορούν να 
επαναλαμβάνονται για παράδειγμα στο 
εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας. Η 
ελεύθερη επιλογή ως προς τις 
πληροφορίες που θα μπορούσαν να 
επαναλαμβάνονται ενδέχεται να 
δημιουργεί σύγχυση στους καταναλωτές. 
Είναι επομένως αναγκαίο να 
διευκρινιστεί ποιες πληροφορίες μπορούν 
να επαναλαμβάνονται, για να 
διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές 
μπορούν να βλέπουν εύκολα τις ουσιώσεις 
διατροφικές πληροφορίες όταν αγοράζουν 
τρόφιμα.

της διατροφής, οι παρεχόμενες διατροφικές 
πληροφορίες θα πρέπει να είναι απλές και 
εύκολα κατανοητές. Η έρευνα έχει 
καταδείξει ότι οι καταναλωτές επιθυμούν 
πληροφορίες για τέσσερα βασικά 
θρεπτικά στοιχεία (λίπη, κεκορεσμένες 
ουσίες, σάκχαρα και άλας) και την 
ενεργειακή αξία στο κύριο οπτικό πεδίο ή 
στο "εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας", 
δεδομένου ότι τις θεωρούν χρήσιμες κατά 
τη λήψη των αποφάσεων αγοράς. 
Συνεπώς, αυτές οι περιορισμένες 
διατροφικές πληροφορίες πρέπει να 
αναγράφονται υποχρεωτικά στο 
εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας και να 
συνοδεύονται από την υποχρεωτική 
πληρέστερη διατροφική δήλωση στο 
οπίσθιο μέρος της συσκευασίας

Or. en

Τροπολογία 131
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(42) Για να ανταποκρίνονται στον μέσο 
καταναλωτή και να εξυπηρετούν τον 
ενημερωτικό σκοπό για τον οποίο 
προορίζονται, λαμβανομένου δε υπόψη του 
σημερινού επιπέδου γνώσεων για το θέμα 
της διατροφής, οι παρεχόμενες διατροφικές 
πληροφορίες θα πρέπει να είναι απλές και 
εύκολα κατανοητές. Η αναγραφή των 
πληροφοριών για τα τρόφιμα εν μέρει στο 
εμπρόσθιο και εν μέρει στο οπίσθιο μέρος 

(42) Για να ανταποκρίνονται στον μέσο 
καταναλωτή και να εξυπηρετούν τον 
ενημερωτικό σκοπό για τον οποίο 
προορίζονται, λαμβανομένου δε υπόψη του 
σημερινού επιπέδου γνώσεων για το θέμα 
της διατροφής, οι παρεχόμενες διατροφικές 
πληροφορίες θα πρέπει να είναι απλές και 
εύκολα κατανοητές. Τα σπουδαιότερα 
στοιχεία των διατροφικών πληροφοριών 
θα πρέπει να αναγράφονται στο εμπρόσθιο 
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της συσκευασίας θα μπορούσε να 
δημιουργήσει σύγχυση στους 
καταναλωτές. Συνεπώς, η διατροφική 
δήλωση θα πρέπει να αναγράφεται στο
ίδιο οπτικό πεδίο. Επιπλέον, σε 
προαιρετική βάση, ορισμένες από τις 
πληροφορίες μπορούν να 
επαναλαμβάνονται για παράδειγμα στο
εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας. Η 
ελεύθερη επιλογή ως προς τις 
πληροφορίες που θα μπορούσαν να 
επαναλαμβάνονται ενδέχεται να 
δημιουργεί σύγχυση στους καταναλωτές. 
Είναι επομένως αναγκαίο να 
διευκρινιστεί ποιες πληροφορίες μπορούν 
να επαναλαμβάνονται, για να 
διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές μπορούν 
να βλέπουν εύκολα τις ουσιώσεις
διατροφικές πληροφορίες όταν αγοράζουν 
τρόφιμα.

μέρος της συσκευασίας, με την πλήρη 
διατροφική πληροφόρηση να 
αναγράφεται στο "οπίσθιο μέρος της 
συσκευασίας". Αυτό θα διασφαλίσει ότι 
οι καταναλωτές μπορούν να βλέπουν 
εύκολα τις ουσιώδεις διατροφικές 
πληροφορίες όταν αγοράζουν τρόφιμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να συγκρίνουν εύκολα οι καταναλωτές παρόμοια προϊόντα και να προβαίνουν σε 
ενημερωμένες αποφάσεις για υγιέστερες επιλογές, η σημαντικότερη πληροφορία θα πρέπει να 
αναγράφεται με σαφήνεια στο εμπρόσθιο τμήμα του προϊόντος.

Τροπολογία 132
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(43) Προκειμένου να παροτρυνθούν οι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων να 
παράσχουν προαιρετικά τις πληροφορίες 
που περιέχονται στη διατροφική δήλωση 
για τρόφιμα όπως τα αλκοολούχα ποτά
και τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα που 
μπορούν να εξαιρεθούν από τη διατροφική 
δήλωση, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα 
να δηλώνονται μόνο περιορισμένα 
στοιχεία της διατροφικής δήλωσης. Είναι, 

(43) Προκειμένου να παροτρυνθούν οι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων να 
παράσχουν προαιρετικά τις πληροφορίες 
που περιέχονται στη διατροφική δήλωση, 
π.χ. τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα που 
μπορούν να εξαιρεθούν από τη διατροφική 
δήλωση, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα 
να δηλώνονται μόνο περιορισμένα 
στοιχεία της διατροφικής δήλωσης. Είναι, 
εντούτοις, σκόπιμο να καθορισθούν σαφώς 
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εντούτοις, σκόπιμο να καθορισθούν σαφώς 
οι πληροφορίες που μπορούν να 
παρασχεθούν προαιρετικά, προκειμένου να 
αποφευχθεί η παραπλάνηση του 
καταναλωτή από την ελευθερία επιλογής 
του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων.

οι πληροφορίες που μπορούν να 
παρασχεθούν προαιρετικά, προκειμένου να 
αποφευχθεί η παραπλάνηση του 
καταναλωτή από την ελευθερία επιλογής 
του υπευθύνου επιχείρησης τροφίμων.

Or. en

Τροπολογία 133
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(44) Το τελευταίο διάστημα, ορισμένα 
κράτη μέλη και οργανώσεις της 
βιομηχανίας τροφίμων έχουν προχωρήσει 
στην έκφραση της διατροφικής δήλωσης 
με διαφορετικούς τρόπους πέρα από τα 
100g, τα 100ml και τη μερίδα ή στην 
παρουσίασή της με τη χρήση σχημάτων ή 
συμβόλων. Αυτού του είδους οι πρόσθετες 
μορφές έκφρασης και παρουσίασης 
μπορούν να βοηθούν τους καταναλωτές να 
κατανοούν καλύτερα τη διατροφική 
δήλωση. Εντούτοις, υπάρχουν ανεπαρκή 
στοιχεία από ολόκληρη την Ένωση 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο 
μέσος καταναλωτής κατανοεί και 
χρησιμοποιεί τις εναλλακτικές μορφές 
έκφρασης ή παρουσίασης των 
πληροφοριών. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο 
να επιτραπεί η ανάπτυξη διαφορετικών 
μορφών έκφρασης και παρουσίασης 
βάσει κριτηρίων που προσδιορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό και να κληθεί η 
Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση σχετικά 
με τη χρήση των εν λόγω μορφών 
έκφρασης και παρουσίασης, τις 
επιπτώσεις τους στην εσωτερική αγορά 
και τη σκοπιμότητα περαιτέρω 
εναρμόνισης.

(44) Το τελευταίο διάστημα, ορισμένα 
κράτη μέλη και οργανώσεις της 
βιομηχανίας τροφίμων έχουν προχωρήσει 
στην έκφραση της διατροφικής δήλωσης 
με διαφορετικούς τρόπους πέρα από τα 
100g, τα 100ml και τη μερίδα ή στην 
παρουσίασή της με τη χρήση σχημάτων ή 
συμβόλων. Αυτού του είδους οι πρόσθετες 
μορφές έκφρασης και παρουσίασης 
μπορούν να βοηθούν τους καταναλωτές να 
κατανοούν καλύτερα τη διατροφική 
δήλωση. Τα διαθέσιμα στοιχεία έχουν 
αποδείξει ότι η καλύτερη και 
προτιμούμενη από τους καταναλωτές 
λύση είναι ένα απλοποιημένο σύστημα 
επισήμανσης με χρήση κώδικα πολλών 
χρωμάτων για την ευκολότερη και 
ταχύτερη ερμηνεία των διατροφικών
πληροφοριών.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 33, παράγραφος 3.

Τροπολογία 134
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(50) Όσον αφορά τα θέματα που 
εναρμονίζονται ειδικά από τον παρόντα 
κανονισμό, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει 
να δύνανται να θεσπίζουν εθνικές 
διατάξεις, εκτός αν εξουσιοδοτούνται προς 
τούτο από το ενωσιακό δίκαιο. Ο παρών 
κανονισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα 
κράτη μέλη να θεσπίζουν εθνικές διατάξεις 
για θέματα που δεν εναρμονίζονται ειδικά 
από αυτόν.

(50) Όσον αφορά τα θέματα που 
εναρμονίζονται ειδικά από τον παρόντα 
κανονισμό, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει 
να δύνανται να θεσπίζουν εθνικές 
διατάξεις, εκτός αν εξουσιοδοτούνται προς 
τούτο από το ενωσιακό δίκαιο. Ο παρών 
κανονισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα 
κράτη μέλη να θεσπίζουν εθνικές διατάξεις 
για θέματα που δεν εναρμονίζονται ειδικά 
από αυτόν, εφόσον τα κράτη μέλη 
αποδεικνύουν ότι τα μέτρα αυτά είναι 
αναγκαία, και να γνωστοποιούν τις 
ενέργειες στις οποίες προτίθενται να 
προβούν ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι 
τα εν λόγω μέτρα θα εφαρμόζονται με τον 
λιγότερο περιοριστικό για το εμπόριο 
τρόπο.

Or. el

Τροπολογία 135
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(58) Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε 
θέση να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ 
όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τη 

(58) Στην Επιτροπή θα πρέπει να 
ανατίθεται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ 
όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τη 
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διαθεσιμότητα ορισμένων υποχρεωτικών 
ενδείξεων με άλλα μέσα πέρα από την 
αναγραφή τους στο πακέτο ή την ετικέτα, 
τον κατάλογο των τροφίμων για τα οποία 
δεν απαιτείται κατάλογος συστατικών, την 
επανεξέταση του καταλόγου ουσιών ή 
προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή 
δυσανεξίες ή τον κατάλογο των θρεπτικών 
ουσιών που μπορούν να δηλώνονται 
προαιρετικά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές της εργασίες, καθώς 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

διαθεσιμότητα ορισμένων υποχρεωτικών 
ενδείξεων με άλλα μέσα πέρα από την 
αναγραφή τους στο πακέτο ή την ετικέτα, 
τον κατάλογο των τροφίμων για τα οποία 
δεν απαιτείται κατάλογος συστατικών, την 
επανεξέταση του καταλόγου ουσιών ή 
προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή 
δυσανεξίες ή τον κατάλογο των θρεπτικών 
ουσιών που μπορούν να δηλώνονται 
προαιρετικά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές της εργασίες, καθώς 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά 
την επεξεργασία και κατάρτιση των κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων η Επιτροπή 
πρέπει να εξασφαλίζει ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και σωστή διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 136
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(59) Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
η Επιτροπή να θεσπίζει εκτελεστικούς 
κανόνες σχετικά, μεταξύ άλλων, με τις 
μεθόδους έκφρασης μιας ή περισσοτέρων 
ενδείξεων μέσω εικονογραμμάτων ή 
συμβόλων αντί λέξεων ή αριθμών, την 
αντίθεση μεταξύ γραμματοσειρών και 
φόντου, τον τρόπο αναγραφής της 
ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, 
τον τρόπο αναγραφής της χώρας 
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης των 
κρεάτων, την ακρίβεια των δηλούμενων 
τιμών στη διατροφική δήλωση ή την 

(59) Προκειμένου να διασφαλιστούν 
ενιαίοι όροι για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή να θεσπίζει 
εκτελεστικούς κανόνες σχετικά, μεταξύ 
άλλων, με τις μεθόδους έκφρασης μιας ή 
περισσοτέρων ενδείξεων μέσω 
εικονογραμμάτων ή συμβόλων αντί λέξεων 
ή αριθμών, την αντίθεση μεταξύ 
γραμματοσειρών και φόντου, τον τρόπο 
αναγραφής της ημερομηνίας ελάχιστης 
διατηρησιμότητας, τον τρόπο αναγραφής 
της χώρας καταγωγής ή του τόπου 
προέλευσης των κρεάτων, την ακρίβεια 
των δηλούμενων τιμών στη διατροφική 
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έκφραση της διατροφικής δήλωσης ανά 
μερίδα ή ανά μονάδα κατανάλωσης. 
Δυνάμει του άρθρου 291 ΣΛΕΕ, οι 
κανόνες και οι γενικές αρχές που αφορούν 
τους μηχανισμούς με τους οποίους τα 
κράτη μέλη ελέγχουν την άσκηση των 
εκτελεστικών εξουσιών από την Επιτροπή 
θεσπίζονται εκ των προτέρων με 
κανονισμό που εκδίδεται σύμφωνα με τη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία. Μέχρις 
ότου εκδοθεί ο νέος αυτός κανονισμός, 
συνεχίζει να ισχύει η απόφαση αριθ. 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των 
όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή26, με εξαίρεση τη διαδικασία 
της κανονιστικής επιτροπής με έλεγχο,
που δεν έχει εφαρμογή εδώ.

δήλωση ή την έκφραση της διατροφικής 
δήλωσης ανά μερίδα ή ανά μονάδα 
κατανάλωσης. Δυνάμει του άρθρου 291 
ΣΛΕΕ, οι κανόνες και οι γενικές αρχές που 
αφορούν τους μηχανισμούς με τους 
οποίους τα κράτη μέλη ελέγχουν την 
άσκηση των εκτελεστικών εξουσιών από 
την Επιτροπή θεσπίζονται εκ των 
προτέρων με κανονισμό που εκδίδεται 
σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία. Οι αρμοδιότητες αυτές θα 
πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 
για τη θέσπιση των κανόνων και των 
γενικών αρχών σχετικά με τους 
μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή1.

Or. en

Τροπολογία 137
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Ο παρών κανονισμός ισχύει για τους 
υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων σε 
όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας,
εφόσον οι δραστηριότητές τους αφορούν 
την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα 
στους καταναλωτές. Ισχύει για όλα τα 
τρόφιμα που προορίζονται για τον τελικό 
καταναλωτή, περιλαμβανομένων των 
τροφίμων που διατίθενται από τις 
μονάδες ομαδικής εστίασης και των 
τροφίμων που προορίζονται να 
παραδοθούν στις μονάδες ομαδικής 
εστίασης.

3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας,
όπου αφορούν την παροχή πληροφοριών 
για τα τρόφιμα στους τελικούς
καταναλωτές. Εφαρμόζεται σε όλα τα
προσυσκευασμένα τρόφιμα που 
προορίζονται για παράδοση στον τελικό 
καταναλωτή, και στα τρόφιμα που 
προορίζονται να παραδοθούν στις μονάδες 
ομαδικής εστίασης.

Με επιφύλαξη του άρθρου 42, ο παρών 
κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε τρόφιμα 
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στα οποία τίθεται περιτύλιγμα στον τόπο 
πώλησης πριν την παράδοση στον τελικό 
καταναλωτή για άμεση κατανάλωση.
Υπηρεσίες εστίασης που παρέχονται από 
μεταφορικές επιχειρήσεις εμπίπτουν τότε 
μόνο στο πεδίου αυτού του κανονισμού, 
εφόσον προσφέρονται σε συνδέσεις 
μεταξύ δύο σημείων στο έδαφος της 
Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 138
Renate Sommer

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

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(ε α) "Χειροποίητο τρόφιμο" κάθε 
μεταποιημένο τρόφιμο, η παραγωγή του 
οποίου βασίζεται σε παραδοσιακές 
μεθόδους και περιλαμβάνει τουλάχιστον 
ένα στάδιο επεξεργασίας που επιτελείται 
χειρωνακτικώς ή με τη χρήση εργαλείων 
χεριού και σχετικών μοναδικών τεχνικών. 
Για να ισχύσει ο συγκεκριμένος ορισμός, 
τουλάχιστον 50 % των εργαζομένων που 
εμπλέκονται σε μια τέτοια παραγωγή 
πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα 
προσόντα, όπως ορίζεται στην οδηγία 
2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης 
Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων. 

Or. en
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Τροπολογία 139
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση
Βλ. τροπολογία 50 της θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 140
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η διάταξη αποτρέπει να πωλούνται προϊόντα ως καταγόμενα από μία χώρα όπου 
"υπέστησαν την τελευταία και ουσιαστική επεξεργασία, αιτιολογημένη από οικονομική άποψη" 
(όπως π.χ. η προσθήκη σάλτσας σε ένα προϊόν). 
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Τροπολογία 141
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(ια) "οπτικό πεδίο": όλες οι επιφάνειες μιας 
συσκευασίας που μπορούν να διαβασθούν 
από μία οπτική γωνία, κατά τρόπο που να 
επιτρέπεται η ταχεία και εύκολη 
πρόσβαση στις πληροφορίες της 
επισήμανσης με την παροχή στους 
καταναλωτές της δυνατότητας να 
διαβάζουν αυτές τις πληροφορίες χωρίς 
να χρειάζεται να γυρνούν τη συσκευασία 
μπρος-πίσω·

(ια) "οπτικό πεδίο": όλες οι επιφάνειες μιας 
συσκευασίας που μπορούν να διαβασθούν 
από μία οπτική γωνία·

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με την τροπολογία που προτάθηκε από το ΕΚ κατά την πρώτη ανάγνωση 
(52). Η διατύπωση είναι αρκετά σαφής και χωρίς του δεύτερο μέρος.

Τροπολογία 142
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιε 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(ιε) "πρωταρχικό συστατικό": το 
συστατικό ή τα συστατικά τροφίμου που 
αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 50% 
του τροφίμου αυτού ή τα οποία συνήθως 
συνδέονται από τον καταναλωτή με την 
ονομασία του τροφίμου και για τα οποία, 
στις περισσότερες περιπτώσεις, 
απαιτείται ποσοτική αναγραφή·

διαγράφεται

Or. it
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Αιτιολόγηση
Βλ. τροπολογίες 56, 57 και 58 της θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 143
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιε 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(ιε) "πρωταρχικό συστατικό" το 
συστατικό ή τα συστατικά τροφίμου που 
αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 50% 
του τροφίμου αυτού ή τα οποία συνήθως 
συνδέονται από τον καταναλωτή με την 
ονομασία του τροφίμου και για τα οποία, 
στις περισσότερες περιπτώσεις, 
απαιτείται ποσοτική αναγραφή·

διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Προσδιορισμοί πρωταρχικών, σημαντικών και χαρακτηριστικών συστατικών τροφίμων όχι 
μόνο είναι περιττοί και δημιουργούν σύγχυση, αλλά αντιβαίνουν πλήρως προς την 
επιδιωκόμενη απλοποίηση της νομοθεσίας. Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη 
ανάγνωση.

Τροπολογία 144
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιε 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(ιε) "πρωταρχικό συστατικό" το 
συστατικό ή τα συστατικά τροφίμου που 
αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 50% 
του τροφίμου αυτού ή τα οποία συνήθως 
συνδέονται από τον καταναλωτή με την 
ονομασία του τροφίμου και για τα οποία, 
στις περισσότερες περιπτώσεις, 

διαγράφεται
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απαιτείται ποσοτική αναγραφή·

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται να προστεθεί ο ορισμός του πρωταρχικού συστατικού. Είμαστε υπέρ της 
απλούστευσης, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται νέοι όροι και έννοιες που δεν έχουν κανένα 
εμφανές όφελος για τον καταναλωτή.

Τροπολογία 145
Kartika Tamara Liotard

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

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(ιζ α) "απομίμηση τροφίμου", το τρόφιμο 
που δημιουργεί την εντύπωση ενός άλλου 
τροφίμου και στο οποίο μία άλλη 
κανονικά χρησιμοποιούμενη περιεχόμενη 
ουσία αναμειγνύεται ή αντικαθίσταται 
πλήρως ή εν μέρει από μία άλλη. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση της θέσης του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση. 

Τροπολογία 146
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Όταν η νομοθεσία σχετικά με τις 
πληροφορίες για τα τρόφιμα θεσπίζει νέες 
απαιτήσεις, λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη 
ύπαρξης μεταβατικής περιόδου μετά την 
έναρξη ισχύος των νέων απαιτήσεων, κατά 
τη διάρκεια της οποίας τα τρόφιμα που 

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

δεν συμμορφώνονται με τις νέες 
απαιτήσεις μπορούν να διατεθούν στην 
αγορά, και τα αποθέματα των εν λόγω 
τροφίμων που έχουν διατεθεί στην αγορά 
πριν από το πέρας της μεταβατικής 
περιόδου να εξακολουθήσουν να 
πωλούνται έως ότου εξαντληθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 147
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

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

Or.el

Τροπολογία 148
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Όταν εξετάζεται η ανάγκη παροχής 
υποχρεωτικών πληροφοριών για τα 
τρόφιμα και με σκοπό να μπορούν οι 
καταναλωτές να επιλέγουν ενήμεροι, 

2. Όταν εξετάζεται η ανάγκη παροχής 
υποχρεωτικών πληροφοριών για τα 
τρόφιμα και με σκοπό να μπορούν οι 
καταναλωτές να επιλέγουν ενήμεροι, 
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λαμβάνονται υπόψη η ευρεία ανάγκη της 
πλειονότητας των καταναλωτών για 
ορισμένες πληροφορίες στις οποίες 
αποδίδουν σημαντική αξία ή τα τυχόν 
γενικώς αποδεκτά οφέλη για τον 
καταναλωτή.

λαμβάνονται υπόψη η ευρεία ανάγκη της 
πλειονότητας των καταναλωτών για 
ορισμένες πληροφορίες στις οποίες 
αποδίδουν σημαντική αξία ή τα τυχόν 
γενικώς αποδεκτά οφέλη για τον 
καταναλωτή. Επίσης αξιολογείται το 
οριακό κόστος που προκύπτει από την 
πρόσθετη παροχή πληροφοριών.

Or.el

Τροπολογία 149
Kartika Tamara Liotard

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

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(β α) με το να προτείνουν στην περιγραφή 
ή στις εικονογραφημένες παραστάσεις επί 
της συσκευασίας την ύπαρξη 
συγκεκριμένου προϊόντος ή συστατικού, 
ενώ στην πραγματικότητα το προϊόν που 
περιέχεται στη συσκευασία είναι 
απομίμηση τροφίμου ή περιέχει 
υποκατάστατο συστατικού που 
χρησιμοποιείται κανονικά στο προϊόν. Σε 
παρόμοιες περιπτώσεις θα πρέπει το 
προϊόν να αναγράφεται στην εμφαίνουσα 
πλευρά της συσκευασίας με την 
προσθήκη "προϊόν απομίμησης" ή 
"κατασκευάζεται με (περιγραφή της 
προσθετικής ουσίας) αντί για (περιγραφή 
της ουσίας με την οποία 
αντικαθίσταται)".
Το συγκεκριμένο τρόφιμο που αποτελεί 
απομίμηση ή περιέχει υποκατάστατο 
διαχωρίζεται από άλλα τρόφιμα, εφόσον 
αυτό είναι δυνατόν, στο σημείο της 
πώλησης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση της θέσης του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση. 

Τροπολογία 150
Kartika Tamara Liotard

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

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(β β) δίνοντας την εντύπωση στην 
περίπτωση προϊόντων κρέατος ότι ένα 
προϊόν περιέχει μόνο ένα τεμάχιο 
κρέατος, ενώ στην πραγματικότητα 
αποτελείται από συνδυασμό 
περισσοτέρων τεμαχίων κρέατος. Στην 
περίπτωση αυτή, το προϊόν θα πρέπει να 
φέρει στο εμπρόσθιο τμήμα της 
συσκευασίας την ένδειξη "σχηματισμένο 
κρέας-από συνδυασμό περισσοτέρων 
τεμαχίων κρέατος"·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση της θέσης του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση. 

Τροπολογία 151
Kartika Tamara Liotard

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

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(β γ) για το γάλα: χαρακτηρίζοντας το 
γάλα ως "νωπό" όταν μεσολαβεί χρονικό 
διάστημα άνω των επτά ημερών μεταξύ 
της ημερομηνίας ελάχιστης 
διατηρησιμότητας και της ημερομηνίας 
συσκευασίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση της θέσης του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 152
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(β α) με το να προτείνουν στην περιγραφή 
ή στις εικονογραφημένες παραστάσεις επί 
της συσκευασίας την ύπαρξη 
συγκεκριμένου προϊόντος ή συστατικού,
ενώ στην πραγματικότητα το προϊόν που 
περιέχεται στη συσκευασία είναι 
απομίμηση τροφίμου ή περιέχει 
υποκατάστατο συστατικού που 
χρησιμοποιείται κανονικά στο προϊόν. 
Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει η 
συσκευασία να φέρει εμφανώς την 
ένδειξη "προϊόν απομίμησης" ή 
"παρασκευάζεται με (περιγραφή του 
υποκατάστατου συστατικού) αντί για 
(περιγραφή του συστατικού το οποίο 
αντικαθίσταται)"·

Or.en

Αιτιολόγηση

Θέση του ΕΚ στην πρώτη ανάγνωση. 

Τροπολογία 153
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(β β) για το γάλα χαρακτηρίζοντας το 
γάλα ως "νωπό" όταν μεσολαβεί χρονικό 
διάστημα άνω των επτά ημερών μεταξύ 
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της ημερομηνίας ελάχιστης 
διατηρησιμότητας και της ημερομηνίας 
συσκευασίας.

Or.en

Αιτιολόγηση

Θέση του ΕΚ στην πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 154
Francesco Enrico Speroni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

δ) με το να προτείνουν στην περιγραφή ή
στις εικονογραφημένες παραστάσεις την 
ύπαρξη συγκεκριμένου τροφίμου ή 
συστατικού, ενώ στην πραγματικότητα ένα 
φυσικώς ενεχόμενο συστατικό ή ένα 
συστατικό που χρησιμοποιείται συνήθως 
στο εν λόγω τρόφιμο έχει υποκατασταθεί 
από διαφορετικό συστατικό.

δ) με το να προτείνουν με την ονομασία, 
την εμφάνιση, την περιγραφή ή τις
εικονογραφημένες παραστάσεις την 
ύπαρξη συγκεκριμένου τροφίμου ή 
συστατικού, ενώ στην πραγματικότητα ένα 
φυσικώς ενεχόμενο συστατικό ή ένα 
συστατικό που χρησιμοποιείται συνήθως 
στο εν λόγω τρόφιμο έχει υποκατασταθεί 
από διαφορετικό συστατικό.

Or.it

Τροπολογία 155
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

6. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό 
τον έλεγχό τους, διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που σχετίζονται με μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα προοριζόμενα 
για τον τελικό καταναλωτή ή για 
παράδοση σε μονάδες ομαδικής εστίασης 

6. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό 
τον έλεγχό τους, διασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που σχετίζονται με μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα παρέχονται
στον υπεύθυνο που διαχειρίζεται τα 
τρόφιμα για περαιτέρω πώληση ή 
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διαβιβάζονται στον υπεύθυνο επιχείρησης 
τροφίμων που παραλαμβάνει τα τρόφιμα, 
έτσι ώστε να καταστήσει εφικτή, κατά 
περίπτωση, την παροχή υποχρεωτικών 
πληροφοριών για τα τρόφιμα στον τελικό 
καταναλωτή.

περαιτέρω επεξεργασία, έτσι ώστε να έχει 
τη δυνατότητα, αυτός ή αυτή, όταν του 
(της) ζητηθεί, να παρέχει στον τελικό 
καταναλωτή τις υποχρεωτικές 
πληροφορίες για τα τρόφιμα.

Or.en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 88 πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 156
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

Or.nl

Αιτιολόγηση

Εξαιρέσεις θα πρέπει να γίνονται δεκτές για πολύ μικρές επιχειρήσεις που παράγουν 
χειροποίητα προϊόντα. Αυτή ήταν και η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη 
ανάγνωση.
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Τροπολογία 157
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

Or.en

Αιτιολόγηση
Βλ. τροπολογία 95 της θέσης του Κοινοβουλίου στην πρώτη ανάγνωση

Τροπολογία 158
Mario Pirillo, Licia Ronzulli, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Rosario Crocetta, Sergio 
Berlato

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο η 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

η) το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η 
διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης
τροφίμων που αναφέρεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 1·

η) όνομα ή εμπορική επωνυμία ή σήμα 
κατατεθέν και η διεύθυνση του
παρασκευαστή που είναι εγκατεστημένος 
εντός της Ένωσης, του συσκευαστή και, 
για τα προϊόντα που προέρχονται από 
τρίτες χώρες, του πωλητή/του εισαγωγέα 
ή, κατά περίπτωση, του υπεύθυνου της
επιχείρησης τροφίμων στο όνομα του 
οποίου -ή της επιχείρησης του οποίου-
διατίθεται το τρόφιμο στην αγορά·

Or.en

Τροπολογία 159
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο i 
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(i) η χώρα καταγωγής ή ο τόπος 
προέλευσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 
25·

(i) η χώρα καταγωγής ή ο τόπος 
προέλευσης δίνεται για τα ακόλουθα:

– κρέας·
– πουλερικά,
– γαλακτοκομικά προϊόντα,
– νωπά οπωροκηπευτικά·
– λοιπά τρόφιμα που αποτελούνται από 
ένα μόνο συστατικό· κρέας, πουλερικά 
και ψάρια όταν χρησιμοποιούνται ως 
συστατικό σε μεταποιημένες τροφές.
Για το κρέας και τα πουλερικά, η ένδειξη 
της χώρας καταγωγής ή του τόπου 
προέλευσης μπορεί να δίνεται ως ένας 
ενιαίος τόπος μόνον εάν τα ζώα έχουν 
γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί στην ίδια 
χώρα ή τόπο. Στις άλλες περιπτώσεις 
πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για 
κάθε έναν από τους διάφορους τόπους 
γέννησης, εκτροφής και σφαγής.
Οσάκις υπάρχουν λόγοι για τους οποίους 
είναι πρακτικά αδύνατον να 
επισημαίνεται η χώρα καταγωγής, αντ' 
αυτού μπορεί να εμφαίνεται η ακόλουθη 
δήλωση:
– "απροσδιορίστου καταγωγής"
Για τα λοιπά τρόφιμα, η χώρα καταγωγής 
ή τόπος προέλευσης, όταν η μη 
επισήμανσή τους είναι πιθανόν να 
παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον 
αφορά την πραγματική χώρα καταγωγής 
ή τον πραγματικό τόπο προέλευσης του 
τροφίμου, ιδίως αν οι πληροφορίες που 
συνοδεύουν το τρόφιμο ή η ετικέτα στο 
σύνολό της εξυπονοούν ότι το τρόφιμο 
έχει διαφορετική χώρα καταγωγής ή τόπο 
προέλευσης· σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η 
ένδειξη είναι σύμφωνη με τους κανόνες 
που ορίζονται στο άρθρο 35 παράγραφοι
3 και 4 και με εκείνους που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 5·
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Or.en

Τροπολογία 160
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

(ια) για τα ποτά με περιεκτικότητα σε
αιθυλική αλκοόλη μεγαλύτερη από 1,2% 
κατ’ όγκον, η αναγραφή του αποκτηθέντος 
κατ’ όγκον αλκοολικού τίτλου, η 
ενεργειακή αξία και η ζάχαρη·

Or.en

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση της τροπολογίας 312 από την πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 161
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
πληροφόρηση του καταναλωτή όσον 
αφορά συγκεκριμένους τύπους ή 
κατηγορίες τροφίμων και προκειμένου να 
λαμβάνονται υπόψη η πρόοδος της 
τεχνολογίας, οι επιστημονικές εξελίξεις, η 
προστασία της υγείας των καταναλωτών ή 
η ασφαλής χρήση των τροφίμων, η 
Επιτροπή δύναται να τροποποιεί το 
παράρτημα ΙΙΙ με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 49 και τους 
όρους των άρθρων 50, 51 και 52.

2. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
πληροφόρηση του καταναλωτή όσον 
αφορά συγκεκριμένους τύπους ή 
κατηγορίες τροφίμων και προκειμένου να 
λαμβάνονται υπόψη η πρόοδος της 
τεχνολογίας, οι επιστημονικές εξελίξεις, η 
προστασία της υγείας των καταναλωτών ή 
η ασφαλής χρήση των τροφίμων, η 
Επιτροπή δύναται να τροποποιεί το 
παράρτημα ΙΙΙ με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 49·

Όταν το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι 
επείγουσας ανάγκης, η διαδικασία που 
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προβλέπεται στο άρθρο 52 εφαρμόζεται 
σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που έχουν 
εγκριθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Or.en

Τροπολογία 162
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Mario Pirillo, Vittorio 
Prodi, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Rosario Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη ειδικών ενωσιακών 
διατάξεων που ισχύουν για συγκεκριμένα 
τρόφιμα όσον αφορά τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως ια), οι υποχρεωτικές 
ενδείξεις που απαριθμούνται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1, όταν εμφανίζονται στη 
συσκευασία ή την ετικέτα που 
τοποθετείται σε αυτήν, αναγράφονται στη 
συσκευασία ή την ετικέτα με χαρακτήρες 
μεγέθους γραμματοσειράς της οποίας το 
ύψος x, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙV, 
είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 1,2 χιλιοστά. 
Οι υποχρεωτικές ενδείξεις 
παρουσιάζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 
να εξασφαλίζεται σημαντική αντίθεση 
μεταξύ των γραμματοσειρών και του 
φόντου.

2. Με την επιφύλαξη ειδικών ενωσιακών 
διατάξεων που ισχύουν για συγκεκριμένα 
τρόφιμα όσον αφορά τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως ια), οι υποχρεωτικές 
ενδείξεις που απαριθμούνται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1, όταν εμφανίζονται στη 
συσκευασία ή την ετικέτα που 
τοποθετείται σε αυτήν, αναγράφονται στη 
συσκευασία ή την ετικέτα με χαρακτήρες 
μεγέθους γραμματοσειράς της οποίας το 
ύψος x, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙV, 
είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 1 χιλιοστό. Θα 
πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη και 
άλλα κριτήρια εκτός από το μέγεθος της 
γραμματοσειράς, όπως ο τύπος της 
γραμματοσειράς, και η αντίθεση μεταξύ
της γραμματοσειράς και του φόντου.

Or.en

Αιτιολόγηση

Το παρόν κείμενο θεωρείται ότι αποτελεί συμβιβασμό μεταξύ του ΕΚ και του Συμβουλίου 
σχετικά με το θέμα της αναγνωσιμότητας. Στην πρώτη ανάγνωση το ΕΚ ενέκρινε την 
τροπολογία 334 (η οποία δεν προέβλεπε κάποιο υποχρεωτικό μέγεθος γραμματοσειράς αλλά 
πρότεινε "κατευθυντήριες γραμμές" για κριτήρια αναγνωσιμότητας όπως "ο τύπος της 
γραμματοσειράς και η αντίθεση μεταξύ της γραμματοσειράς και του φόντου"), ενώ το κείμενο 
του Συμβουλίου προτείνει ελάχιστο υποχρεωτικό μέγεθος γραμματοσειράς 1,2 mm. Η 
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αναγνωσιμότητα εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων όπως το layout, το χρώμα και η 
αντίθεση, ο τύπος της γραμματοσειράς και άλλα και, ως εκ τούτου, δεν περιοριζόμαστε μόνο 
στο μέγεθος της γραμματοσειράς. 

Τροπολογία 163
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της ειδικής 
νομοθεσίας της Ένωσης που εφαρμόζεται 
σε ιδιαίτερα τρόφιμα όσον αφορά τις 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9, 
παράγραφος 1, στοιχεία α) έως ια), οι 
υποχρεωτικές ενδείξεις που απαριθμούνται 
στο άρθρο 9, παράγραφος 1, όταν 
εμφανίζονται στη συσκευασία ή την 
ετικέτα που τοποθετείται σε αυτήν,
αναγράφονται στη συσκευασία ή την
ετικέτα με χαρακτήρες μεγέθους 
γραμματοσειράς της οποίας το ύψος x, 
όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙV, είναι 
ίσο ή μεγαλύτερο από 1,2 χιλιοστά. Οι 
υποχρεωτικές ενδείξεις παρουσιάζονται
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται
σημαντική αντίθεση μεταξύ των 
γραμματοσειρών και του φόντου.

2. Με την επιφύλαξη της ειδικής 
νομοθεσίας της Ένωσης που εφαρμόζεται 
σε ιδιαίτερα τρόφιμα όσον αφορά τις 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9,
παράγραφος 1, στοιχεία α) έως ια), οι 
υποχρεωτικές ενδείξεις που απαριθμούνται 
στο άρθρο 9, παράγραφος 1, όταν 
εμφανίζονται στη συσκευασία ή την 
ετικέτα που τοποθετείται σε αυτήν, 
αναγράφονται στη συσκευασία ή την 
ετικέτα κατά τρόπον ώστε να 
εξασφαλίζεται σαφώς το ευανάγνωστο.

(Η έγκριση της παρούσας τροπολογίας 
συνεπάγεται την κατάργηση του άρθρου 13, 
παράγραφος 3, και του Παραρτήματος IV.)

Or.it

Αιτιολόγηση
Βλ. τροπολογία 334 της θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 164
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Sonik, Jarosław 
Kalinowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη ειδικών ενωσιακών 
διατάξεων που ισχύουν για συγκεκριμένα 
τρόφιμα όσον αφορά τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως ια), οι υποχρεωτικές 
ενδείξεις που απαριθμούνται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1, όταν εμφανίζονται στη 
συσκευασία ή την ετικέτα που 
τοποθετείται σε αυτήν, αναγράφονται στη 
συσκευασία ή την ετικέτα με χαρακτήρες 
μεγέθους γραμματοσειράς της οποίας το 
ύψος x, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙV, 
είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 1,2 χιλιοστά. 
Οι υποχρεωτικές ενδείξεις 
παρουσιάζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 
να εξασφαλίζεται σημαντική αντίθεση 
μεταξύ των γραμματοσειρών και του 
φόντου.

2. Με την επιφύλαξη ειδικών ενωσιακών 
διατάξεων που ισχύουν για συγκεκριμένα 
τρόφιμα όσον αφορά τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως ια), οι υποχρεωτικές 
ενδείξεις που απαριθμούνται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1, όταν εμφανίζονται στη 
συσκευασία ή την ετικέτα που 
τοποθετείται σε αυτήν, αναγράφονται στη 
συσκευασία ή την ετικέτα με χαρακτήρες 
μεγέθους γραμματοσειράς της οποίας το 
ύψος x, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙV, 
είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 1 χιλιοστό. Θα 
πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη και 
άλλα κριτήρια εκτός από το μέγεθος της 
γραμματοσειράς, όπως ο τύπος της 
γραμματοσειράς, και η αντίθεση μεταξύ
της γραμματοσειράς και του φόντου.

Or.en

Τροπολογία 165
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη ειδικών ενωσιακών 
διατάξεων που ισχύουν για συγκεκριμένα 
τρόφιμα όσον αφορά τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως ια), οι υποχρεωτικές 
ενδείξεις που απαριθμούνται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1, όταν εμφανίζονται στη 
συσκευασία ή την ετικέτα που 
τοποθετείται σε αυτήν, αναγράφονται στη 
συσκευασία ή την ετικέτα με χαρακτήρες 
μεγέθους γραμματοσειράς της οποίας το 
ύψος x, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙV, 
είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 1,2 χιλιοστά. 
Οι υποχρεωτικές ενδείξεις παρουσιάζονται 

2. Με την επιφύλαξη ειδικών ενωσιακών 
διατάξεων που ισχύουν για συγκεκριμένα 
τρόφιμα όσον αφορά τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως ια), οι υποχρεωτικές 
ενδείξεις που απαριθμούνται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1, όταν εμφανίζονται στη 
συσκευασία ή την ετικέτα που 
τοποθετείται σε αυτήν, αναγράφονται στη 
συσκευασία ή την ετικέτα με χαρακτήρες 
μεγέθους γραμματοσειράς της οποίας το 
ύψος x, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙV, 
είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 0,9 χιλιοστά. 
Οι υποχρεωτικές ενδείξεις παρουσιάζονται 
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κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται 
σημαντική αντίθεση μεταξύ των 
γραμματοσειρών και του φόντου.

κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται 
σημαντική αντίθεση μεταξύ των 
γραμματοσειρών και του φόντου.

Or.en

Τροπολογία 166
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη ειδικών ενωσιακών 
διατάξεων που ισχύουν για συγκεκριμένα 
τρόφιμα όσον αφορά τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως ια), οι υποχρεωτικές 
ενδείξεις που απαριθμούνται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1, όταν εμφανίζονται στη 
συσκευασία ή την ετικέτα που 
τοποθετείται σε αυτήν, αναγράφονται στη 
συσκευασία ή την ετικέτα με χαρακτήρες 
μεγέθους γραμματοσειράς της οποίας το 
ύψος x, όπως ορίζεται στο παράρτημα 
ΙV, είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 1,2 
χιλιοστά. Οι υποχρεωτικές ενδείξεις 
παρουσιάζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 
να εξασφαλίζεται σημαντική αντίθεση 
μεταξύ των γραμματοσειρών και του 
φόντου.

2. Με την επιφύλαξη ειδικών ενωσιακών 
διατάξεων που ισχύουν για συγκεκριμένα 
τρόφιμα όσον αφορά τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως ιβ), όταν εμφανίζονται 
στη συσκευασία η στην ετικέτα που έχει 
τοποθετηθεί σ’ αυτήν, οι υποχρεωτικές 
ενδείξεις που απαριθμούνται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 αναγράφονται στη 
συσκευασία ή στην ετικέτα κατά τρόπον
ώστε να εξασφαλίζεται ευκρινής 
αναγνωσιμότητα. Πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη παράμετροι όπως το μέγεθος και 
το είδος των χαρακτήρων, η αντίθεση 
μεταξύ των γραμμάτων και του φόντου, 
καθώς και η γραμματοσειρά.

Or.en

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 167
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη ειδικών ενωσιακών 
διατάξεων που ισχύουν για συγκεκριμένα 
τρόφιμα όσον αφορά τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως ια), οι υποχρεωτικές 
ενδείξεις που απαριθμούνται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1, όταν εμφανίζονται στη 
συσκευασία ή την ετικέτα που 
τοποθετείται σε αυτήν, αναγράφονται στη 
συσκευασία ή την ετικέτα με χαρακτήρες 
μεγέθους γραμματοσειράς της οποίας το 
ύψος x, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙV, 
είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 1,2 χιλιοστά. 
Οι υποχρεωτικές ενδείξεις 
παρουσιάζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 
να εξασφαλίζεται σημαντική αντίθεση 
μεταξύ των γραμματοσειρών και του 
φόντου.

2. Με την επιφύλαξη ειδικών ενωσιακών 
διατάξεων που ισχύουν για συγκεκριμένα 
τρόφιμα όσον αφορά τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως ια), οι υποχρεωτικές 
ενδείξεις που απαριθμούνται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1, όταν εμφανίζονται στη 
συσκευασία ή την ετικέτα που 
τοποθετείται σε αυτήν, αναγράφονται στη 
συσκευασία ή την ετικέτα με χαρακτήρες 
μεγέθους γραμματοσειράς της οποίας το 
ύψος x, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙV, 
είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 1 χιλιοστό. 
Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
παράμετροι όπως το μέγεθος και το είδος 
των χαρακτήρων η αντίθεση μεταξύ των
γραμμάτων και του φόντου, καθώς και η 
γραμματοσειρά.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η αναγνωσιμότητα εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες, όπως το layout, το χρώμα και η 
αντίθεση, ο τύπος των χαρακτήρων, ο τύπος της γραμματοσειράς και, ως εκ τούτου, δεν 
περιοριζόμαστε μόνο στο μέγεθος της γραμματοσειράς. Θα ζητούσαμε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να συνεχίσει να υποστηρίζει αυτή την "ολιστική" προσέγγιση (βλ. παράγραφος 2).

Τροπολογία 168
János Áder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη ειδικών ενωσιακών 
διατάξεων που ισχύουν για συγκεκριμένα 
τρόφιμα όσον αφορά τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως ια), οι υποχρεωτικές 
ενδείξεις που απαριθμούνται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1, όταν εμφανίζονται στη 

2. Με την επιφύλαξη ειδικών ενωσιακών 
διατάξεων που ισχύουν για συγκεκριμένα 
τρόφιμα όσον αφορά τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως ια), οι υποχρεωτικές 
ενδείξεις που απαριθμούνται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1, όταν εμφανίζονται στη 



AM\861438EL.doc 47/176 PE460.950v01-00

EL

συσκευασία ή την ετικέτα που 
τοποθετείται σε αυτήν, αναγράφονται στη 
συσκευασία ή την ετικέτα με χαρακτήρες 
μεγέθους γραμματοσειράς της οποίας το 
ύψος x, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙV, 
είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 1,2 χιλιοστά. 
Οι υποχρεωτικές ενδείξεις 
παρουσιάζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 
να εξασφαλίζεται σημαντική αντίθεση 
μεταξύ των γραμματοσειρών και του 
φόντου.

συσκευασία ή την ετικέτα που 
τοποθετείται σε αυτήν, αναγράφονται στη 
συσκευασία ή την ετικέτα με χαρακτήρες 
μεγέθους γραμματοσειράς της οποίας το 
ύψος x, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙV, 
είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 1 χιλιοστό. 
Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
παράμετροι όπως το μέγεθος και το είδος 
των χαρακτήρων η αντίθεση μεταξύ των
γραμμάτων και του φόντου, καθώς και η 
γραμματοσειρά.

Or.en

Τροπολογία 169
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη ειδικών ενωσιακών 
διατάξεων που ισχύουν για συγκεκριμένα 
τρόφιμα όσον αφορά τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως ια), οι υποχρεωτικές 
ενδείξεις που απαριθμούνται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1, όταν εμφανίζονται στη 
συσκευασία ή την ετικέτα που 
τοποθετείται σε αυτήν, αναγράφονται στη 
συσκευασία ή την ετικέτα με χαρακτήρες 
μεγέθους γραμματοσειράς της οποίας το 
ύψος x, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙV, 
είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 1,2 χιλιοστά. 
Οι υποχρεωτικές ενδείξεις παρουσιάζονται 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται 
σημαντική αντίθεση μεταξύ των 
γραμματοσειρών και του φόντου.

2. Με την επιφύλαξη ειδικών ενωσιακών 
διατάξεων που ισχύουν για συγκεκριμένα 
τρόφιμα όσον αφορά τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως ια), οι υποχρεωτικές 
ενδείξεις που απαριθμούνται στο άρθρο 9, 
παράγραφος 1, όταν εμφανίζονται στη 
συσκευασία ή την ετικέτα που 
τοποθετείται σε αυτήν, αναγράφονται στη 
συσκευασία ή την ετικέτα με χαρακτήρες 
μεγέθους γραμματοσειράς της οποίας το 
ύψος x, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙV, 
είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 1 χιλιοστό. Οι 
υποχρεωτικές ενδείξεις παρουσιάζονται 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται 
σημαντική αντίθεση μεταξύ των 
γραμματοσειρών και του φόντου.

Or.fr
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Τροπολογία 170
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2a. Η παράγραφος 2 του παρόντος 
άρθρου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση 
συμπληρωμάτων διατροφής όπως 
ορίζεται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 2002 για 
την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών σχετικά με τα 
συμπληρώματα διατροφής. 

Or.en

Τροπολογία 171
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2α. Οι απαιτήσεις ως προς το ελάχιστο 
μέγεθος που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν ισχύουν για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη, τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας και τα τρόφιμα διαφοροποίησης 
που προορίζονται για βρέφη και για τη 
δεύτερη βρεφική ηλικία που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2006/141/ΕΚ της Επιτροπής της 22ας 
Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας και την οδηγία2006/125/ΕΚ της 
Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2006 για 
τις μεταποιημένες τροφές με βάση τα 
δημητριακά και τις παιδικές τροφές για 
βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας.
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Or.fr

Αιτιολόγηση

Πρώην τροπολογία 111. Ένα ελάχιστο μέγεθος υποχρεωτικών χαρακτήρων είναι αδύνατο στα 
ειδικά αυτά προϊόντα (όπως τα βαζάκια παιδικών τροφών), εκτός εάν αυξηθεί το μέγεθος των 
μικρών συσκευασιών έτοιμων γευμάτων. Η προτεινόμενη αύξηση του όγκου ή της ποσότητα της 
μερίδας θα δημιουργούσε τον κίνδυνο το υπόλοιπο προϊόν που δεν θα καταναλωνόταν να 
διατηρείται σε ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής ή για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα που 
θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια κινδύνους για τους ευάλωτους αυτούς πληθυσμούς.

Τροπολογία 172
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Στην περίπτωση συσκευασιών ή 
περιεκτών των οποίων η μέγιστη 
επιφάνεια είναι μικρότερη από 60 
τετραγωνικά εκατοστά, το ύψος x του 
μεγέθους γραμματοσειράς που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 είναι ίσο ή 
μεγαλύτερο των 0,9 χιλιοστών.

διαγράφεται

Or.it

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 13, παράγραφος 2.

Τροπολογία 173
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Vittorio Prodi, Mario 
Pirillo, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Rosario Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Στην περίπτωση συσκευασιών ή 3. Στην περίπτωση συσκευασιών ή 
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περιεκτών των οποίων η μέγιστη επιφάνεια 
είναι μικρότερη από 60 τετραγωνικά 
εκατοστά, το ύψος x του μεγέθους 
γραμματοσειράς που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 
0,9 χιλιοστών.

περιεκτών των οποίων η μέγιστη
εκτυπώσιμη επιφάνεια είναι μικρότερη 
από 80 τετραγωνικά εκατοστά, το ελάχιστο
ύψος x του μεγέθους γραμματοσειράς που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν 
εφαρμόζεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό το κείμενο αποτελεί λογικό συμβιβασμό μεταξύ του ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με το 
θέμα της αναγνωσιμότητας. Στην πρώτη ανάγνωση το ΕΚ ενέκρινε την τροπολογία 334 (η 
οποία δεν προέβλεπε υποχρεωτικό μέγεθος γραμματοσειράς), ενώ το κείμενο του Συμβουλίου 
προτείνει ελάχιστο υποχρεωτικό μέγεθος γραμματοσειράς 1,2 mm που περιορίζεται σε 0,9 mm 
για μικρές συσκευασίες έως 60 τετραγωνικά εκατοστά. Μία εξαίρεση για μικρές συσκευασίες με 
μέγιστη εκτυπώσιμη επιφάνεια μικρότερη των 80 τετραγωνικών εκατοστών ταιριάζει με τη θέση 
του ΕΚ σε πρώτη ανάγνωση, στην τροπολογία 125 η οποία προβλέπει εξαίρεση από ορισμένες 
υποχρεωτικές παραμέτρους για συσκευασίες με μέγιστη εκτυπώσιμη επιφάνεια μικρότερη των 
80 τετραγωνικών εκατοστών. 

Τροπολογία 174
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Στην περίπτωση συσκευασιών ή 
περιεκτών των οποίων η μέγιστη επιφάνεια 
είναι μικρότερη από 60 τετραγωνικά 
εκατοστά, το ύψος x του μεγέθους 
γραμματοσειράς που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 
0,9 χιλιοστών.

3. Στην περίπτωση συσκευασιών ή 
περιεκτών των οποίων η μέγιστη 
εκτυπώσιμη επιφάνεια είναι μικρότερη 
από 80 τετραγωνικά εκατοστά, το ελάχιστο
ύψος x του μεγέθους γραμματοσειράς που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν 
εφαρμόζεται.

Or. en
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Τροπολογία 175
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Στην περίπτωση συσκευασιών ή 
περιεκτών των οποίων η μέγιστη επιφάνεια 
είναι μικρότερη από 60 τετραγωνικά 
εκατοστά, το ύψος x του μεγέθους 
γραμματοσειράς που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 
0,9 χιλιοστών.

3. Στην περίπτωση συσκευασιών ή 
περιεκτών των οποίων η μέγιστη
εκτυπώσιμη επιφάνεια είναι μικρότερη 
από 80 τετραγωνικά εκατοστά, το ελάχιστο
ύψος x του μεγέθους γραμματοσειράς που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν 
εφαρμόζεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποιήσεις έχουν γίνει στην παράγραφο 3 για να διευκολυνθεί μία εξαίρεση για μικρές 
συσκευασίες με μέγιστη εκτυπώσιμη επιφάνεια μικρότερη των 80 τετραγωνικών εκατοστών 
(σύμφωνα με τη θέση του ΕΚ στην πρώτη ανάγνωση). 

Τροπολογία 176
János Áder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Στην περίπτωση συσκευασιών ή 
περιεκτών των οποίων η μέγιστη επιφάνεια 
είναι μικρότερη από 60 τετραγωνικά 
εκατοστά, το ύψος x του μεγέθους 
γραμματοσειράς που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 
0,9 χιλιοστών.

3. Στην περίπτωση συσκευασιών ή 
περιεκτών των οποίων η μέγιστη
εκτυπώσιμη επιφάνεια είναι μικρότερη 
από 80 τετραγωνικά εκατοστά, το ελάχιστο
ύψος x του μεγέθους γραμματοσειράς που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν 
εφαρμόζεται.

Or. en
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Τροπολογία 177
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Στην περίπτωση συσκευασιών ή 
περιεκτών των οποίων η μέγιστη επιφάνεια 
είναι μικρότερη από 60 τετραγωνικά 
εκατοστά, το ύψος x του μεγέθους 
γραμματοσειράς που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 
0,9 χιλιοστών.

3. Στην περίπτωση συσκευασιών ή 
περιεκτών των οποίων η μέγιστη επιφάνεια 
είναι μικρότερη από 60 τετραγωνικά 
εκατοστά, το ύψος x του μεγέθους 
γραμματοσειράς που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 δεν εφαρμόζεται. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις σχετικά με το μέγεθος της γραμματοσειράς πρέπει να είναι εφαρμόσιμες στην 
πράξη και να μην οδηγούν σε αύξηση του μεγέθους της συσκευασίας με αποτέλεσμα την 
υπονόμευση των περιβαλλοντικών στόχων. Ένα προοδευτικό ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς 
σύμφωνα με το μέγεθος της συσκευασίας θα εξασφαλίσει την αναγνωσιμότητα των 
πληροφοριών και θα μπορεί να εφαρμοστεί και σε μικρή συσκευασία. 

Τροπολογία 178
Miroslav Ouzký, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Στην περίπτωση συσκευασιών ή 
περιεκτών των οποίων η μέγιστη επιφάνεια 
είναι μικρότερη από 60 τετραγωνικά 
εκατοστά, το ύψος x του μεγέθους 
γραμματοσειράς που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 
0,9 χιλιοστών.

3. Στην περίπτωση συσκευασιών ή 
περιεκτών των οποίων η μέγιστη επιφάνεια 
είναι μικρότερη από 60 τετραγωνικά 
εκατοστά, το ύψος x του μεγέθους 
γραμματοσειράς που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 
0,9 χιλιοστών.

Στην περίπτωση συσκευασιών ή 
περιεκτών των οποίων η μέγιστη 
επιφάνεια είναι μικρότερη από 25 
τετραγωνικά εκατοστά, το ύψος x του 
μεγέθους γραμματοσειράς που 
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αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν θα 
πρέπει να εφαρμόζεται. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις σχετικά με το μέγεθος της γραμματοσειράς πρέπει να είναι εφαρμόσιμες στην 
πράξη και να μην οδηγούν σε αύξηση του μεγέθους της συσκευασίας με αποτέλεσμα την 
υπονόμευση των περιβαλλοντικών στόχων. Ένα προοδευτικό ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς 
σύμφωνα με το μέγεθος της συσκευασίας θα εξασφαλίσει την αναγνωσιμότητα των 
πληροφοριών και θα μπορεί να εφαρμοστεί και σε μικρή συσκευασία. 

Τροπολογία 179
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Στην περίπτωση συσκευασιών ή 
περιεκτών των οποίων η μέγιστη επιφάνεια 
είναι μικρότερη από 60 τετραγωνικά 
εκατοστά, το ύψος x του μεγέθους 
γραμματοσειράς που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 
0,9 χιλιοστών.

3. Στην περίπτωση συσκευασιών ή 
περιεκτών των οποίων η μέγιστη
εκτυπώσιμη επιφάνεια είναι μικρότερη 
από 80 τετραγωνικά εκατοστά, το ύψος x 
του μεγέθους γραμματοσειράς που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν 
εφαρμόζεται.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εάν πρέπει να γίνει δεκτό ένα ελάχιστο μέγεθος χαρακτήρων, θα πρέπει να προκριθεί το 
μέγεθος του 1 χιλιοστού, ώστε να μην επιβάλλονται πολύ μεγάλοι χαρακτήρες στις ετικέτες εις 
βάρος των επιχειρήσεων και χωρίς καμία προστιθέμενη αξία για τους καταναλωτές. Η 
διάσταση του 1 χιλιοστού είναι αρκετά ευανάγνωστη και επίσης είναι σημαντικό να μην 
επιβαρύνονται οι πολύ μικρές συσκευασίες.

Τροπολογία 180
Riikka Manner

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Στην περίπτωση συσκευασιών ή 
περιεκτών των οποίων η μέγιστη επιφάνεια 
είναι μικρότερη από 60 τετραγωνικά 
εκατοστά, το ύψος x του μεγέθους 
γραμματοσειράς που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 
0,9 χιλιοστών.

3. Στην περίπτωση συσκευασιών ή 
περιεκτών των οποίων η μέγιστη επιφάνεια 
είναι μικρότερη από 80 τετραγωνικά 
εκατοστά, το ύψος x του μεγέθους 
γραμματοσειράς που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 
0,9 χιλιοστών.

Or. en

Τροπολογία 181
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3a. Η παράγραφος 2 του παρόντος 
άρθρου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση 
συμπληρωμάτων διατροφής όπως 
ορίζεται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 2002 για 
την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών σχετικά με τα 
συμπληρώματα διατροφής, υπό τον όρο 
ότι οι πληροφορίες στη συσκευασία είναι 
ευκρινώς αναγνώσιμες.

Or. en

Τροπολογία 182
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Προκειμένου να εξασφαλισθεί ενιαία διαγράφεται
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εφαρμογή της παραγράφου 2, η Επιτροπή 
δύναται, σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία του άρθρου 46 παράγραφος 2, 
να θεσπίσει λεπτομερείς κανόνες σχετικά 
με την αντίθεση μεταξύ των 
γραμματοσειρών και του φόντου.

Or. it

Τροπολογία 183
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Προκειμένου να εξασφαλισθεί ενιαία 
εφαρμογή της παραγράφου 2, η Επιτροπή 
δύναται, σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία του άρθρου 46 παράγραφος 2, 
να θεσπίσει λεπτομερείς κανόνες σχετικά 
με την αντίθεση μεταξύ των 
γραμματοσειρών και του φόντου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 184
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Για τους σκοπούς της επίτευξης των 
στόχων του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή θεσπίζει, μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 49 και τους όρους των άρθρων 50 
και 51, κριτήρια αναγνωσιμότητας
επιπρόσθετα των καθοριζομένων στην 
παράγραφο 2.

Για τους σκοπούς της επίτευξης των 
στόχων του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή, από κοινού με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, θεσπίζει, μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 49 και τους όρους των άρθρων 50 
και 51, κατευθυντήριες γραμμές ως προς 
τα κριτήρια αναγνωσιμότητας που 
καθορίζονται στην παράγραφο 2.
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Or. it

Τροπολογία 185
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Για τους σκοπούς της επίτευξης των 
στόχων του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή θεσπίζει, μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 49 και τους όρους των άρθρων 50 
και 51, κριτήρια αναγνωσιμότητας
επιπρόσθετα των καθοριζομένων στην 
παράγραφο 2.

Για τους σκοπούς της επίτευξης των 
στόχων του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή, από κοινού με τους οικείους 
ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων 
οργανώσεων των καταναλωτών, θεσπίζει, 
μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 49 και τους όρους 
των άρθρων 50 και 51, κριτήρια 
αναγνωσιμότητας.

Or. en

Τροπολογία 186
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Για τους ίδιους σκοπούς με του πρώτου 
εδαφίου, η Επιτροπή δύναται, μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 49 και τους όρους των άρθρων 50 
και 51, να επεκτείνει τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 6 στις πρόσθετες 
υποχρεωτικές ενδείξεις για 
συγκεκριμένους τύπους ή κατηγορίες 
τροφίμων.

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 187
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 6 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

6. Οι ενδείξεις που απαριθμούνται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α), ε), στ) 
και ια) του άρθρου 9, παράγραφος 1, 
πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο οπτικό 
πεδίο.

6. Οι ενδείξεις που απαριθμούνται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α), ε), στ) 
και ια) του άρθρου 9, παράγραφος 1, 
καθώς και οι παράμετροι που 
απαριθμούνται στο άρθρο 29, 
παράγραφος 3, πρέπει να βρίσκονται στο 
ίδιο οπτικό πεδίο.

Or. en

Τροπολογία 188
Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου 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 εντός του οικείου 
κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 189
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Στην περίπτωση υάλινων φιαλών 
προοριζόμενων να επαναχρησιμοποιηθούν, 

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση
Βλ. τροπολογία 124 της θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 190
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 191
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Στην περίπτωση συσκευασιών ή 
περιεκτών των οποίων η μεγαλύτερη 
επιφάνεια έχει εμβαδόν μικρότερο από 
10 τετραγωνικά εκατοστά, είναι 
υποχρεωτική η αναγραφή μόνο των 

2. Στην περίπτωση συσκευασιών ή 
περιεκτών των οποίων η μεγαλύτερη 
εκτυπώσιμη επιφάνεια έχει εμβαδόν 
μικρότερο από 80 τετραγωνικά εκατοστά, 
είναι υποχρεωτική η αναγραφή μόνο των 
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ενδείξεων που απαριθμούνται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχεία α), γ), ε) και στ). 
Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 
9 παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχονται με 
άλλα μέσα ή διατίθενται έπειτα από αίτηση 
του καταναλωτή.

ενδείξεων που απαριθμούνται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχεία α), γ), ε) και στ). 
Σε εθελοντική βάση είναι δυνατή η 
αναγραφή και άλλων παραμέτρων. Οι 
ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχονται με 
άλλα μέσα ή διατίθενται έπειτα από αίτηση 
του καταναλωτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεγαλύτερη εκτυπώσιμη επιφάνεια είναι η μόνη μεγαλύτερη επιφάνεια της συσκευασίας όπου 
είναι δυνατόν, από τεχνική άποψη, να γίνει εκτύπωση. Στην περίπτωση των ετικετών η 
μεγαλύτερη εκτυπώσιμη επιφάνεια είναι η μεγαλύτερη διαθέσιμη ετικέτα για τις επιμέρους
συσκευασίες. Σε περίπτωση που η μεγαλύτερη και μόνη εκτυπώσιμη επιφάνεια είναι 80 
τετραγωνικά εκατοστά ή λιγότερο και ο χώρος δεν επιτρέπει το συνιστώμενο ύψος του 
γράμματος (x-height), μεγαλύτερη έμφαση πρέπει να δοθεί σε θέματα όπως το χρώμα και η 
αντίθεση του κειμένου, ο τύπος επιλογής της γραμματοσειράς, π.χ. γραμματοσειρές εύκολες 
προς ανάγνωση, η χρήση έντονων και πλάγιων γραμμάτων κατά περίπτωση, το layout του 
κειμένου και η σαφήνεια του μηνύματος. 

Τροπολογία 192
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Έως τις …36, η Επιτροπή καταρτίζει 
έκθεση η οποία αφορά την εφαρμογή του 
άρθρου 18 και του άρθρου 29 παράγραφος 
1 στα προϊόντα που προβλέπονται στην 
παρούσα παράγραφο και εξετάζει εάν 
πρέπει να εξαιρεθούν μερικές κατηγορίες 
ποτών κυρίως από την απαίτηση παροχής 
πληροφοριών για την ενεργειακή αξία, 
καθώς επίσης παρέχει και την αιτιολόγηση 
των ενδεχόμενων εξαιρέσεων, 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 
διασφαλιστεί συνοχή με άλλες συναφείς 
πολιτικές της Ένωσης.

Έως τις …36, η Επιτροπή καταρτίζει 
έκθεση η οποία αφορά την εφαρμογή του 
άρθρου 18 και του άρθρου 29 παράγραφος 
1 στα προϊόντα που προβλέπονται στην 
παρούσα παράγραφο και εξετάζει εάν 
πρέπει να εξαιρεθούν τυχόν κατηγορίες 
αλκοολούχων ποτών κυρίως από την 
απαίτηση παροχής πληροφοριών για την 
ενεργειακή αξία, καθώς επίσης παρέχει και 
την αιτιολόγηση των ενδεχόμενων 
εξαιρέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη να διασφαλιστεί συνοχή με άλλες 
συναφείς πολιτικές της Ένωσης.

__________________ __________________
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36 *ΕΕ: Παρακαλούμε εισάγετε: πέντε έτη 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος
κανονισμού.

36 *ΕΕ: Παρακαλούμε εισάγετε: δύο έτη 
από την ημερομηνία εφαρμογής του
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 193
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Έως τις …36, η Επιτροπή καταρτίζει 
έκθεση η οποία αφορά την εφαρμογή του 
άρθρου 18 και του άρθρου 29 παράγραφος 
1 στα προϊόντα που προβλέπονται στην 
παρούσα παράγραφο και εξετάζει εάν 
πρέπει να εξαιρεθούν μερικές κατηγορίες 
ποτών κυρίως από την απαίτηση παροχής 
πληροφοριών για την ενεργειακή αξία, 
καθώς επίσης παρέχει και την αιτιολόγηση 
των ενδεχόμενων εξαιρέσεων, 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 
διασφαλιστεί συνοχή με άλλες συναφείς 
πολιτικές της Ένωσης.

Έως τις …36, η Επιτροπή καταρτίζει 
έκθεση η οποία αφορά την εφαρμογή του 
άρθρου 18 και του άρθρου 29 παράγραφος 
1 στα προϊόντα που προβλέπονται στην 
παρούσα παράγραφο και εξετάζει εάν 
πρέπει να εξαιρεθούν αλκοολούχα ποτά
κυρίως από την απαίτηση παροχής 
πληροφοριών για την ενεργειακή αξία, 
καθώς επίσης παρέχει και την αιτιολόγηση 
των ενδεχόμενων εξαιρέσεων, 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 
διασφαλιστεί συνοχή με άλλες συναφείς 
πολιτικές της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει δικαιολογία για τη διαφορετική μεταχείριση κατηγοριών αλκοολούχων ποτών, είτε 
για το σκοπό της επισήμανσης των συστατικών του είτε επισήμανσης της ενεργειακής του αξίας. 
Όλες οι πτυχές πρέπει να εξεταστούν στην έκθεση της Επιτροπής εντός 5 ετών από τη θέση σε 
ισχύ του νέου κανονισμού. Ενώ η πρόταση του Συμβουλίου για τη δυνατότητα διαφορετικής 
μεταχείρισης είναι νέα, στην πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου συμφωνήθηκε να μην υπάρξει 
διάκριση μεταξύ κατηγοριών αλκοολούχων ποτών. 

Τροπολογία 194
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Έως τις …36, η Επιτροπή καταρτίζει 
έκθεση η οποία αφορά την εφαρμογή του 
άρθρου 18 και του άρθρου 29 
παράγραφος 1 στα προϊόντα που 
προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο 
και εξετάζει εάν πρέπει να εξαιρεθούν 
μερικές κατηγορίες ποτών κυρίως από την 
απαίτηση παροχής πληροφοριών για την 
ενεργειακή αξία, καθώς επίσης παρέχει και 
την αιτιολόγηση των ενδεχόμενων 
εξαιρέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη να διασφαλιστεί συνοχή με άλλες 
συναφείς πολιτικές της Ένωσης.

Έως τις …36, η Επιτροπή καταρτίζει 
έκθεση η οποία εξετάζει εάν τυχόν 
κατηγορίες αλκοολούχων ποτών πρέπει να 
εξαιρεθούν μερικές κατηγορίες ποτών 
κυρίως από την απαίτηση παροχής 
πληροφοριών για την ενεργειακή αξία, 
καθώς επίσης παρέχει και την αιτιολόγηση 
των ενδεχόμενων εξαιρέσεων, 
λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 
διασφαλιστεί συνοχή με άλλες συναφείς 
πολιτικές της Ένωσης.

__________________ __________________
36 *ΕΕ: Παρακαλούμε εισάγετε: πέντε έτη 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

36 *ΕΕ: Παρακαλούμε εισάγετε: δύο έτη 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην επίτευξη συμβιβασμού μεταξύ του Συμβουλίου και του 
Κοινοβουλίου. Μία έκθεση για την συμπερίληψη των αλκοολούχων ποτών στις απαιτήσεις 
επισήμανσης μπορεί επίσης να εκπονηθεί χωρίς να πρέπει να αναμένεται η εφαρμογή ειδικών 
απαιτήσεων για άλλα προϊόντα. 

Τροπολογία 195
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 3 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να συνοδεύσει την 
έκθεση αυτή με νομοθετική πρόταση 
καθορισμού των κανόνων για τον 
κατάλογο των συστατικών ή την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση για τα 
συγκεκριμένα προϊόντα.

Η Επιτροπή συνοδεύει την έκθεση αυτή με 
νομοθετική πρόταση, κατά περίπτωση, 
καθορισμού των κανόνων για τον 
κατάλογο των συστατικών ή την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση για τα 
συγκεκριμένα προϊόντα.
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Or. en

Τροπολογία 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1a. Εάν τα προϊόντα περιέχουν 
νανοϋλικά, τούτο πρέπει να εμφαίνεται 
σαφώς με την προσθήκη της λέξης 
"νανο" στον κατάλογο των συστατικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 130 από την πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 197
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Ανάλογα με τη χρησιμότητα που έχει για 
τον καταναλωτή ένας κατάλογος 
συστατικών για συγκεκριμένα είδη ή 
κατηγορίες τροφίμων, η Επιτροπή δύναται, 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 49 και υπό τους όρους των άρθρων 
50 και 51, να συμπληρώνει την παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι παραλείψεις δεν 
οδηγούν σε ανεπαρκή ενημέρωση των 
τελικών καταναλωτών ή των μονάδων 
ομαδικής εστίασης.

2. Ανάλογα με τη χρησιμότητα που έχει για 
τον καταναλωτή ένας κατάλογος 
συστατικών για συγκεκριμένα είδη ή 
κατηγορίες τροφίμων, η Επιτροπή δύναται, 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 49, να συμπληρώνει την παράγραφο 
1 του παρόντος άρθρου, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι παραλείψεις δεν 
οδηγούν σε ανεπαρκή ενημέρωση των 
τελικών καταναλωτών ή των μονάδων 
ομαδικής εστίασης.

Or. en
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Τροπολογία 198
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Σε περίπτωση που διάφορα συστατικά ή 
τεχνολογικά βοηθήματα τροφίμων 
προέρχονται από μία μόνη ουσία ή προϊόν 
που απαριθμείται στο παράρτημα ΙΙ, 
διευκρινίζεται στην επισήμανση για κάθε 
σχετικό συστατικό ή τεχνολογικό 
βοήθημα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη του άρθρου 21, παράγραφος 1, εδάφιο 3, όπως εκπονήθηκε από το Συμβούλιο, 
δημιουργεί προβλήματα εφόσον, ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος, θα έχει ως αποτέλεσμα 
έναν πολύ μακρύ κατάλογο συστατικών με επανάληψη αλλεργιογόνων, ιδιαίτερα σε περίπτωση 
που το προϊόν περιέχει προσθετικά και τα συστατικά προέρχονται από το ίδιο αλλεργιογόνο. 

Τροπολογία 199
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Σε περίπτωση που διάφορα συστατικά ή 
τεχνολογικά βοηθήματα τροφίμων 
προέρχονται από μία μόνη ουσία ή προϊόν 
που απαριθμείται στο παράρτημα ΙΙ, 
διευκρινίζεται στην επισήμανση για κάθε 
σχετικό συστατικό ή τεχνολογικό 
βοήθημα.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι γνωστά τα οφέλη των καταναλωτών όταν έχουν ακριβή πληροφόρηση για τα 
αλλεργιογόνα συστατικά των τροφίμων. Ωστόσο, η απαίτηση δήλωσης του αλλεργιογόνου 
συστατικού για κάθε συστατικό του προϊόντος όταν έχει ήδη δηλωθεί η παρουσία του 
αλλεργιογόνου, αποτελεί επέκταση των υφισταμένων απαιτήσεων. Το μέτρο αποτελεί 
επιβάρυνση για την βιομηχανία της ΕΕ χωρίς να εξασφαλίζεται πρόσθετη προστασία για τους 
αλλεργικούς καταναλωτές. 

Τροπολογία 200
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Σε περίπτωση που διάφορα συστατικά ή 
τεχνολογικά βοηθήματα τροφίμων 
προέρχονται από μία μόνη ουσία ή προϊόν 
που απαριθμείται στο παράρτημα ΙΙ, 
διευκρινίζεται στην επισήμανση για κάθε 
σχετικό συστατικό ή τεχνολογικό 
βοήθημα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να αποτραπεί ένας μακρύς κατάλογος συστατικών με επανάληψη 
αλλεργιογόνων, ιδιαίτερα σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει προσθετικά και συστατικά που 
προέρχονται από το ίδιο αλλεργιογόνο. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι διατάξεις για την 
επισήμανση αλλεργιογόνων είναι συνεπείς με την ισχύουσα νομοθεσία περί αλλεργιογόνων. 

Τροπολογία 201
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Σε περίπτωση που διάφορα συστατικά ή 
τεχνολογικά βοηθήματα τροφίμων
προέρχονται από μία μόνη ουσία ή προϊόν 
που απαριθμείται στο παράρτημα ΙΙ, 

διαγράφεται
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διευκρινίζεται στην επισήμανση για κάθε 
σχετικό συστατικό ή τεχνολογικό 
βοήθημα.

Or. en

Τροπολογία 202
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η αναγραφή των ενδείξεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) δεν απαιτείται σε περιπτώσεις 
όπου η ονομασία του τροφίμου αναφέρεται 
σαφώς στην εν λόγω ουσία ή προϊόν.

Η αναγραφή των ενδείξεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) δεν απαιτείται σε περιπτώσεις 
όπου:

a. η ονομασία του τροφίμου αναφέρεται 
σαφώς στην εν λόγω ουσία ή προϊόν. 

β. τα συστατικά που απαριθμούνται στο 
παράρτημα 2, από τα οποία προέρχεται η 
ουσία, περιλαμβάνονται ήδη στον 
κατάλογο των συστατικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη του άρθρου 21, παράγραφος 1, εδάφιο 3, όπως εκπονήθηκε από το Συμβούλιο, 
δημιουργεί προβλήματα εφόσον, ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος, θα έχει ως αποτέλεσμα 
έναν πολύ μακρύ κατάλογο συστατικών με επανάληψη αλλεργιογόνων, ιδιαίτερα σε περίπτωση 
που το προϊόν περιέχει προσθετικά και τα συστατικά προέρχονται από το ίδιο αλλεργιογόνο. 

Τροπολογία 203
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η αναγραφή των ενδείξεων που Η αναγραφή των ενδείξεων που 
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αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) δεν απαιτείται σε περιπτώσεις 
όπου η ονομασία του τροφίμου αναφέρεται 
σαφώς στην εν λόγω ουσία ή προϊόν.

αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) δεν απαιτείται σε περιπτώσεις 
όπου:

a. η ονομασία του τροφίμου αναφέρεται 
σαφώς στην εν λόγω ουσία ή προϊόν. 

β. το συστατικό που απαριθμείται στο 
παράρτημα 2, από το οποίο προέρχεται η 
ουσία, περιλαμβάνεται ήδη στον 
κατάλογο των συστατικών.

Or. en

Τροπολογία 204
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η αναγραφή των ενδείξεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) δεν απαιτείται σε περιπτώσεις 
όπου η ονομασία του τροφίμου αναφέρεται 
σαφώς στην εν λόγω ουσία ή προϊόν.

Η αναγραφή των ενδείξεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) δεν απαιτείται σε περιπτώσεις 
όπου:

a. η ονομασία του τροφίμου αναφέρεται 
σαφώς στην εν λόγω ουσία ή προϊόν.

β. τα συστατικά που απαριθμούνται στο 
παράρτημα 2, από τα οποία προέρχεται η 
ουσία, περιλαμβάνονται ήδη στον 
κατάλογο των συστατικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να αποτραπεί ένας μακρύς κατάλογος συστατικών με επανάληψη 
αλλεργιογόνων, ιδιαίτερα σε περίπτωση που ένα προϊόν περιέχει προσθετικά και συστατικά που 
προέρχονται από το ίδιο αλλεργιογόνο. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι διατάξεις για την 
επισήμανση αλλεργιογόνων είναι συνεπείς με την ισχύουσα νομοθεσία περί αλλεργιογόνων. 
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Τροπολογία 205
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Προκειμένου να διασφαλίζεται 
καλύτερη πληροφόρηση για τον 
καταναλωτή και να λαμβάνονται υπόψη οι 
τελευταίες επιστημονικές πρόοδοι και οι 
τεχνικές γνώσεις, η Επιτροπή επανεξετάζει 
συστηματικά και, εφόσον είναι 
απαραίτητο, ενημερώνει τον κατάλογο του 
παραρτήματος ΙΙ με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 49 και τους 
όρους των άρθρων 50, 51 και 52.

2. Προκειμένου να διασφαλίζεται 
καλύτερη πληροφόρηση για τους 
καταναλωτές και να λαμβάνονται υπόψη 
οι τελευταίες επιστημονικές πρόοδοι και οι 
τεχνικές γνώσεις, η Επιτροπή επανεξετάζει 
συστηματικά και, εφόσον είναι 
απαραίτητο, ενημερώνει τον κατάλογο του 
παραρτήματος ΙΙ με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 49.

Όταν το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι 
επείγουσας ανάγκης, η διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 52 εφαρμόζεται 
σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που έχουν 
εγκριθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 206
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(β α) σε μονάδες μάζας και/ή όγκου σε 
περίπτωση ημίρευστων ή ιξωδών 
προϊόντων 

Or. en
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Τροπολογία 207
Thomas Ulmer, Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(β α) σε μονάδες μάζας και/ή όγκου σε 
περίπτωση ημίρευστων ή ιξωδών 
προϊόντων

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας για μέτρα και σταθμά, τα κράτη μέλη μπορούν να 
καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα αποδίδεται η καθαρή ποσότητα κατά όγκο και/ή κατά 
βάρος για τα ημίρευστα και τα ιξώδη προϊόντα. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η τρέχουσα 
ευελιξία ως προς την έκφραση της καθαρής ποσότητας κατ΄όγκο και/ή κατά βάρος για τα 
ημίρευστα ή τα ιξώδη προϊόντα. 

Τροπολογία 208
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(β α) σε μονάδες μάζας και/ή όγκου σε 
περίπτωση ημίρευστων ή ιξωδών 
προϊόντων

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η τρέχουσα ευελιξία που έχουν τα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά 
στον καθορισμό της έκφρασης της καθαρής ποσότητας κατ΄·όγκο και/ή κατά βάρος για τα 
ημίρευστα ή ιξώδη προϊόντα. 
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Τροπολογία 209
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Προκειμένου να κατανοεί καλύτερα ο 
καταναλωτής τις πληροφορίες για τα 
τρόφιμα που αναγράφονται στην 
επισήμανση, η Επιτροπή μπορεί να 
θεσπίζει για ορισμένα συγκεκριμένα 
προϊόντα, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 49 και 
τους όρους των άρθρων 50 και 51,
διαφορετικό τρόπο έκφρασης της καθαρής 
ποσότητας από αυτόν που θεσπίζεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

2. Προκειμένου να κατανοεί καλύτερα ο 
καταναλωτής τις πληροφορίες για τα
τρόφιμα που αναγράφονται στην 
επισήμανση, η Επιτροπή μπορεί να 
θεσπίζει για ορισμένα συγκεκριμένα 
προϊόντα, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 49, 
διαφορετικό τρόπο έκφρασης της καθαρής 
ποσότητας από αυτόν που θεσπίζεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 210
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 3 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Για να διασφαλιστεί ενιαία εφαρμογή 
του τρόπου αναγραφής της ημερομηνίας 
ελάχιστης διατήρησης που αναφέρεται στο 
σημείο 1 στοιχείο γ) του παραρτήματος Χ, 
η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2, 
εκτελεστικούς κανόνες προς τον σκοπό 
αυτόν.

3. Για να διασφαλιστεί ενιαία εφαρμογή 
του τρόπου αναγραφής της ημερομηνίας 
ελάχιστης διατήρησης που αναφέρεται στο 
σημείο 1 στοιχείο γ) του παραρτήματος Χ, 
η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, σύμφωνα 
με την διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2,
εκτελεστικές πράξεις που θέτουν
εκτελεστικούς κανόνες προς τον σκοπό 
αυτόν.

Or. en
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Τροπολογία 211
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος 
προέλευσης αναγράφονται υποχρεωτικά:

2. Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος 
προέλευσης αναγράφονται υποχρεωτικά:

α) όταν η μη αναγραφή τους ενδέχεται να 
παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς 
την πραγματική χώρα καταγωγής ή τον 
πραγματικό τόπο προέλευσης του 
τροφίμου, ιδίως αν οι πληροφορίες που 
συνοδεύουν το τρόφιμο ή η ετικέτα στο 
σύνολό της υπονοούν ότι το τρόφιμο έχει 
διαφορετική χώρα καταγωγής ή τόπο 
προέλευσης·

α) όταν η μη αναγραφή τους ενδέχεται να 
παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς 
την πραγματική χώρα καταγωγής ή τον 
πραγματικό τόπο προέλευσης του 
τροφίμου, ιδίως αν οι πληροφορίες που 
συνοδεύουν το τρόφιμο ή η ετικέτα στο 
σύνολό της υπονοούν ότι το τρόφιμο έχει 
διαφορετική χώρα καταγωγής ή τόπο 
προέλευσης·

β) για το κρέας των κωδικών 
συνδυασμένης ονοματολογίας ("ΣΟ") που 
απαριθμούνται στο παράρτημα XΙ. Η 
εφαρμογή του παρόντος στοιχείου 
υπόκειται στη θέσπιση των εκτελεστικών 
κανόνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6.

β) για το κρέας των κωδικών 
συνδυασμένης ονοματολογίας ("ΣΟ") που 
απαριθμούνται στο παράρτημα XΙ. Η 
εφαρμογή του παρόντος στοιχείου 
υπόκειται στη θέσπιση των εκτελεστικών 
κανόνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6.

(βα) για γαλακτοκομικά προϊόντα·
(ββ) για νωπά οπωροκηπευτικά προϊόντα·
(βγ) για άλλα προϊόντα ενός συστατικού· 
και
(βδ) κρέας, πουλερικά και ψάρια όταν 
χρησιμοποιούνται ως συστατικό σε 
μεταποιημένες τροφές.
Οσάκις υπάρχουν λόγοι για τους οποίους 
είναι πρακτικά αδύνατον να 
επισημαίνεται η χώρα καταγωγής, αντ' 
αυτού μπορεί να εμφαίνεται η ακόλουθη 
δήλωση: "απροσδιορίστου καταγωγής"

Or. en
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Τροπολογία 212
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος 
προέλευσης αναγράφονται υποχρεωτικά:

2. Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος 
προέλευσης αναγράφονται υποχρεωτικά 
για τα εξής προϊόντα:

Or. it

Τροπολογία 213
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος 
προέλευσης αναγράφονται υποχρεωτικά:

2. Η χώρα ή ο τόπος προέλευσης 
αναγράφονται υποχρεωτικά:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συμβαδίζει με την αλλαγή του ορισμού "τόπος προέλευσης", όπως συμφωνήθηκε 
στην πρώτη ανάγνωση του ΕΚ, και αποτρέπει την πώληση προϊόντων ως προερχόμενα από τη 
χώρα όπου "πραγματοποιήθηκε η τελευταία, οικονομικά δικαιολογημένη, ουσιαστική 
επεξεργασία" (όπως η προσθήκη σάλτσας σε ένα προϊόν). 

Τροπολογία 214
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – περίπτωση 1 (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

– Σε περίπτωση που υπάρχουν λόγοι για 
τους οποίους είναι πρακτικά αδύνατο να 
επισημαίνεται η χώρα καταγωγής ή ο 
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τόπος προέλευσης για το κρέας, τα 
πουλερικά και τα ψάρια σε μεταποιημένα 
τρόφιμα, αντ΄ αυτού μπορεί να 
εμφαίνεται η ακόλουθη δήλωση: 
"απροσδιορίστου καταγωγής". 

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν ο παρασκευαστής επιλέξει να χρησιμοποιήσει διάφορους προμηθευτές η επισήμανση της 
χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης δεν είναι ενδεχομένως δυνατή. 

Τροπολογία 215
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Για το κρέας και τα πουλερικά, η ένδειξη 
της χώρας 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. en

Αιτιολόγηση

Θέση του ΕΚ στην πρώτη ανάγνωση. 

Τροπολογία 216
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Για το κρέας και τα πουλερικά, η ένδειξη 
της χώρας 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.
Οσάκις υπάρχουν λόγοι για τους οποίους 
είναι πρακτικά αδύνατον να 
επισημαίνεται η χώρα καταγωγής, αντ' 
αυτού μπορεί να εμφαίνεται η ακόλουθη 
δήλωση: "απροσδιορίστου καταγωγής"

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση της θέσης του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση. 

Τροπολογία 217
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Οσάκις υπάρχουν λόγοι για τους οποίους 
είναι πρακτικά αδύνατον να 
επισημαίνεται η χώρα καταγωγής, αντ' 
αυτού μπορεί να εμφαίνεται η ακόλουθη 
δήλωση: "απροσδιορίστου καταγωγής".

Or. en

Αιτιολόγηση

Θέση του ΕΚ στην πρώτη ανάγνωση. 
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Τροπολογία 218
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

α) όταν η μη αναγραφή τους ενδέχεται να 
παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς 
την πραγματική χώρα καταγωγής ή τον 
πραγματικό τόπο προέλευσης του 
τροφίμου, ιδίως αν οι πληροφορίες που 
συνοδεύουν το τρόφιμο ή η ετικέτα στο 
σύνολό της υπονοούν ότι το τρόφιμο έχει
διαφορετική χώρα καταγωγής ή τόπο 
προέλευσης·

α) – κρέας·

– πουλερικά·
– γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα·
– άλλα προϊόντα που αποτελούνται από 
ένα μόνο συστατικό,
– κρέας, πουλερικά και ψάρια όταν 
χρησιμοποιούνται ως συστατικό σε 
μεταποιημένες τροφές.
Για το κρέας και τα πουλερικά, η ένδειξη 
της χώρας 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 παρέχονται 
πληροφορίες για κάθε έναν από τους 
διάφορους τόπους γέννησης, εκτροφής 
και σφαγής.
Για τα λοιπά τρόφιμα, η χώρα ή τόπος 
προέλευσης πρέπει να αναφέρεται όταν η 
μη αναγραφή τους ενδέχεται να 
παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς 
την πραγματική χώρα ή τον πραγματικό 
τόπο προέλευσης του τροφίμου, ιδίως αν 
οι πληροφορίες που συνοδεύουν το 
τρόφιμο ή η ετικέτα στο σύνολό της 
υπονοούν ότι το τρόφιμο έχει διαφορετική 
χώρα ή τόπο προέλευσης· σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις, η ένδειξη είναι σύμφωνη με 
τους κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 49 
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και υπόκειται στις προϋποθέσεις των 
άρθρων 50 και 51·

Or. it

Αιτιολόγηση
Πρβλ. τροπολογίες 101 και 328 της θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 219
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

α) όταν η μη αναγραφή τους ενδέχεται να 
παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς 
την πραγματική χώρα καταγωγής ή τον 
πραγματικό τόπο προέλευσης του 
τροφίμου, ιδίως αν οι πληροφορίες που 
συνοδεύουν το τρόφιμο ή η ετικέτα στο 
σύνολό της υπονοούν ότι το τρόφιμο έχει 
διαφορετική χώρα καταγωγής ή τόπο 
προέλευσης·

α) όταν η μη αναγραφή τους ενδέχεται να 
παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς 
την πραγματική καταγωγή του τροφίμου, 
ιδίως αν οι πληροφορίες που συνοδεύουν 
το τρόφιμο ή η ετικέτα στο σύνολό της 
υπονοούν ότι το τρόφιμο έχει διαφορετική 
χώρα ή τόπο προέλευσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συμβαδίζει με την αλλαγή του ορισμού "τόπος προέλευσης", όπως συμφωνήθηκε 
στην πρώτη ανάγνωση του ΕΚ, και αποτρέπει την πώληση προϊόντων ως προερχόμενα από τη 
χώρα όπου "πραγματοποιήθηκε η τελευταία, οικονομικά δικαιολογημένη, ουσιαστική 
επεξεργασία" (όπως η προσθήκη σάλτσας σε ένα προϊόν). 

Τροπολογία 220
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

β) για το κρέας των κωδικών 
συνδυασμένης ονοματολογίας ("ΣΟ") 
που απαριθμούνται στο παράρτημα XΙ. Η 

διαγράφεται
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εφαρμογή του παρόντος στοιχείου 
υπόκειται στη θέσπιση των εκτελεστικών 
κανόνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6.

Or. it

Τροπολογία 221
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(b) για το κρέας των κωδικών 
συνδυασμένης ονοματολογίας ("ΣΟ") 
που απαριθμούνται στο παράρτημα XΙ. Η 
εφαρμογή του παρόντος στοιχείου 
υπόκειται στη θέσπιση των εκτελεστικών 
κανόνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6.

διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης του κρέατος χοίρων, 
αιγοπροβάτων και πουλερικών θα οδηγήσει σε περιττή επιπλέον διοικητική επιβάρυνση για τους 
υπεύθυνους των επιχειρήσεων. Οι σημερινοί κανόνες επισήμανσης, σύμφωνα με τους οποίους η 
προέλευση μπορεί να αναφέρεται σε εθελοντική βάση εκτός εάν η παράλειψη της πληροφορίας 
αυτής ενδέχεται να παραπλανήσει σε σοβαρό βαθμό τους καταναλωτές ως προς την πραγματική 
προέλευση του τροφίμου, πρέπει να διατηρηθούν. 

Τροπολογία 222
Glenis Willmott, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

β) για το κρέας των κωδικών 
συνδυασμένης ονοματολογίας ("ΣΟ") 
που απαριθμούνται στο παράρτημα XΙ. Η 

β) για όλο το κρέας και τα πουλερικά·
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εφαρμογή του παρόντος στοιχείου 
υπόκειται στη θέσπιση των εκτελεστικών 
κανόνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές ενδιαφέρονται για την καλή διαβίωση των ζώων και για τις περιβαλλοντικές 
συνέπειες για όλο το κρέας και όχι μόνο για μερικές κατηγορίες. 

Τροπολογία 223
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

β) για το κρέας των κωδικών 
συνδυασμένης ονοματολογίας ("ΣΟ") 
που απαριθμούνται στο παράρτημα XΙ. Η 
εφαρμογή του παρόντος στοιχείου 
υπόκειται στη θέσπιση των εκτελεστικών 
κανόνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6.

β) – κρέας·

– πουλερικά,
– γαλακτοκομικά προϊόντα,
– νωπά οπωροκηπευτικά·
– λοιπά τρόφιμα που αποτελούνται από 
ένα μόνο συστατικό· και
– κρέας, πουλερικά και ψάρια όταν 
χρησιμοποιούνται ως συστατικό σε 
μεταποιημένες τροφές.
Για το κρέας και τα πουλερικά, η ένδειξη 
της χώρας 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, 
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εκτροφής και σφαγής.
Οσάκις υπάρχουν λόγοι για τους οποίους 
είναι πρακτικά αδύνατον να 
επισημαίνεται η χώρα καταγωγής, αντ' 
αυτού μπορεί να εμφαίνεται η ακόλουθη 
δήλωση: "απροσδιορίστου καταγωγής"

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρώτη ανάγνωση - Τροπολογίες 101 + 328.

Τροπολογία 224
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

β) για το κρέας των κωδικών 
συνδυασμένης ονοματολογίας ("ΣΟ") που 
απαριθμούνται στο παράρτημα XΙ. Η 
εφαρμογή του παρόντος στοιχείου 
υπόκειται στη θέσπιση των εκτελεστικών 
κανόνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6.

β) για το κρέας των κωδικών 
συνδυασμένης ονοματολογίας ("ΣΟ") που 
απαριθμούνται στο παράρτημα XΙ.

Or. fr

Τροπολογία 225
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

β) για το κρέας των κωδικών 
συνδυασμένης ονοματολογίας ("ΣΟ") 
που απαριθμούνται στο παράρτημα XΙ. Η 
εφαρμογή του παρόντος στοιχείου 
υπόκειται στη θέσπιση των εκτελεστικών 

β) για όλο το κρέας και τα πουλερικά·
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κανόνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6.

Or. en

Τροπολογία 226
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

β) για το κρέας των κωδικών 
συνδυασμένης ονοματολογίας ("ΣΟ") που 
απαριθμούνται στο παράρτημα XΙ. Η 
εφαρμογή του παρόντος στοιχείου 
υπόκειται στη θέσπιση των εκτελεστικών 
κανόνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6.

β) για το κρέας των κωδικών 
συνδυασμένης ονοματολογίας ("ΣΟ") που 
απαριθμούνται στο παράρτημα XΙ. Η 
εφαρμογή του παρόντος στοιχείου 
υπόκειται στη θέσπιση των εκτελεστικών 
κανόνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5.

Or. en

Τροπολογία 227
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Jill Evans, Michèle Rivasi, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(βα) για το κρέας, τα πουλερικά και τα 
ψάρια όταν χρησιμοποιούνται ως 
συστατικό σε μεταποιημένες τροφές. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να γνωρίζουν οι καταναλωτές από πού προέρχεται το κρέας, βεβαίως και όταν το 
κρέας χρησιμοποιείται σε μεταποιημένα τρόφιμα. Διαφορετικά, ο καταναλωτής μπορεί να 
υποθέσει ότι επειδή το μεταποιημένο προϊόν προέρχεται από ορισμένο τόπο και το κρέας πρέπει 
να προέρχεται από τον ίδιο τόπο, γεγονός που μπορεί να είναι πολύ παραπλανητικό διότι αυτή η 
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υπόθεση μπορεί να είναι εντελώς αβάσιμη. Πολλοί καταναλωτές είναι ευαισθητοποιημένοι για 
την καλή διαβίωση των ζώων και για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της μεταφοράς του κρέατος 
σε μακρινές αποστάσεις, και συνεπώς, αυτές οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες. 

Τροπολογία 228
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(βα) για τα συστατικά που αντιστοιχούν 
σε περισσότερο από το 50% τροφίμου.
Η εφαρμογή των στοιχείων β) και γ) 
εξαρτάται από τη θέσπιση των 
εκτελεστικών κανόνων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 6.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για την πληρέστερη ενημέρωση των καταναλωτών, θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική η 
αναφορά της καταγωγής κάθε συστατικού που περιέχεται σε ποσοστό 50% ή περισσότερο στην 
παρασκευή μεταποιημένου τροφίμου. Η επισήμανση αυτή αναμένεται να καλύψει ένα σημαντικό 
αριθμό προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με ένα μόνο συστατικό.

Τροπολογία 229
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(βα) για γαλακτοκομικά προϊόντα· 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θέση του ΕΚ στην πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 230
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(ββ) για νωπά οπωροκηπευτικά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θέση του ΕΚ στην πρώτη ανάγνωση. 

Τροπολογία 231
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β γ (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(βγ) για άλλα τρόφιμα που αποτελούνται 
από ένα μόνο συστατικό· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Θέση του ΕΚ στην πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 232
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β δ (νέο) 
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(βδ) για το κρέας, τα πουλερικά και τα 
ψάρια όταν χρησιμοποιούνται ως 
συστατικό σε μεταποιημένες τροφές. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Θέση του ΕΚ στην πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 233
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(βα) για γαλακτοκομικά προϊόντα· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση της θέσης του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση. 

Τροπολογία 234
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(ββ) για νωπά οπωροκηπευτικά· 

Or. en



AM\861438EL.doc 83/176 PE460.950v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση της θέσης του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση. 

Τροπολογία 235
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β γ (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(βγ) άλλα προϊόντα που αποτελούνται από 
ένα μόνο συστατικό· και

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση της θέσης του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση. 

Τροπολογία 236
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β δ (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(βδ) κρέας, πουλερικά και ψάρια όταν 
χρησιμοποιούνται ως συστατικό σε 
μεταποιημένα τρόφιμα.

Or. en

Τροπολογία 237
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(βα) στο βαθμό που αυτή η απαίτηση δεν 
θέτει σε κίνδυνο αδικαιολόγητα 
υφιστάμενες πρακτικές παραγωγής 
τροφίμων, εμπορίας και εξαγωγής· 
ειδικά, σε σχέση με το διασυνοριακό 
εμπόριο μεταξύ κρατών μελών 

Or. en

Τροπολογία 238
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που αναφέρεται η χώρα 
καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης 
τροφίμου και δεν είναι ίδια με τη χώρα 
καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης του 
πρωταρχικού συστατικού του:

διαγράφεται

α) αναφέρεται επίσης η χώρα καταγωγής 
ή ο τόπος προέλευσης του εν λόγω 
πρωταρχικού συστατικού· ή
β) αναφέρεται ότι η χώρα καταγωγής ή ο 
τόπος προέλευσης τού πρωταρχικού 
συστατικού είναι διαφορετικός από αυτόν 
του τροφίμου.
Η εφαρμογή της παρούσας παραγράφου 
υπόκειται στη θέσπιση των εκτελεστικών 
κανόνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6.

Or. it
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Τροπολογία 239
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που αναφέρεται η χώρα 
καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης 
τροφίμου και δεν είναι ίδια με τη χώρα 
καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης του 
πρωταρχικού συστατικού του:

διαγράφεται

(α) αναφέρεται επίσης η χώρα καταγωγής 
ή ο τόπος προέλευσης του εν λόγω 
πρωταρχικού συστατικού· ή
(β) αναφέρεται ότι η χώρα καταγωγής ή ο 
τόπος προέλευσης τού πρωταρχικού 
συστατικού είναι διαφορετικός από αυτόν 
του τροφίμου.
Η εφαρμογή της παρούσας παραγράφου 
υπόκειται στη θέσπιση των εκτελεστικών 
κανόνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Σε μερικές περιπτώσεις δεν είναι πάντα δυνατόν να δηλώνεται η χώρα προέλευσης, καθώς το 
διατροφικό περιεχόμενο του προϊόντος μπορεί να προέρχεται από διαφορετικές χώρες 
ταυτόχρονα και να αλλάζει καθημερινά. Οι σημερινοί κανόνες επισήμανσης καθορίζουν ότι η 
προέλευση μπορεί να αναφέρεται σε εθελοντική βάση εκτός εάν η παράλειψη της πληροφορίας 
αυτής ενδέχεται να παραπλανήσει σε σοβαρό βαθμό τους καταναλωτές ως προς την πραγματική 
προέλευση του τροφίμου. 

Τροπολογία 240
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που αναφέρεται η χώρα 
καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης 
τροφίμου και δεν είναι ίδια με τη χώρα 
καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης του 
πρωταρχικού συστατικού του:

διαγράφεται

α) αναφέρεται επίσης η χώρα καταγωγής 
ή ο τόπος προέλευσης του ή των εν λόγω 
πρωταρχικών συστατικών· 
β) αναφέρεται ότι η χώρα καταγωγής ή ο 
τόπος προέλευσης τού πρωταρχικού 
συστατικού είναι διαφορετικός από αυτόν 
του τροφίμου.
Η εφαρμογή της παρούσας παραγράφου 
υπόκειται στη θέσπιση των εκτελεστικών 
κανόνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6.

Or. es

Τροπολογία 241
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Σε περίπτωση που αναφέρεται η χώρα 
καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης 
τροφίμου και δεν είναι ίδια με τη χώρα 
καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης του 
πρωταρχικού συστατικού του:

διαγράφεται

α) αναφέρεται επίσης η χώρα καταγωγής 
ή ο τόπος προέλευσης του εν λόγω 
πρωταρχικού συστατικού· ή 
β) αναφέρεται ότι η χώρα καταγωγής ή ο 
τόπος προέλευσης τού πρωταρχικού 
συστατικού είναι διαφορετικός από αυτόν 
του τροφίμου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 172). Δεν έχει 
αποδειχθεί ότι χρειάζεται να αυξηθούν οι απαιτήσεις επισήμανσης σχετικά με την καταγωγή 
πρωταρχικών συστατικών, και αυτή η αύξηση θα είχε ως αποτέλεσμα πολλά δύσκολα 
προβλήματα για τις επιχειρήσεις τροφίμων. 

Τροπολογία 242
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Σε περίπτωση που αναφέρεται η χώρα 
καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης 
τροφίμου και δεν είναι ίδια με τη χώρα 
καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης του 
πρωταρχικού συστατικού του:

διαγράφεται

α) αναφέρεται επίσης η χώρα καταγωγής 
ή ο τόπος προέλευσης του εν λόγω 
πρωταρχικού συστατικού· ή 
β) αναφέρεται ότι η χώρα καταγωγής ή ο 
τόπος προέλευσης τού πρωταρχικού 
συστατικού είναι διαφορετικός από αυτόν 
του τροφίμου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 172). Δεν έχει 
αποδειχθεί ότι χρειάζονται απαιτήσεις επισήμανσης σχετικά με την καταγωγή πρωταρχικών 
προϊόντων, γεγονός που θα δημιουργούσε προβλήματα για τις επιχειρήσεις τροφίμων και θα 
ήταν επιζήμιο για θέματα απλοποίησης, σαφήνειας και συνέπειας.

Τροπολογία 243
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Σε περίπτωση που αναφέρεται η χώρα 
καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης 
τροφίμου και δεν είναι ίδια με τη χώρα 
καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης του 
πρωταρχικού συστατικού του:

διαγράφεται

α) αναφέρεται επίσης η χώρα καταγωγής 
ή ο τόπος προέλευσης του εν λόγω 
πρωταρχικού συστατικού· ή 
β) αναφέρεται ότι η χώρα καταγωγής ή ο 
τόπος προέλευσης τού πρωταρχικού 
συστατικού είναι διαφορετικός από αυτόν 
του τροφίμου.

Or. en

Τροπολογία 244
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Σε περίπτωση που αναφέρεται η χώρα 
καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης 
τροφίμου και δεν είναι ίδια με τη χώρα 
καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης του 
πρωταρχικού συστατικού του:

Σε περίπτωση που αναφέρεται η χώρα ή ο 
τόπος προέλευσης τροφίμου και δεν είναι 
ίδια με τη χώρα καταγωγής ή τον τόπο 
προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού 
του:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συμβαδίζει με την αλλαγή του ορισμού "τόπος προέλευσης", όπως συμφωνήθηκε 
στην πρώτη ανάγνωση του ΕΚ, και αποτρέπει την πώληση προϊόντων ως προερχόμενα από τη 
χώρα όπου "πραγματοποιήθηκε η τελευταία, οικονομικά δικαιολογημένη, ουσιαστική 
επεξεργασία" (όπως η προσθήκη σάλτσας σε ένα προϊόν). 
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Τροπολογία 245
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

α) αναφέρεται επίσης η χώρα καταγωγής ή 
ο τόπος προέλευσης του εν λόγω 
πρωταρχικού συστατικού· ή 

α) αναφέρεται επίσης η χώρα ή ο τόπος 
προέλευσης του εν λόγω πρωταρχικού 
συστατικού· ή 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συμβαδίζει με την αλλαγή του ορισμού "τόπος προέλευσης", όπως συμφωνήθηκε 
στην πρώτη ανάγνωση του ΕΚ, και αποτρέπει την πώληση προϊόντων ως προερχόμενα από τη 
χώρα όπου "πραγματοποιήθηκε η τελευταία, οικονομικά δικαιολογημένη, ουσιαστική 
επεξεργασία" (όπως η προσθήκη σάλτσας σε ένα προϊόν). 

Τροπολογία 246
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

αα) Το όνομα ή η διεύθυνση του 
υπευθύνου της επιχείρησης τροφίμων που 
αναγράφονται στην ετικέτα δεν πρέπει να 
αποτελούν ένδειξη της χώρας καταγωγής 
ή του τόπου προέλευσης του τροφίμου·

Or. fr

Τροπολογία 247
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

β) αναφέρεται ότι η χώρα καταγωγής ή ο β) αναφέρεται ότι η χώρα ή ο τόπος 
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τόπος προέλευσης τού πρωταρχικού 
συστατικού είναι διαφορετικός από αυτόν 
του τροφίμου.

προέλευσης τού πρωταρχικού συστατικού 
είναι διαφορετικός από αυτόν του 
τροφίμου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συμβαδίζει με την αλλαγή του ορισμού "τόπος προέλευσης", όπως συμφωνήθηκε 
στην πρώτη ανάγνωση του ΕΚ, και αποτρέπει την πώληση προϊόντων ως προερχόμενα από τη 
χώρα όπου "πραγματοποιήθηκε η τελευταία, οικονομικά δικαιολογημένη, ουσιαστική 
επεξεργασία" (όπως η προσθήκη σάλτσας σε ένα προϊόν). 

Τροπολογία 248
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η εφαρμογή της παρούσας παραγράφου 
υπόκειται στη θέσπιση των εκτελεστικών 
κανόνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 6.

Η εφαρμογή της παρούσας παραγράφου 
υπόκειται στη θέσπιση των εκτελεστικών 
κανόνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5.

Or. en

Τροπολογία 249
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο εντός πέντε ετών από την 
ημερομηνία εφαρμογής της παραγράφου 
2 στοιχείο β), στην οποία θα αξιολογείται 
η υποχρεωτική αναγραφή της χώρας 
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για 
τα προϊόντα που αναφέρονται στο εν 

διαγράφεται
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λόγω στοιχείο.

Or. it

Τροπολογία 250
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο εντός πέντε ετών από την 
ημερομηνία εφαρμογής της παραγράφου 
2 στοιχείο β), στην οποία θα αξιολογείται 
η υποχρεωτική αναγραφή της χώρας 
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για 
τα προϊόντα που αναφέρονται στο εν 
λόγω στοιχείο.

διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι σημερινοί κανόνες επισήμανσης, σύμφωνα με τους οποίους η προέλευση μπορεί να 
αναφέρεται σε εθελοντική βάση εκτός εάν η παράλειψη της πληροφορίας αυτής ενδέχεται να 
παραπλανήσει σε σοβαρό βαθμό τους καταναλωτές ως προς την πραγματική προέλευση του 
τροφίμου, πρέπει να διατηρηθούν. 

Τροπολογία 251
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5. Έως ..*, η Επιτροπή θα υποβάλει 
εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με την 
υποχρεωτική αναγραφή της χώρας 
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για: 

διαγράφεται
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α) τα είδη κρέατος εκτός των βόειων και 
εκείνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β),
β) το γάλα,
γ) το γάλα ως συστατικό γαλακτοκομικών 
προϊόντων,
δ) το κρέας ως συστατικό,
ε) τα μη μεταποιημένα τρόφιμα,
στ) τα προϊόντα που αποτελούνται από 
ένα μόνο συστατικό,
ζ) τα συστατικά που αντιστοιχούν σε 
περισσότερο από το 50% τροφίμου.
Οι εκθέσεις αυτές λαμβάνουν υπόψη την 
ανάγκη ενημέρωσης του καταναλωτή, το 
εφικτό της παροχής της υποχρεωτικής 
αναγραφής που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο και την ανάλυση του κόστους και 
του οφέλους από την εισαγωγή των 
μέτρων αυτών, συμπεριλαμβανομένων 
του νομικού αντικτύπου στην εσωτερική 
αγορά και του αντικτύπου στο διεθνές 
εμπόριο.
Η Επιτροπή μπορεί να συνοδεύσει τις 
εκθέσεις αυτές με προτάσεις για 
τροποποίηση των οικείων διατάξεων της 
Ένωσης.
__________________
39 *ΕΕ: Παρακαλούμε εισάγετε 
ημερομηνία: τρία έτη από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. it

Τροπολογία 252
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5 
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5. Έως …39, η Επιτροπή θα υποβάλει 
εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με την 
υποχρεωτική αναγραφή της χώρας 
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για:

διαγράφεται

(α) τα είδη κρέατος εκτός των βόειων και 
εκείνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β),
(β) το γάλα·
(γ) το γάλα ως συστατικό 
γαλακτοκομικών προϊόντων·
(δ) το κρέας ως συστατικό·
(ε) τα μη μεταποιημένα τρόφιμα·
(στ) τα προϊόντα που αποτελούνται από 
ένα μόνο συστατικό,
(ζ) τα συστατικά που αντιστοιχούν σε 
περισσότερο από το 50% τροφίμου.
Οι εκθέσεις αυτές λαμβάνουν υπόψη την 
ανάγκη ενημέρωσης του καταναλωτή, το 
εφικτό της παροχής της υποχρεωτικής 
αναγραφής που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο και την ανάλυση του κόστους και 
του οφέλους από την εισαγωγή των 
μέτρων αυτών, συμπεριλαμβανομένων 
του νομικού αντικτύπου στην εσωτερική 
αγορά και του αντικτύπου στο διεθνές
εμπόριο.
Η Επιτροπή μπορεί να συνοδεύσει τις 
εκθέσεις αυτές με προτάσεις για 
τροποποίηση των οικείων διατάξεων της 
Ένωσης.
__________________
39 *ΕΕ: τρία έτη από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού.

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθούν μέτρα, ούτως ώστε η υποχρεωτική επισήμανση της καταγωγής και 
προέλευσης του κρέατος χοίρων, αιγοπροβάτων και πουλερικών να μην ερμηνευθεί ως 
επισήμανση ποιότητας. Το ίδιο ισχύει για το γάλα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα άλλα 
προαναφερθέντα προϊόντα. Σε οποιοδήποτε κράτος μέλος και να έχουν παραχθεί, τρόφιμα 
πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας παντού στην ΕΕ. Η υποχρεωτική επισήμανση της προέλευσης 
θα προσθέσει διοικητικό φόρτο εις βάρος των επιχειρήσεων.

Τροπολογία 253
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5. Έως …39, η Επιτροπή θα υποβάλει 
εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με την 
υποχρεωτική αναγραφή της χώρας 
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για:

διαγράφεται

α) τα είδη κρέατος εκτός των βόειων και 
εκείνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β),
β) το γάλα·
γ) το γάλα ως συστατικό γαλακτοκομικών 
προϊόντων·
δ) το κρέας ως συστατικό·
ε) τα μη μεταποιημένα τρόφιμα·
στ) τα τρόφιμα που αποτελούνται από ένα 
μόνο συστατικό
(ζ) και τα συστατικά που αντιστοιχούν σε 
περισσότερο από το 50% τροφίμου.
Οι εκθέσεις αυτές λαμβάνουν υπόψη την 
ανάγκη ενημέρωσης του καταναλωτή, το 
εφικτό της παροχής της υποχρεωτικής 
αναγραφής που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο και την ανάλυση του κόστους και 
του οφέλους από την εισαγωγή των 
μέτρων αυτών, συμπεριλαμβανομένων 
του νομικού αντικτύπου στην εσωτερική 
αγορά και του αντικτύπου στο διεθνές 
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εμπόριο.
Η Επιτροπή μπορεί να συνοδεύσει τις 
εκθέσεις αυτές με προτάσεις για 
τροποποίηση των οικείων διατάξεων της 
Ένωσης.
__________________
39. *ΕΕ: Παρακαλούμε εισάγετε: τρία έτη 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 254
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Έως …39, η Επιτροπή θα υποβάλει 
εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με την 
υποχρεωτική αναγραφή της χώρας 
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για:

διαγράφεται

α) τα είδη κρέατος εκτός των βόειων και 
εκείνων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο β),
β) το γάλα·
γ) το γάλα ως συστατικό γαλακτοκομικών 
προϊόντων·
δ) το κρέας ως συστατικό·
ε) τα μη μεταποιημένα τρόφιμα·
στ) τα τρόφιμα που αποτελούνται από ένα 
μόνο συστατικό
(ζ) και τα συστατικά που αντιστοιχούν σε 
περισσότερο από το 50% τροφίμου.
__________________
39 *ΕΕ: Παρακαλούμε εισάγετε: τρία έτη 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
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κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 255
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Έως …39, η Επιτροπή θα υποβάλει 
εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με την 
υποχρεωτική αναγραφή της χώρας 
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για:

Έως …39, η Επιτροπή θα υποβάλει 
εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με την 
υποχρεωτική αναγραφή της χώρας ή του 
τόπου προέλευσης για:

__________________
39 *ΕΕ: Παρακαλούμε εισάγετε: τρία έτη 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τούτο συμβαδίζει με την τροποποίηση του ορισμού του τόπου προέλευσης, που αποφασίστηκε 
κατά την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ, και παρεμποδίζει πωλήσεις προϊόντων που κατάγονται από 
τη χώρα στην οποία "πραγματοποιήθηκε η τελευταία, οικονομικά δικαιολογημένη, ουσιαστική 
μεταποίηση" (όπως η προσθήκη υλικών επεξεργασίας σε ένα προϊόν). 

Τροπολογία 256
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

η) το ουίσκι

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το ουίσκι που πωλείται στην ΕΕ φέρει συνήθως επισήμανση της χώρας προέλευσής του, και η 
πληροφορία αυτή έχει μεγάλη σημασία για τους καταναλωτές. Ωστόσο, ορισμένα ουίσκι δεν 
φέρουν επισήμανση του τόπου προέλευσης αλλά χρησιμοποιούν άλλες ενδείξεις που 
υποδεικνύουν ότι προέρχονται από μία από τις κύριες χώρες παραγωγής ουίσκι ενώ στην 
πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει. Είναι συνεπώς σκόπιμο να περιληφθεί το ουίσκι στον 
κατάλογο των τροφίμων που θα αξιολογηθεί από την Επιτροπή προκειμένου να καθορίσει κατά 
πόσο θα πρέπει να καθιερωθεί υποχρεωτική επισήμανση της χώρας προέλευσης.

Τροπολογία 257
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

στ) τα προϊόντα που αποτελούνται από 
ένα μόνο συστατικό,

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 258
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

ζ) τα συστατικά που αντιστοιχούν σε 
περισσότερο από το 50% τροφίμου.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 259
Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Οι εκθέσεις αυτές λαμβάνουν υπόψη την 
ανάγκη ενημέρωσης του καταναλωτή, το 
εφικτό της παροχής της υποχρεωτικής 
αναγραφής που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο και την ανάλυση του κόστους και 
του οφέλους από την εισαγωγή των μέτρων
αυτών, συμπεριλαμβανομένων του 
νομικού αντικτύπου στην εσωτερική αγορά 
και του αντικτύπου στο διεθνές εμπόριο.

Οι εκθέσεις αυτές λαμβάνουν υπόψη την 
ανάγκη ενημέρωσης του καταναλωτή, το 
εφικτό της παροχής της υποχρεωτικής 
αναγραφής που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο, που θα καθορίζεται με 
περιπτωσιολογική προσέγγιση στο 
κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο
λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του εν λόγω προϊόντος,
και την ανάλυση του κόστους και του 
οφέλους από την εισαγωγή των μέτρων 
αυτών, συμπεριλαμβανομένων του 
νομικού αντικτύπου στην εσωτερική αγορά 
και του αντικτύπου στο διεθνές εμπόριο.

Or. en

Τροπολογία 260
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Οι εκθέσεις αυτές λαμβάνουν υπόψη την 
ανάγκη ενημέρωσης του καταναλωτή, το 
εφικτό της παροχής της υποχρεωτικής 
αναγραφής που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο και την ανάλυση του κόστους και 
του οφέλους από την εισαγωγή των μέτρων 
αυτών, συμπεριλαμβανομένων του 
νομικού αντικτύπου στην εσωτερική αγορά 
και του αντικτύπου στο διεθνές εμπόριο.

Οι εκθέσεις αυτές λαμβάνουν υπόψη την 
ανάγκη ενημέρωσης του καταναλωτή, το 
εφικτό της παροχής της υποχρεωτικής 
αναγραφής που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο, που θα καθορίζεται με 
περιπτωσιολογική προσέγγιση στο 
κατάλληλο γεωγραφικό επίπεδο
λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των εν λόγω προϊόντων,
και την ανάλυση του κόστους και του 
οφέλους από την εισαγωγή των μέτρων 
αυτών, συμπεριλαμβανομένων του 
νομικού αντικτύπου στην εσωτερική αγορά 
και του αντικτύπου στο διεθνές εμπόριο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη 
"δέσμη μέτρων για την ποιότητα" που εξετάζεται στην Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Η "δέσμη μέτρων για την ποιότητα" δημιουργεί νομική βάση για την επισήμανση 
του τόπου γεωργικής παραγωγής, στο πλαίσιο των προτύπων εμπορίας . Η πρόταση σχετικά με 
την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα θα πρέπει να εξετάσει τον καθορισμό πιθανού 
πλαισίου για τη χώρα καταγωγής και τον τόπο προέλευσης, χωρίς να περιλαμβάνει την 
επισήμανση των συστατικών, καθώς και την εναρμόνιση της διατύπωσης των νομοθετικών 
διατάξεων.

Τροπολογία 261
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3 α (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3α. Το όνομα ή η διεύθυνση του 
υπευθύνου της επιχείρησης τροφίμων που 
αναφέρονται στην επισήμανση δεν 
συνιστά ένδειξη της χώρας καταγωγής ή 
του τόπου προέλευσης του εν λόγω 
τροφίμου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να εξασφαλιστεί συνεκτική διατύπωση με εκείνη που ήδη 
αναφέρεται στην τελευταία πρόταση της αιτιολογικής σκέψης 31 της κοινής θέσης του 
Συμβουλίου. 

Τροπολογία 262
János Áder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5 α (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5α. Το όνομα ή η διεύθυνση του 
υπευθύνου της επιχείρησης τροφίμων που 
αναφέρονται στην επισήμανση δεν 
συνιστά ένδειξη της χώρας καταγωγής ή 
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του τόπου προέλευσης του εν λόγω 
τροφίμου.

Or. en

Τροπολογία 263
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 6 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

6. Έως ...40,  η Επιτροπή θα εγκρίνει, 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
του άρθρου 46 παράγραφος 2, 
εκτελεστικούς κανόνες σχετικά με την 
εφαρμογή της παραγράφου 2 στοιχείο β) 
και της παραγράφου 3.

διαγράφεται

__________________
40 *ΕΕ: Παρακαλούμε εισάγετε 
ημερομηνία: δύο έτη από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. it

Τροπολογία 264
Marianne Thyssen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 6 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

6. Έως …40, η Επιτροπή θα εγκρίνει, 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
του άρθρου 46 παράγραφος 2, 
εκτελεστικούς κανόνες σχετικά με την 
εφαρμογή της παραγράφου 2 στοιχείο β) 
και της παραγράφου 3.

διαγράφεται

__________________
40 *ΕΕ: δύο έτη από την έναρξη ισχύος 
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του παρόντος κανονισμού.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης του κρέατος χοίρων, 
αιγοπροβάτων και πουλερικών θα οδηγήσει σε περιττή επιπλέον διοικητική επιβάρυνση για τους 
υπεύθυνους των επιχειρήσεων. Οι σημερινοί κανόνες επισήμανσης, που καθορίζουν ότι η 
προέλευση μπορεί να αναφέρεται σε εθελοντική βάση εκτός εάν η παράλειψη της πληροφορίας 
αυτής ενδέχεται να παραπλανήσει σε σοβαρό βαθμό τους καταναλωτές ως προς την πραγματική 
προέλευση του τροφίμου, πρέπει να διατηρηθούν. Το ίδιο ισχύει για το άρθρο 5(5).

Τροπολογία 265
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 6 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

6. Έως …40, η Επιτροπή θα εγκρίνει, 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
του άρθρου 46, παράγραφος 2, 
εκτελεστικούς κανόνες σχετικά με την 
εφαρμογή της παραγράφου 2, στοιχείο β), 
και της παραγράφου 3.

6. Έως …40, η Επιτροπή θα εγκρίνει, 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
του άρθρου 46, παράγραφος 2, 
εκτελεστικούς κανόνες σχετικά με την 
εφαρμογή της παραγράφου 2, στοιχεία β) 
και γ) και της παραγράφου 3.

__________________ __________________
40 ΕΕ: Παρακαλούμε εισάγετε ημερομηνία: 
δύο έτη από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού. 

40 ΕΕ: Παρακαλούμε εισάγετε ημερομηνία: 
δύο έτη από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού. 

Or. fr

Τροπολογία 266
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – νέα αρίθμηση της παραγράφου 6 ως παραγράφου 4α 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

6. Έως …40, η Επιτροπή θα εγκρίνει, 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 

4α. Έως …40, η Επιτροπή θα εγκρίνει, 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
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του άρθρου 46 παράγραφος 2, 
εκτελεστικούς κανόνες σχετικά με την 
εφαρμογή της παραγράφου 2 στοιχείο β) 
και της παραγράφου 3.

του άρθρου 46 παράγραφος 2, 
εκτελεστικούς κανόνες σχετικά με την 
εφαρμογή της παραγράφου 2 στοιχείο β) 
και της παραγράφου 3.

__________________ __________________
40 ΕΕ: Παρακαλούμε εισάγετε: τρία έτη από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

40 ΕΕ: Παρακαλούμε εισάγετε: τρία έτη 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 267
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Mario Pirillo, Vittorio 
Prodi, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Rosario 
Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 α (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

25α. Το όνομα ή η διεύθυνση του 
υπευθύνου της επιχείρησης τροφίμων που 
αναφέρονται στην επισήμανση δεν 
συνιστά ένδειξη της χώρας καταγωγής ή 
του τόπου προέλευσης του εν λόγω 
τροφίμου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να διευκρινιστεί στο άρθρο 25 σχετικά με την επισήμανση της 
προέλευσης, η διάταξη που ήδη αναφέρεται στην τελευταία πρόταση της αιτιολογικής σκέψης 31 
της κοινής θέσης του Συμβουλίου. 

Τροπολογία 268
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 α (νέο) 
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Το όνομα ή η διεύθυνση του υπευθύνου 
της επιχείρησης τροφίμων που 
αναφέρονται στην επισήμανση δεν 
συνιστά ένδειξη της χώρας καταγωγής ή 
του τόπου προέλευσης του εν λόγω 
τροφίμου.

Or. en

Τροπολογία 269
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει, 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 
2, λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή 
της παραγράφου 1 για ορισμένα τρόφιμα.

2. Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει, 
σύμφωνα με την διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2, 
εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν
λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή της 
παραγράφου 1 για ορισμένα τρόφιμα.

Or. en

Τροπολογία 270
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

β) ποσότητες λίπους, κορεσμένων, 
υδατανθράκων, σακχάρων, πρωτεϊνών και 
αλατιού.

β) ποσότητες λίπους, κορεσμένων, trans-
λιπαρών, υδατανθράκων, σακχάρων, 
πρωτεϊνών και αλατιού.

Or. en
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Τροπολογία 271
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

β) ποσότητες λίπους, κορεσμένων, 
υδατανθράκων, σακχάρων, πρωτεϊνών
και αλατιού.

β) ποσότητες λίπους, κορεσμένων, 
σακχάρων, και αλατιού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εν λόγω θρεπτικά συστατικά και συστατικά ενέργειας είναι τα σημαντικότερα για τους 
καταναλωτές και για το λόγο αυτό πρέπει να τοποθετούνται στο εμπρόσθιο τμήμα της 
συσκευασίας. 

Τροπολογία 272
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

β) ποσότητες λίπους, κορεσμένων, 
υδατανθράκων, σακχάρων, πρωτεϊνών και 
αλατιού.

β) ποσότητες λίπους, τεχνητών trans-
λιπαρών, κορεσμένων, υδατανθράκων, 
σακχάρων, πρωτεϊνών και αλατιού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέρος της τροπολογίας 144 κατά την πρώτη ανάγνωση 

Τροπολογία 273
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

β) ποσότητες λίπους, κορεσμένων, β) ποσότητες λίπους, κορεσμένων, 
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υδατανθράκων, σακχάρων, πρωτεϊνών και 
αλατιού.

υδατανθράκων, σακχάρων, πρωτεϊνών 
τεχνητών trans-λιπαρών οξέων και 
αλατιού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι με τις προσπάθειες αναδιατύπωσης έχουν μειωθεί αισθητά τα επίπεδα βιομηχανικών 
trans-λιπαρών οξέων στα τρόφιμα κατά τα τελευταία χρόνια, τα διαθέσιμα στοιχεία 
υποδεικνύουν ότι η υπερβολική πρόσληψη τεχνητών trans-λιπαρών οξέων έχει δυσμενείς 
επιπτώσεις στην υγεία και συντελεί σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της στεφανιαίας νόσου. 
Αφετέρου, η επισήμανση φυσικών trans-λιπαρών που παράγονται στο στομάχι της αγελάδας και 
συνεπώς ενυπάρχουν στο κρέας και το γάλα, δεν δικαιολογείται από πλευράς δημόσιας υγείας. 

Τροπολογία 274
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

β) ποσότητες λίπους, κορεσμένων, 
υδατανθράκων, σακχάρων, πρωτεϊνών και 
αλατιού.

β) ποσότητες λίπους, κορεσμένων, trans-
λιπαρών οξέων, υδατανθράκων, 
σακχάρων, πρωτεϊνών και αλατιού.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 144 του ΕΚ κατά την 1η ανάγνωση.

Τροπολογία 275
Giommaria Uggias, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

β) ποσότητες λίπους, κορεσμένων, 
υδατανθράκων, σακχάρων, πρωτεϊνών και 
αλατιού.

β) ποσότητες λίπους, κορεσμένων, 
υδατανθράκων, σακχάρων, φυσικών 
αντιοξειδωτικών (χαρακτηριστικών της 
καταγωγής της πρώτης ύλης), πρωτεϊνών 
και αλατιού.
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Or. it

Τροπολογία 276
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, Carl Schlyter, 
Kartika Tamara Liotard

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

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(βα) τις ποσότητες πρωτεϊνών, 
υδατανθράκων και trans-λιπαρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω θρεπτικές ουσίες είναι σημαντικές για τους καταναλωτές και για το λόγο αυτό 
πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά στο οπίσθιο μέρος της συσκευασίας. 

Τροπολογία 277
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

α) trans, διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 278
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Michèle Rivasi, Kartika Tamara Liotard, Carl 
Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

α) trans, διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν ιδιαίτερα παραπλανητικό να πραγματοποιείται εκούσια επισήμανση των trans-
λιπαρών· η επισήμανση για τα trans-λιπαρά πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά στο οπίσθιο 
μέρος της συσκευασίας. 

Τροπολογία 279
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

α) trans, διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στο άρθρο 29, παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β και τροπολογία 146 που 
εγκρίθηκε στην πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 280
Esther de Lange

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

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(δα) χοληστερόλη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμβιβαστική διατύπωση μεταξύ Συμβουλίου και ΕΚ κατά την πρώτη ανάγνωση προκειμένου 
να παρέχονται εκτενέστερες πληροφορίες στην επισήμανση θρεπτικών ουσιών σε εκούσια βάση. 
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Τροπολογία 281
Esther de Lange

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

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(στ α) νάτριο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμβιβαστική διατύπωση μεταξύ Συμβουλίου και ΕΚ κατά την πρώτη ανάγνωση προκειμένου 
να παρέχονται εκτενέστερες πληροφορίες στην επισήμανση θρεπτικών ουσιών σε εκούσια βάση.

Τροπολογία 282
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

στ α) νάτριο·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το νάτριο βρίσκεται με φυσικό τρόπο σε μερικά τρόφιμα και συστατικά που δεν περιέχουν αλάτι 
(γιαούρτι, γάλα, για παράδειγμα). Ο καταναλωτής πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει την 
πραγματική περιεκτικότητα των τροφίμων σε νάτριο. Έτσι, οι επιχειρήσεις θα έχουν τη 
δυνατότητα να διευκρινίζουν και να συμπληρώνουν τις υποχρεωτικές πληροφορίες που 
αναγράφονται για το αλάτι.

Τροπολογία 283
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Εφόσον η επισήμανση ενός 
προσυσκευασμένου τροφίμου προβλέπει 

3. Εφόσον η επισήμανση ενός 
προσυσκευασμένου τροφίμου προβλέπει 
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την υποχρεωτική διατροφική δήλωση της 
παραγράφου 1, οι πληροφορίες για την 
ενεργειακή αξία και τις ποσότητες σε λίπη, 
κορεσμένα, σάκχαρα και αλάτι μπορούν 
να επαναλαμβάνονται σε αυτήν.

την υποχρεωτική διατροφική δήλωση της 
παραγράφου 1, οι πληροφορίες για την 
ενεργειακή αξία και τις ποσότητες σε λίπη, 
κορεσμένα, σάκχαρα και αλάτι μπορούν 
να επαναλαμβάνονται χρησιμοποιώντας 
το απλοποιημένο σύστημα επισήμανσης 
σύμφωνα με το άρθρο 33, παράγραφος 3. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 33 (3).

Τροπολογία 284
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Εφόσον η επισήμανση ενός 
προσυσκευασμένου τροφίμου προβλέπει 
την υποχρεωτική διατροφική δήλωση της 
παραγράφου 1, οι πληροφορίες για την 
ενεργειακή αξία και τις ποσότητες σε λίπη, 
κορεσμένα, σάκχαρα και αλάτι μπορούν να 
επαναλαμβάνονται σε αυτήν.

3. Εφόσον η επισήμανση ενός 
προσυσκευασμένου τροφίμου προβλέπει 
την υποχρεωτική διατροφική δήλωση τπου 
αναφέρεται στο άρθρο 29, παραγράφος 1, 
οι πληροφορίες για την ενεργειακή αξία 
επαναλαμβάνονται στο κύριο οπτικό 
πεδίο. Επιπλέον οι ποσότητες σε λίπη, 
κορεσμένα, σάκχαρα και αλάτι μπορούν 
επίσης να επαναλαμβάνονται σε αυτήν. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες για την ενεργειακή αξία είναι οι σημαντικότερες για τον καταναλωτή και για το 
λόγο αυτό πρέπει να επαναλαμβάνονται, εκτός από τον υποχρεωτικό διατροφικό πίνακα, στο 
εμπρόσθιο τμήμα της συσκευασίας. Επιπλέον, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα να 
επαναλαμβάνονται αντιστοίχως σε εκούσια βάση τα σημαντικότερα θρεπτικά συστατικά (λίπη, 
κορεσμένα, σάκχαρα και αλάτι ).
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Τροπολογία 285
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 35 
παράγραφος 1, εφόσον η επισήμανση των 
προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 
16 παράγραφος 4 προβλέπει διατροφική 
δήλωση, το περιεχόμενο της δήλωσης 
μπορεί να περιορίζεται μόνο στην 
ενεργειακή αξία.

4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 35 
παράγραφος 1, εφόσον η επισήμανση των 
προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 
16 παράγραφος 4 προβλέπει διατροφική 
δήλωση, το περιεχόμενο της δήλωσης 
μπορεί να περιορίζεται στην ενεργειακή 
αξία και στη ζάχαρη.

Or. en

Τροπολογία 286
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 49 και τους όρους των άρθρων 
50 και 51, συντελεστές μετατροπής για τις 
βιταμίνες και τα ανόργανα συστατικά που 
αναφέρονται στο σημείο 1 του μέρους Α 
του παραρτήματος ΧΙΙΙ, για τον 
ακριβέστερο υπολογισμό της 
περιεκτικότητας των εν λόγω βιταμινών 
και ανόργανων συστατικών στα τρόφιμα. 
Οι συντελεστές μετατροπής αυτοί 
προστίθενται στο παράρτημα XIV.

2. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, μέσω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με 
το άρθρο 49, συντελεστές μετατροπής για 
τις βιταμίνες και τα ανόργανα συστατικά 
που αναφέρονται στο σημείο 1 του μέρους 
Α του παραρτήματος ΧΙΙΙ, για τον 
ακριβέστερο υπολογισμό της 
περιεκτικότητας των εν λόγω βιταμινών 
και ανόργανων συστατικών στα τρόφιμα. 
Οι συντελεστές μετατροπής αυτοί 
προστίθενται στο παράρτημα XIV.

Or. en
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Τροπολογία 287
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 46 παράγραφος 2, να εγκρίνει 
λεπτομερείς κανόνες για την ενιαία 
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου όσον 
αφορά την ακρίβεια των δηλούμενων 
τιμών, όπως οι διαφορές μεταξύ των 
δηλούμενων τιμών και αυτών που 
διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια 
επίσημων ελέγχων.

Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο 
άρθρο 46 παράγραφος 2, να εγκρίνει 
εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν
λεπτομερείς κανόνες για την ενιαία 
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου όσον 
αφορά την ακρίβεια των δηλούμενων 
τιμών, όπως οι διαφορές μεταξύ των 
δηλούμενων τιμών και αυτών που 
διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια 
επίσημων ελέγχων.

Or. en

Τροπολογία 288
Dagmar Roth-Behrendt, Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Η ενεργειακή αξία και η ποσότητα
θρεπτικών ουσιών που αναφέρονται στο 
άρθρο 29 παράγραφοι 1 ως 5 εκφράζεται
ανά 100g ή ανά 100ml.

2. Η διατροφική δήλωση στο οπίσθιο 
μέρος της συσκευασίας περιλαμβάνει την 
ποσότητα ενέργειας σε kcal και όλες τις 
υποχρεωτικές θρεπτικές ουσίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 29, παράγραφος 1 
και, όπου κρίνεται σκόπιμο, τις 
προαιρετικές θρεπτικές ουσίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 29, παράγραφος 
2.

Εκφράζεται , ανάλογα με την περίπτωση, 
με τη σειρά παρουσίασης που 
προβλέπεται στο Παράρτημα XV, τόσο
ανά 100 g/ml όσο και ανά μερίδα.

Παρουσιάζεται με μορφή πίνακα και με 
τους αριθμούς σε αντιστοίχιση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρώτη ανάγνωση - τροπολογία 313.

Τροπολογία 289
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Εκτός από τη μορφή της έκφρασης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2, η 
ενεργειακή αξία και οι ποσότητες των
θρεπτικών ουσιών που προβλέπονται στο 
άρθρο 29 παράγραφοι 1, 3, 4 και 5 
μπορούν να εκφράζονται, ανάλογα με την 
περίπτωση, και ως ποσοστό των 
προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς 
που καθορίζονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος XΙΙI σε σχέση με τη βάση 
ανά 100g ή ανά 100ml.

4. Εκτός από τη μορφή της έκφρασης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2, η 
ενεργειακή αξία και οι ποσότητες του 
λίπους, των κορεσμένων, των σακχάρων,
και του αλατιού και ως ποσοστό των 
προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς 
που καθορίζονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος XΙΙI σε σχέση με τη βάση 
ανά 100g ή ανά 100ml.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές χρειάζονται ενδείξεις προκειμένου να προσδιορίσουν την ημερήσια πρόσληψη 
συγκεκριμένης θρεπτικής ουσίας. Λ.χ. η ένδειξη "περιλαμβάνει 7 g. άλατος ανά 100 g." δεν 
παρέχει καμία πληροφορία στον καταναλωτή όσον αφορά τη μέση συνιστώμενη ημερήσια δόση. 

Τροπολογία 290
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 4 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Για τη διασφάλιση της ενιαίας 
εφαρμογής της έκφρασης της διατροφικής 
δήλωσης ανά μερίδα ή μονάδα 
κατανάλωσης και για τη διαμόρφωση 

4. Για τη διασφάλιση της ενιαίας
εφαρμογής της έκφρασης της διατροφικής 
δήλωσης ανά μερίδα ή μονάδα 
κατανάλωσης και για τη διαμόρφωση 
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ενιαίας βάσης σύγκρισης για τον 
καταναλωτή, η Επιτροπή μπορεί, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν την καταναλωτική 
συμπεριφορά των καταναλωτών στην 
πράξη, καθώς και διατροφικές συστάσεις, 
να θεσπίζει κανόνες για συγκεκριμένες 
κατηγορίες τροφίμων όσον αφορά την 
έκφραση ανά μερίδα ή μονάδα 
κατανάλωσης, σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 46 παράγραφος 2.

ενιαίας βάσης σύγκρισης για τον 
καταναλωτή, η Επιτροπή , λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν την καταναλωτική συμπεριφορά 
των καταναλωτών στην πράξη, καθώς και 
διατροφικές συστάσεις, θεσπίζει, μέσω 
νομοθετικών πράξεων, κανόνες για 
συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων όσον 
αφορά την έκφραση ανά μερίδα ή μονάδα 
κατανάλωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 46 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 291
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 29 παράγραφοι 1 και 2 
περιλαμβάνονται στο ίδιο οπτικό πεδίο. 
Παρουσιάζονται μαζί σε σαφή μορφή και, 
ανάλογα με την περίπτωση, με τη σειρά 
παρουσίασης που προβλέπεται στο 
παράρτημα ΧV.

1. Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 29 παράγραφοι 1(α) και 1(β)
παρουσιάζονται στο εμπρόσθιο μέρος της 
συσκευασίας και περιλαμβάνει την 
ποσότητα ενέργειας σε kcal και όλες τις 
υποχρεωτικές θρεπτικές ουσίες σύμφωνα 
με το άρθρο 29, παράγραφος 1, στοιχείο 
α) και τις υποχρεωτικές θρεπτικές ουσίες 
του άρθρου 29, παράγραφος 1, στοιχείο β) 
εκφρασμένες σε γραμμάρια. 
Παρουσιάζονται μαζί σε σαφή μορφή και, 
ανάλογα με την περίπτωση, με τη σειρά 
παρουσίασης που προβλέπεται στο 
παράρτημα ΧV.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω θρεπτικές ουσίες είναι οι σημαντικότερες για τους καταναλωτές και θα πρέπει 
συνεπώς να αναγράφονται στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας. 
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Τροπολογία 292
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 29 παράγραφοι 1 και 2 
περιλαμβάνονται στο ίδιο οπτικό πεδίο. 
Παρουσιάζονται μαζί σε σαφή μορφή και, 
ανάλογα με την περίπτωση, με τη σειρά 
παρουσίασης που προβλέπεται στο 
παράρτημα ΧV.

1. Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 29 παράγραφοι 1, 2 και 3 
περιλαμβάνονται στο ίδιο οπτικό πεδίο. 
Παρουσιάζονται μαζί σε σαφή μορφή και, 
ανάλογα με την περίπτωση, με τη σειρά 
παρουσίασης που προβλέπεται στο 
παράρτημα ΧV.

Or. en

Τροπολογία 293
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 29 παράγραφοι 1 και 2 
παρουσιάζονται, αν το επιτρέπει ο χώρος, 
σε μορφή πίνακα με τους αριθμούς σε 
αντιστοίχιση. Όπου δεν το επιτρέπει ο 
χώρος, η δήλωση παρουσιάζεται σε 
γραμμική μορφή.

2. Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 29 παράγραφοι 1 και 2 
παρουσιάζονται, αν το επιτρέπει ο χώρος, 
στο οπίσθιο μέρος της συσκευασίας σε 
μορφή πίνακα με τους αριθμούς σε 
αντιστοίχιση. Όπου δεν το επιτρέπει ο 
χώρος, η δήλωση παρουσιάζεται σε 
γραμμική μορφή και, ανάλογα με την 
περίπτωση, με τη σειρά παρουσίασης που 
προβλέπεται στο παράρτημα ΧV.

Or. en
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Τροπολογία 294
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Vittorio Prodi, Mario 
Pirillo, Oreste Rossi, Rosario Crocetta

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2α. Το περιεχόμενο ενέργειας, 
εκφραζόμενο σε kcal ανά 100g ή ανά 
100ml ή ανά μερίδα, επαναλαμβάνεται 
στο κάτω δεξιό μέρος του εμπροσθίου 
τμήματος της συσκευασίας, σε μέγεθος 
εκτύπωσης της γραμματοσειράς 3mm και 
περιλαμβανόμενο από πλαίσιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνιστά λογικό συμβιβασμό μεταξύ των θέσεων του ΕΚ και του 
Συμβουλίου. Το ΕΚ προβλέπει την υποχρεωτική ένδειξη του ενεργειακού περιεχομένου (ανά 
100 g/ml και, προαιρετικά, ανά μερίδα) στο κάτω δεξιό μέρος του εμπρόσθιου τμήματος της 
συσκευασίας. Αντίθετα, το Συμβούλιο έχει μόνο προβλέψει την προαιρετική "επανάληψη" στο 
εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας πέντε θρεπτικών ουσιών που περιλαμβάνονται ήδη στην 
ετικέτα στο οπίσθιο μέρος της συσκευασίας ανά 100 g/m, που μπορεί να είναι παραπλανητική 
για προϊόντα που κυκλοφορούν σε μεγέθη συσκευασίας μεγαλύτερα από 100g/m, λ.χ. μη 
αλκοολούχα ποτά ή σιτηρά. Για το λόγο αυτό, είναι κατά τα φαινόμενα σκοπιμότερη η ένδειξη 
της ενεργειακής αξίας ανά μερίδα. 

Τροπολογία 295
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2α. Το περιεχόμενο ενέργειας, 
εκφραζόμενο σε kcal ανά 100g ή ανά 
100ml ανά μερίδα, επαναλαμβάνεται στο 
κάτω δεξιό μέρος του εμπροσθίου 
τμήματος της συσκευασίας, σε μέγεθος 
εκτύπωσης της γραμματοσειράς 3mm και 
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περιλαμβανόμενο από πλαίσιο.

Or. en

Τροπολογία 296
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2α. Το περιεχόμενο ενέργειας, 
εκφραζόμενο σε kcal ανά μερίδα, 
επαναλαμβάνεται, σε σαφή μορφότυπο 
και μέσα σε πλαίσιο, στο κύριο οπτικό 
πεδίο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες για την ενέργεια είναι πολύ σημαντικές για τους καταναλωτές και πρέπει 
συνεπώς να επαναλαμβάνονται, εκτός από τον υποχρεωτικό διατροφικό πίνακα, στο εμπρόσθιο 
τμήμα της συσκευασίας. Ενώ οι πληροφορίες του διατροφικού πίνακα (εκφρασμένες ανά 
100g/100ml) εξασφαλίζει τη μη συγκεκριμένη συγκρισιμότητα διαφόρων προϊόντων, οι 
πρόσθετες μεμονωμένες πληροφορίες για την ενέργεια (εκφρασμένες ανά μερίδα) ενημερώνει 
τον καταναλωτή σχετικά με τη συγκεκριμένη ποσότητα θερμίδων ανά μερίδα. .

Τροπολογία 297
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2α. Οι πληροφορίες για την ενεργειακή 
αξία και τις ποσότητες σε λιπαρά, 
κεκορεσμένα λιπαρά, σάκχαρα και αλάτι 
επαναλαμβάνονται στο εμπρόσθιο μέρος 
της συσκευασίας, εκφραζόμενες σε kcal 
ανά 100g/ml και επίπλέον μπορούν να 
εκφράζονται ανά μερίδα.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση. 

Τροπολογία 298
Pavel Poc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2α. Το περιεχόμενο ενέργειας, 
εκφραζόμενο σε kcal ανά 100g ή ανά 
100ml ή ανά μερίδα, επαναλαμβάνεται 
στο κάτω δεξιό μέρος του εμπροσθίου 
τμήματος της συσκευασίας, σε μέγεθος 
εκτύπωσης της γραμματοσειράς 3mm και 
περιλαμβανόμενο από πλαίσιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενεργειακή αξία αποτελεί ουσιώδη πληροφορία όταν οι καταναλωτές επιλέγουν τρόφιμα που 
θα τους επιτρέψουν να διατηρήσουν ένα υγιές σωματικό βάρος. Δεδομένου ότι η έκφραση σε 
100 g/ml προβλέπεται ήδη 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 στο καθημερνό τους διαιτολόγιο.

Τροπολογία 299
Miroslav Ouzký, Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2α Το περιεχόμενο ενέργειας, 
εκφραζόμενο σε kcal ανά μερίδα, 
επαναλαμβάνεται, σε σαφή μορφότυπο , 
στο κύριο οπτικό πεδίο.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενεργειακή αξία αποτελεί ουσιώδη πληροφορία όταν οι καταναλωτές επιλέγουν τρόφιμα που 
θα τους επιτρέψουν να διατηρήσουν ένα υγιές σωματικό βάρος. Δεδομένου ότι η έκφραση σε 
100 g/ml προβλέπεται ήδη 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 300
János Áder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2α. Το περιεχόμενο ενέργειας, 
εκφραζόμενο σε kcal ανά 100g ή ανά 
100ml ή ανά μερίδα, επαναλαμβάνεται 
στο κάτω δεξιό μέρος του εμπροσθίου 
τμήματος της συσκευασίας, σε μέγεθος 
εκτύπωσης της γραμματοσειράς 3mm και 
περιλαμβανόμενο από πλαίσιο.

Or. en

Τροπολογία 301
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(2α) Η ενεργειακή αξία, εκπεφρασμένη σε 
kcal ανά 100 g ή 100 ml, εμφανίζεται στο 
κάτω δεξιό μέρος στην εμπρόσθια όψη 
της συσκευασίας, σε μέγεθος 
γραμματοσειράς τριών χιλιοστών και 
μέσα σε πλαίσιο· στην περίπτωση 
συσκευασιών ατομικών μερίδων με 
περιεχόμενο με καθαρό βάρος κάτω από 



AM\861438EL.doc 119/176 PE460.950v01-00

EL

100 gr / 100 ml η ενεργειακή αξία μπορεί 
να αναγράφεται σε kcal ανά μερίδα.

Or. de

Τροπολογία 302
Anna Záborská

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 29 παράγραφος 3 μπορούν να 
παρουσιάζονται μαζί:

3. Οι πληροφορίες για την ενεργειακή 
αξία πρέπει να επαναλαμβάνονται στο 
εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας ανά 
100 g/ml και, ενδεχομένως, ανά μερίδα σε 
όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η 
επισήμανση ενός προσυσκευασμένου 
τροφίμου προβλέπει την υποχρεωτική 
διατροφική δήλωση της παραγράφου 1 
του άρθρου 29.
Οι ποσότητες σε λίπη, κορεσμένα, 
σάκχαρα και αλάτι, εκφραζόμενες ανά 
100 g/ ml και, ενδεχομένως, ανά μερίδα, 
μπορούν επίσης να επαναλαμβάνονται:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ένδειξη στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας της ενεργειακής αξίας μόνο ανά 100 g ή ml θα 
μπορούσε να είναι παραπλανητική όταν τα προϊόντα πωλούνται σε συσκευασίες με λιγότερο 
περιεχόμενο, όπως τα μη αλκοολούχα ποτά ή τα δημητριακά. Πρέπει να είναι δυνατή η 
προσθήκη των πληροφοριών σχετικά με την ενεργειακή αξία ανά μερίδα στις πληροφορίες που 
παρέχονται ανά 100 g/ml. Η τροπολογία θα μπορούσε να είναι ένας λογικός συμβιβασμός 
μεταξύ των θέσεων του ΕΚ (πρώτη ανάγνωση) και του Συμβουλίου.

Τροπολογία 303
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 29 παράγραφος 3 μπορούν να
παρουσιάζονται μαζί:

3. Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 29 παράγραφος 3 
επαναλαμβάνονται από κοινού στο 
εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας και 
εκφράζονται με τις λέξεις "χαμηλό", 
"μέσο" ή "υψηλό" σε συνδυασμό με τα 
χρώματα πράσινο, κίτρινο και κόκκινο".

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας 314 από την πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 304
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Anna Záborská, Oreste Rossi, Vittorio Prodi, Mario Pirillo, 
Rosario Crocetta

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 29 παράγραφος 3 μπορούν να 
παρουσιάζονται μαζί:

3. Εφόσον η επισήμανση ενός 
προσυσκευασμένου τροφίμου προβλέπει 
την υποχρεωτική διατροφική δήλωση του 
άρθρου 29, παράγραφος 1, οι πληροφορίες 
για την ενεργειακή αξία 
επαναλαμβάνονται στο εμπρόσθιο μέρος 
της συσκευασίας ανά 100g/ml και ανά 
μερίδα.
Επιπλέον, μπορούν να επαναλαμβάνονται 
οι ποσότητες λιπαρών, κορεσμένων, 
σακχάρων και αλατιού εκφραζόμενες ανά 
100 g/ml ή ανά μερίδα: 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία θεωρείται ότι αποτελεί λογικό συμβιβασμό μεταξύ της θέσης του ΕΚ 
που ψηφίστηκε στη δεύτερη ανάγνωση και της θέσης του Συμβουλίου που προέβλεπε μόνο την 
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προαιρετική "επανάληψη" στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας πέντε θρεπτικών ουσιών που 
αναγράφονται ήδη στο οπίσθιο μέρος της συσκευασίας ανά μερίδα/ανά μονάδα κατανάλωσης.

Τροπολογία 305
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Αυτό ισχύει υποχρεωτικά μόνο για τις 
εξής κατηγορίες τροφίμων:
– έτοιμα προς κατανάλωση γεύματα·
– παρασκευασμένα προϊόντα ζωικής 
προέλευσης·
– προσυσκευασμένα σνακ και σάντουιτς·
– δημητριακά για πρωινό·
– μη αλκοολούχα ποτά με την εξαίρεση 
του γάλακτος και των χυμών φρούτων, 
σύμφωνα με την οδηγία 2001/112/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2001 
για τους χυμούς φρούτων και ορισμένα 
ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για 
τη διατροφή του ανθρώπου1·
– λοιπά τυποποιημένα έτοιμα τρόφιμα.
Για άλλα τρόφιμα που δεν εμπίπτουν στις 
προαναφερθείσες κατηγορίες, τα σημεία 
(α) και (β) ισχύουν προαιρετικά.
Οι ποσότητες αναφοράς για χαμηλά 
(πράσινο), μέσα (κίτρινο) ή υψηλά 
(κόκκινο) επίπεδα προσδιορίζονται ανά 
100g/ml και εγκρίνονται μέσω κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το 
το άρθρο 49 και με την επιφύλαξη των 
άρθρων 50 και 51, βάσει γνωμοδότησης 
της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων.
__________________
1 ΕΕ L 10, 12.1.2002, σ. 58.

Or. en
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Τροπολογία 306
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

α) σε οπτικό πεδίο διαφορετικό από 
εκείνο που προβλέπεται στην παράγραφο 
1· και

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 307
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

α) σε οπτικό πεδίο διαφορετικό από εκείνο 
που προβλέπεται στην παράγραφο 1·και

α) σε οπτικό πεδίο διαφορετικό από εκείνο 
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, όπου η ενεργειακή αξία 
μπορεί να αναγράφεται χωριστά από τις 
άλλες ενδείξεις στην εμπρόσθια όψη της 
συσκευασίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή θεωρείται συμπληρωματική της τροπολογίας 72 της εισηγήτριας και έχει ως 
στόχο να διευκρινίσει ότι τα επονομαζόμενα 5 σημαντικά στοιχεία (BIG 5) μπορούν να 
εμφανίζονται και χωριστά (π.χ. η ενεργειακή αξία στην εμπρόσθια όψη της συσκευασίας και τα 
θρεπτικά συστατικά σε κάποιο άλλο σημείο). Σε διαφορετική περίπτωση η ενεργειακή αξία θα 
αναφερόταν τρεις φορές: στον πίνακα, υποχρεωτικά στο εμπρόσθιο τμήμα της συσκευασίας 
(τροπολογία του εισηγητή αριθ. 70) και άλλη μία φορά λόγω της οικειοθελούς επανάληψης.
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Τροπολογία 308
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

β) με μορφή διαφορετική από εκείνη που 
καθορίζεται στην παράγραφο 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 309
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

β) με μορφή διαφορετική από εκείνη που 
καθορίζεται στην παράγραφο 2.

β) με μορφή διαφορετική από εκείνη που 
καθορίζεται στην παράγραφο 2, όπως
μέσω γραφικής απεικόνισης για να είναι 
πιο ευδιάκριτες, ή

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή θεωρείται συμπληρωματική της τροπολογίας 72 της εισηγήτριας. Τα 
θρεπτικά συστατικά μπορούν να παρουσιαστούν με πιο κατανοητό τρόπο στους καταναλωτές 
μέσω γραφικής απεικόνισης. Αυτό θα πρέπει να μπορεί να γίνεται και για τα πέντε σημαντικά 
στοιχεία (τα επονομαζόμενα BIG 5), συμπληρωματικά προς την παρουσίασή τους στον πίνακα.

Τροπολογία 310
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

β a (νέο) απλώς ανά μερίδα ή ανά μονάδα 
κατανάλωσης με το ποσοστό των 
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προσλαμβανόμενων ποσοτήτων 
αναφοράς που ορίζεται στο μέρος Β του 
παραρτήματος XIII· η ενεργειακή αξία 
μπορεί επίσης να εμφανίζεται ξεχωριστά 
από τις άλλες ενδείξεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή θεωρείται συμπληρωματική της τροπολογίας 72 της εισηγήτριας. Για να 
διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα είναι απαραίτητη η ένδειξη ανά 100g/ml . Σε ειδικές 
περιπτώσεις είναι ωστόσο σκόπιμο και πιο εφικτό να περιορίζεται η ένδειξη της διατροφικής 
αξίας των πέντε σημαντικών συστατικών (BIG 5) κατά την επανάληψή της στις ενδείξεις ανά 
μερίδα.

Τροπολογία 311
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Για τη διασφάλιση της ενιαίας εφαρμογή 
της παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή 
μπορεί, σύμφωνα με την κανονιστική
διαδικασία του άρθρου 46 παράγραφος 2, 
να θεσπίζει κανόνες σχετικά με την 
ενεργειακή αξία και τις ποσότητες 
θρεπτικών ουσιών αναφερόμενων στο 
άρθρο 29 παράγραφοι 1 έως 5 οι οποίες 
μπορούν να θεωρηθούν αμελητέες.

Για τη διασφάλιση της ενιαίας εφαρμογή 
της παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή 
μπορεί, μέσω εκτελεστικών πράξεων
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του 
άρθρου 46 παράγραφος 2, να θεσπίζει 
κανόνες σχετικά με την ενεργειακή αξία 
και τις ποσότητες θρεπτικών ουσιών 
αναφερόμενων στο άρθρο 29 παράγραφοι 
1 και 2 οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν 
αμελητέες.

Or. en

Τροπολογία 312
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

[...]44 διαγράφεται
__________________
44 *ΕΕ: Παρακαλούμε εισάγετε: οκτώ έτη 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. it

Τροπολογία 313
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Εκτός από τις μορφές έκφρασης που 
αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφοι 2 
και 4 και στο άρθρο 32 και από την 
παρουσίαση που αναφέρεται στο άρθρο 33
παράγραφος 2, η ενεργειακή αξία και η 
ποσότητα θρεπτικών ουσιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφοι 1 
έως 5 μπορούν να γνωστοποιούνται με 
άλλες μορφές έκφρασης ή/και να 
παρουσιάζονται με τη χρήση γραφικών ή 
συμβόλων, επί πλέον των λέξεων ή των 
ψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι 
πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

1. Εκτός από τις μορφές έκφρασης που 
αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφοι 2 
και 4 και στο άρθρο 32 και από την 
παρουσίαση που αναφέρεται στο άρθρο 33
παράγραφοι 2 και 3, η ενεργειακή αξία και 
η ποσότητα θρεπτικών ουσιών που 
αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφοι 1,2 
και 5 μπορούν να γνωστοποιούνται με 
άλλες μορφές έκφρασης ή/και να 
παρουσιάζονται με τη χρήση γραφικών ή 
συμβόλων, επί πλέον των λέξεων ή των 
ψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι 
πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

Or. en

Τροπολογία 314
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 α (νέα) 
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1α. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4, 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1924/2006, μπορούν να χρησιμοποιούνται 
ερμηνευτικά στοιχεία , για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού, για την 
αναγραφή ή παρουσίαση πληροφοριών 
για την ενεργειακή αξία και τις ποσότητες 
λιπαρών, κεκορεσμένων, σακχάρων και 
άλατος. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον τρόπο αυτό θα επιτραπεί η συνεχής χρήση συστημάτων προαιρετικού χαρακτήρα σε 
ορισμένα κράτη μέλη τα οποία έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμα για τους καταναλωτές. 

Τροπολογία 315
Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Glenis 
Willmott, Carl Schlyter 

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

α) δεν παραπλανούν τον καταναλωτή, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 7·

α) βασίζονται σε ορθή και ανεξάρτητη 
έρευνα μεταξύ των καταναλωτών και δεν 
παραπλανούν τον καταναλωτή, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 7·

Or. en

Τροπολογία 316
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, 
Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

αα) εξελίσσονται κατόπιν 
εμπεριστατωμένης διαβούλευσης με όλες 
τις ομάδες των ενδιαφερομένων· 

Or. en

Τροπολογία 317
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa 
Westlund,Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

γ) παρέχουν τη διαβεβαίωση, βάσει 
τεκμηριωμένων στοιχείων, ότι αυτές οι 
μορφές έκφρασης ή παρουσίασης γίνονται 
κατανοητές από τον μέσο καταναλωτή· 
και

γ) παρέχουν τη διαβεβαίωση, βάσει 
ανεξάρτητων τεκμηριωμένων στοιχείων, 
ότι αυτές οι μορφές έκφρασης ή 
παρουσίασης γίνονται κατανοητές από 
τους καταναλωτές· και

Or. en

Τροπολογία 318
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

δα) είναι αντικειμενικές και δεν 
επιφέρουν διακρίσεις·

Or. es
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Τροπολογία 319
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

δβ) η εφαρμογή τους δεν θα πρέπει να 
θέτει εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία 
των εμπορευμάτων.

Or. es

Τροπολογία 320
Thomas Ulmer, Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2α. Εάν η διατροφική δήλωση για 
τρόφιμα που περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα V είναι υποχρεωτική λόγω 
ισχυρισμού που αφορά τη θρεπτική αξία 
ή την υγεία ,η εν λόγω δήλωση ή μέρος 
της δήλωσης αυτής δεν πρέπει να 
εμφανίζεται στο κύριο οπτικό πεδίο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τρόφιμα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V εξαιρούνται από την απαίτηση της 
υποχρεωτικής διατροφικής δήλωσης εφόσον περιέχουν ασήμαντες ποσότητες θρεπτικών 
ουσιών. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, κάθε 
τρόφιμο, ακόμα και αν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V, υπόκειται στην υποχρεωτική 
διατροφική δήλωση όταν διατυπώνεται ισχυρισμός διατροφής ή υγείας. Η αναγραφή της 
δήλωσης ή τμημάτων της δήλωσης αυτής στο κύριο οπτικό πεδίο δεν είναι εφικτή σε μικρές 
συσκευασίες. Κατά τη διατύπωση ισχυρισμού διατροφής/υγείας, ένα τρόφιμο που αναφέρεται 
στο παράρτημα V θα πρέπει συνεπώς να εξαιρείται από την υποχρέωση αυτή. 

Τροπολογία 321
Glenis Willmott,Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Carl Schlyter, 
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Kartika Tamara Liotard 

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης 
της χρήσης των πρόσθετων μορφών 
έκφρασης ή παρουσίασης, τα κράτη μέλη 
δύναται να απαιτούν από τους υπευθύνους 
επιχειρήσεων τροφίμων που διαθέτουν 
στην εθνική αγορά τρόφιμα που φέρουν 
τέτοιου είδους πληροφορίες να 
ενημερώνουν την αρμόδια αρχή για τη 
χρήση της πρόσθετης μορφής έκφρασης ή 
παρουσίασης και να τους παρέχουν τα 
σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία όσον 
αφορά την εκπλήρωση των απαιτήσεων 
που θεσπίζονται στην παράγραφο 1 
στοιχεία α) έως δ). Στις περιπτώσεις αυτές, 
μπορούν επίσης να ζητούνται πληροφορίες 
για τη διακοπή της χρήσης τέτοιου είδους 
πρόσθετων μορφών έκφρασης ή 
παρουσίασης.

Για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης 
της χρήσης και του αντίκτυπου των 
πρόσθετων μορφών έκφρασης ή 
παρουσίασης, τα κράτη μέλη απαιτούν από 
τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων 
που διαθέτουν στην εθνική αγορά τρόφιμα 
που φέρουν τέτοιου είδους πληροφορίες να 
ενημερώνουν την αρμόδια αρχή για τη 
χρήση της πρόσθετης μορφής έκφρασης ή 
παρουσίασης και να τους παρέχουν τα 
σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία όσον 
αφορά την εκπλήρωση των απαιτήσεων 
που θεσπίζονται στην παράγραφο 1 
στοιχεία α) έως δ). Στις περιπτώσεις αυτές, 
ζητούνται επίσης πληροφορίες για τη 
διακοπή της χρήσης τέτοιου είδους 
πρόσθετων μορφών έκφρασης ή 
παρουσίασης.

Or. en

Τροπολογία 322
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Antonyia Parvanova, Corinne 
Lepage, Michèle Rivasi, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 5 – παραπομπή 44 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

____________________________ ____________________________

44. *ΕΕ: Παρακαλούμε εισάγετε: οκτώ έτη 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

44. *ΕΕ: Παρακαλούμε εισάγετε: τρία έτη 
από την ημερομηνία εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 323
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 6 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

6. Για να διασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή, 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 
2, θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με 
την εφαρμογή των παραγράφων 1, 3 και 4.

6. Για να διασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή, 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 46 παράγραφος 2, 
θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις που 
προβλέπουν λεπτομερείς κανόνες σχετικά 
με την εφαρμογή των παραγράφων 1, 3 και 
4.

Or. en

Τροπολογία 324
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2α. Ο όρος "χορτοφάγος/χορτοφαγικός"
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε τρόφιμα 
που παρασκευάζονται από προϊόντα ή με 
τη βοήθεια προϊόντων που προέρχονται 
από ζώα που έχουν πεθάνει, σφαχτεί ή 
θανατωθεί για να καταναλωθούν ως είδος 
διατροφής. Ο όρος "vegan" (αυστηρά 
χορτοφαγικός) δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται σε τρόφιμα που 
προέρχονται από ζώα ή ζωικά προϊόντα ή 
που παρασκευάστηκαν από ζώα ή ζωικά 
προϊόντα ή με τη βοήθεια αυτών, 
συμπεριλαμβανομένων προϊόντων από 
ζώντα ζώα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θέση του Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 325
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2α. Εξακολουθούν να επιτρέπονται 
πρόσθετες προαιρετικές διατροφικές 
πληροφορίες για ορισμένες ειδικές ομάδες 
στόχου, όπως, π.χ. παιδιά, υπό τον όρο 
ότι οι εν λόγω ειδικές τιμές αναφοράς 
έχουν τεκμηριωθεί επιστημονικά, δεν 
παραπλανούν τον καταναλωτή και 
συνάδουν με τους γενικούς όρους που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι επωφελέστερο να παρέχονται διατροφικές πληροφορίες χρησιμοποιώντας τιμές αναφοράς 
που σχετίζονται με τα παιδιά σε προϊόντα που προορίζονται για τα παιδιά ή τα προσελκύουν. 

Τροπολογία 326
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 38, τα 
κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν εθνικά 
μέτρα για θέματα που δεν εναρμονίζονται 
ειδικά από τον παρόντα κανονισμό, υπό 
τον όρο ότι δεν απαγορεύουν, 
παρακωλύουν ή περιορίζουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων τα οποία 
συμμορφώνονται με τον παρόντα 

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου τα κράτη μέλη δεν 
θεσπίζουν απαιτήσεις λεπτομερέστερες 
από εκείνες που προβλέπονται ήδη στον
παρόντα κανονισμό σχετικά με τη
διατροφική επισήμανση.
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κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση του Συμβουλίου θα επέτρεπε στα κράτη μέλη να θεσπίζουν πρόσθετες υποχρεωτικές 
απαιτήσεις επισήμανσης. Οι εν λόγω διατάξεις θα συντελούσαν σε πληθώρα πρόσθετων 
εθνικών κανόνων που θα διατάραζαν σοβαρά τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η 
εφαρμογή τους θα ήταν ιδιαίτερα επαχθής για τις επιχειρήσεις. Προς το σκοπό αυτό, έχει 
παρεμβληθεί στο άρθρο 37 η νέα παράγραφος 2, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που 
προβλέπει το άρθρο 7, παράγραφος 3 της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ για τη διατροφική επισήμανση..

Τροπολογία 327
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Κατ’ εφαρμογήν της παραγράφου 1, τα 
κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν μέτρα 
σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή της 
χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης 
τροφίμων, μόνο όταν υπάρχει 
αποδεδειγμένη διασύνδεση μεταξύ 
ορισμένων ιδιοτήτων του τροφίμου και 
της καταγωγής ή της προέλευσής 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.

2. Κατ’ εφαρμογήν της παραγράφου 1, τα 
κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν μέτρα 
σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή της 
χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης 
τροφίμων.

Or. it

Τροπολογία 328
Giommaria Uggias

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Κατ’ εφαρμογήν της παραγράφου 1, τα 
κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν μέτρα 
σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή της 
χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης 
τροφίμων, μόνο όταν υπάρχει 
αποδεδειγμένη διασύνδεση μεταξύ 
ορισμένων ιδιοτήτων του τροφίμου και της 
καταγωγής ή της προέλευσής 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.

2. Κατ’ εφαρμογήν της παραγράφου 1, τα 
κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν μέτρα 
σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή της 
χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης 
τροφίμων, μόνο όταν υπάρχει 
αποδεδειγμένη διασύνδεση μεταξύ 
ορισμένων ιδιοτήτων του τροφίμου και της 
καταγωγής ή της προέλευσής του. Όταν 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τα εν λόγω 
μέτρα, τα κράτη μέλη πιστοποιούν τη 
μεσολαβήσασα νομοθετική αναγνώριση 
της ιδιαίτερης αξίας των πληροφοριών 
αυτών.

Or. it

Τροπολογία 329
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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,

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) η παροχή των ενδείξεων που ορίζονται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
είναι υποχρεωτική·
β) η παροχή άλλων ενδείξεων που 
προβλέπονται στα άρθρα 9 και 10 δεν 
είναι υποχρεωτική, εκτός εάν τα κράτη 
μέλη εγκρίνουν μέτρα που απαιτούν την 
παροχή ορισμένων ή όλων αυτών των 
ενδείξεων ή στοιχείων αυτών των 
ενδείξεων.
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Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν 
ισχύουν για υπηρεσίες εστίασης που 
παρέχονται από κινηματογράφους -
εξαιρουμένων των ΜΜΕ - όταν το 
τρόφιμο συσκευάζεται στο σημείο 
πώλησης σε τυποποιημένες συσκευασίες 
η περιεκτικότητα των οποίων είναι 
προκαθορισμένη και, κατά συνέπεια, η 
τελική ποσότητα και το περιεχόμενο σε 
τρόφιμο ή ποτό είναι στοιχεία 
προσδιορισμένα και μετρήσιμα.

Or. en

Τροπολογία 330
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

α) η παροχή των ενδείξεων που ορίζονται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ)
είναι υποχρεωτική·

α) τα κράτη μέλη ενδέχεται να ζητήσουν 
την παροχή των ενδείξεων που ορίζονται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ)·

Or. es

Τροπολογία 331
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Η 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 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 
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για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σύμφωνα 
με τις διατάξεις που ορίζει η οδηγία 
98/34.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως αποφασίστηκε στην πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου, σημαντική αιτιολόγηση για τον 
προτεινόμενο νέο κανονισμό είναι η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και η διευκόλυνση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών. Έχει αναγνωριστεί ότι οι εθνικοί νόμοι για την 
επισήμανση μπορούν να κατακερματίσουν την ενιαία αγορά και για το λόγο αυτό θα πρέπει να 
θεσπίζονται μόνον κατόπιν διαφανούς διαδικασίας ελέγχου, λ.χ. την ίδια που ισχύει για άλλες 
εθνικές νομοθετικές προτάσεις στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 332
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 3 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος που κρίνει αναγκαία τη 
θέσπιση νέας νομοθεσίας σχετικά με τις 
πληροφορίες για τα τρόφιμα μπορεί να 
λαμβάνει τα προβλεπόμενα μέτρα τρεις 
μόνο μήνες από την κοινοποίηση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, υπό την 
προϋπόθεση ότι η γνώμη της Επιτροπής 
δεν είναι αρνητική.

3. Το κράτος μέλος που κρίνει αναγκαία τη 
θέσπιση νέας νομοθεσίας σχετικά με τις 
πληροφορίες για τα τρόφιμα μπορεί να 
λαμβάνει τα προβλεπόμενα μέτρα τρεις 
μόνο μήνες από την κοινοποίηση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1. 

Or. it

Τροπολογία 333
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 4 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Εάν η γνώμη της Επιτροπής είναι 
αρνητική, και πριν από την λήξη της κατά 
την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου 

4. Εάν η γνώμη της Επιτροπής είναι 
αρνητική, και πριν από την λήξη της κατά 
την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου 
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προθεσμίας, η Επιτροπή προσφεύγει στην 
κανονιστική διαδικασία που προβλέπεται 
στο άρθρο 46 παράγραφος 2, προκειμένου 
να αποφασίσει αν τα προτεινόμενα μέτρα 
δύνανται να τεθούν σε εφαρμογή, 
υποκείμενα ενδεχομένως στις κατάλληλες
τροποποιήσεις.

προθεσμίας, η Επιτροπή προσφεύγει στην 
κανονιστική διαδικασία που προβλέπεται 
στο άρθρο 46 παράγραφος 2, προκειμένου 
να προτείνει ενδεχομένως τις 
τροποποιήσεις που θεωρούνται
κατάλληλες.

Or. it

Τροπολογία 334
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 4 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Εάν η γνώμη της Επιτροπής είναι 
αρνητική, και πριν από την λήξη της κατά 
την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου 
προθεσμίας, η Επιτροπή προσφεύγει στην 
κανονιστική διαδικασία που προβλέπεται 
στο άρθρο 46 παράγραφος 2, προκειμένου 
να αποφασίσει αν τα προτεινόμενα μέτρα 
δύνανται να τεθούν σε εφαρμογή, 
υποκείμενα ενδεχομένως στις κατάλληλες 
τροποποιήσεις.

4. Εάν η γνώμη της Επιτροπής είναι 
αρνητική, και πριν από την λήξη της κατά 
την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου 
προθεσμίας, η Επιτροπή προσφεύγει στην 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 46 παράγραφος 2, προκειμένου να 
αποφασίσει αν τα προτεινόμενα μέτρα 
δύνανται να τεθούν σε εφαρμογή, 
υποκείμενα ενδεχομένως στις κατάλληλες 
τροποποιήσεις.

Or. en

Τροπολογία 335
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 5 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

διαγράφεται
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προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά 
με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των 
πληροφοριών47 δεν ισχύει για τα μέτρα 
που υπάγονται στη διαδικασία 
κοινοποίησης η οποία ορίζεται στο παρόν 
άρθρο.
__________________
47 ΕΕ L 204, 21.07.98, σ. 37.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως αποφασίστηκε στην πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου, σημαντική αιτιολόγηση για τον 
προτεινόμενο νέο κανονισμό είναι η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και η διευκόλυνση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών. Έχει αναγνωριστεί ότι οι εθνικοί νόμοι για την 
επισήμανση μπορούν να κατακερματίσουν την ενιαία αγορά και για το λόγο αυτό θα πρέπει να 
θεσπίζονται μόνον κατόπιν διαφανούς διαδικασίας ελέγχου, λ.χ. την ίδια που ισχύει για άλλες 
εθνικές νομοθετικές προτάσεις στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 336
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη η 
τεχνική πρόοδος, οι επιστημονικές 
εξελίξεις, η υγεία των καταναλωτών ή η 
ανάγκη των καταναλωτών για ενημέρωση 
και με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 10 παράγραφος 2 και του άρθρου 
21 παράγραφος 2 σχετικά με τις 
τροποποιήσεις των παραρτημάτων ΙΙ και 
ΙΙΙ, η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί τα 
παραρτήματα του παρόντος κανονισμού με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 49 και υπό τους όρους των 
άρθρων 50 και 51.

Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη η 
τεχνική πρόοδος, οι επιστημονικές 
εξελίξεις, η υγεία των καταναλωτών ή η 
ανάγκη των καταναλωτών για ενημέρωση 
και με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 10 παράγραφος 2 και του άρθρου 
21 παράγραφος 2 σχετικά με τις 
τροποποιήσεις των παραρτημάτων ΙΙ και 
ΙΙΙ, η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί τα 
παραρτήματα του παρόντος κανονισμού με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 49.

Or. en
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Τροπολογία 337
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη τη παραγράφου 2, 
κατά την άσκηση των εκχωρούμενων από 
τον παρόντα κανονισμό αρμοδιοτήτων για 
τη λήψη μέτρων σύμφωνα με τις
κανονιστικές διαδικασίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 
ή μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με τα άρθρα 49 έως 52, η 
Επιτροπή:

1. Με την επιφύλαξη τη παραγράφου 2, 
κατά την άσκηση των εκχωρούμενων από 
τον παρόντα κανονισμό αρμοδιοτήτων για 
τη λήψη μέτρων μέσω εκτελεστικών 
πράξεων σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 
ή μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 49, η Επιτροπή:

Or. en

Τροπολογία 338
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη 
επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την 
υγεία των ζώων.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από 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. Η επιτροπή αυτή 
αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. 182/2011.

Or. en

Τροπολογία 339
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 
7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 
της εν λόγω απόφασης.

Οσάκις γίνεται μνεία της παρούσας 
παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισμού 182/2011/ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 340
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 
5 παράγραφος 6 της απόφασης 
1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 341
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Η εξουσία να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που προβλέπεται 
στο άρθρο 10 παράγραφος 2, το άρθρο 12 
παράγραφος 3, το άρθρο 13 παράγραφος 5, 
το άρθρο 19 παράγραφος 2, το άρθρο 21 
παράγραφος 2, το άρθρο 23 παράγραφος 2, 
το άρθρο 29 παράγραφος 6, το άρθρο 30 
παράγραφος 2, το άρθρο 35 παράγραφος 4 
και το άρθρο 44 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για διάστημα πέντε ετών μετά 
τις ...51. Το αργότερο έξι μήνες πριν από τη 

1. Η εξουσία για την έκδοση κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στον παρόν άρθρο.
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λήξη του πενταετούς διαστήματος, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση ως προς τις 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση. Η ανάθεση 
εξουσιών ανανεώνεται αυτομάτως για 
χρονικά διαστήματα ίσης διάρκειας, εκτός 
εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο την ανακαλέσει σύμφωνα με 
το άρθρο 50.

1α. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στα άρθρα 10 παράγραφος 2, 12 
παράγραφος 3, 13 παράγραφος 5, 19 
παράγραφος 2, 21 παράγραφος 2, 23 
παράγραφος 2, 29 παράγραφος 6, 30 
παράγραφος 2, 35 παράγραφος 4, και το 
άρθρο 44 για διάστημα πέντε ετών μετά τις 
...*. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά 
µε τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 
αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 
της περιόδου των πέντε ετών. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για 
περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
αντιταχθεί σε αυτήν την ανανέωση το 
αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη 
κάθε περιόδου.

1β. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται 
στα άρθρα 10 παράγραφος 2, 12 
παράγραφος 3, 13 παράγραφος 5, 19 
παράγραφος 2, 21 παράγραφος 2, 23 
παράγραφος 2, 29 παράγραφος 6, 30 
παράγραφος 2, 35 παράγραφος 4, και το 
άρθρο 44 μπορεί να ανακληθεί 
οποτεδήποτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
περί ανάκλησης τερματίζει την 
εξουσιοδότηση στην οποία αναφέρεται η 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει δε να ισχύει 
την επομένη ημέρα από τη δημοσίευσή 
της στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οιαδήποτε 
μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία 
ορίζει σαφώς η απόφαση. Τούτο δεν θίγει 
το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που ισχύουν ήδη.

Or. en
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Τροπολογία 342
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 3 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Η εξουσία για την έκδοση πράξεων
κατ’ εξουσιοδότηση ανατίθεται στην
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 50 και 51.

3. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
έχει εγκριθεί σύμφωνα με τα άρθρα 10 
παράγραφος 2, 12 παράγραφος 3, 13 
παράγραφος 5, 19 παράγραφος 2, 21 
παράγραφος 2, 23 παράγραφος 2, 29 
παράγραφος 6, 30 παράγραφος 2, 35 
παράγραφος 4, και το άρθρο 44 τίθεται σε 
ισχύ μόνο εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ή το Συμβούλιο δεν έχει εκφράσει την 
αντίθεσή του εντός προθεσμίας δύο 
μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν 
ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν 
σκοπεύουν να διατυπώσουν αντιρρήσεις.
Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η εν λόγω 
προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες.

Or. en

Τροπολογία 343
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 4 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Εφόσον, στην περίπτωση εμφάνισης 
νέου σοβαρού κινδύνου για την υγεία του 
ανθρώπου, επιτακτικοί λόγοι επείγοντος 
το απαιτούν, η διαδικασία του άρθρου 52 
εφαρμόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση 

διαγράφεται
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πράξεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με το 
άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 21 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 344
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Ανάκληση της εξουσιοδότησης διαγράφεται
1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται 
στο άρθρο 10 παράγραφος 2, το άρθρο 12 
παράγραφος 3, το άρθρο 13 παράγραφος 
5, το άρθρο 19 παράγραφος 2, το άρθρο 
21 παράγραφος 2, το άρθρο 23 
παράγραφος 2, το άρθρο 29 παράγραφος 
6, το άρθρο 30 παράγραφος 2, το άρθρο 
35 παράγραφος 4 και το άρθρο 44 μπορεί 
να ανακαλείται ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
2. Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει 
εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί 
εάν θα ανακληθούν οι εξουσιοδοτήσεις 
επιδιώκει να ενημερώσει το άλλο θεσμικό 
όργανο και την Επιτροπή εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη 
της τελικής απόφασης, αναφέροντας την 
εκχωρηθείσα εξουσία που θα μπορούσε 
να ανακληθεί και τους πιθανούς λόγους 
ανάκλησης.
3. Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέλος 
στην εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει 
αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, 
η οποία διευκρινίζεται στην απόφαση. 
Αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
ισχύουν ήδη. Η απόφαση δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 345
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Αντιρρήσεις σε κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις

διαγράφεται

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις σχετικά με κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη εντός προθεσμίας 
δύο μηνών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης. Με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες.
Αν, κατά τη λήξη της προθεσμίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, ούτε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συμβούλιο έχουν διατυπώσει αντιρρήσεις 
για την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, αυτή 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να 
ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται 
στις διατάξεις της.
Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να 
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε 
ισχύ πριν από την εκπνοή της εν λόγω 
προθεσμίας, αν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν 
αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή για 
την πρόθεσή τους να μη διατυπώσουν 
αντιρρήσεις.
3. Εάν είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
είτε το Συμβούλιο διατυπώσει 
αντιρρήσεις σε κατ’ εξουσιοδότηση 
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πράξη εντός της προθεσμίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, αυτή δεν 
τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που 
διατυπώνει αντιρρήσεις έναντι της 
πράξης κατ’ εξουσιοδότηση εκθέτει τους 
σχετικούς λόγους.

Or. en

Τροπολογία 346
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο 
τίθενται σε ισχύ αμέσως και εφαρμόζονται 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.

1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο 
τίθενται σε ισχύ αμέσως και εφαρμόζονται 
εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση 
σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η 
κοινοποίηση της κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο εκθέτει τους λόγους για 
τους οποίους γίνεται χρήση της 
διαδικασίας του επείγοντος.

Or. en

Τροπολογία 347
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Η κοινοποίηση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης εκδοθείσας κατά 
το παρόν άρθρο εκθέτει τους λόγους για 
τους οποίους γίνεται χρήση της 
διαδικασίας του επείγοντος.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το
Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις σχετικά με κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 49 
παράγραφος 5. Σε αυτή την περίπτωση, η 
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Επιτροπή καταργεί χωρίς χρονοτριβή την 
πράξη μετά την κοινοποίηση στην οποία 
προβαίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο όσον αφορά την απόφασή 
του να προβάλει αντιρρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 348
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Τα τρόφιμα που διατέθηκαν στην αγορά 
ή επισημάνθηκαν πριν από ...54 ** και δεν 
συμμορφώνονται προς την απαίτηση που 
θεσπίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχείο ιβ) επιτρέπεται να διατίθενται 
στην αγορά μέχρις εξαντλήσεως των 
αποθεμάτων τους.

διαγράφεται

__________________
54 ***ΕΕ: Παρακαλούμε εισάγετε: την 
πρώτη μέρα του μήνα πέντε έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μεταβατική περίοδος τριών ετών είναι επαρκής. Δεν υπάρχει λόγος να παραταθεί η 
μεταβατική περίοδος για απαιτήσεις της διατροφικής δήλωσης περισσότερο από ότι ισχύει για 
όλες τις υπόλοιπες διατροφικές πληροφορίες. 

Τροπολογία 349
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 2 
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Μεταξύ της ..55 και της ...56, σε 
περίπτωση που η διατροφική δήλωση 
παρέχεται σε προαιρετική βάση, τηρεί τα 
άρθρα 29 έως 34.

διαγράφεται

__________________
55 ΕΕ: Παρακαλούμε εισάγετε: την πρώτη 
μέρα του μήνα τρία έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. 
56 ΕΕ: Παρακαλούμε εισάγετε: την πρώτη 
μέρα του μήνα πέντε έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διάταξη που δεν απαιτείται πλέον. 

Τροπολογία 350
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Εφαρμόζεται από την …*, εξαιρουμένου 
το άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ), 
το οποίο εφαρμόζεται από την ...**.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από 
…*.

________________________ ________________________

* ΕΕ: Παρακαλούμε εισάγετε: την πρώτη 
μέρα του μήνα τρία έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

* ΕΕ: Παρακαλούμε εισάγετε: την πρώτη 
μέρα του μήνα τρία έτη μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

** ΕΕ: Παρακαλούμε εισάγετε: την 
πρώτη μέρα του μήνα πέντε έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση
Τα τρία χρόνια συνιστούν επαρκή χρονική περίοδο και δεν είναι ανάγκη να προβλεφθεί 
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μεγαλύτερη περίοδος για την απαίτηση διατροφικής δήλωσης. 

Τροπολογία 351
Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. "διατροφική δήλωση" ή "διατροφική 
επισήμανση": οι πληροφορίες που 
συνίστανται στα ακόλουθα:

1."διατροφική δήλωση" ή "διατροφική 
επισήμανση": οι πληροφορίες σχετικά με 
τα ακόλουθα:

α) ενεργειακή αξία, ή α) ενεργειακή αξία, ή
β) ενεργειακή αξία και μία ή περισσότερες 
από τις ακόλουθες θρεπτικές ουσίες και τα 
ρητώς αναφερόμενα συστατικά τους:

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

- λίπη (κορεσμένα, trans, μονοακόρεστα, 
πολυακόρεστα),

λίπη (κορεσμένα, trans, μονοακόρεστα, 
πολυακόρεστα),

- υδατάνθρακες (σάκχαρα, πολυόλες, 
άμυλο),

υδατάνθρακες (σάκχαρα, πολυόλες, 
άμυλο),

- αλάτι - αλάτι
- εδώδιμες ίνες, - εδώδιμες ίνες, 

- πρωτεΐνες, - πρωτεΐνες,
- οποιεσδήποτε από τις βιταμίνες ή τα 
ανόργανα συστατικά που απαριθμούνται 
στο σημείο 1 του μέρους A του 
παραρτήματος XIΙΙ και υπάρχουν σε 
σημαντικές ποσότητες, όπως καθορίζεται 
στο σημείο 2 του μέρους A του 
παραρτήματος XΙΙI.

- οποιεσδήποτε από τις βιταμίνες ή τα 
ανόργανα συστατικά που απαριθμούνται 
στο σημείο 1 του μέρους A του 
παραρτήματος XIΙΙ και υπάρχουν σε 
σημαντικές ποσότητες, όπως καθορίζεται 
στο σημείο 2 του μέρους A του 
παραρτήματος XΙΙI.

Or. en

Τροπολογία 352
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – Πίνακας – σημείο -1 (νέο) 
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

"περιέχει ενισχυτικό 
γεύσης"

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέρος της τροπολογίας 275 κατά την πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 353
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – Πίνακας - σημείο 1 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1α. Προϊόντα κρέατος ειδικής σφαγής
"κρέας από σφαγή ζώου χωρίς 
αναισθητοποίηση"
1α.1 Κρέας και προϊόντα κρέατος που 
προέρχονται από ζώα τα οποία δεν έχουν 
υποστεί αναισθητοποίηση πριν από τη 
σφαγή, π.χ. έχουν σφαχτεί σύμφωνα με 
τελετουργικά έθιμα.

Or. en

Τροπολογία 354
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – Πίνακας - σημείο 1 α (νέο) 
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1a. ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΟΣΟΝ 
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
1a.1 Τρόφιμα που περιέχουν 
κρέας από ζώα που έχουν 
σφαχτεί με τη μέθοδο Χαλάλ.

"Το προϊόν αυτό 
προέρχεται από ζώο 
που έχει σφαχτεί με τη 
μέθοδο Χαλάλ"

1a.2 Τρόφιμα που περιέχουν 
κρέας που έχουν σφαχτεί με 
τη μέθοδο Shechita.

"Το προϊόν αυτό 
προέρχεται από ζώο 
που έχει σφαχτεί με τη 
μέθοδο Shechita"

Or. en

Τροπολογία 355
Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – πίνακας – σημείο 2.3 – δεξιά στήλη

Position du Conseil Τροπολογία

"περιέχει πηγή φαινυλαλανίνης". 'περιέχει ασπαρτάμη (πηγή 
φαινυλαλανίνης και ενδέχεται να μην 
ενδείκνυται για εγκύους)'.

Or. fr

Τροπολογία 356
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – Πίνακας - σημείο 3α (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3α. ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΑ 
ΟΞΕΑ Ή ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ
Τρόφιμα που περιέχουν ένα ή "περιέχει συστατικά 
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περισσότερα από τα 
πρόσθετα τροφίμων E620, E 
621, E622, E623, E624 και E 
625.

που αυξάνουν την 
όρεξη"

Or. en

Αιτιολόγηση

Θέση του ΕΚ κατά την πρώτη ανάγνωση EP.

Τροπολογία 357
Gerben-Jan Gerbrandy, Boguslaw Sonik

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – Πίνακας – σημείο 4.2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Τρόφιμα εκτός εκείνων
που αναφέρονται στο 
σημείο 4.1, στα οποία 
η καφεΐνη προστίθεται 
και επιφέρει θρεπτικό ή 
φυσιολογικό 
αποτέλεσμα. 

"Με προσθήκη 
καφεΐνης. Δεν 
συνιστάται για παιδιά 
ή εγκύους", στο ίδιο 
οπτικό πεδίο με την 
επωνυμία του 
προϊόντος, 
ακολουθούμενη από 
αναγραφή, σε 
παρένθεση και 
σύμφωνα με το 
άρθρο 13 
παράγραφος 1 του 
παρόντος 
κανονισμού, της 
περιεκτικότητας σε 
καφεΐνη, 
εκφραζόμενης σε mg 
ανά 100g/ml.

Τρόφιμα εκτός ποτών, στα 
οποία η καφεΐνη 
προστίθεται για 
θρεπτικούς λόγους ή για 
λόγους φυσιολογίας.

"Περιέχει 
καφεΐνη. .Δεν 
συνιστάται για 
παιδιά ή εγκύους", 
στο ίδιο οπτικό 
πεδίο με την 
επωνυμία του 
προϊόντος, 
ακολουθούμενη 
από αναγραφή, σε 
παρένθεση και 
σύμφωνα με το 
άρθρο 13 
παράγραφος 1 του 
παρόντος 
κανονισμού, της 
περιεκτικότητας 
σε καφεΐνη, 
εκφραζόμενης σε 
mg ανά 100g/ml.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λέξη "περιέχει" θα ήταν καλύτερη από τεχνική άποψη προκειμένου να αποφευχθούν 
νομοθετικά κενά, λ.χ. η γκουαράνα αποτελεί πρόσθετη ουσία με φυσική υψηλή περιεκτικότητα 
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σε καφεΐνη και δεν θα έπρεπε να φέρει σχετική επισήμανση σε περίπτωση χρησιμοποίησης της 
λέξης "με προσθήκη". Επίσης, ποτά που περιέχουν χαμηλότερα επίπεδα καφεΐνης από 150 mg/l 
που έχει προστεθεί ως συστατικό γεύσης δεν θα πρέπει να καλύπτονται από τις διατάξεις 
επισήμανσης που προβλέπει το σημείο 4.2.

Τροπολογία 358
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ - Πίνακας - στοιχείο 4.2 - αριστερή στήλη

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4.2 Τρόφιμα εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο σημείο 4.1, στα 
οποία η καφεΐνη προστίθεται και 
επιφέρει θρεπτικό ή φυσιολογικό 
αποτέλεσμα.

4.2 Τρόφιμα εκτός των ποτών, στα οποία η καφεΐνη 
προστίθεται και επιφέρει φυσιολογικό αποτέλεσμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέρος της τροπολογίας 275 κατά την πρώτη ανάγνωση

Τροπολογία 359
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – Πίνακας - σημείο 5 α (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

5a. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΦΑΓΗΣ
Κρέας ή προϊόντα κρέατος 
που προέρχονται από ζώα τα 
οποία δεν έχουν υποστεί 
αναισθητοποίηση πριν από 
τη σφαγή, π.χ. έχουν σφαχτεί 
σύμφωνα με τελετουργικά 
έθιμα.

"κρέας από σφαγή 
ζώου χωρίς 
αναισθητοποίηση"

Or. en
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Αιτιολόγηση
Επαναφορά της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση .

Τροπολογία 360
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

[όλο το κείμενο του Παραρτήματος IV] διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 361
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 19 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

19. Τρόφιμα που παραδίδονται απευθείας 
από παραγωγό μικρών ποσοτήτων 
προϊόντων στον τελικό καταναλωτή ή σε 
τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης 
που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό 
καταναλωτή.

19. τρόφιμα που παραδίδονται απευθείας 
από παραγωγό μικρών ποσοτήτων 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων 
προϊόντων χειροτεχνίας που παράγονται 
από μικροεπιχειρήσεις και από τοπικούς 
πωλητές λιανικής, στον τελικό 
καταναλωτή ή σε τοπικά καταστήματα 
λιανικής πώλησης που προμηθεύουν 
άμεσα τον τελικό καταναλωτή·

Or. de

Τροπολογία 362
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 19 α (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

19α. υάλινες φιάλες οι οποίες φέρουν 
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ανεξίτηλη ένδειξη.

Or. it

Αιτιολόγηση
Πρβλ. τροπολογία 223 της θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 363
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 19 α (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

19α. χειροποίητα προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 364
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 19 α (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

19α. υάλινες φιάλες οι οποίες φέρουν 
ανεξίτηλη ένδειξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι φιάλες με ανεξίτηλη ένδειξη είναι υάλινες φιάλες που προορίζονται για επαναχρησιμοποίηση 
και φέρουν ενδείξεις που έχουν σκαλιστεί ή χαραχτεί στο γυαλί. Η πρόταση περιλαμβάνει 
περισσότερα υποχρεωτικά στοιχεία ώστε να καλύπτει τη διατροφική επισήμανση τέτοιου είδους 
φιαλών με ανεξίτηλες ενδείξεις. Λαμβάνοντας υπόψη την αξία (περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ) 
και τη μεγάλη διάρκεια χρήσης (8-12 χρόνια) των σημερινών τέτοιου είδους υάλινων φιαλών 
στην ΕΕ, θα πρέπει να υποστηριχθεί η θέση του ΕΚ κατά την πρώτη ανάγνωση (τροπολογίες 
124 και 223) ούτως ώστε να εξαιρούνται τέτοιου είδους φιάλες από τις απαιτήσεις της 
διατροφικής επισήμανσης. 
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Τροπολογία 365
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 1 α (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1α. 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
β) οποιαδήποτε προσθήκη νερού στις 
εξής περιπτώσεις:
στην περίπτωση του βραστού και ωμού 
κρέατος, ή του βραστού παστού κρέατος, 
οποιαδήποτε προσθήκη ποσότητας νερού 
που υπερβαίνει το 5% του βάρους του 
προϊόντος
στην περίπτωση του ωμού παστού 
κρέατος, οποιαδήποτε προσθήκη 
ποσότητας νερού που υπερβαίνει το 10% 
του βάρους του προϊόντος.
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) οποιαδήποτε προσθήκη ποσότητας 
νερού που υπερβαίνει το 5 % του βάρους 
του προϊόντος.

Or. en
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Τροπολογία 366
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Η ονομασία του τροφίμου περιλαμβάνει 
ή συνοδεύεται από ενδείξεις της φυσικής 
κατάστασης του τροφίμου ή της ειδικής 
επεξεργασίας που έχει υποστεί (λ.χ. 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 (λ.χ. σε 
σκόνη, κατεψυγμένο εκ νέου, 
λυοφιλιωμένο, υπερκατεψυγμένο,
βαθείας/ταχείας κατάψυξης, αποψυγμένο, 
συμπυκνωμένο, καπνιστό) σε κάθε 
περίπτωση που η παράλειψη αυτής της 
πληροφορίας θα μπορούσε να 
παραπλανήσει κατά την αγορά.

Or. en

Τροπολογία 367
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 368
János Áder

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 369
Giommaria Uggias, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

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

Or. it
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Τροπολογία 370
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Στην περίπτωση τροφίμων που έχουν 
καταψυχθεί πριν από την πώληση και τα 
οποία πωλούνται αποψυγμένα, η 
ονομασία του τροφίμου συνοδεύεται από 
την ένδειξη "αποψυγμένο".

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 371
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Στην περίπτωση τροφίμων που έχουν 
καταψυχθεί πριν από την πώληση και τα 
οποία πωλούνται αποψυγμένα, η 
ονομασία του τροφίμου συνοδεύεται από 
την ένδειξη "αποψυγμένο".

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 372
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Στην περίπτωση τροφίμων που έχουν 
καταψυχθεί πριν από την πώληση και τα 
οποία πωλούνται αποψυγμένα, η 
ονομασία του τροφίμου συνοδεύεται από 

2. διαγράφεται
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την ένδειξη "αποψυγμένο".

Or. en

Τροπολογία 373
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Στην περίπτωση τροφίμων που έχουν 
καταψυχθεί πριν από την πώληση και τα 
οποία πωλούνται αποψυγμένα, η 
ονομασία του τροφίμου συνοδεύεται από 
την ένδειξη "αποψυγμένο".

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 374
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Στην περίπτωση τροφίμων που έχουν 
καταψυχθεί πριν από την πώληση και τα 
οποία πωλούνται αποψυγμένα, η ονομασία 
του τροφίμου συνοδεύεται από την ένδειξη 
"αποψυγμένο".

2. Στην περίπτωση τροφίμων που έχουν 
καταψυχθεί πριν από την πώληση και τα 
οποία πωλούνται αποψυγμένα, η ονομασία 
του τροφίμου συνοδεύεται από την ένδειξη 
"αποψυγμένο", εφόσον η παράλειψή της 
θα μπορούσε να είναι παραπλανητική.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές πρέπει να διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται 
στα τρόφιμά τους σε περιπτώσεις κατά τις οποίες θα μπορούσαν να παραπλανηθούν όσον 
αφορά τη μορφή του τροφίμου. Η διαδικασία ψύξης χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία 
τροφίμων σε διάφορα στάδια, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης καθώς και για να 
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διευκολύνεται ο τεμαχισμός προϊόντων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές 
λαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες είναι σημαντικό να διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής των εν 
λόγω διατάξεων που θα πρέπει να εστιάζουν στα πραγματικά συμφέροντα των καταναλωτών 
και σε πληροφορίες που θα παρεμποδίζουν την παραπλάνηση των καταναλωτών. 

Τροπολογία 375
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Στην περίπτωση τροφίμων που έχουν 
καταψυχθεί πριν από την πώληση και τα 
οποία πωλούνται αποψυγμένα, η ονομασία 
του τροφίμου συνοδεύεται από την ένδειξη 
"αποψυγμένο".

2. Στην περίπτωση τροφίμων που έχουν 
καταψυχθεί πριν από την πώληση και τα 
οποία πωλούνται αποψυγμένα, η ονομασία 
του τροφίμου συνοδεύεται από την ένδειξη 
"αποψυγμένο", εκτός εάν το προϊόν
ενδείκνυται για εκ νέου κατάψυξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές πρέπει να διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται 
στα τρόφιμά τους σε περιπτώσεις κατά τις οποίες θα μπορούσαν να παραπλανηθούν όσον 
αφορά την ακεραιότητα του τροφίμου. Η διαδικασία ψύξης χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία 
τροφίμων σε διάφορα στάδια, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και της αποθήκευσης 
καθώς και για να διευκολύνεται ο τεμαχισμός προϊόντων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
καταναλωτές λαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες είναι σημαντικό να διευκρινίζεται το πεδίο 
εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων που θα πρέπει να εστιάζουν σε πληροφορίες έμπρακτης 
ωφέλειας για τους καταναλωτές, λ.χ. σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν ενδείκνυται η εκ νέου 
κατάψυξη εφόσον θα ήταν επιζήμια για την ποιότητα ή την ασφάλεια του προϊόντος. 

Τροπολογία 376
Nessa Childers

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Στην περίπτωση τροφίμων που έχουν 
καταψυχθεί πριν από την πώληση και τα 
οποία πωλούνται αποψυγμένα, η ονομασία 
του τροφίμου συνοδεύεται από την ένδειξη 

2. Στην περίπτωση τροφίμων που έχουν 
καταψυχθεί πριν από την πώληση και τα 
οποία πωλούνται αποψυγμένα, και σε 
περιπτώσεις που υφίσταται εμφανής 
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"αποψυγμένο". κίνδυνος για την υγεία, η ονομασία του 
τροφίμου συνοδεύεται από την ένδειξη 
"αποψυγμένο".

Or. en

Τροπολογία 377
James Nicholson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Στην περίπτωση τροφίμων που έχουν 
καταψυχθεί πριν από την πώληση και τα 
οποία πωλούνται αποψυγμένα, η ονομασία 
του τροφίμου συνοδεύεται από την ένδειξη 
"αποψυγμένο".

2. Στην περίπτωση τροφίμων που έχουν 
καταψυχθεί πριν από την πώληση και τα 
οποία πωλούνται αποψυγμένα, και σε 
περιπτώσεις που υφίσταται εμφανής 
κίνδυνος για την υγεία, η ονομασία του 
τροφίμου συνοδεύεται από την ένδειξη 
"αποψυγμένο".

Or. en

Τροπολογία 378
Giancarlo Scottà

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Στην περίπτωση τροφίμων που έχουν 
καταψυχθεί πριν από την πώληση και τα 
οποία πωλούνται αποψυγμένα, η ονομασία 
του τροφίμου συνοδεύεται από την ένδειξη 
"αποψυγμένο".

2. Στην περίπτωση τροφίμων που έχουν 
καταψυχθεί πριν από την πώληση και τα 
οποία πωλούνται αποψυγμένα, η ονομασία 
του τροφίμου συνοδεύεται από την ένδειξη 
"αποψυγμένο", εκτός εάν το προϊόν 
ενδείκνυται για εκ νέου κατάψυξη.

Or. en
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Τροπολογία 379
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 2 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Στην περίπτωση τροφίμων που έχουν 
καταψυχθεί πριν από την πώληση και τα 
οποία πωλούνται αποψυγμένα, η ονομασία 
του τροφίμου συνοδεύεται από την ένδειξη 
"αποψυγμένο".

2. Στην περίπτωση τροφίμων που έχουν 
καταψυχθεί πριν από την πώληση και τα 
οποία πωλούνται αποψυγμένα, η ονομασία 
του τροφίμου συνοδεύεται από την ένδειξη 
"αποψυγμένο", εκτός εάν το προϊόν 
ενδείκνυται για εκ νέου κατάψυξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν δεν υπάρχουν προβληματισμοί για την ασφάλεια των τροφίμων κατά την εκ νέου κατάψυξη 
ενός προϊόντος που έχει αποψυχθεί προηγουμένως, η μνεία "αποψυγμένο" θα πρέπει να 
αναγράφεται υποχρεωτικά. 

Τροπολογία 380
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ – σημείο 2 α (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2α. Σε περίπτωση που τρόφιμα που 
περιλαμβάνονται στην παράγραφο 2 
περιέχουν περισσότερα από ένα 
συστατικό, η ένδειξη είναι απαραίτητη 
μόνο εφόσον ολόκληρο το προϊόν έχει 
καταψυχθεί προτού πωληθεί στον τελικό 
καταναλωτή. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές πρέπει να διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται 
στα τρόφιμά τους σε περιπτώσεις κατά τις οποίες θα μπορούσαν να παραπλανηθούν όσον 
αφορά τη μορφή του τροφίμου. Η διαδικασία ψύξης χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία 
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τροφίμων σε διάφορα στάδια, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης καθώς και για να 
διευκολύνεται ο τεμαχισμός προϊόντων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές 
λαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες είναι σημαντικό να διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής των εν 
λόγω διατάξεων που θα πρέπει να εστιάζουν στα πραγματικά συμφέροντα των καταναλωτών 
και σε πληροφορίες που θα παρεμποδίζουν την παραπλάνηση των καταναλωτών. 

Τροπολογία 381
Horst Schnellhardt, Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ – σημείο 2 α (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

ΜΕΡΟΣ Βα – ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ
"ΕΝΤΕΡΑ ΓΙΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ"
Το έντερο για λουκάνικα αναγράφεται 
στον κατάλογο των συστατικών ως εξής:
– "ζωικό έντερο" εάν το έντερο με το 
οποίο παρασκευάζονται τα λουκάνικα 
προέρχεται από τον γαστρεντερικό 
σωλήνα αρτιοδακτύλων
– "συνθετικό έντερο" στις υπόλοιπες 
περιπτώσεις.
Εάν το συνθετικό έντερο δεν είναι 
βρώσιμο πρέπει αυτό να επισημαίνεται.

Or. de

Τροπολογία 382
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – σημείο 4 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Σε περίπτωση τροφίμου όπου ένα 
στοιχείο ή συστατικό που οι καταναλωτές 
αναμένουν ότι έχει χρησιμοποιηθεί κατά το 
σύνηθες ή είναι φύσει παρόν στο 
συγκεκριμένο τρόφιμο έχει αντικατασταθεί 

4. Σε περίπτωση τροφίμου όπου ένα 
στοιχείο ή συστατικό που οι καταναλωτές 
αναμένουν ότι έχει χρησιμοποιηθεί κατά το 
σύνηθες ή είναι φύσει παρόν στο 
συγκεκριμένο τρόφιμο έχει αντικατασταθεί 
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από διαφορετικό στοιχείο ή συστατικό, η 
επισήμανση φέρει – πέραν του καταλόγου 
συστατικών – σαφή αναγραφή του 
στοιχείου ή του συστατικού που έχει 
χρησιμοποιηθεί για τη μερική ή ολική 
αντικατάσταση του συνήθως 
χρησιμοποιούμενου ή φύσει παρόντος 
στοιχείου ή συστατικού.

από διαφορετικό στοιχείο ή συστατικό, η 
επισήμανση φέρει – πέραν του καταλόγου 
συστατικών – ευκρινώς τις παρακάτω 
ενδείξεις.

α) "(ονομασία του τροφίμου), παραχθέν 
με (ονομασία του στοιχείου ή του 
συστατικού που έχει χρησιμοποιηθεί για 
την αντικατάσταση) αντί για (ονομασία 
του αντικατασταθέντος 
στοιχείου/συστατικού)" ή
β) "(ονομασία του τροφίμου) με 
(ονομασία του αντικατασταθέντος 
στοιχείου/συστατικού)" ή "(ονομασία του 
τροφίμου) με απομίμηση (ονομασία του 
αντικατασταθέντος 
στοιχείου/συστατικού)"

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση που προτείνεται από το Συμβούλιο θα μπορούσε να οδηγήσει στο να 
περιλαμβάνουν οι παραγωγοί τροφίμων μεγάλες και διεξοδικές περιγραφές υποκατάστατων 
ουσιών στην επισήμανση των προϊόντων τους. Για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών 
είναι απαραίτητο η επισήμανση να είναι σαφής και κατανοητή, και να παρέχει άμεσα τις 
πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζει ο καταναλωτής προκειμένου να είναι ενημερωμένος 
και να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για την αγορά ή όχι του προϊόντος.

Τροπολογία 383
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ – σημείο 4 α (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4α. 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 
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κόκαλο, φέτας, μερίδας ή σφαγίου, και 
για τα προϊόντα ψαριού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θέση του ΕΚ στην πρώτη ανάγνωση. 

Τροπολογία 384
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – σημείο 4 β (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4β. 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 
διαφορετικής ζωικής προέλευσης από το 
υπόλοιπο κρέας, και
β) οποιαδήποτε προσθήκη ποσότητας 
νερού στις εξής περιπτώσεις:
– στην περίπτωση του βραστού και ωμού 
κρέατος, ή του βραστού παστού κρέατος, 
οποιαδήποτε προσθήκη ποσότητας νερού 
που υπερβαίνει το 5% του βάρους του 
προϊόντος
– στην περίπτωση του ωμού παστού 
κρέατος, οποιαδήποτε προσθήκη 
ποσότητας νερού που υπερβαίνει το 10% 
του βάρους του προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θέση του ΕΚ στην πρώτη ανάγνωση.
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Τροπολογία 385
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ – σημείο 4 γ (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4γ. 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) οποιαδήποτε προσθήκη ποσότητας 
νερού που υπερβαίνει το 5 % του βάρους 
του προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θέση του ΕΚ στην πρώτη ανάγνωση. 

Τροπολογία 386
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – Μέρος B – Πίνακας – σημείο 1 – δεξιά στήλη – εδάφιο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

"Έλαιο", συνοδευόμενο από "Έλαιο", συνοδευόμενο από
- τον προσδιορισμό "φυτικό" ή "ζωικό", 
κατά περίπτωση, ή

- τον προσδιορισμό "ζωικό" (ή την 
επισήμανση της ειδικής ζωικής του 
προέλευσης), κατά περίπτωση, ή 

- την αναγραφή της ειδικής του φυτικής ή 
ζωικής προέλευσης.

- την αναγραφή της ειδικής του φυτικής 
προέλευσης.

Or. es
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Αιτιολόγηση
Τροπολογία 263 - πρώτη ανάγνωση

Τροπολογία 387
Carl Schlyter, Glenis Willmott, Kartika Liotard, Nessa Childers, Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – Μέρος B – Πίνακας – σημείο 1 – δεξιά στήλη – εδάφιο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

"Έλαιο", συνοδευόμενο από "έλαιο", συνοδευόμενο: -είτε από τον 
προσδιορισμό "ζωικό" (ή την ένδειξη της 
συγκεκριμένης ζωικής του προέλευσης), -
είτε, κατά περίπτωση, από την αναγραφή 
της ειδικής του φυτικής προέλευσης

- τον προσδιορισμό "φυτικό" ή "ζωικό", 
κατά περίπτωση, ή

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να 
διασφαλιστεί η απουσία συγκεκριμένων 
φυτικών ελαίων, απαιτείται να περιληφθεί 
η έκφραση "μπορεί να περιέχει …".

- την αναγραφή της ειδικής του φυτικής ή 
ζωικής προέλευσης.

Or. en

Τροπολογία 388
Gerben-Jan Gerbrandy, Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – Μέρος B – Πίνακας – σημείο 1 – δεξιά στήλη – εδάφιο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

"Έλαιο", συνοδευόμενο από "έλαιο", συνοδευόμενο: -είτε από τον 
προσδιορισμό "ζωικό" (ή την ένδειξη της 
συγκεκριμένης ζωικής του προέλευσης), -
είτε, κατά περίπτωση, από την αναγραφή 
της ειδικής του φυτικής προέλευσης

- τον προσδιορισμό "φυτικό" ή "ζωικό", 
κατά περίπτωση, ή

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να 
διασφαλιστεί η απουσία συγκεκριμένων 
φυτικών ελαίων, απαιτείται να περιληφθεί 
η έκφραση "μπορεί να περιέχει …".

- την αναγραφή της ειδικής του φυτικής ή 
ζωικής προέλευσης.
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Or. en

Justification

Επαναφορά της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πρώτη ανάγνωση. 

Τροπολογία 389
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – Μέρος B – Πίνακας – σημείο 1 – δεξιά στήλη –εδάφιο 2

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Ο προσδιορισμός πλήρως ή μερικώς 
υδρογονωμένο πρέπει, κατά περίπτωση, να 
συνοδεύει την αναγραφή υδρογονωμένου 
ελαίου, εκτός αν η ποσότητα κορεσμένων 
και trans περιλαμβάνεται στη διατροφική 
δήλωση.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Θέση του ΕΚ στην πρώτη ανάγνωση. 

Τροπολογία 390
Andrés Perelló Rodríguez

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – Μέρος B – Πίνακας – σημείο 2 – δεξιά στήλη – εδάφιο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

"Λίπος", συνοδευόμενος από "Λίπος" ή "λιπαρή ουσία", 
συνοδευόμενος από την ένδειξη της 
ειδικής φυτικής ή ζωικής προέλευσης.

- τον προσδιορισμό "φυτικό" ή "ζωικό", 
κατά περίπτωση, ή
- την αναγραφή της ειδικής του φυτικής ή 
ζωικής προέλευσης.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Τροπολογία 279 - πρώτη ανάγνωση

Τροπολογία 391
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – Μέρος B – Πίνακας – σημείο 2 – δεξιά στήλη – εδάφιο 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

"Λίπος", συνοδευόμενος από "Λιπαρή ουσία", από κοινού με την 
ένδειξη της ειδικής φυτικής ή ζωικής 
προέλευσης.

- τον προσδιορισμό "φυτικό" ή "ζωικό", 
κατά περίπτωση, ή
- την αναγραφή της ειδικής του φυτικής ή 
ζωικής προέλευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση
Θέση του ΕΚ στην πρώτη ανάγνωση. 

Τροπολογία 392
Holger Krahmer, Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – Μέρος Β - Πίνακας - σημείο 15 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

15α. Φυσικά 
εκχυλίσματα από 
φρούτα, λαχανικά και 
βρώσιμα φυτά ή μέρη 
τους τα οποία 
συλλέγονται με 
μηχανική-φυσική 
διαδικασία και 
χρησιμοποιούνται σε 
συμπυκνωμένη μορφή 
για τον χρωματισμό 
τροφίμων.

"χρωστικές ύλες τροφίμων"
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τρόφιμα αυτά χρησιμοποιούνται ως χρωστική ύλη κατά την παρασκευή άλλων τροφίμων. Ο 
καταναλωτής μπορεί με τον ορισμό αυτό να αναγνωρίσει εύκολα ότι ουσία που περιλαμβάνεται 
σε κατάλογο συστατικών χρησιμοποιείται για τις χρωστικές του ιδιότητες. Καθώς η κοινοτική 
νομοθεσία δεν προβλέπει υποχρέωση παροχής πληροφοριών σχετικά με τα τρόφιμα όταν 
χρησιμοποιούνται ως χρωστικές ύλες, είναι σκόπιμο να αντικατασταθεί η ειδική ονομασία τους 
με μια κατηγορία.

Τροπολογία 393
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VII – μέρος Γ – κατάλογος

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Μέσο οξίνισης Μέσο οξίνισης

Διορθωτικό οξύτητας Διορθωτικό οξύτητας

Αντισυσσωματωτικό Αντισυσσωματωτικό

Αντιαφριστικό Αντιαφριστικό

Αντιοξειδωτικό Αντιοξειδωτικό

Διογκωτικό Διογκωτικό

Χρωστική ουσία Χρωστική ουσία

Γαλακτωματοποιητής Γαλακτωματοποιητής

Γαλακτωματοποιητικά άλατα1
Γαλακτωματοποιητικά άλατα1

Ένζυμα*

Σκληρυντικό Σκληρυντικό

Ενισχυτικό γεύσης Ενισχυτικό γεύσης

Βελτιωτικό αλεύρων Βελτιωτικό αλεύρων
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Αφριστικοί παράγοντες Αφριστικοί παράγοντες

Πηκτωματοποιητής Πηκτωματοποιητής

Υλικό επικάλυψης Υλικό επικάλυψης

Υγροσκοπικό μέσο Υγροσκοπικό μέσο

Τροποποιημένο άμυλο2
Τροποποιημένο άμυλο2

Συντηρητικό Συντηρητικό

Προωστικό αέριο Προωστικό αέριο

Διογκωτικό ζύμης Διογκωτικό ζύμης

Συμπλοκοποιητές Συμπλοκοποιητές

Σταθεροποιητής Σταθεροποιητής

Γλυκαντικό Γλυκαντικό

Πυκνωτικό μέσο Πυκνωτικό μέσο
_________________ _________________

Μόνο για τα τετηγμένα τυριά και τα 
προϊόντα με βάση το τετηγμένο τυρί. 

Μόνο για τα τετηγμένα τυριά και τα 
προϊόντα με βάση το τετηγμένο τυρί. 

2 Δεν απαιτείται ένδειξη της 
συγκεκριμένης ονομασίας ή του αριθμού 
Ε.

Δεν απαιτείται ένδειξη της συγκεκριμένης 
ονομασίας ή του αριθμού Ε.

* Δεν απαιτείται ένδειξη της 
συγκεκριμένης ονομασίας ή του αριθμού 
ΕΚ.

* Δεν απαιτείται ένδειξη της 
συγκεκριμένης 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 
επαρκώς τους καταναλωτές σχετικά με το τρόφιμο. Η προσέγγιση αυτή δεν ακολουθείται για 
πρώτη φορά εφόσον εφαρμόζεται ήδη εδώ και χρόνια για τα τροποποιημένα άμυλα.
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Τροπολογία 394
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙΙ – μέρος Δ – σημείο 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Οι αρωματικές ύλες αναφέρονται με
τον όρο "αρωματική(-ές) ύλη(-ες)" ή με 
ειδικότερη ονομασία ή περιγραφή της 
αρωματικής ύλης.

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, 
τα αρτύματα αναφέρονται με τους όρους

– αρτύματα,
ή με ειδικότερη ονομασία ή περιγραφή της 
αρτυματικής ουσίας, εάν το αρτυματικό 
συστατικό περιέχει αρωματικές ύλες, 
όπως ορίζονται στο άρθρο (3), 
παράγραφος 2, στοιχεία β), γ), δ), ε), στ), 
ζ) και η) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 
2008 για αρωματικές ύλες και ορισμένα 
συστατικά τροφίμων με αρωματικές 
ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και 
επί των τροφίμων (*)·
– "άρτυμα(-ύματα) καπνιστών 
τροφίμων", ή "άρτυμα(-ύματα) 
καπνιστών τροφίμων που παράγεται(-
ονται) από "τρόφιμο(-α) ή κατηγορία 
τροφίμων ή πηγή(-ές)""(π.χ. άρτυμα 
καπνιστών τροφίμων που παράγεται από 
οξιά), εάν το αρτυματικό συστατικό 
περιέχει αρωματικές ύλες, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, 
στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1334/2008 και προσδίδει καπνιστό άρωμα 
στο τρόφιμο.

Or. en

Τροπολογία 395
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙΙ – μέρος Δ – σημείο 3 
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Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Ο όρος "φυσικό" ή κάθε άλλη λέξη που 
έχει ουσιαστικά την ίδια έννοια μπορεί να
χρησιμοποιείται μόνο για αρωματικές 
ύλες στις οποίες το αρωματικό συστατικό 
περιέχει αποκλειστικά αρωματικές ύλες, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1334/2008 ή/και αρωματικά 
παρασκευάσματα όπως αυτά ορίζονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ) 
του εν λόγω κανονισμού.

3. Ο όρος "φυσικό" για την περιγραφή 
των αρτυμάτων χρησιμοποιείται σύμφωνα 
με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1334/2008.

Or. en

Τροπολογία 396
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙΙ – μέρος Δ – σημείο 4 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Σε περίπτωση που η ονομασία της 
αρωματικής ύλης περιέχει αναφορά στη 
φύση ή στη φυτική ή ζωική προέλευση 
των ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν, ο 
όρος "φυσικό" ή οποιαδήποτε άλλη 
έκφραση με την ίδια ουσιαστικά έννοια 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εφόσον το 
αρωματικό συστατικό έχει απομονωθεί, 
με κατάλληλες φυσικές μεθόδους ή με 
ενζυματικές ή μικροβιολογικές μεθόδους 
ή με παραδοσιακές μεθόδους 
παρασκευής τροφίμων αποκλειστικά και 
μόνο, ή σχεδόν αποκλειστικά, από το 
αντίστοιχο τρόφιμο ή την αντίστοιχη 
πηγή αρωματικών υλών.

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
6 του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1334/2008, ο όρος "φυσική(-ές) 
αρτυματική (-ες) ύλη(-ες)" μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις στις 
οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις των 
παραγράφων 4 ή 5 του εν λόγω άρθρου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού θα πρέπει να εναρμονιστεί με τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1334/2008, με τον οποίο θεσπίζονται κανόνες για τον ορισμό των 
αρωματικών υλών. Ωστόσο, ονομασίες όπως "φυσικό άρωμα φράουλας με άλλα φυσικά 
αρώματα" είναι ιδιαίτερα μακροσκελείς: Η παράγραφος 3 της παρούσας τροπολογίας θα 
παρέχει ευελιξία στους παρασκευαστές. 

Τροπολογία 397
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΧ – σημείο 1 γα (νέο) 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1γα. τρόφιμα τα οποία υπόκεινται σε 
εθνικά μέτρα που εξαιρούν συσκευασίες 
50 g ή και μικρότερες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε όλη την επικράτεια της ΕΕ πολλά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει κανόνες σχετικά με απαιτήσεις 
ελάχιστου καθαρού βάρους για οποιοδήποτε είδος τροφίμων, και ιδίως για είδη 
ζαχαροπλαστικής. Η τροποποίηση του κανονισμού ώστε να απαιτείται δήλωση του καθαρού 
βάρους θα συνιστούσε πραγματική επιβάρυνση για μικρές επιχειρήσεις που πωλούν αυτά τα 
προϊόντα χωρίς τούτο να εξυπηρετεί πραγματικά τους καταναλωτές. Προκειμένου να μην 
αυξηθούν οι επιβαρύνσεις στις βιομηχανίες που θίγονται από τις εν λόγω τροποποιήσεις του 
κανονισμού, θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχεται δυνατότητα παρέκκλισης από τις 
απαιτήσεις αυτές. 

Τροπολογία 398
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

[όλο το κείμενο του Παραρτήματος XI] διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στο άρθρο 25 παράγραφος 2 β. 

Τροπολογία 399
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – ενότητα 1 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

ΕΙΔΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η 
ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Η ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στο άρθρο 25 παράγραφος 2 β.

Τροπολογία 400
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XIII – τμήμα 1 – τίτλος 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ 
ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ 
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ (ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση (τροπ. 242).
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Τροπολογία 401
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XIII – σημείο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

– 15% των διατροφικών τιμών αναφοράς 
που ορίζονται στο σημείο 1, ανά μερίδα 
εάν η συσκευασία περιέχει μία μόνο 
μερίδα.

– 15% των διατροφικών τιμών αναφοράς 
που ορίζονται στο σημείο 1, ανά μερίδα 
εάν η συσκευασία περιέχει μία μόνο 
μερίδα.

– 5% της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης 
ανά 100kcal σε περίπτωση προϊόντων 
εκτός των ποτών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόταση, τα τρόφιμα που είναι πλούσια σε νερό και/ή τα τρόφιμα χαμηλής 
ενέργειας, δεν θα επιτρέπεται να αναγράφουν την περιεκτικότητα σε βιταμίνες και μεταλλικά 
στοιχεία. Τούτο δεν συμφωνεί με τις διατάξεις επισήμανσης του Codex Alimentarius όπου 
υπάρχει δυνατότητα συσχέτισης ποσοστιαίας αναλογίας με kcal. Λόγω μη συμπερίληψης της 
μνείας (5% της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης) ανά 100kcal, για πολλά οπωρολαχανικά ή 
γαλακτοκομικά προϊόντα δεν μπορεί να προσδιοριστεί η περιεκτικότητά τους σε ιχνοστοιχεία 
("πηγή" βιταμινών και ανόργανων στοιχείων) δεδομένου ότι περιέχουν πολύ νερό. 

Τροπολογία 402
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XV – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Οι μονάδες μέτρησης που 
χρησιμοποιούνται στη διατροφική δήλωση 
για την ενέργεια (kilojoules (kJ) και
χιλιοθερμίδες (kcal)) και mass (grams (g), 
χιλιοστόγραμμα (mg), και μικρογραμμάρια
(μg)) και η σειρά παρουσίασης των 
πληροφοριών είναι, κατά περίπτωση, η 
εξής:

Οι μονάδες μέτρησης που 
χρησιμοποιούνται στη διατροφική δήλωση 
για την ενέργεια χιλιοθερμίδες (kcal)) και 
mass (grams (g), χιλιοστόγραμμα (mg), και 
μικρογραμμάρια (μg)) και η σειρά 
παρουσίασης των πληροφοριών είναι, κατά 
περίπτωση, η εξής:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Όπως αποφασίστηκε στην πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου, ο προτεινόμενος νέος 
κανονισμός προορίζεται να ενισχύσει την ενημέρωση των καταναλωτών. Δεδομένου ότι οι 
θερμίδες συνιστούν την πιο κατανοητή τιμή και εφόσον έχει αναγνωριστεί ότι πολλοί 
καταναλωτές αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα με την κατανόηση των πληροφοριών στις 
ετικέτες, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα είδη διατροφής, η χρήση των kJ είναι περιττή και 
πιθανώς αντιπαραγωγική.


