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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές 
(COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0040),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0000/2009),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης 
της Υπαίθρου καθώς και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (A7-0000/2009),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η ελεύθερη κυκλοφορία ασφαλών και 
υγιεινών τροφίμων είναι θεμελιώδης πτυχή 
της εσωτερικής αγοράς και συμβάλλει 
σημαντικά στην υγεία και την ευημερία 
των πολιτών και διασφαλίζει τα κοινωνικά 
και οικονομικά τους συμφέροντα.

(2) Η ελεύθερη κυκλοφορία ασφαλών 
τροφίμων είναι θεμελιώδης πτυχή της 
εσωτερικής αγοράς και συμβάλλει 
σημαντικά στην υγεία και την ευημερία 
των πολιτών και διασφαλίζει τα κοινωνικά 
και οικονομικά τους συμφέροντα. Ο 
κανονισμός αυτός εξυπηρετεί τόσο τα 
συμφέροντα της εσωτερικής αγοράς, 
μεριμνώντας  για την απλοποίηση του 
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δικαίου, την ασφάλεια δικαίου και τη 
μείωση της γραφειοκρατίας, όσο επίσης 
και τον πολίτη επιβάλλοντας μια σαφή, 
κατανοητή και ευανάγνωστη 
υποχρεωτική επισήμανση των τροφίμων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το "υγιεινό" τρόφιμο δεν έχει καθοριστεί· το "υγιεινό" έχει κατ' αυτό τον τρόπο ήδη εκφραστεί 
με τον όρο "ασφαλές", γιατί αυτός περιγράφει την απουσία νοσογόνων συστατικών καθώς και 
τη μη ύπαρξη κινδύνου όσον αφορά την υγεία. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο κανονισμός 
έχει ως στόχο τόσο την καλύτερη προστασία των καταναλωτών όσο επίσης και την εναρμόνιση 
της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Προκειμένου να επιτευχθεί υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας των 
καταναλωτών και να διασφαλιστεί το 
δικαίωμά τους για πληροφόρηση, πρέπει 
να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές είναι 
κατάλληλα ενημερωμένοι όσον αφορά τα 
τρόφιμα που καταναλώνουν. Οι επιλογές 
των καταναλωτών μπορούν να 
επηρεαστούν, μεταξύ άλλων, από 
υγειονομικούς, οικονομικούς, 
περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 
ηθικούς παράγοντες. 

(3) Προκειμένου να επιτευχθεί υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας των 
καταναλωτών και να διασφαλιστεί το 
δικαίωμά τους για πληροφόρηση, πρέπει 
να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές είναι 
κατάλληλα ενημερωμένοι όσον αφορά τα 
τρόφιμα που καταναλώνουν. Οι επιλογές 
αγοράς μπορούν να επηρεαστούν, μεταξύ 
άλλων, από υγειονομικούς, οικονομικούς, 
περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 
ηθικούς παράγοντες. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόκειται κατά κύριο λόγο για αποφάσεις αγοράς· η απόφαση αγοράς είναι ταυτόχρονα η 
απόφαση για την κατανάλωση.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι απαιτήσεις γενικής επισήμανσης 
συμπληρώνονται με διάφορες διατάξεις 
που πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα 
τρόφιμα σε ιδιαίτερες συνθήκες ή σε 
ορισμένες κατηγορίες τροφίμων.
Επιπλέον, υπάρχουν πολλοί ειδικοί 
κανόνες οι οποίοι πρέπει να εφαρμόζονται 
σε συγκεκριμένα τρόφιμα.

(8) Οι απαιτήσεις γενικής επισήμανσης 
συμπληρώνονται με νέες διατάξεις για την 
υποχρεωτική επισήμανση οι οποίες 
πρέπει να είναι εφαρμόσιμες σε όλα τα 
τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά.
Επιπλέον, υπάρχουν πολλοί ειδικοί 
κανόνες οι οποίοι πρέπει να εφαρμόζονται 
σε συγκεκριμένα τρόφιμα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα εφαρμογής για όλα τα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά αποτελεί το μέτρο για 
την αναλογικότητα των προτάσεων σχετικά με την υποχρεωτική επισήμανση και γι' αυτό το 
λόγο θα πρέπει να τονιστεί.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Μολονότι οι αρχικοί στόχοι και τα 
βασικά στοιχεία της τρέχουσας νομοθεσίας 
σχετικά με την επισήμανση εξακολουθούν 
να ισχύουν, αυτή πρέπει να 
εξορθολογιστεί, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ευκολότερη συμμόρφωση
και μεγαλύτερη σαφήνεια για τους 
ενδιαφερομένους,  και να εκσυγχρονιστεί, 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες 
εξελίξεις στον τομέα των πληροφοριών για 
τα τρόφιμα.

(9) Μολονότι οι αρχικοί στόχοι και τα 
βασικά στοιχεία της τρέχουσας νομοθεσίας 
σχετικά με την επισήμανση εξακολουθούν 
να ισχύουν, αυτή πρέπει να 
εξορθολογιστεί, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ευκολότερη εφαρμογή και 
μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τους 
ενδιαφερομένους,  και να εκσυγχρονιστεί, 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες 
εξελίξεις στον τομέα των πληροφοριών για 
τα τρόφιμα.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Υπάρχει δημόσιο συμφέρον στη 
σχέση μεταξύ δίαιτας και υγείας και στην 
επιλογή κατάλληλης διατροφής που να 
ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες. Η 
«Λευκή Βίβλος της Επιτροπής για μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική για θέματα υγείας 
που έχουν σχέση με τη διατροφή, το 
υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία» 
σημείωσε ότι η διατροφική επισήμανση 
είναι σημαντικό εργαλείο για την 
πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά 
με τη σύνθεση των τροφίμων, και τους 
βοηθά να επιλέγουν ενημερωμένοι. Η 
στρατηγική για την πολιτική καταναλωτών 
2007-2013 της ΕΕ υπογράμμισε ότι η 
παροχή στους καταναλωτές της 
δυνατότητας να κάνουν ενημερωμένοι τις 
επιλογές τους είναι σημαντική τόσο για 
την αποτελεσματικότητα του 
ανταγωνισμού όσο και για την ευημερία 
των καταναλωτών. Η γνώση των βασικών 
αρχών διατροφής και οι κατάλληλες 
διατροφικές πληροφορίες στα τρόφιμα θα 
συμβάλουν σημαντικά στο να μπορούν οι 
καταναλωτές να κάνουν τις επιλογές τους 
ενημερωμένοι.

(10) Υπάρχει δημόσιο συμφέρον στη 
σχέση μεταξύ δίαιτας και υγείας και στην 
επιλογή κατάλληλης διατροφής που να 
ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες. Η 
«Λευκή Βίβλος της Επιτροπής για μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική για θέματα υγείας 
που έχουν σχέση με τη διατροφή, το 
υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία» 
σημείωσε ότι η διατροφική επισήμανση 
είναι μία μέθοδος για την πληροφόρηση 
των καταναλωτών σχετικά με τη σύνθεση 
των τροφίμων, και τους βοηθά να 
επιλέγουν ενημερωμένοι.  Οι εκστρατείες 
εκπαίδευσης και πληροφόρησης 
συνιστούν σημαντικό μηχανισμό για την 
βελτίωση της κατανόησης των 
πληροφοριών για τα τρόφιμα εκ μέρους 
των καταναλωτών. Η στρατηγική για την 
πολιτική καταναλωτών 2007-2013 της ΕΕ 
υπογράμμισε ότι η παροχή στους 
καταναλωτές της δυνατότητας να κάνουν 
ενημερωμένοι τις επιλογές τους είναι 
σημαντική τόσο για την 
αποτελεσματικότητα του ανταγωνισμού 
όσο και για την ευημερία των 
καταναλωτών. Η γνώση των βασικών 
αρχών διατροφής και οι κατάλληλες 
διατροφικές πληροφορίες στα τρόφιμα θα 
συμβάλουν σημαντικά στο να μπορούν οι 
καταναλωτές να κάνουν τις επιλογές τους 
ενημερωμένοι.  Πέραν αυτού είναι λογικό 
και ορθό να μπορούν οι καταναλωτές στα 
κράτη μέλη να αξιοποιούν μια ουδέτερη 
πηγή πληροφοριών προκειμένου να 
αποσαφηνίζουν ατομικά ζητήματα 
διατροφής. Για το λόγο αυτό θα πρέπει τα 
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κράτη μέλη να δημιουργήσουν 
αντίστοιχες γραμμές έκτακτης 
επικοινωνίας, στη χρηματοδότηση των 
οποίων θα μπορούσε να συμβάλλει ο 
τομεάς των τροφίμων..

Or. de

Αιτιολόγηση

Η βελτίωση της διατροφής και της κατανόησης από τους καταναλωτές των διατροφικών 
πληροφοριών που αφορούν τα τρόφιμα δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί μόνο με την επισήμανση. 
Ακόμα και σήμερα, οι καταναλωτές δεν καταλαβαίνουν ορισμένες πληροφορίες που περιέχει η 
επισήμανση, ενώ είναι ουσιώδες να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να συμμετέχουν σε 
μεγαλύτερο βαθμό στις ενημερωτικές εκστρατείες για τη βελτίωση της κατανόησης εκ μέρους 
των καταναλωτών.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) Οι κοινοτικοί κανόνες πρέπει να 
εφαρμόζονται μόνο στις επιχειρήσεις, η 
έννοια των οποίων υπονοεί κάποια 
συνέχεια δραστηριοτήτων και έναν 
ορισμένο βαθμό οργάνωσης. Οι πράξεις 
όπως η περιστασιακή παράδοση
τροφίμων σε τρίτους, το σερβίρισμα και η 
πώληση τροφίμων π.χ. σε φιλανθρωπικές 
εκδηλώσεις ή τοπικές δημοτικές 
πανηγύρεις και συναντήσεις καθώς και η 
πώληση τροφίμων στις διάφορες μορφές 
της γεωργικής άμεσης εμπορίας δεν 
καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού. Για να μην 
επιβαρυνθούν υπέρμετρα ιδίως οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των 
βιοτεχνιών τροφίμων και του λιανικού 
εμπορίου τροφίμων, στις οποίες ανήκουν 
και οι πάροχοι ομαδικής εστίασης, και η 
γεωργική άμεση εμπορία τροφίμων, θα 
πρέπει τα προϊόντα τους να εξαιρεθούν 
από την επισήμανση διατροφικής αξίας. 
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Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν πρόκειται εν προκειμένω για ενασχόληση με τρόφιμα, αλλά για την παράδοσή τους σε 
τρίτους· θα πρέπει να αποφεύγονται επικαλύψεις. Γεωργικές επιχειρήσεις που διενεργούν άμεση 
εμπορία (πώληση από το αγρόκτημα, σε αγορές, σε οδούς, στην πόρτα κατοικιών) θα 
επιβαρύνονταν ιδιαίτερα με την τήρηση των διατάξεων αυτού του κανονισμού. Επειδή εν 
προκειμένω πρόκειται για μια σημαντική πηγή εισοδήματος για γεωργικές επιχειρήσεις, θα 
πρέπει να εξαιρεθεί καταρχήν από αυτόν τον κανονισμό η γεωργική άμεση εμπορία τροφίμων. 

Σε επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου τροφίμων και της βιοτεχνίας τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων των παρόχων ομαδικής εστίασης, δεν παράγονται προσυσκευασμένα 
προϊόντα για άμεση παράδοση στον καταναλωτή. Εν προκειμένω δεν υφίστανται τυποποιημένες 
διαδικασίες, τα συστατικά και οι περιεχόμενες ουσίες αλλάζουν σε καθημερινή βάση.  Πρέπει 
επίσης να υπάρξει προβληματισμός για το γεγονός ότι ακριβώς η βιοτεχνία τροφίμων αποτελεί 
την εγγύηση για τη διατήρηση των περιφερειακών ιδιότυπων προϊόντων, για δημιουργικότητα 
και καινοτομία και διασφαλίζει κατ' αυτόν τον τρόπο την ποικιλία της προσφοράς. Είναι για το 
λόγο αυτό σημαντικό να εξαιρεθούν  από την υποχρεωτική διατροφική δήλωση.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υπηρεσίες εστίασης που παρέχονται από 
μεταφορικές επιχειρήσεις εμπίπτουν τότε 
μόνο σ' αυτόν τον κανονισμό, εφόσον 
προσφέρονται σε συνδέσεις μεταξύ δύο 
σημείων στο έδαφος της Κοινότητας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για συνδέσεις με χώρες προέλευσης ή προορισμού εκτός της ΕΕ, οι εταιρείες μεταφορών 
ενδέχεται να μη βρίσκουν προμηθευτές οι οποίοι να πληρούν τις υποχρεώσεις ενημέρωσης. Η 
υπαγωγή των μεταφορέων στον κανονισμό για τις συνδέσεις αυτές ενδέχεται να προκαλέσει 
ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τους μεταφορείς της ΕΕ, οι οποίοι θα ήσαν οι μόνοι που θα 
έπρεπε να εφαρμόζουν τον κανονισμό.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η νομοθεσία σχετικά με τις 
πληροφορίες για τα τρόφιμα πρέπει να 
παρέχει επαρκή ευελιξία ώστε να μπορεί 
να επικαιροποιείται με τις νέες απαιτήσεις 
των καταναλωτών σχετικά με τις 
πληροφορίες, και να εξασφαλίζει 
ισορροπία μεταξύ της προστασίας της 
εσωτερικής αγοράς και των διαφορών 
στην αντίληψη των καταναλωτών στα 
κράτη μέλη.

(16) Η νομοθεσία σχετικά με τις 
πληροφορίες για τα τρόφιμα πρέπει να 
παρέχει επαρκή ευελιξία ώστε να μπορεί 
να επικαιροποιείται με τις νέες απαιτήσεις 
των καταναλωτών σχετικά με τις 
πληροφορίες, και καταυτόν τον τρόπο να 
μην εμποδίζονται καινοτομίες στον τομέα 
των τροφίμων. Η δυνατότητα 
εθελοντικών πρόσθετων πληροφοριών 
από τις επιχειρήσεις τροφίμων 
διασφαλίζει επιπλέον ευελιξία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι καινοτομίες εξυπηρετούν τον καταναλωτή. Επαρκής ευελιξία όσον αφορά τη νέα νομοθεσία 
διασφαλίζεται μόνο, εάν οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν τη δυνατότητα μέσω εθελοντικών 
πρόσθετων πληροφοριών να αντιδρούν στις επιθυμίες των πελατών. 

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Ο κύριος λόγος για τον οποίο 
απαιτείται η αναγραφή υποχρεωτικών 
πληροφοριών για τα τρόφιμα πρέπει να
είναι η παροχή στους καταναλωτές της 
δυνατότητας να αναγνωρίζουν ένα 
τρόφιμο και να κάνουν κατάλληλη χρήση 
του, καθώς και να κάνουν επιλογές οι 
οποίες ανταποκρίνονται στις ατομικές 
διαιτητικές τους ανάγκες.

(17) Η αναγραφή υποχρεωτικών 
πληροφοριών για τα τρόφιμα αποβλέπει 
στην παροχή στους καταναλωτές της 
δυνατότητας να λαμβάνουν συνειδητή 
απόφαση αγοράς που αντιστοιχεί στις 
ατομικές τους διαιτητικές επιθυμίες και 
ανάγκες.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Πιο σφιχτή διατύπωση και αποσαφήνιση.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για να μπορεί η νομοθεσία σχετικά με 
τις πληροφορίες για τα τρόφιμα να 
προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες 
ανάγκες των καταναλωτών για 
πληροφορίες, οιοδήποτε σκεπτικό για την 
ανάγκη παροχής υποχρεωτικών 
πληροφοριών για τα τρόφιμα πρέπει 
επίσης να λαμβάνει υπόψη το ευρέως 
καταδειχθέν ενδιαφέρον της 
πλειονότητας των καταναλωτών για τη 
γνωστοποίηση ορισμένων πληροφοριών.

(18) Για να μπορεί η νομοθεσία σχετικά με 
τις πληροφορίες για τα τρόφιμα να 
προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες 
ανάγκες των καταναλωτών για 
πληροφορίες, και να αποφεύγονται 
περιττά απορρίμματα συσκευασιών, θα 
πρέπει η υποχρεωτική επισήμανση των 
τροφίμων να περιορίζεται σε μια βασική 
επισήμανση πληροφοριών, οι οποίες 
αποδειγμένα ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την 
πλειονότητα των καταναλωτών. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν είναι λογική μια υπερφόρτωση της συσκευασίας με πληροφορίες.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Εντούτοις, οι νέες απαιτήσεις όσον 
αφορά τις υποχρεωτικές πληροφορίες για 
τα τρόφιμα πρέπει να θεσπίζονται, εάν και 
όταν απαιτούνται, σύμφωνα με τις αρχές 
της επικουρικότητας, της αναλογικότητας 
και της αειφορίας.

(19) Εντούτοις, οι νέες απαιτήσεις όσον 
αφορά τις υποχρεωτικές πληροφορίες για 
τα τρόφιμα και οι νέες μορφές 
παρουσίασης των πληροφοριών για τα 
τρόφιμα πρέπει να θεσπίζονται, εάν και 
όταν απαιτούνται, σύμφωνα με τις αρχές 
της επικουρικότητας, της επικουρικότητας, 
της αναλογικότητας, της διαφάνειας και 
της αειφορίας.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Και η καθιέρωση νέων μορφών παρουσίασης των πληροφοριών για τα τρόφιμα πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις αναφερθείσες βασικές αρχές. 

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(20) Επιπροσθέτως των ήδη 
υφισταμένων ρυθμίσεων κατά της 
παραπλανητικής διαφήμισης πρέπει οι 
κανόνες σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών για τα τρόφιμα να 
απαγορεύουν τη χρήση πληροφοριών που 
παραπλανούν τον καταναλωτή ιδίως όσον 
αφορά την παρουσία ενέργειας, την 
προέλευση ή τη σύνθεση τροφίμων. Για 
να είναι αποτελεσματική η εν λόγω 
απαγόρευση, πρέπει αυτή να επεκταθεί και 
στη διαφήμιση και την παρουσίαση των 
τροφίμων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχουν ήδη ρυθμίσεις κατά της παραπλανητικής διαφήμισης. Η 
διαφήμιση ενός προϊόντος με ιατρικές ιδιότητες ρυθμίζεται ήδη στον Κανονισμό του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20.12.2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς 
διατροφής και υγείας που διατυπωνονται στα τρόφιμα (ΕΚ αριθ. 1924/2006).

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να εμποδιστεί ο 
κατακερματισμός των κανόνων σχετικά με 
την ευθύνη των υπευθύνων των 

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

επιχειρήσεων τροφίμων στην περίπτωση 
εσφαλμένων παραπλανητικών ή 
ελλειπουσών πληροφοριών για τα τρόφιμα 
πρέπει να καθορισθούν σαφώς οι ευθύνες 
των υπευθύνων των επιχειρήσεων 
τροφίμων στον τομέα αυτό.

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
οι αλλαγές και οι εξελίξεις στον τομέα 
των πληροφοριών για τα τρόφιμα, πρέπει 
να προβλεφθούν διατάξεις οι οποίες θα 
δίνουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να 
τροποποιεί τον κατάλογο των 
υποχρεωτικών πληροφοριών με την 
προσθήκη ή την αφαίρεση ενδείξεων και 
να επιτραπεί η δυνατότητα διάθεσης 
ορισμένων στοιχείων με εναλλακτικά 
μέσα. Η διαβούλευση με τους 
ενδιαφερομένους θα διευκολύνει την 
πραγματοποίηση έγκαιρων και καλά 
επικεντρωμένων αλλαγών των 
απαιτήσεων σχετικά με τις πληροφορίες 
για τα τρόφιμα.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στο άρθρο 9, παρ. 3.
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(24) Ορισμένα συστατικά ή άλλες ουσίες, 
όταν χρησιμοποιούνται στην παραγωγή 
τροφίμων και εξακολουθούν να υπάρχουν, 
είναι δυνατόν να προκαλέσουν σε 
ανθρώπους αλλεργίες ή δυσανεξίες ή σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις να 
αποτελέσουν κίνδυνο για την υγεία των 
εμπλεκόμενων καταναλωτών. Είναι 
σημαντικό κατά συνέπεια να δίνονται 
πληροφορίες σχετικά με την παρουσία 
προσθέτων στα τρόφιμα, βοηθητικών 
μέσων τεχνικής επεξεργασίας και άλλων 
ουσιών με επιστημονικά τεκμηριωμένη 
αλλεργιογόνο δράση, έτσι ώστε ιδιαίτερα 
οι καταναλωτές που πάσχουν από τροφικές 
αλλεργίες ή δυσανεξίες να μπορούν, 
στοχευμένα να επιλέγουν τρόφιμα τα 
οποία είναι ασφαλή για αυτούς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Επιστημονικώς αποδεδειγμένα αλλεργιογόνα προκαλούν μόνο σε αλλεργικούς αλλεργίες και 
δυσανεξίες.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Οι ετικέτες των τροφίμων πρέπει να 
είναι σαφείς και κατανοητές, έτσι ώστε να 
βοηθούν τους καταναλωτές που επιθυμούν 
να είναι πιο ενημερωμένοι στις
διατροφικές και διοικητικές επιλογές τους. 
Οι μελέτες δείχνουν ότι οι ευανάγνωστες 
ετικέτες αποτελούν σημαντικό στοιχείο 

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

σημαντικό στοιχείο στη μεγιστοποίηση της 
δυνατότητας να επηρεάσουν οι 
πληροφορίες της ετικέτας τα άτομα που τις 
διαβάζουν, και ότι μια δυσανάγνωστη 
πληροφορία για το προϊόν είναι μια από 
τις αιτίες που οι καταναλωτές δεν είναι 
ικανοποιημένοι με τις ετικέτες των 
τροφίμων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πληροφορίες για τα τρόφιμα καθιστούν δυνατή μια ενημερωμένη απόφαση αγοράς. Το 
ευανάγνωστο εξαρτάται όχι μόνο από το μέγεθος των γραμμάτων, αλλά και από πολυάριθμους 
άλλους παράγοντες, όπως π.χ. η ένταση των γραμμών το είδος των γραμμάτων και την αντίθεση 
μεταξύ των γραμμάτων και του φόντου.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
παροχή των πληροφοριών για τα τρόφιμα, 
πρέπει να εξεταστούν όλοι οι τρόποι 
διάθεσης των τροφίμων στους 
καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένης της 
πώλησης τροφίμων εξ αποστάσεως. 
Μολονότι είναι σαφές ότι τα τρόφιμα που 
διατίθενται με πώληση εξ αποστάσεως 
πρέπει να πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις 
πληροφοριών με εκείνα που πωλούνται 
στα καταστήματα, πρέπει να 
αποσαφηνιστεί ότι, σε αυτές τις 
περιπτώσεις, οι σχετικές υποχρεωτικές 
πληροφορίες για τα τρόφιμα πρέπει να 
είναι επίσης διαθέσιμες πριν 
πραγματοποιηθεί η αγορά.

(26) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
παροχή των πληροφοριών για τα τρόφιμα, 
πρέπει να συμπεριληφθεί η πώληση 
τροφίμων εξ αποστάσεως. Μολονότι είναι 
σαφές ότι τα τρόφιμα που διατίθενται με 
πώληση εξ αποστάσεως πρέπει να πληρούν 
τις ίδιες απαιτήσεις πληροφοριών με 
εκείνα που πωλούνται στα καταστήματα, 
πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι, σε αυτές τις 
περιπτώσεις, οι σχετικές υποχρεωτικές 
πληροφορίες για τα τρόφιμα πρέπει να 
είναι επίσης διαθέσιμες πριν 
πραγματοποιηθεί η αγορά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σημαντική για την απόφαση αγοράς είναι η υποχρεωτική διάθεση πληροφοριών πριν τη σύναψη 
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της σύμβασης αγοράς. Πιό σφιχτή διατύπωση του κειμένου.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Προκειμένου να παρέχονται στους 
καταναλωτές πληροφορίες για τα 
τρόφιμα, οι οποίες απαιτούνται για να 
κάνουν ενημερωμένοι τις επιλογές τους, 
τα αλκοολούχα μικτά ποτά πρέπει επίσης 
να παρέχουν πληροφορίες για τα 
συστατικά τους. (28)

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του ότι τα αλκοολούχα ποτά δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού του κανονισμού, 
δεν μπορούν και τα αλκοολούχα μικτά ποτά να ληφθούν υπόψη εν προκειμένω.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



PE430.616v01-00 18/135 PR\795512EL.doc

EL

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

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

1ΕΕ. L [ …] της […], σ.[…]. 1ΕΕ. L 179 της 14.7.1999, σ. 1.
2ΕΕ. L 179 της 14.7.1999, σ. 1. 2ΕΕ. L 39 της 13.2.2008 σ. 16 .

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(29) Με την επιφύλαξη των υφισταμένων 
δεσμευτικών τομεακών ρυθμίσεων όσον 
αφορά την επισήμανση προέλευσης 
πρέπει η επισήμανση της χώρας καταγωγής 
ή του τόπου προέλευσης ενός τροφίμου να 
προβλέπεται δεσμευτικά σε κάθε 
περίπτωση που η απουσία της είναι 
πιθανόν να παραπλανήσει τους 
καταναλωτές όσον αφορά την πραγματική 
χώρα καταγωγής ή τον πραγματικό τόπο 
προέλευσης του συγκεκριμένου προϊόντος. 
Σε άλλες περιπτώσεις, η αναγραφή της 
χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης 
επαφίεται στην εκτίμηση των υπευθύνων 
των επιχειρήσεων τροφίμων. Κατ' αρχήν, 
η αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του 
τόπου προέλευσης πρέπει να γίνεται με 
τρόπο που να μην παραπλανάται ο 
καταναλωτής  και βάσει σαφώς 
καθορισμένων κριτηρίων, τα οποία 
εξασφαλίζουν ίσους όρους για τη 
βιομηχανία και βελτιώνουν την κατανόηση 
από τους καταναλωτές των πληροφοριών 
που σχετίζονται με τη χώρα καταγωγής ή 
τον τόπο προέλευσης ενός τροφίμου. Τα εν 
λόγω κριτήρια δεν εφαρμόζονται στις 
ενδείξεις που σχετίζονται με το όνομα ή τη 
διεύθυνση του υπευθύνου της επιχείρησης 
τροφίμων.

Or. de

Αιτιολόγηση
Οι υφιστάμενες τομεακές ρυθμίσεις προβλέπουν ήδη επισήμανση προέλευσης. Πρέπει να 
αποφεύγεται μια παραπλάνηση των καταναλωτών.
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι 
υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων 
ενδέχεται να επιθυμούν να επισημάνουν 
ότι ένα τρόφιμο κατάγεται από την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, για να επιστήσουν 
την προσοχή των καταναλωτών στην 
ποιότητα του προϊόντος τους και στα
παραγωγικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι ενδείξεις αυτές πρέπει επίσης 
να συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα 
κριτήρια.

(30) Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων ενδέχεται να επισημάνουν ότι 
ένα τρόφιμο κατάγεται από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα, για να επιστήσουν την 
προσοχή των καταναλωτών στην ποιότητα 
του προϊόντος τους και στα παραγωγικά 
πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
ενδείξεις αυτές πρέπει να 
συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα 
κριτήρια.Το ίδιο ισχύει ενδεχομένως για 
την αναφορά του κράτους μέλους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εφόσον γίνουν προαιρετικές αναφορές για την προέλευση "Ευρωπαϊκή Ένωση" και/ή "κράτος 
μέλος", τότε για λόγους κατανόησης, ασφάλειας δικαίου και συμμόρφωσης προς την εσωτερική 
αγορά είναι αναγκαίο να πραγματοποιείται αυτό σε ενιαία, καθορισμένη μορφή..

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de



PR\795512EL.doc 21/135 PE430.616v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Το αλάτι δεν είναι π.χ. θρεπτική ουσία, αλλά περιεχόμενη ουσία.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(34) Γενικά, οι καταναλωτές δεν 
γνωρίζουν τη δυνητική συμβολή των 
αλκοολούχων ποτών στη συνολική τους 
δίαιτα. Θα ήταν κατά συνέπεια χρήσιμο 
εάν οι παραγωγοί προέβαιναν στην 
παροχή πληροφοριών σχετικά με 
παρουσία ενέργειας στα αλκοολούχα 
ποτά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ναι μεν δεν περιλαμβάνονται τα αλκοολούχα ποτά σ' αυτόν τον κανονισμό· ωστόσο μπορούν τα 
αλκοολούχα ποτά να συμβάλλουν σημαντικά στη λήψη ενέργειας. Προαιρετικές πληροφορίες εκ 
μέρους των κατασκευαστών σχετικά με την παρουσία ενέργειας στα αλκοολούχα ποτά θα ήταν 
φιλικές προς τους καταναλωτές.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Για λόγους συνέπειας και συνοχής της 
κοινοτικής νομοθεσίας, η εθελοντική 
αναγραφή των ισχυρισμών επί θεμάτων 
διατροφής ή επί θεμάτων υγείας στις 
ετικέτες των τροφίμων πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 
2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς 
διατροφής και υγείας που διατυπώνονται 

(35) Για λόγους ασφάλειας δικαίου και 
συνοχής της κοινοτικής νομοθεσίας, η 
εθελοντική αναγραφή των ισχυρισμών επί 
θεμάτων διατροφής ή επί θεμάτων υγείας 
στις ετικέτες των τροφίμων πρέπει να είναι 
σύμφωνη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 
2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς 
διατροφής και υγείας που διατυπώνονται 
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στα τρόφιμα. στα τρόφιμα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι σαφές ότι πρόκειται εν προκειμένω για την ασφάλεια δικαίου των εμπλεκομένων φορέων.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(36) Για να αποφευχθούν περιττές 
επιβαρύνσεις των παραγωγών τροφίμων 
και του εμπορίου, είναι σκόπιμο να 
εξαιρεθούν ορισμένες κατηγορίες 
τροφίμων -τα οποία είναι μη 
επεξεργασμένα ή για τα οποία οι 
διατροφικές πληροφορίες δεν αποτελούν 
καθοριστικό παράγοντα για την απόφαση 
αγοράς των καταναλωτών- ή των οποίων 
η μετασυσκευασία είνα πολύ μικρή
προκειμένου να περιλαμβάνεται
υποχρεωτική επισήμανση, από την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση, εκτός 
εάν η υποχρέωση παροχής αυτών των 
πληροφοριών προβλέπεται από άλλη 
κοινοτική νομοθετική πράξη. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν επιτρέπεται μόνο για τον λόγο των εκτεταμένων διατάξεων επισήμανσης να πρέπει να 
μεγαλώσει στο μέλλον η συσκευασία των τροφίμων. Αυτό θα οδηγούσε σε περισσότερα 
απορρίμματα συσκευασιών καθώς και ενδεχομένως σε μεγαλύτερες μερίδες ή πάλι σε 
"εξαπατούσες συσκευασίες".
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(37) Για να ανταποκρίνονται στο μέσο 
καταναλωτή και να εξυπηρετούν τον 
ενημερωτικό σκοπό για τον οποίο 
προορίζονται, οι παρεχόμενες πληροφορίες 
για το μέσο καταναλωτή πρέπει να είναι 
εύκολα κατανοητές. Φαίνεται λογικό να 
παρουσιάζονται οι πληροφορίες σε ένα 
και στο ίδιο οπτικό πεδίο, για να 
εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές μπορούν 
να βλέπουν εύκολα τις βασικές 
διατροφικές πληροφορίες όταν αγοράζουν 
τρόφιμα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση του επιπέδου γνώσεων όλων των πολιτών γυναικών και ανδρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα ήταν τολμηρή. Επιπλέον θα πρέπει να διαγραφεί η παραπομπή σε μελέτες, οι οποίες 
προφανώς δεν μπορούν να αναφερθούν· ωστόσο δεν υπάρχει έως τώρα έρευνα όσον αφορά την 
καταναλωτική συμπεριφορά κατά την αγορά τροφίμων, η οποία λαμβάνει υπόψη της όλα τα 
κράτη μέλη (βλ. και αιτιολογική σκέψη 38). Εξάλλου, δεν μπορεί λόγω της μεγάλης ποικιλίας 
των συσκευασιών των τροφίμων να καθοριστεί ούτε γενικά το κύριο οπτικό πεδίο, και το ίδιο 
επίσης δεν μπορεί σε κάποιες συσκευασίες να καθοριστεί με σαφήνεια η εμπρόσθια πλευρά.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

της διατροφικής δήλωσης, εκτός των 
100g/100ml/μερίδα, από ορισμένα κράτη 
μέλη και οργανώσεις της βιομηχανίας 
δείχνουν ότι οι καταναλωτές 
ικανοποιούνται από αυτά τα συστήματα, 
δεδομένου ότι τους βοηθούν να κάνουν 
γρήγορα επιλογές. Εντούτοις, δεν 
υπάρχουν στοιχεία σε ολόκληρη την 
Κοινότητα που να αποδεικνύουν 
επιστημονικά τον τρόπο με τον οποίο ο 
μέσος καταναλωτής κατανοεί και 
χρησιμοποιεί την εναλλακτική έκφραση 
των πληροφοριών. Για λόγους 
συγκρισιμότητας προϊόντων σε 
διαφορετικά μεγέθη συσκευασιών είναι 
κατά συνέπεια λογικό, να γίνεται 
περαιτέρω υποχρεωτικά αναφορά των 
θρεπτικών ουσιών σε 100g/100ml και αν 
χρειάζεται, να επιτραπούν πρόσθετα 
στοιχεία μερίδας. Εφόσον το τρόφιμο έχει 
προσυσκευασθεί ως μερίδα, πρέπει η 
αναφορά της διατροφικής αξίας ανά 
μερίδα επιπροσθέτως να είναι 
υποχρεωτική. Προκειμένου να 
αποφεύγονται παραπλανητικά στοιχεία 
κατά την αναφορά της μερίδας θα πρέπει 
τα μεγέθη των μερίδων να τυποποιηθούν 
με διαδικασία διαβούλευσης σε επίπεδο 
ΕΕ.

Or. de

Αιτιολόγηση
Η αναφορά της ποσότητας ενέργειας και θρεπτικών ουσιών ανά 100 g ή 100 ml παρέχει στους 
καταναλωτές τη δυνατότητα να συγκρίνουν άμεσα τα προϊόντα. Για το λόγο αυτό οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει, για λόγους αρχής, να είναι υποχρεωτικές και για τα προϊόντα που 
συσκευάζονται ως μερίδες. Η πρόσθετη ένδειξη της ποσότητας ενέργειας και θρεπτικών ουσιών 
ανά μερίδα πρέπει να είναι φυσικά δυνατή ιδίως στην περίπτωση των τροφίμων που 
συσκευάζονται ως μερίδες. Προκειμένου να διευκολύνεται ο προσανατολισμός του καταναλωτή 
θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η αναφορά της μερίδας σε προσυσκευασμένες μεμονωμένες 
μερίδες.
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Καλύπτεται ήδη με την αιτιολογική σκέψη (37).

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(41) Και σε μη προσυσκευασμένα 
τρόφιμα και παροχές των μονάδων 
ομαδικής εστίασης είναι πολύ σημαντική 
η πληροφορία για ενδεχόμενα 
αλλεργιογόνα για αλλεργικούς. Συνεπώς, 
οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι 
δυνατόν να παρέχονται πάντα στον 
καταναλωτή.
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πάντα στον καταναλωτή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ειδικές εθνικές ρυθμίσεις στα κράτη μέλη θα ήταν επιζήμιες για την εσωτερική αγορά και θα 
οδηγούσαν σε παραλογισμό αυτόν τον κανονισμό.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Οι κανόνες σχετικά με τις 
πληροφορίες για τα τρόφιμα πρέπει να 
μπορούν να προσαρμόζονται σε ένα 
ταχέως μεταβαλλόμενο κοινωνικό, 
οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Καλύπτεται ήδη με την αιτιολογική σκέψη (16).

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 
περισσότερες λεπτομερείς απαιτήσεις 
σχετικά με τις πληροφορίες για τα 
τρόφιμα καταρτίζονται και 
καθιερώνονται με διαλεκτικό τρόπο και 
προκύπτουν από βέλτιστες πρακτικές, 
πρέπει να υπάρξουν ευέλικτοι μηχανισμοί, 
σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, 
βασιζόμενοι στην ανοικτή και διαφανή 
δημόσια διαβούλευση και στη συνεχή 
αλληλεπίδραση μεταξύ ενός ευρέος 
φάσματος αντιπροσωπευτικών 

(45) Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του 
κανονισμού να χρησιμοποιούνται 
ενδεχομένως μορφές παρουσίασης που 
βασίζονται στη βιομηχανία και στο 
εμπόριο όσον αφορά τη σήμανση της 
θρεπτικής αξίας.
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ενδιαφερομένων. Οι μηχανισμοί αυτοί 
μπορεί να οδηγούν στην ανάπτυξη 
εθνικών μη δεσμευτικών συστημάτων, 
βάσει εμπεριστατωμένης έρευνας των 
καταναλωτών και ευρείας διαβούλευσης 
με τους ενδιαφερομένους. Πρέπει να 
υπάρξουν μηχανισμοί που θα επιτρέπουν 
στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν τα 
τρόφιμα που φέρουν σήμανση η οποία 
είναι σύμφωνη με το εθνικό σύστημα, 
όπως μέσω ενός αριθμού ή συμβόλου 
αναγνώρισης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρβλ. αιτιολόγηση στην αιτιολογική σκέψη 41· εθνικές σημάνσεις, ακόμη και όταν δεν είναι 
ρητά δεσμευτικές θα ασκούσαν πίεση προσαρμογής στις επιχειρήσεις τροφίμων, οι οποίες 
ασκούν εμπορία σε πολλά κράτη μέλη και θα ήταν κατ' αυτόν τον τρόπο αντίθετες προς την 
εσωτερική αγορά όπως υποχρεωτικές εθνικές ρυθμίσεις. Συστήματα παρουσίασης των 
πληροφοριών για τα τρόφιμα που θα βασίζονταν στη βιομηχανία ή το εμπόριο δεν θα είχαν 
αντιθέτως αυτή την αρνητική επίπτωση· εκτός αυτού τέτοια συστήματα μπορούν να αλλάξουν 
γρήγορα σε εσωτερικό επίπεδο ή και να εγκαταλειφθούν, εάν οι καταναλωτές δεν τα κατανοούν 
ή τα αποδέχονται.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Για να εξασφαλιστεί ένα επίπεδο 
συνεκτικότητας στα αποτελέσματα που 
επιτυγχάνονται στα διάφορα κράτη μέλη, 
πρέπει να προωθηθούν συνεχείς 
ανταλλαγές και επιμερισμός των 
βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών 
μεταξύ των κρατών μελών και με την 
Επιτροπή και να ενθαρρυνθεί η 
συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις 
ανταλλαγές αυτές.

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Πρβλ. αιτιολογήση στην αιτιολογική σκέψη (41) και (42).

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49a) Φυσικά είναι δυνατόν και προϊόντα 
της βιοτεχνίας τροφίμων καθώς και 
φρέσκα παρασκευάσματα του λιανικού 
εμπορίου τροφίμων, τα οποία 
παρασκευάζονται απευθείας στον τόπο 
πώλησης, να περιέχουν ουσίες οι οποίες 
προκαλούν σε ευαίσθητα άτομα αλλεργίες 
ή δυσανεξίες. Λόγω του ότι όμως 
ακριβώς μη προσυσκευασμένα προϊόντα 
πωλούνται με άμεση επαφή με τον 
πελάτη, θα πρέπει η αντίστοιχη 
πληροφορία να είναι δυνατή π.χ. μέσω 
της συνομιλίας πώλησης ή μέσω μιας 
σαφώς εμφανούς πινακίδας στο χώρο 
πώλησης ή μέσω διατιθέμενου υλικού 
πληροφόρησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μια εκτεταμένη επισήμανση των αλλεργογόνων όλων των προϊόντων είναι σχεδόν αδύνατη σε 
μη προσυσκευασμένα εμπορεύματα και θα οδηγούσε ιδίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε 
σημαντικά ανταγωνιστικά μειονεκτήματα και επιπλέον δαπάνες. Πέραν αυτού δεν είναι δυνατόν 
να αποκλεισθεί μια διασταυρούμενη μόλυνση σε επιχειρήσεις με περιορισμένη επιφάνεια 
επεξεργασίας. 

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός παρέχει τη βάση 
για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 πρόκειται για καθορισμό στόχου χωρίς σαφές κανονιστικό 
περιεχόμενο. Κατά συνέπεια για νομοτεχνικούς λόγους να διαγραφεί από το κανονιστικό 
κείμενο του κανονισμού,  

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις 
γενικές αρχές, απαιτήσεις και ευθύνες 
που διέπουν τις πληροφορίες για τα 
τρόφιμα, και ειδικότερα την επισήμανση 
των τροφίμων. Καθορίζει τα μέσα για τη 
διασφάλιση του δικαιώματος των 
καταναλωτών για πληροφόρηση και τις 
διαδικασίες για την παροχή πληροφοριών 
για τα τρόφιμα, λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη παροχής επαρκούς ευελιξίας ώστε 
να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές 
εξελίξεις και τις νέες απαιτήσεις 
πληροφόρησης.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 πρόκειται για καθορισμό στόχου χωρίς σαφές κανονιστικό 
περιεχόμενο. Κατά συνέπεια για νομοτεχνικούς λόγους να διαγραφεί από το κανονιστικό 
κείμενο του κανονισμού.

Τροπολογία 36
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, 
όπου οι δραστηριότητες των 
επιχειρήσεων τροφίμων αφορούν την 
παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα 
στους καταναλωτές.

(3) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, 
όπου αφορούν την παροχή πληροφοριών 
για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.

Εφαρμόζεται σε όλα τα τρόφιμα που 
προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή, 
συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων που 
διατίθενται από τις μονάδες ομαδικής 
εστίασης και των τροφίμων που 
προορίζονται να παραδοθούν στις μονάδες 
ομαδικής εστίασης. 

Εφαρμόζεται σε όλα τα συσκευασμένα
τρόφιμα που προορίζονται για παράδοση
στον τελικό καταναλωτή, 
συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων που 
προορίζονται να παραδοθούν στις μονάδες 
ομαδικής εστίασης.

Δεν εφαρμόζεται σε τρόφιμα στα οποία 
τίθεται περιτύλιγμα στον τόπο πώλησης 
πριν την παράδοση στον τελικό 
καταναλωτή.
Υπηρεσίες εστίασης επιχειρήσεων 
συγκοινωνιών ή μεταφορικών 
επιχειρήσεων τότε μόνον εμπίπτουν σ' 
αυτόν τον κανονισμό όταν προσφέρονται 
σε συνδέσεις μεταξύ δύο σημείων στο 
έδαφος της Κοινότητας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πιο σφικτή διατύπωση και γλωσσική βελτίωση του κειμένου. Ακριβώς στο εμπόριο τροφίμων 
συσκευάζονται προϊόντα με περιτύλιγμα, τα οποία παρασκευάζονται άμεσα στον τόπο πώλησης 
για άμεση παράδοση. Έτσι προϊόντα για είναι φιλικότερα προς τον καταναλωτή (ταχύτερη 
αγορά, βελτιωμένος χειρισμός) χωριστή σε μερίδες (άλειμμα) ή περιβάλλονται με σελοφάν). 
Τέτοια προϊόντα, στα οποία μπαίνει περιτύλιγμα λίγο πριν την πώληση πρέπει να αποκλειστούν 
κατ' αρχήν από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, γιατί σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να 
εξισωθούν με βιομηχανικά προσυσκευασμένα προϊόντα. Για συνδέσεις με χώρες προέλευσης ή 
προορισμού εκτός της ΕΕ, οι εταιρείες μεταφορών ενδέχεται να μη βρίσκουν προμηθευτές οι 
οποίοι να πληρούν τις υποχρεώσεις ενημέρωσης. Η υπαγωγή των μεταφορέων στον κανονισμό
για τις συνδέσεις αυτές ενδέχεται να προκαλέσει ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τους 
μεταφορείς της ΕΕ, οι οποίοι θα ήσαν οι μόνοι που θα έπρεπε να εφαρμόζουν τον κανονισμό. 

Τροπολογία 37
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη των απαιτήσεων 
επισήμανσης που προβλέπονται στην 
ειδική κοινοτική νομοθεσία η οποία 
εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα τρόφιμα.

(4) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη των απαιτήσεων 
επισήμανσης που προβλέπονται στην 
ειδική κοινοτική νομοθεσία η οποία 
εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα τρόφιμα. Η 
Επιτροπή δημοσιεύει έως την 
[ημερομηνία της θέσης σε ισχύ αυτού του 
κανονισμού] κατάλογο των περιεχομένων 
σε ειδικές νομοθετικές διατάξεις της 
Κοινότητας για ορισμένα τρόφιμα 
διατάξεις επισήμανσης και καθιστά αυτό 
τον κατάλογο προσπελάσιμο στο 
Διαδίκτυο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω του μεγάλου αριθμού ειδικών διατάξεων δικαίου φαίνεται ένας τέτοιος κατάλογος ως 
αναγκαίος, προκειμένου να προσφερθεί στους φορείς της διατροφικής αλυσίδας σαφήνεια και 
ασφάλεια δικαίου.

Τροπολογία 38

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) «πληροφορίες για τα τρόφιμα»:
πληροφορίες που αφορούν ένα τρόφιμο και 
διατίθενται στον τελικό καταναλωτή με τη 
χρήση μιας ετικέτας, άλλου συνοδευτικού 
υλικού ή οιουδήποτε άλλου μέσου, 
συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων της 
σύγχρονης τεχνολογίας ή των προφορικών 
ανακοινώσεων. Δεν περιλαμβάνονται οι 
εμπορικές ανακοινώσεις όπως ορίζονται 
από την οδηγία 2000/31/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για 
ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του 

(α) «πληροφορίες για τα τρόφιμα»:
πληροφορίες που αφορούν ένα τρόφιμο και 
διατίθενται στον τελικό καταναλωτή με τη 
χρήση μιας ετικέτας, άλλου συνοδευτικού 
υλικού ή οιουδήποτε άλλου μέσου, 
συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων 
τεχνολογιών ή των προφορικών 
ανακοινώσεων. Δεν περιλαμβάνονται οι 
εμπορικές ανακοινώσεις όπως ορίζονται 
από την οδηγία 2000/31/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για 
ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του 
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ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική 
αγορά·

ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική 
αγορά·

Or. de

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω δεν πρόκειται για εργαλεία της τεχνολογίας αλλά για τεχνολογίες.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) «νομοθεσία σχετικά με τις 
πληροφορίες για τα τρόφιμα»: οι 
κοινοτικές διατάξεις που διέπουν τις 
πληροφορίες για τα τρόφιμα, και ιδίως 
την επισήμανση, συμπεριλαμβανομένων 
των κανόνων γενικού χαρακτήρα που 
εφαρμόζονται σε όλα τα τρόφιμα ή σε 
συγκεκριμένα τρόφιμα και των κανόνων 
που εφαρμόζονται μόνο σε συγκεκριμένα 
τρόφιμα·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή είναι περιττή. Τι αποτελεί μια νομοθετική διάταξη στον τομέα των 
πληροφοριών για τα τρόφιμα προκύπτει από το περιεχόμενο της εκάστοτε διάταξης. Το άρθρο 2 
(2β) στοιχείο β θα πρέπει κατά συνέπεια να διαγραφεί.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) «υποχρεωτικές πληροφορίες για τα 
τρόφιμα»: οι ενδείξεις οι οποίες 
απαιτείται να παρέχονται στον τελικό 
καταναλωτή βάσει κοινοτικής 

διαγράφεται
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νομοθεσίας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή είναι περιττή. Ο ορισμός αναφέρει μόνο ότι μια υποχρεωτική πληροφορία είναι 
αυτή η οποία προβλέπεται σε νομοθετική διάταξη (πλεονασμός). Το άρθρο 2 (2γ) στοιχείο γ θα 
πρέπει κατά συνέπεια να διαγραφεί.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) «μονάδες ομαδικής εστίασης»:
οιαδήποτε μονάδα (συμπεριλαμβανομένων 
των οχημάτων ή των σταθερών ή κινητών 
μονάδων), όπως εστιατόρια, καντίνες, 
σχολεία και νοσοκομεία, όπου, στο 
πλαίσιο μιας επαγγελματικής 
δραστηριότητας, παρασκευάζονται 
τρόφιμα για παροχή στον τελικό 
καταναλωτή, τα οποία είναι έτοιμα για 
κατανάλωση χωρίς περαιτέρω 
επεξεργασία·

(δ) «μονάδες ομαδικής εστίασης»:
οιαδήποτε μονάδα (συμπεριλαμβανομένων 
των οχημάτων ή των σταθερών ή κινητών 
μονάδων), όπως εστιατόρια, καντίνες, 
σχολεία νοσοκομεία ή κέτερινγκ στα 
οποία, στο πλαίσιο μιας επαγγελματικής 
δραστηριότητας, παρασκευάζονται 
τρόφιμα που προορίζονται για άμεση
κατανάλωση από τον τελικό καταναλωτή·

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση και αναγκαία συμπλήρωση: και οι επιχειρήσεις κέτερινγκ παρέχουν ομαδική 
εστίαση.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - στοιχείο ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) «προσυσκευασμένο τρόφιμο»: η μονάδα 
πώλησης που προορίζεται να παρουσιαστεί 
ως έχει στον τελικό καταναλωτή και στις 
μονάδες ομαδικής εστίασης και που 

ε) «προσυσκευασμένο τρόφιμο»: η μονάδα 
πώλησης που προορίζεται να παρουσιαστεί 
ως έχει στον τελικό καταναλωτή και στις 
μονάδες ομαδικής εστίασης και που 



PE430.616v01-00 34/135 PR\795512EL.doc

EL

αποτελείται από ένα τρόφιμο και τη
συσκευασία μέσα στην οποία έχει 
τοποθετηθεί πριν από τη διάθεσή του
προς πώληση, εφ’ όσον η συσκευασία 
αυτή το καλύπτει ολικά ή εν μέρει, αλλά 
κατά τρόπο που να μην είναι δυνατόν να 
τροποποιηθεί το περιεχόμενο χωρίς να 
ανοιχτεί ή να τροποποιηθεί η συσκευασία·

αποτελείται από ένα τρόφιμο μέσα στη
συσκευασία, εφ’ όσον η συσκευασία αυτή 
το καλύπτει ολικά ή εν μέρει, αλλά κατά 
τρόπο που να μην είναι δυνατόν να 
τροποποιηθεί το περιεχόμενο χωρίς να 
ανοιχτεί ή να τροποποιηθεί η συσκευασία·

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση.

Τροπολογία 43

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε καταστήματα προσφέρονται προς πώληση και προσυσκευασμένα τρόφιμα και κατά κανόνα 
κοντά στα σημεία εξυπηρέτησης που καταλαμβάνονται από το προσωπικό πώλησης, 
προκειμένου να αποφεύγονται μακροί χρόνοι αναμονής των καναλωτών σε αυτά τα σημεία. 
Ακριβώς όπως και στην περίπτωση των συσκευασμένων τροφίμων που συσκευάζονται 
σύμφωνα με τις ατομικές επιθυμίες των καταναλωτών, είναι αδύνατον λόγω της ποικιλίας των 
προσφερομένων προϊόντων, της χειροποίητης κατασκευής και των καθημερινά αυξανόμενων 
προσφορών στην πράξη, να γίνουν οι υποχρεωτικά επιβαλλόμενες ενδείξεις για τα 
προσυσκευασμένα τρόφιμα.
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Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - στοιχείο στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ)  «συστατικό»:  οιαδήποτε ουσία, 
συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων και 
των ενζύμων τροφίμων καθώς και 
οιουδήποτε συστατικού ενός σύνθετου 
συστατικού, η οποία χρησιμοποιείται στην 
παρασκευή ή επεξεργασία ενός τροφίμου 
και εξακολουθεί να υπάρχει στο τελικό 
προϊόν, ακόμη και σε διαφοροποιημένη 
μορφή· 

στ)  «συστατικό»:  οιαδήποτε ουσία, 
συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων και 
των ενζύμων τροφίμων καθώς και 
οιουδήποτε συστατικού ενός σύνθετου 
συστατικού, η οποία χρησιμοποιείται στην 
παρασκευή ή επεξεργασία ενός τροφίμου 
και εξακολουθεί να περιέχεται στο τελικό 
προϊόν, ακόμη και σε διαφοροποιημένη 
μορφή· 

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο γερμανικό κείμενο δεν χρησιμοποιείται ο όρος συστατικό, πράγμα το οποίο θα είχε 
ανεπιθύμητες επιπτώσεις στις νομοθετικές διατάξεις της Κοινότητας στις οποίες γίνεται 
αναφορά σ' αυτό τον όρο π.χ. στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003. Η έννοια των 
καταλοίπων πρέπει να απαλειφθεί από τον ορισμό αυτό, ώστε να ευθυγραμμιστεί ο ορισμός με 
τον κανονισμό αριθ. 178/2002, για τον καθορισμό των γενικών απαιτήσεων της νομοθεσίας για 
τα τρόφιμα. Ο ορισμός που δίνεται στο άρθρο 2 του εν λόγω κανονισμού ορίζει ότι τα τρόφιμα 
δεν περιέχουν "κατάλοιπα και προσμείξεις".

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 - σημείο ι)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) Στο άρθρο 2, παράγραφος 2 
προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:
«επισήμανση»: οι μνείες, ενδείξεις, 
εμπορικά ή βιομηχανικά σήματα, εικόνες ή 
σύμβολα που αναφέρονται σ’ ένα τρόφιμο 
και φέρονται σε κάθε συσκευασία, 
έγγραφο, πινακίδα, ετικέτα, δακτύλιο ή 
περιλαίμιο που συνοδεύει ή αναφέρεται 
στο τρόφιμο αυτό·

ι) Στο άρθρο 2, παράγραφος 2 
προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:
«επισήμανση»: οι μνείες, ενδείξεις, 
εμπορικά ή βιομηχανικά σήματα, εικόνες ή 
σύμβολα που αναφέρονται σ’ ένα τρόφιμο 
και φέρονται σε κάθε συσκευασία, 
έγγραφο, πινακίδα, ετικέτα, δακτύλιο ή 
περιλαίμιο που συνοδεύει ή αναφέρεται 
στο τρόφιμο αυτό·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - σημείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) «οπτικό πεδίο»: όλες οι επιφάνειες μιας 
συσκευασίας που μπορούν να διαβαστούν 
από μία οπτική γωνία, πράγμα που 
επιτρέπει την ταχεία και εύκολη πρόσβαση 
στις πληροφορίες της επισήμανσης, 
παρέχοντας στους καταναλωτές τη 
δυνατότητα να διαβάσουν αυτές τις 
πληροφορίες χωρίς να χρειάζεται να 
γυρνούν τη συσκευασία μπρος-πίσω.

ια) «οπτικό πεδίο»: όλες οι επιφάνειες μιας 
συσκευασίας που μπορούν να διαβαστούν 
από μία οπτική γωνία, πράγμα που 
επιτρέπει την ταχεία και εύκολη πρόσβαση 
στις πληροφορίες της επισήμανσης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Γλωσσική βελτίωση.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - στοιχείο ιαα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιαα) "το ευανάγνωστο"γραφή, 
εκτύπωση, αποτύπωση, σήμανση, 
χάραξη, σφάγιση κλπ, η οποία επιτρέπει 
στον καταναλωτή με κανονική όραση να 
κατανοεί κείμενα, όπως π.χ. ετικέτες και 
επισημάνσεις τροφίμων, χωρίς οπτικά 
βοηθητικά μέσα· το ευανάγνωστο 
εξαρτάται από το μέγεθος της γραφής, το 
είδος της γραφής, την ένταση της 
γραφής, την απόσταση των λέξεων των 
γραμμάτων και των στίχων, τη σχέση 
μεταξύ του πλάτους και του ύψους των 
γραμμάτων καθώς και της αντίθεσης 
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μεταξύ της γραφής και του φόντου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός είναι αναγκαίος λόγω του ότι το μέγεθος της γραφής δεν αποτελεί από μόνο 
του εγγύηση για το ευανάγνωστο ενός κειμένου.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) «νόμιμη ονομασία»: η ονομασία ενός 
τροφίμου, η οποία προβλέπεται στις 
κοινοτικές διατάξεις που εφαρμόζονται 
για το τρόφιμο αυτό ή, αν δεν υπάρχουν 
τέτοιες κοινοτικές διατάξεις, η ονομασία 
η οποία προβλέπεται στους νόμους, 
κανονισμούς και διοικητικές διατάξεις 
που εφαρμόζονται στο κράτος μέλος στο 
οποίο το τρόφιμο πωλείται στον τελικό 
καταναλωτή ή στις μονάδες ομαδικής 
εστίασης.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η έως τώρα ορολογία "καθιερωμένη ονομασία" της οδηγίας για την επισήμανση 2000/13/EΚ 
θα πρέπει να διατηρηθεί (πρβλ. άρθρο 5 στοιχείο α).

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - στοιχείο ιγ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) «συνήθης ονομασία»: η ονομασία η 
οποία είναι αποδεκτή ως η ονομασία του 
τροφίμου, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω 
επεξήγηση, από τους καταναλωτές στο 

ιγ) "καθιερωμένη ονομασία": η ονομασία 
η οποία είναι κατανοητή ως η ονομασία 
του τροφίμου, χωρίς να χρειάζεται 
περαιτέρω επεξήγηση, από τους 



PE430.616v01-00 38/135 PR\795512EL.doc

EL

κράτος μέλος στο οποίο πωλείται· καταναλωτές στο κράτος μέλος στο οποίο 
πωλείται·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η έως τώρα ορολογία "καθιερωμένη ονομασία" της οδηγίας για την επισήμανση 2000/13/EΚ 
θα πρέπει να διατηρηθεί (πρβλ. άρθρο 5 στοιχείο α). Εν προκειμένω δεν πρόκειται για αποδοχή 
αλλά για κατανόηση.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) «κύριο(α) συστατικό(-ά) : […]· τα 
σημαντικά ή/και χαρακτηριστικά 
συστατικά ενός τροφίμου· 

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι δεν συμφωνούμε με την απόπειρα της Επιτροπής να διευρύνει την υφιστάμενη 
διάταξη σχετικά με την επισήμανση της καταγωγής, δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν ορισμοί για 
το πρωταρχικό, το σημαντικό και το χαρακτηριστικό συστατικό ενός τροφίμου που δεν 
χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Δεδομένου ότι 
υποστηρίζουμε σε σταθερή βάση την απλοποίηση, είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία νέων όρων 
και εννοιών χωρίς εμφανή χρησιμότητα.

Τα κριτήρια αυτά δεν είναι πρακτικά.  Η ασυμβατότητά τους με τους ορισμούς της ποσοτικής 
αναγραφής των χαρακτηριστικών συστατικών(QUID) προκαλεί σύγχυση.  Το επίπεδο του 50% 
δεν έχει την ίδια πρακτική σημασία για όλα τα τρόφιμα.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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ιστ) «σημαντικό(-ά) συστατικό(-ά)»: το 
συστατικό ενός τροφίμου που 
αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο του 
50% του τροφίμου αυτού•

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι δεν συμφωνούμε με την απόπειρα της Επιτροπής να διευρύνει την υφιστάμενη 
διάταξη σχετικά με την επισήμανση της καταγωγής, δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν ορισμοί για 
το πρωταρχικό, το σημαντικό και το χαρακτηριστικό συστατικό ενός τροφίμου που δεν 
χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Δεδομένου ότι 
υποστηρίζουμε σε σταθερή βάση την απλοποίηση, είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία νέων όρων 
και εννοιών χωρίς εμφανή χρησιμότητα.

Τα κριτήρια αυτά δεν είναι πρακτικά.  Η ασυμβατότητά τους με τους ορισμούς της ποσοτικής 
αναγραφής των χαρακτηριστικών συστατικών(QUID) προκαλεί σύγχυση.  Το επίπεδο του 50% 
δεν έχει την ίδια πρακτική σημασία για όλα τα τρόφιμα.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο ιζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ) «χαρακτηριστικό(-ά) συστατικό(-ά)»: 
οιοδήποτε συστατικό ενός τροφίμου το 
οποίο συνήθως συνδέεται, από τον 
καταναλωτή, με την ονομασία του 
τροφίμου, και για το οποίο, στις 
περισσότερες περιπτώσεις, απαιτείται 
ποιοτική επισήμανση·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι δεν συμφωνούμε με την απόπειρα της Επιτροπής να διευρύνει την υφιστάμενη 
διάταξη σχετικά με την επισήμανση της καταγωγής, δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν ορισμοί για 
το πρωταρχικό, το σημαντικό και το χαρακτηριστικό συστατικό ενός τροφίμου που δεν 
χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Δεδομένου ότι 
υποστηρίζουμε σε σταθερή βάση την απλοποίηση, είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία νέων όρων 
και εννοιών χωρίς εμφανή χρησιμότητα.

Τα κριτήρια αυτά δεν είναι πρακτικά.  Η ασυμβατότητά τους με τους ορισμούς της ποσοτικής 
αναγραφής των χαρακτηριστικών συστατικών(QUID) προκαλεί σύγχυση.  Το επίπεδο του 50% 
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δεν έχει την ίδια πρακτική σημασία για όλα τα τρόφιμα.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - στοιχείο ιη)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιη)  «βασικές απαιτήσεις»: οι απαιτήσεις 
με τις οποίες καθορίζονται το επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών και οι 
πληροφορίες για τα τρόφιμα ως προς ένα 
συγκεκριμένο θέμα, και οι οποίες 
προβλέπονται στην κοινοτική πράξη που 
επιτρέπει την ανάπτυξη των εθνικών 
συστημάτων τα οποία αναφέρονται στο 
άρθρο 44·

ιη) «βασικές απαιτήσεις»: οι απαιτήσεις με 
τις οποίες καθορίζονται το επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών και οι 
πληροφορίες για τα τρόφιμα ως προς ένα 
συγκεκριμένο θέμα, και οι οποίες 
προβλέπονται στην κοινοτική πράξη·

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 44 καταργείται.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - στοιχείο ιθ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 
ενός τροφίμου»: η ημερομηνία μέχρι την 
οποία το τρόφιμο διατηρεί τις ιδιαίτερες 
ιδιότητές του σε κατάλληλες συνθήκες 
συντήρησης·

«ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 
ενός τροφίμου»: η ημερομηνία μέχρι την 
οποία το τρόφιμο διατηρεί τις ιδιαίτερες 
ιδιότητές του σε κατάλληλες ή 
αναφερόμενες στη συσκευασία ειδικές
συνθήκες συντήρησης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ορισμένα τρόφιμα απαιτούν ειδικές συνθήκες συντήρησης, όπως π.χ. ψύξη, η οποία πρέπει να 
αναφέρεται στη συσκευασία του τροφίμου.
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Τροπολογία 55

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιθα) "ημερομηνία κατανάλωσης ενός 
τροφίμου": η ημερομηνία μέχρι την 
οποία πρέπει να καταναλωθεί το τρόφιμο. 
Μετά από αυτήν την ημερομηνία δεν 
επιτρέπεται να δοθεί το τρόφιμο πλέον ως 
τέτοιο στον καταναλωτή·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προβαίνει σε σαφή διάκριση στο παράρτημα ΙΙΙ μεταξύ της ημερομηνίας ελάχιστης 
διατηρησιμότητας και της ημερομηνίας κατανάλωσης. Ένας ορισμός είναι κατά συνέπεια 
αναγκαίος και για την ημερομηνία κατανάλωσης.

Τροπολογία 56

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιθβ) "Ημερομηνία παραγωγής": η 
ημερομηνία, κατά την οποία τα προϊόντα 
παράγονται, συσκευάζονται και 
ενδεχομένως καταψύχονται .

Or. de

Αιτιολόγηση

Αναγκαίος ορισμός βάσει του άρθρου 25.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο κ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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κ) «βέλτιστες πρακτικές»: πρότυπα, 
συστήματα, πρωτοβουλίες ή οιεσδήποτε 
άλλες δραστηριότητες που θεσπίζονται 
από τις αρμόδιες αρχές, για τις οποίες 
έχει αποδειχθεί από την πείρα και την 
έρευνα ότι είναι οι πιο αποτελεσματικές 
για την πλειονότητα των καταναλωτών, 
και θεωρούνται υποδείγματα προς 
μίμηση. 

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνεκτικότητα με τη διαγραφή των κεφαλαίων 6 και 7.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα 
επιδιώκει υψηλό επίπεδο προστασίας της 
υγείας, της διαφάνειας και της 
συγκρισιμότητας προϊόντων προς το 
συμφέρον του καταναλωτή και προσφέρει
μια βάση για να κάνουν ενημερωμένοι τις 
επιλογές τους και να χρησιμοποιούν με 
ασφάλεια τα τρόφιμα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αναγκαία συμπλήρωση του κειμένου προκειμένου να συμπεριληφθούν οι πτυχές διαφάνεια και 
συγκρισιμότητα  Η συμπερίληψη των πτυχών που διαγράφτηκαν θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
υπέρβαση των ορίων της επισήμανσης των τροφίμων, η οποία προκαλεί σύγχυση στον 
καταναλωτή και κατ' αυτόν τον τρόπο αντιβαίνει στον σκοπό της οδηγίας. 
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Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Οι επισημάνσεις τροφίμων πρέπει να 
είναι για τον μέσο καταναλωτή ευκόλως 
αναγνωρίσιμες, ευανάγνωστες και 
κατανοητές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μια επισήμανση δεν θα είχε νόημα εάν δεν ήταν ευκόλως αναγνωρίσιμη, ευανάγνωστη και 
κατανοητή.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η νομοθεσία σχετικά με τις 
πληροφορίες για τα τρόφιμα έχει ως στόχο 
την επίτευξη, στην Κοινότητα, της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των τροφίμων που 
παράγονται και πωλούνται στην αγορά, 
λαμβάνοντας υπόψη, όταν χρειάζεται, την 
ανάγκη προστασίας των νόμιμων 
συμφερόντων των παραγωγών και 
προώθησης της παραγωγής ποιοτικών 
προϊόντων.

(2) Η νομοθεσία σχετικά με τις 
πληροφορίες για τα τρόφιμα έχει ως στόχο 
την επίτευξη, στην Κοινότητα, της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των τροφίμων που 
παράγονται και πωλούνται στην αγορά.

Or. de

Αιτιολόγηση
Στη δεύτερη περίοδο πρόκειται για διάταξη χωρίς κανονιστικό περιεχόμενο. Η περίοδος αυτή 
θα πρέπει για νομοτεχνικούς λόγους να διαγραφεί από το κείμενο του κανονισμού, ωστόσο να 
περιληφθεί ως αιτιολογική σκέψη. Είναι ασαφές πότε και με ποιον τρόπο θα προωθηθούν και 
θα ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα των παραγωγών καθώς και η ποιότητα "καλών προϊόντων".
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Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Όταν απαιτούνται υποχρεωτικές
πληροφορίες για τα τρόφιμα, πρόκειται για 
πληροφορίες που εμπίπτουν σε μια από τις 
ακόλουθες κατηγορίες:

(1) Όταν απαιτούνται πληροφορίες για τα 
τρόφιμα, πρόκειται για πληροφορίες που 
εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες 
κατηγορίες:

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποφυγή επικάλυψης.

Τροπολογία 62

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) τον αντίκτυπο στην υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων και 
συνεπειών που σχετίζονται με την 
επιβλαβή και επικίνδυνη κατανάλωση 
ενός τροφίμου·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Άμεσος στόχος του κανονισμού δεν είναι να προστατευθεί η υγεία των καταναλωτών με τυχόν 
προειδοποιήσεις, αλλά να επιτρέψει στους καταναλωτές στη βάση των διατροφικών 
πληροφοριών μια ενημερωμένη απόφαση αγοράς, η οποία οδηγεί σε μια ισόρροπη διατροφή και 
κατ' αυτόν τον τρόπο μακροπρόθεσμα σε μια καλύτερη υγεία των καταναλωτών.
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Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) πληροφορίες σχετικά με τα διατροφικά 
χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να μπορούν οι 
καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων με ειδικές διαιτητικές απαιτήσεις, 
να κάνουν ενημερωμένοι τις επιλογές 
τους.

(γ) πληροφορίες σχετικά με τα διατροφικά 
χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να μπορούν οι 
καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων με ειδικές διαιτητικές απαιτήσεις, 
να κάνουν εμπεριστατωμένες τις επιλογές 
αγοράς τους.

Or. de

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν εξετάζεται η ανάγκη παροχής 
υποχρεωτικών πληροφοριών για τα 
τρόφιμα, λαμβάνονται υπόψη μια ευρέως 
διαδεδομένη ανάγκη της πλειονότητας των 
καταναλωτών για ορισμένες πληροφορίες 
στις οποίες δίνουν σημαντική αξία, ή 
τυχόν γενικώς αποδεκτά οφέλη για τους 
καταναλωτές, έτσι ώστε να μπορούν να 
κάνουν συνειδητές επιλογές.

2. Όταν εξετάζεται η ανάγκη παροχής 
υποχρεωτικών πληροφοριών για τα 
τρόφιμα, λαμβάνονται υπόψη μια ευρέως 
διαδεδομένη ανάγκη της σημαντικής 
πλειοψηφίας των καταναλωτών για 
ορισμένες πληροφορίες στις οποίες δίνουν 
σημαντική αξία, ή σύμφωνα με 
επιστημονικά πορίσματα αποδεκτά οφέλη 
για τους καταναλωτές, έτσι ώστε να 
μπορούν να κάνουν συνειδητές επιλογές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση και τονισμός της ανάγκης της χρήσης επιστημονικών πορισμάτων στη νομοθεσία 
σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα.
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Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 1 - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πληροφορίες για τα τρόφιμα δεν 
πρέπει να είναι παραπλανητικές όσον 
αφορά τα βασικά στοιχεία, ιδίως:

1. Οι πληροφορίες για τα τρόφιμα δεν 
πρέπει να είναι παραπλανητικές όσον 
αφορά τα βασικά στοιχεία, ιδίως:

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ως προς τα χαρακτηριστικά του 
τροφίμου, και ιδίως τη φύση, την 
ταυτότητα, τις ιδιότητες, τη σύνθεση, την 
ποσότητα, τη διατηρησιμότητα, τη χώρα 
καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης, τη 
μέθοδο παρασκευής ή λήψης·

(α) ως προς τα χαρακτηριστικά του 
τροφίμου, και ιδίως τη φύση, την 
ταυτότητα, τις ιδιότητες, τη σύνθεση, την 
ποσότητα, τη διατηρησιμότητα, την
καταγωγή ή προέλευση, τη μέθοδο 
παρασκευής ή λήψης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Το σημερινό άρθρο 2 (1) (a) (i) της οδηγίας 2000/13/EΚ περιέχει σαφή και πρακτική ρύθμιση 
για την επισήμανση της καταγωγής. Η βιομηχανία γνωρίζει αυτήν την διάταξη και την 
εφαρμογή της, η οποία δεν προκαλεί κανένα πρόβλημα. Η διαφοροποίηση μεταξύ χώρας 
καταγωγής και τόπου προέλευσης δεν υπάρχει πλέον ούτε στον Κώδικα Τροφίμων. Η 
προσέγγιση αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί στη νομοθεσία της ΕΕ, όπως προβλέπεται στην 
οδηγία 2000/13/EC. 

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) με γραφικές παραστάσεις, οι οποίες 
παραπλανούν τους καταναλωτές όσον 
αφορά την καταγωγή του τροφίμου·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι εικόνες και οι γραφικές απεικονίσεις δεν θα χρησιμοποιούνται προς σκόπιμη παραπλάνηση 
των καταναλωτών ως προς την αληθινή καταγωγή ενός προϊόντος.

Τροπολογία 68

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) με το να προτείνει στον καταναλωτή 
μέσω της περιγραφής ή μέσω γραφικών 
παραστάσεων στη συσκευασία ένα 
συγκεκριμένο προϊόν ή μια περιεχόμενη 
ουσία, ενώ στην πραγματικότητα 
πρόκειται για μια απομίμηση τροφίμου ή 
για ένα υποκατάστατο μιας περιεχόμενης 
ουσίας που χρησιμοποιείται κανονικά για 
ένα προϊόν. Σε περόμοιες 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)".

Or. de

Αιτιολόγηση

Όλο και περισσότερο τίθενται σε εμπορία στην αγορά απομιμήσεις τροφίμων, όπως π.χ. το 
"τυρί" το οποίο παρασκευάζεται από φυτικά λίπη. Επίσης διαπιστώνεται, ότι συνήθως για την 
παρασκευή ενός προϊόντος έχουν χρησιμοποιηθεί περιεχόμενες ουσίες εν μέρη από πλέον 
οικονομικές ουσίες (π.χ. αντικατάσταση γάλακτος στο παγωτό από φυτικό λίπος). Για τον 
καταναλωτή αυτό συνήθως δεν είναι σαφές. Για λόγους διαφάνειας θα πρέπει ως εκ τούτου να 
εισαχθεί μια αντίστοιχη σήμανση.
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Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) με τον υπαινιγμό ότι το τρόφιμο έχει 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ενώ στην 
πραγματικότητα όλα τα παρόμοια τρόφιμα 
έχουν αυτά τα ίδια χαρακτηριστικά.

(γ) με τον υπαινιγμό ότι το τρόφιμο έχει 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ενώ στην 
πραγματικότητα όλα τα παρόμοια τρόφιμα 
έχουν αυτά τα ίδια χαρακτηριστικά ή με 
ιδιαίτερο τονισμό της μη ύπαρξης 
ορισμένων περιεχομένων ουσιών και/ή 
θρεπτικών ουσιών, οι οποίες δεν 
περιέχονται κατ' αρχήν στο αντίστοιχο 
τρόφιμο·

Or. de

Αιτιολόγηση

Μια ιδιαίτερη μορφή της παραπλάνησης είναι ο τονισμός αυτονοήτων ιδιοτήτων ενός τροφίμου 
ως ιδιαιτερότητα, π.χ. όταν φρουτότσιχλες, οι οποίες κατ' αρχήν δεν περιέχουν λιπαρές ουσίες 
έχουν την έντυπη επισήμανση "χωρίς λιπαρές ουσίες".

Τροπολογία 70

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) με ρητή προσέλκυση μέσω σαφούς 
μείωσης της ζάχαρης και/ή των λιπαρών 
ουσιών, εάν δεν μειώνεται αντίστοιχα 
συγχρόνως η ενεργειακή αξία (kilojoule ή 
kcal)·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο μέσος καταναλωτής εκκινεί από το γεγονός ότι ένα τρόφιμο το οποίο διαφημίζεται στην 
εμπρόσθια πλευρά της συσκευασίας με σαφή μείωση της ζάχαρης ή των λιπαρών ουσιών, έχει 
και μια αντίστοιχα μειωμένη ενεργειακή αξία. Αυτό όμως συχνά δεν συμβαίνει λόγω του ότι η 
ζάχαρη ή οι λιπαρές ουσίες αντικαθίστανται από άλλες περιεχόμενες ουσίες. Στο βαθμό aυτό 



PR\795512EL.doc 49/135 PE430.616v01-00

EL

πρόκειται σε τέτοιες ενδείξεις σε προϊόντα για παραπλάνηση του καταναλωτή. 

Τροπολογία 71

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) με τον χαρακτηρισμό "δίαιτα", όταν 
το τρόφιμο δεν αντιστοιχεί στις 
κοινοτικές διατάξεις για τρόφιμα, τα 
οποία προορίζονται για μια ειδική 
διατροφή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πολλά τρόφιμα τα οποία επισημαίνονται με την ένδειξη "δίαιτα" υποδεικνύουν μια έντονα 
μειωμένη περιεκτικότητα σε ζάχαρη και λιπαρές ουσίες, και κατ' αυτόν τον τρόπο μια έντονα 
μειωμένη ενεργειακή αξία, αν και το τελευταίο συχνά δεν συμβαίνει. Για το λόγο αυτό θα 
πρέπει η επισήμανση "δίαιτα" να γίνεται μόνο σε τρόφιμα τα οποία είναι τέτοια, τα οποία 
προορίζονται για μια ειδική διατροφή.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Παρεμβάλλεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α).
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Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 4 - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η απαγόρευση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 3 εφαρμόζεται επίσης:

4. Οι παράγραφοι 1 και 3 ισχύουν επίσης 
για τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Or. de

Αιτιολόγηση

Φυσικά θα πρέπει το περιεχόμενο της παραγράφου 1 να ισχύει για τη διαφήμιση και για την 
παρουσίαση των τροφίμων. (Στο γερμανικό κείμενο υπάρχει και μεταφραστικό λάθος).

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η επαλήθευση αποτελεί μέρος του περιγραφέντος ελέγχου των επιχειρήσεων τροφίμων και δεν 
πρέπει γι' αυτό το λόγο να αναφερθεί ρητώς.
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Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Ποινικά πραγματικά περιστατικά δεν αποτελούν αντικείμενο του κανονισμού.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Εφόσον οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων που είναι αρμόδιοι για 
δραστηριότητες λιανικής πώλησης ή 
διανομής οι οποίες δεν επηρεάζουν τις 
πληροφορίες για τα τρόφιμα ενεργώντας 
με τη δέουσα προσοχή πληροφορηθούν ότι 
ένα τρόφιμο δεν ανταποκρίνεται στις 
διατάξεις αυτού του κανονισμού τότε 
αποσύρουν αυτό το τρόφιμο αμέσως από 
την κυκλοφορία.

Or. de



PE430.616v01-00 52/135 PR\795512EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Για το σαφή διαχωρισμό των ευθυνών θα πρέπει η διάταξη να διατυπωθεί σαφέστερα. Στόχος 
είναι να μην ζητούνται ευθύνες από εμπορικές επιχειρήσεις για περιστάσεις οι οποίες δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης ή επιρροής τους. Η απόφαση στην υπόθεση "Lidl-Italia" ενώπιον 
του ΔΕΚ τονίζει την μέχρι σήμερα ανεπαρκή ασφάλεια δικαίου των εμπόρων τροφίμων στο 
πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση.

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρά τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου, οι 
υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων 
εξασφαλίζουν ότι οι ενδείξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 

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

στοιχεία α), στ), ζ) και η) επίσης 
αναγράφονται στην εξωτερική συσκευασία 
με την οποία το τρόφιμο διατίθεται στην 
αγορά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ιδιαίτερα στοιχεία για τη διατήρηση και χρήση ενός τροφίμου (άρθρο 9 παράγραφος 1ζ)) πρέπει 
να δίδονται επίσης στην εξωτερική συσκευασία ενός τροφίμου. 

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατάλογος υποχρεωτικών ενδείξεων Κατάλογος υποχρεωτικών πληροφοριών

Or. de

Αιτιολόγηση

Γλωσσική βελτίωση

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ονομασία του τροφίμου· (α) ονομασία κυκλοφορίας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε την τροπολογία στο Άρθρο 2 - σημείο 2 - στοιχείο ιγ.
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Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) οιαδήποτε συστατικά που 
απαριθμούνται στο παράρτημα II και 
προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες, και 
οιεσδήποτε ουσίες προέρχονται από αυτά·

(γ) τα συστατικά που απαριθμούνται στο 
παράρτημα II και προκαλούν αλλεργίες ή 
δυσανεξίες, και οιεσδήποτε ουσίες 
προέρχονται από αυτά·

Or. de

Αιτιολόγηση

Γλωσσική βελτίωση

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 1 - στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ποσότητα ορισμένων συστατικών ή 
κατηγοριών συστατικών·

(δ) ποσότητα ορισμένων συστατικών ή 
κατηγοριών συστατικών σύμφωνα με το 
παράρτημα VI·

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσθήκη της ορθής παραπομπής.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 1 - στοιχείο στ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στα) στην περίπτωση κατεψυγμένων 
προϊόντων την ημερομηνία παραγωγής·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η ένδειξη αυτή είναι λογική προκειμένου να δίδεται στον καταναλωτή η δυνατότητα να 
αναγνωρίζει ληγμένα κατεψυγμένα προϊόντα (σκάνδαλο "σάπιων κρεάτων").

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 1 - στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης ή 
χρήσης·

ζ) τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης 
και ή χρήσης·

Or. de

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) οδηγίες χρήσης στην περίπτωση στην 
οποία η παράλειψή τους δεν θα επέτρεπε 
τη σωστή χρήση του τροφίμου·

Or. de

Αιτιολόγηση

Μετάθεση του άρθρου 9 παράγραφος 1 ι) σ' αυτό το σημείο για λόγους σαφήνειας και λογικής..

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

η) όνομα ή εμπορική επωνυμία και 
διεύθυνση του εγκατεστημένου στην 
Κοινότητα παρασκευαστή ή του 
συσκευαστή, ή του εισαγωγέα·
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Κοινότητας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες, είναι σημαντικό να αναφέρονται τα στοιχεία του 
εισαγωγέα.

Τροπολογία87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 1 - σημείο ι)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται



PR\795512EL.doc 57/135 PE430.616v01-00

EL

τη σωστή χρήση του τροφίμου·

Or. de

Αιτιολόγηση

Μετάθεση: για λόγους σαφήνειας και λογικής το στοιχείο αυτό πρέπει να τεθεί μετά το άρθρο 9 
παράγραφος 1ζ).

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 αναγράφονται με λέξεις και 
αριθμούς, εκτός αν οι καταναλωτές 
πληροφορούνται, όσον αφορά μία ή 
περισσότερες ενδείξεις, με άλλες μορφές 
έκφρασης που έχουν καθιερωθεί με μέτρα 
εφαρμογής που θέσπισε η Επιτροπή. Τα 
μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή 
του, αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

2. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 αναγράφονται με λέξεις και 
αριθμούς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος υποχρεωτικών ενδείξεων αποτελεί τον πυρήνα του κανονισμού. Επομένως, ο 
τρόπος έκφρασης αυτών των ενδείξεων δεν πρέπει να τροποποιείται με τη διαδικασία της 
επιτροπολογίας, η οποία προορίζεται για την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων. 

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί τον 
κατάλογο των υποχρεωτικών ενδείξεων 

διαγράφεται
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που ορίζονται στην παράγραφο 1. Τα 
μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή 
του, αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο εις την παράγραφο 1 περιλαμβανόμενος κατάλογος περιλαμβάνει πολύ ουσιώδεις διατάξεις 
και δεν θα πρέπει για το λόγο αυτό να εμπίπτει στην κανονιστική διαδικασία. 

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις για 
υποχρεωτικές ενδείξεις

διαγράφεται

Για συγκεκριμένους τύπους ή κατηγορίες 
τροφίμων, η Επιτροπή μπορεί να 
προβλέψει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία β) και στ), με την προϋπόθεση 
ότι οι εν λόγω παρεκκλίσεις δεν 
συνεπάγονται την ανεπαρκή 
πληροφόρηση τον τελικού καταναλωτή 
και των μονάδων ομαδικής εστίασης. Τα 
μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή 
του, αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εφόσον δεν ορίζονται σε ειδικές διατάξεις δικαίου για ορισμένα τρόφιμα ή δεν προβλέπονται σ' 
αυτόν τον κανονισμό θα πρέπει οι υποχρεωτικές ενδείξεις να ισχύουν για όλα τα τρόφιμα και να 
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μην επιτρέπονται ρυθμίσεις εξαίρεσης από την Επιτροπή. 

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση των 
προσυσκευασμένων τροφίμων, οι 
υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιμα 
αναγράφονται στη συσκευασία ή σε 
ετικέτα που επικολλάται σ’ αυτήν.

2. Στην περίπτωση των 
προσυσκευασμένων τροφίμων, οι 
υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιμα 
αναγράφονται στη συσκευασία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διαγραφείσα διατύπωση είναι δυνατόν να οδηγήσει σε "ένθετα φύλλα". Αυτό πρέπει να 
αποφεύγεται.

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Μπορεί να αποφασιστεί από την 
Επιτροπή η διαθεσιμότητα ορισμένων 
υποχρεωτικών ενδείξεων με τρόπο 
διαφορετικό από την αναγραφή τους στη 
συσκευασία ή στην ετικέτα με την 
προϋπόθεση ότι τηρούνται οι γενικές 
αρχές και απαιτήσεις που προβλέπονται 
στο κεφάλαιο II του παρόντος 
κανονισμού. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αναφορά των υποχρεωτικών ενδείξεων αποτελεί τον πυρήνα του κανονισμού. Ο τρόπος με 
τον οποίο πραγματοποιούνται αυτές οι ενδείξεις, δεν θα πρέπει να τροποποιείται από μέτρα για 
την αλλαγή μη ουσιωδών διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Στην περίπτωση των μη 
προσυσκευασμένων τροφίμων 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17 
παράγραφος 3α.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Με την επιφύλαξη της ειδικής 
κοινοτικής νομοθεσίας που εφαρμόζεται σε 
ιδιαίτερα τρόφιμα όσον αφορά τις 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ια), οι 
υποχρεωτικές ενδείξεις που απαριθμούνται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 1 αναγράφονται 
στη συσκευασία ή στην ετικέτα ενώ πρέπει
να διασφαλίζεται σαφώς το ευανάγνωστο.
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Στο πλαίσιο μιας διαδικασίας 
διαβούλευσης εκπονεί η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή από κοινού με τους σχετικούς 
εκπροσώπους συμφερόντων 
δεσμευτικούς κανόνες για το 
ευανάγνωστο των πληροφοριών για τους 
καταναλωτές σε τρόφιμα. Τα μέτρα αυτά, 
που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Για τρόφιμα, τα οποία απαιτούνται 
για μια συγκεκριμένη διατροφή, σύμφωνα 
με την έννοια της οδηγίας 89/398/ΕΟΚ, 
για τα οποία η κοινοτική νομοθεσία 
προβλέπει μια υποχρεωτική σήμανση, η 
οποία προχωρεί πέραν από την 
υποχρέωση των στοιχείων σύμφωνα με το 
άρθρο 9 παράγραφος 1, τότε θα πρέπει το 
μέγεθος της αναγραφής στην ετικέτα να 
πληρεί τις απαιτήσεις όσον αφορά το 
ευανάγνωστο για τους καταναλωτές 
καθώς και τις πρόσθετες πληροφορίες 
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σχετικά με τον ιδιαίτερο προορισμό 
αυτών των προϊόντων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία είναι αναγκαία για πρακτικούς λόγους, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες 
νομοθετικές διατάξεις που σχετίζονται με τη σήμανση των προϊόντων του είδους αυτού.

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την 
παρουσίαση των υποχρεωτικών 
ενδείξεων και την επέκταση των 
απαιτήσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στις πρόσθετες 
υποχρεωτικές ενδείξεις για τις 
συγκεκριμένες κατηγορίες ή τύπους 
τροφίμων που αναφέρονται στα άρθρα 10 
και 38. Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν 
στην τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού με 
τη συμπλήρωσή του, αποφασίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 49 
παράγραφος 3·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή θα έδινε υπερβολικά εκτεταμένες αρμοδιότητες στην Επιτροπή, γιατί εν 
προκειμένω σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για "μη ουσιώδη στοιχεία".
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Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Και σε συσκευασίες ή περιέκτες των οποίων η μέγιστη επιφάνεια είναι μικρότερη των 10 cm2, 
πρέπει οι εγγραφές να είναι ευανάγνωστες διότι διαφορετικά δεν έχουν νόημα. Εν προκειμένω 
σημαντικό είναι μόνο το ζήτημα, ποιά στοιχεία είναι δεσμευτικά υποχρεωτικά σε μικρές 
συσκευασίες προϊόντων. Αυτό το ζήτημα διευκρινίζεται σε άλλη θέση.

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Αναγκαία συμπλήρωση. Η ερμηνεία για το ποιές πληροφορίες εκτρέπουν την προσοχή θα 
αποτελούσε αντικείμενο διαφορετικών ερμηνειών και θα έθετε σε κίνδυνο κατ' αυτόν τον τρόπο 
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την ασφάλεια δικαίου των εμπόρων τροφίμων.

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) οι ενδείξεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία δ), στ), ζ), 
η) και ι) απαιτείται να αναγράφονται κατά 
το χρονικό σημείο της παράδοσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο αλκοολικός τίτλος των αλκοολούχων ποτών είναι μια εξαιρετικά σημαντική πληροφορία, η 
οποία θα πρέπει να είναι στη διάθεση των καταναλωτών ήδη πριν από την παράδοση των 
προϊόντων κατά την αγορά εξ αποστάσεως ή online. Μια οδηγία χρήσεως είναι αντιθέτως 
αναγκαία μόνο κατά τη χρήση ενός τροφίμου και μπορεί κατά συνέπεια να δοθεί κατά τη 
χρονική στιγμή της παράδοσης.

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 
παράγραφος 2, πρέπει για τις 
υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιμα 
να χρησιμοποιείται επίπεδο γλώσσας 
κατανοητό από το μέσο καταναλωτή του 
κράτους μέλους στο οποίο πωλείται το 
τρόφιμο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο όρος «επίπεδο γλώσσας» περιγράφει τόσο την επίσημη γλώσσα όσο και τη διατύπωση.
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Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Περιττεύει μετά την τροπολογία στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα τρόφιμα που πωλούνται σε 
καταστήματα αφορολόγητων ειδών 
επιτρέπεται να διατίθενται αποκλειστικά 
στην αγγλική γλώσσα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών απευθύνονται κυρίως σε ταξιδιώτες που πηγαίνουν σε 
ξένες χώρες και όχι σε καταναλωτές της εγχώριας αγοράς. Θα πρέπει επομένως να υπάρχει η 
δυνατότητα, οι πληροφορίες για τα συγκεκριμένα τρόφιμα να διατίθενται μόνο στα αγγλικά, που 
είναι διεθνής γλώσσα.
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Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράλειψη ορισμένων υποχρεωτικών 
ενδείξεων

Εξαιρέσεις από ορισμένες υποχρεωτικές 
ενδείξεις

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή της διατύπωσης.

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Απορρίπτεται η υποχρεωτική αναγραφή μιας ένδειξης της διατροφικής επισήμανσης. Οι υάλινες 
φιάλες, οι οποίες προορίζονται να επαναχρησιμοποιηθούν, διατίθενται κατά κανόνα ως μια 
μερίδα (π.χ. 200ml ή 250 ml). Ο διαθέσιμος χώρος για τις ενδείξεις είναι στις φιάλες αυτές 
περιορισμένος. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να διατηρηθεί η έως τώρα έκταση των ενδείξεων, 
δηλαδή ένδειξη της ονομασίας πώλησης, της καθαρής ποσότητας, αλλεργιογόνων ουσιών και 
της ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας.(πρβλ. άρθρο 13 παρ.4 της οδηγίας επισήμανσης 
2000/13/ΕΚ).
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Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση συσκευασιών ή δοχείων 
των οποίων η μεγαλύτερη επιφάνεια έχει 
εμβαδόν μικρότερο από 10 cm2, είναι 
υποχρεωτική στη συσκευασία ή στην 
ετικέτα η αναγραφή μόνον των ενδείξεων 
που απαριθμούνται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχεία α), γ), ε) και στ).
Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχονται με 
άλλα μέσα ή διατίθενται έπειτα από αίτηση 
του καταναλωτή.

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ένδειξη του ενεργειακού περιεχομένου ενός τροφίμου αποτελεί ουσιώδη πληροφορία και 
μπορεί να είναι καθοριστική για μια τεκμηριωμένη απόφαση αγοράς. 

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι κατ' εξαίρεση ρυθμίσεις όσον αφορά το μέγεθος της συσκευασίας στην πρόταση της 
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Επιτροπής είναι ξένες προς την πραγματικότητα και ανεφάρμοστες.

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – περίπτωση 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Προϊόντα για άμεση διάθεση στους καταναλωτές παράγονται και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
βιοτεχνικής ή χειροτεχνικής παραγωγής τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων μονάδων ομαδικής 
εστίασης ή και γεωργικών επιχειρήσεων άμεσης εμπορίας. Σε αυτές τις επιχειρήσεις δεν 
εφαρμόζονται τυποποιημένες διαδικασίες, τα δε υλικά και οι χρησιμοποιούμενες ουσίες 
αλλάζουν σε καθημερινή βάση. Πρέπει επίσης να υπάρξει προβληματισμός για το γεγονός ότι 
ακριβώς η βιοτεχνία τροφίμων αποτελεί την εγγύηση για τη διατήρηση των περιφερειακών 
ιδιότυπων προϊόντων, για δημιουργικότητα και για καινοτομία, και διασφαλίζει κατ' αυτόν τον 
τρόπο την ποικιλία της προσφοράς. Είναι συνεπώς σημαντικό να εξαιρεθούν οι συγκεκριμένοι 
παραγωγοί από την υποχρεωτική διατροφική δήλωση.

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η ονομασία του τροφίμου είναι η 
νόμιμη ονομασία του. Αν δεν υπάρχει 
τέτοια ονομασία, η ονομασία του τροφίμου 
είναι η συνήθης ονομασία του ή, εάν δεν 
υπάρχει συνήθης ονομασία ή εάν η 
συνήθης ονομασία δεν χρησιμοποιείται, 
παρέχεται περιγραφική ονομασία του 
τροφίμου.

(1) Η ονομασία του τροφίμου είναι η 
προβλεπόμενη από το νόμο ονομασία του.
Αν δεν υπάρχει τέτοια ονομασία, η 
ονομασία του τροφίμου είναι η 
καθιερωμένη ονομασία του ή -αν δεν 
υπάρχει καθιερωμένη ονομασία ή αν η 
καθιερωμένη ονομασία δεν 
χρησιμοποιείται- παρέχεται περιγραφική 
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ονομασία του τροφίμου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Γλωσσική προσαρμογή σύμφωνα με την έως τώρα χρησιμοποιούμενη ορολογία της οδηγίας 
επισήμανσης 2000/13/ΕΚ.

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) Στα προϊόντα που περιέχουν 
νανοϋλικό, τούτο πρέπει να αναφέρεται 
σαφώς στην παράθεση των συστατικών, 
με την προσθήκη «Νανο».

Or. de

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη προσθήκη συμβάλλει στη διαφάνεια και εξασφαλίζει ελευθερία επιλογής στους 
καταναλωτές.

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράλειψη του καταλόγου των 
συστατικών

Γενικές εξαιρέσεις από τον κατάλογο 
συστατικών

Or. de

Αιτιολόγηση

Γλωσσική βελτίωση για λόγους κατανόησης.
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Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 στοιχείο ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κρασί, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, 
μπίρα και οινοπνευματώδη, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] της […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου. [Πέντε έτη μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], η Επιτροπή καταρτίζει 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του 
άρθρου 19 για τα προϊόντα αυτά, και 
μπορεί να συνοδεύει την έκθεση αυτή με 
ειδικά μέτρα για τον καθορισμό των 
κανόνων για την επισήμανση των 
συστατικών. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

ε) κρασί, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, και 
αμπελοοινικά προϊόντα σύμφωνα με τις 
οδηγίες 479/2008 και 1601/1991, μπίρα 
φρούτων, μπίρα και οινοπνευματώδη, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, 
σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την 
παρουσίαση, την επισήμανση και την 
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων 
των οινοπνευματωδών ποτών. Η Επιτροπή 
καταρτίζει έκθεση μετά [πέντε χρόνια από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] σχετικά με την εφαρμογή του 
άρθρου 19 για τα εν λόγω προϊόντα, και 
μπορεί να συνοδεύει την έκθεση αυτή με 
ειδικά μέτρα για τον καθορισμό των 
κανόνων για την επισήμανση των 
συστατικών. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα οινοπνευματώδη ποτά δεν πρέπει γενικώς να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού αλλά απαιτούν ειδικές ρυθμίσεις. Επί του θέματος αυτού πρέπει κατ' αρχάς να 
διευκρινιστούν ορισμένα θεμελιώδη ζητήματα, δεδομένου ότι, για παράδειγμα, στην περίπτωση 
των οινοπνευματωδών  ποτών μια ποσότητα αναφοράς 100 ml για θρεπτικές ενδείξεις θα ήταν 
εξαιρετικά προβληματική, πολλές  θρεπτικές ουσίες δε, που περιέχονται στα τρόφιμα, δεν 
υπάρχουν στα οινοπνευματώδη  ποτά. 



PR\795512EL.doc 71/135 PE430.616v01-00

EL

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – Τίτλος και εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράλειψη στοιχείων των τροφίμων από 
τον κατάλογο συστατικών

Δεν θεωρούνται συστατικά τροφίμου:

Τα ακόλουθα στοιχεία ενός τροφίμου δεν 
απαιτείται να περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο συστατικών:

Or. de

Αιτιολόγηση

Αλλαγή του τίτλου προκειμένου να καταστεί περισσότερο κατανοητός. Στο άρθρο 21 
προτείνεται χωρίς κατανοητούς λόγους μια αλλαγή του συστήματος: ενώ έως τώρα οι 
αναφερόμενες ουσίες και προϊόντα αποκλείονταν με πλάσμα δικαίου από την έννοια των 
συστατικών, θα πρέπει στο μέλλον προφανώς να εξαιρούνται μόνο από την υποχρέωση για την 
αναφορά στον κατάλογο των συστατικών. Η έως τώρα προσέγγιση θα πρέπει να διατηρηθεί. 
Μια αλλαγή θα είχε κρίσιμες επιπτώσεις σε μεγάλο αριθμό διατάξεων δικαίου της ΕΚ, στις 
οποίες γίνεται αναφορά στον ορισμού του «συστατικού τροφίμου» (μεταξύ άλλων στον 
κανονισμό ΕΚ αριθ. 1829/2003 ή στον μελλοντικό κανονισμό για τα ένζυμα[πρβλ. εξαιρέσεις 
στο άρθρο 2 παρ. 4]).

Τροπολογία 114

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 - στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ουσίες που χρησιμοποιούνται στις 
αυστηρά αναγκαίες ποσότητες ως διαλύτες 
ή φορείς για θρεπτικές ουσίες, πρόσθετα 
τροφίμων ή αρωματικές ύλες·

(γ) ουσίες που χρησιμοποιούνται στις 
αυστηρά αναγκαίες ποσότητες ως διαλύτες 
ή φορείς για θρεπτικές ουσίες, πρόσθετα 
τροφίμων, ένζυμα ή αρωματικές ύλες·

Or. de

Αιτιολόγηση

Συμπλήρωση του καταλόγου συστατικών.
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Τροπολογία 115

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 116

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) το εν λόγω συστατικό ή κατηγορία 
συστατικών εμφανίζεται στην ονομασία 
του τροφίμου ή ο καταναλωτής τα συνδέει, 
συνήθως, με την ονομασία αυτήν· ή

(α) όταν το εν λόγω συστατικό ή 
κατηγορία συστατικών εμφανίζεται στην 
ονομασία πώλησης του τροφίμου ή ο 
καταναλωτής τα συνδέει, συνήθως, με 
αυτήν την ονομασία πώλησης, ή

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διατηρηθεί η ορολογία που έχει χρησιμοποιηθεί έως τώρα, από την οδηγία περί 
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επισήμανσης 2000/13/ΕΚ.

Τροπολογία 117

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί την 
παράγραφο 1 προσθέτοντας άλλες 
περιπτώσεις. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή θα έδινε υπερβολικά εκτεταμένες αρμοδιότητες στην Επιτροπή, γιατί εν 
προκειμένω σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για "μη ουσιώδη στοιχεία".

Τροπολογία 118

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η καθαρή ποσότητα ενός τροφίμου 
εκφράζεται σε λίτρα, εκατοστόλιτρα, 
χιλιοστόλιτρα, χιλιόγραμμα ή γραμμάρια, 
κατά περίπτωση:

(1) Η καθαρή πλήρης ποσότητα ενός 
τροφίμου εκφράζεται σε λίτρα, 
εκατοστόλιτρα, χιλιοστόλιτρα, 
χιλιόγραμμα ή γραμμάρια, κατά 
περίπτωση:

(α) σε μονάδες όγκου για τα υγρά· (α) σε μονάδες όγκου για τα υγρά, υπό την 
έννοια της οδηγίας 85/339/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 
σχετικά με συσκευασίες υγρών τροφίμων,

(β) σε μονάδες μάζας για τα υπόλοιπα 
προϊόντα.

(β) σε μονάδες μάζας για τα υπόλοιπα 
προϊόντα.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Γλωσσική προσαρμογή σύμφωνα με την έως τώρα χρησιμοποιούμενη ορολογία, από την οδηγία 
επισήμανσης 2000/13/ΕΚ.

Λόγω του ότι στην πράξη υπάρχει ανασφάλεια δικαίου σε ορισμένα τρόφιμα όσον αφορά τον 
διαχωρισμό μεταξύ «στερεού και υγρού» (μεταξύ άλλων στο κέτσαπ, τη μαγιονέζα, τα παγωτά, 
τα καρυκεύματα), θα πρέπει η παράγραφος 1 να συγκεκριμενοποιηθεί περισσότερο.

Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας
και ημερομηνία λήξης

Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 
και ημερομηνία παραγωγής

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκύπτει από την προσθήκη της ημερομηνίας παραγωγής στην παράγραφο 2 του άρθρου 25.

Τροπολογία 120

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η κατάλληλη ημερομηνία εκφράζεται 
σύμφωνα με το Παράρτημα IX.

(2.) Η εκάστοτε ημερομηνία πρέπει να 
εντοπίζεται εύκολα και να μην 
επικαλύπτεται. Πρέπει να εκφράζεται ως 
εξής:
A. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ:
(α) Πριν από την ημερομηνία πρέπει να 
αναγράφεται η ένδειξη:
- «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από...», 
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εφόσον αναφέρεται και η ημέρα·
- «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το 
τέλος…», στις υπόλοιπες περιπτώσεις.
(β) Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο 
σημείο α) συνοδεύονται:
- είτε από την ίδια την ημερομηνία,
- είτε από παραπομπή στο σημείο της 
ετικέτας όπου αναγράφεται η 
ημερομηνία.
Αν είναι αναγκαίο, οι ενδείξεις αυτές 
συμπληρώνονται με αναγραφή των 
συνθηκών διατηρήσεως, η τήρηση των 
οποίων εξασφαλίζει την αναγραφόμενη 
διατηρησιμότητα.
(γ) Η ημερομηνία αναγράφεται σε 
ακωδικοποίητη μορφή και συνίσταται 
στην ημέρα, το μήνα και το έτος, με αυτή 
τη σειρά.
Στην περίπτωση, ωστόσο, των τροφίμων:
- με διατηρησιμότητα μικρότερη των 
τριών μηνών: αρκεί η αναγραφή της 
ημέρας και του μήνα·
- με διατηρησιμότητα από τρεις έως και 
18 μήνες: αρκεί η αναγραφή του μήνα και 
του έτους·
- με διατηρησιμότητα μεγαλύτερη από 18 
μήνες: αρκεί η αναγραφή του έτους.
(δ) Σε κάθε προσυσκευασμένη ατομική 
μερίδα αναγράφεται η ημερομηνία 
ελάχιστης διατηρησιμότητας. 
ε) Με την επιφύλαξη των κοινοτικών 
διατάξεων σχετικά με άλλες ενδείξεις της 
ημερομηνίας, δεν απαιτείται η αναγραφή 
της ημερομηνίας ελάχιστης 
διατηρησιμότητας:
- για νωπά φρούτα και λαχανικά -
περιλαμβάνονται και οι πατάτες- που δεν 
έχουν αποφλοιωθεί, κοπεί ή υποστεί 
παρόμοια επεξεργασία· η παρέκκλιση 
αυτή δεν εφαρμόζεται στους 
βλαστάνοντες σπόρους και στα παρόμοια 
προϊόντα, όπως τα φύτρα ψυχανθών·



PE430.616v01-00 76/135 PR\795512EL.doc

EL

- για τους οίνους, τους οίνους λικέρ, τους 
αφρώδεις οίνους, τους αρωματικούς 
οίνους και τα παρόμοια προϊόντα που 
προέρχονται από διάφορα φρούτα εκτός 
από το σταφύλι, καθώς και για τα ποτά 
των κωδικών ΣΟ 22060091, 22060093 00 
και 22060099 που παράγονται από 
σταφύλι ή γλεύκος σταφυλιού·
- για τα ποτά με κατ' όγκον 
περιεκτικότητα σε οινόπνευμα 
τουλάχιστον 10%,
- για μη αλκοολούχα αναψυκτικά, χυμούς 
φρούτων, νέκταρ φρούτων και 
οινοπνευματώδη ποτά με περιεκτικότητα 
σε οινόπνευμα μεγαλύτερη από 1,2% που 
είναι συσκευασμένα σε ξεχωριστά δοχεία 
χωρητικότητας άνω των πέντε λίτρων και 
τα οποία πρόκειται να διατεθούν σε 
μονάδες ομαδικής εστίασης·
- για τα προϊόντα αρτοποιίας και 
ζαχαροπλαστικής τα οποία, από τη φύση 
τους, καταναλώνονται συνήθως μέσα σε 
είκοσι τέσσερις ώρες από την παρασκευή 
τους,
- για το ξίδι,
- για το μαγειρικό άλας,
- για τα σάκχαρα σε στερεά μορφή,
- για τα σακχαρώδη προϊόντα που 
αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από 
αρωματισμένα ή/και χρωματισμένα 
σάκχαρα,
- για τις τσίκλες και τα παρόμοια 
προϊόντα για μάσημα,

B. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΩΣΗΣ:
(α) Πρέπει να προηγείται η έκφραση 
«ανάλωση έως …»·
(β) Η έκφραση του σημείου α) 
συνοδεύεται:
- είτε από την ίδια την ημερομηνία,
- είτε από παραπομπή στο σημείο της 
ετικέτας όπου αναγράφεται η 
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ημερομηνία.
Τα στοιχεία αυτά ακολουθούνται από την 
περιγραφή των συνθηκών διατήρησης οι 
οποίες πρέπει να τηρούνται.
(γ) Η ημερομηνία αναγράφεται σε 
ακωδικοποίητη μορφή και συνίσταται 
στην ημέρα, το μήνα και το έτος, με αυτή 
τη σειρά.
(δ) Λεπτομέρειες σχετικά με την 
αναγραφή της ημερομηνίας ελάχιστης 
διατηρησιμότητας που αναφέρεται στο 
σημείο Α στοιχείο γ) της παρούσας 
παραγράφου μπορούν να καθορίζονται με 
την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 
49 παράγραφος 2.
Γ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
(α) Πριν από την ημερομηνία 
αναγράφεται η λέξη «Παραγωγή:»
(β) Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο 
στοιχείο α) συνοδεύονται:
- είτε από την ίδια την ημερομηνία,
- είτε από παραπομπή στο σημείο της 
ετικέτας όπου αναγράφεται η 
ημερομηνία.
(γ) Η ημερομηνία αναγράφεται σε 
ακωδικοποίητη μορφή και συνίσταται 
στην ημέρα, το μήνα και το έτος, με αυτή 
τη σειρά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας, το παράρτημα ΙΧ πρέπει να ενσωματωθεί στο νομοθετικό κείμενο και να 
συμπληρωθεί ώστε να συμπεριλάβει διατάξεις σχετικά με την ημερομηνία παραγωγής κατ' 
αναλογία προς το άρθρο 2, παράγραφος 2 στοιχείο αβ (νέο). Απαλείφεται η εξαίρεση για τις 
ατομικές μερίδες παγωτών από την υποχρέωση αναγραφής της ημερομηνίας ελάχιστης 
διατηρησιμότητας.
Δεδομένου ότι οι ατομικές μερίδες είναι δυνατόν να διαχωριστούν από τη συσκευασία ή από 
την παρτίδα με την οποία πουλήθηκαν, πρέπει απαραιτήτως, σε κάθε αποσπάσιμη μερίδα να 
αναγράφεται η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.
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Τροπολογία 121

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Οι οδηγίες χρήσης ενός τροφίμου 
παρέχονται κατά τρόπο που να επιτρέπει 
την κατάλληλη χρήση του τροφίμου αυτού. 
Θα πρέπει, όπου τούτο έχει εφαρμογή, να 
δίνονται οδηγίες για τις συνθήκες ψύξης 
και αποθήκευσης καθώς και για το 
χρονικό πλαίσιο κατανάλωσης μετά το 
άνοιγμα της συσκευασίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι συνθήκες ψύξης και αποθήκευσης μπορεί να έχουν επιπτώσεις στη διατηρησιμότητα των 
τροφίμων και πρέπει επομένως να αναφέρονται. 

Τροπολογία 122

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διατροφική δήλωση Αναγραφή της διατροφικής αξίας

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση.

Τροπολογία 123

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Or. de
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Αφορά μόνο τη γερμανική μετάφραση.

Τροπολογία 124

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ενεργειακή αξία· (α) ενεργειακό περιεχόμενο·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο όρος «ενεργειακό περιεχόμενο», που προτείνεται, κρίνεται ότι είναι πιο κατανοητός για τον 
μέσο καταναλωτή.

Τροπολογία 125

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) τις ποσότητες πρωτεϊνών, λιπαρών, με 
ειδική αναφορά των κορεσμένων 
λιπαρών, υδατανθράκων -με ειδική 
αναφορά των σακχάρων- και νατρίου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι πρωτεΐνες, τα σάκχαρα, τα λίπη, τα κορεσμένα λίπη και το νάτριο (αλάτι) έχουν οριστεί από 
την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ως οι σημαντικότερες θρεπτικές ουσίες για τη δημόσια υγεία 
ολόκληρου του πληθυσμού. Επειδή πηγή νατρίου δεν είναι μόνο το αλάτι (χλωριούχο νάτριο, 
αλλά και πρόσθετες ουσίες, π.χ. γλουταμινικό νάτριο, ανθρακικό νάτριο) που μπορεί να 
περιέχουν μεγάλες ποσότητες νατρίου, θα πρέπει η αναγραφή της διατροφικής αξίας να γίνει με 
τον προτεινόμενο τρόπο.
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Τροπολογία 126

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
στο κρασί, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, και 
αμπελοοινικών προϊόντων σύμφωνα με 
τις οδηγίες 479/2008 και 1601/1991, 
μπίρα φρούτων, μπίρα και 
οινοπνευματώδη, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με τον 
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, 
την επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών. [Πέντε έτη μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], η Επιτροπή καταρτίζει 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας παραγράφου για τα εν λόγω 
προϊόντα, και μπορεί να συνοδεύει την 
έκθεση αυτή με ειδικά μέτρα για τον 
καθορισμό των κανόνων για υποχρεωτική 
διατροφική δήλωση όσον αφορά τα εν 
λόγω προϊόντα. Το μέτρο αυτό, που 
αποσκοπεί στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με συμπλήρωση, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα οινοπνευματώδη ποτά δεν πρέπει γενικώς να υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού αλλά απαιτούν ειδικές ρυθμίσεις. Επί του θέματος αυτού πρέπει κατ' αρχάς να 
διευκρινιστούν ορισμένα θεμελιώδη ζητήματα, δεδομένου ότι, για παράδειγμα, στην περίπτωση 
των οινοπνευματωδών  ποτών μια ποσότητα αναφοράς 100 ml για θρεπτικές ενδείξεις θα ήταν 
εξαιρετικά προβληματική, πολλές  θρεπτικές ουσίες δε, που περιέχονται στα τρόφιμα, δεν 
υπάρχουν στα οινοπνευματώδη  ποτά. 
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Τροπολογία 127

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

(α) trans-λιπαρά οξέα (α) trans λιπαρά οξέα
(β) μονοακόρεστα λιπαρά οξέα,
(γ) πολυακόρεστα λιπαρά οξέα,
(δ) Πολυόλες
ε) Άμυλα κάθε είδους·

(β) μονοακόρεστα λιπαρά οξέα,
(γ) πολυακόρεστα λιπαρά οξέα,
(δ) Πολυόλες
ε) Άμυλα κάθε είδους·

στ) ίνες· στ)   ίνες·
στα)  σάκχαρα·
στ β)  χοληστερόλη

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

η) ανόργανα συστατικά και βιταμίνες 
σύμφωνα με το σημείο 1 του μέρους A του 
παραρτήματος XI, που περιέχονται σε 
σημαντικές ποσότητες, με βάση τις τιμές  
που αναφέρονται στο σημείο 2 του μέρους 
A του παραρτήματος XI.

η α) άλλες ουσίες υπό την έννοια του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσθήκη της χοληστερόλης. Προσθήκη των πρωτεϊνών με βάση το άρθρο 29 παράγραφος 1 
στοιχείο β). 
.
Ο κατάλογος των θρεπτικών ουσιών των οποίων η αναγραφή στη διατροφική επισήμανση είναι 
προαιρετική θα πρέπει να συμμορφώνεται στις άλλες κοινοτικές διατάξεις (μεταξύ άλλων, 
κοινοτικός κανονισμός 1925/2006 για τα πρόσθετα). Συνεπώς, η παράγραφος 2 πρέπει να 
συμπληρωθεί αντίστοιχα. 
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Τροπολογία 128

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Or. de

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 129

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί τους 
κατάλογους των παραγράφων 1 και 2. Το 
μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή 
του, αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι κατάλογοι αυτοί περιλαμβάνουν σημαντικές διατάξεις.

Τροπολογία 130

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει και να
περιλαμβάνει στο Παράρτημα XII 
συντελεστές μετατροπής για τις βιταμίνες 
και τα ανόργανα συστατικά που 
αναφέρονται στο σημείο 1 του Μέρους Α 
του Παραρτήματος XI, με σκοπό τον 
ακριβέστερο προσδιορισμό της 
περιεκτικότητάς τους στα τρόφιμα. Το 
μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 

2. Η Επιτροπή καθορίζει και περιλαμβάνει 
στο Παράρτημα XII συντελεστές 
μετατροπής για τις βιταμίνες και τα 
ανόργανα συστατικά που αναφέρονται στο 
σημείο 1 του Μέρους Α του 
Παραρτήματος XI, με σκοπό τον 
ακριβέστερο προσδιορισμό της 
περιεκτικότητάς τους στα τρόφιμα. Το 
μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
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τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή 
του, αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι βιταμίνες και τα μέταλλα θα υπολογίζονται σύμφωνα με 
ενιαίους συντελεστές μετατροπής.

Τροπολογία 131

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι δηλούμενες τιμές είναι, σύμφωνα με 
την εκάστοτε περίπτωση, μέσες τιμές 
βασιζόμενες:

(4) Οι δηλούμενες τιμές είναι, σύμφωνα με 
την εκάστοτε περίπτωση, μέσες τιμές 
βασιζόμενες, κατά την ελάχιστη 
ημερομηνία διατηρησιμότητας και με 
συνυπολογισμό κατάλληλων ανοχών:

(α) στην ανάλυση του τροφίμου από τον 
παρασκευαστή· ή

(α) στην ανάλυση του τροφίμου από τον 
παρασκευαστή· ή

(β) σε υπολογισμό βάσει των γνωστών η 
πραγματικών μέσων τιμών των 
χρησιμοποιούμενων συστατικών· ή

(β) σε υπολογισμό βάσει των γνωστών η 
πραγματικών μέσων τιμών των 
χρησιμοποιούμενων συστατικών· ή

(γ) υπολογισμούς με βάση γενικώς 
καθορισμένα και αποδεκτά δεδομένα.

(γ) υπολογισμούς με βάση γενικώς 
καθορισμένα και αποδεκτά δεδομένα.

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

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

Αιτιολόγηση

Για λόγους νομικής βεβαιότητας, το νομικό κείμενο θα πρέπει να αποσαφηνιστεί έτσι ώστε οι 
μέσες τιμές να αναφέρονται στην ημερομηνία ελάχιστης διατηρισιμότητας. Οι βιταμίνες και τα 
ανόργανα συστατικά που περιέχονται από τη φύση ή ως πρόσθετα, υπόκεινται, όπως είναι 
φυσικό, σε διεργασίες αποδόμησης και διακύμανσης. Για παράδειγμα, η βιταμίνη C μπορεί 
μέσα στο ελάχιστο διάστημα διατηρησιμότητας του προϊόντος να αποδομηθεί σε σημαντικό 
ποσοστό από φυσικά αίτια (ανάλογα με τις συνθήκες αποθήκευσης, το ηλιακό φως, κ.λπ.). 
Επιπλέον, οι ποσότητες θρεπτικών ουσιών που περιέχονται σε κάθε προϊόν παρουσιάζουν 
φυσική διακύμανση, ανάλογα με τη συγκομιδή ή το είδος. Για το λόγο αυτό, πρέπει να 
καθοριστούν το συντομότερο δυνατόν σε επίπεδο ΕΕ κανόνες στρογγύλευσης και ανοχές για τις 
ποσότητες θρεπτικών ουσιών.

Τροπολογία 132

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 - παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ποσότητα ενέργειας και θρεπτικών 
ουσιών ή τα συστατικά τους που 
αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφοι 1 
και 2 εκφράζονται με τη χρήση των 
μονάδων μέτρησης που απαριθμούνται στο 
μέρος Α του παραρτήματος XIII.

Η ποσότητα ενέργειας και θρεπτικών 
ουσιών ή τα συστατικά τους που 
αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφοι 1 
και 2 εκφράζονται με τη χρήση των 
μονάδων μέτρησης που απαριθμούνται στο 
παράρτημα XIII.

Or. de

Αιτιολόγηση

Συγχώνευση των τμημάτων Α έως Γ του παραρτήματος XIII σύμφωνα με την τροπολογία 203.

Τροπολογία 133

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

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

 Ο ορισμός της ποσότητας μερίδας εξυπηρετεί ως αναφορά στην πραγματικότητα για τους 
καταναλωτές. Έτσι για παράδειγμα οι καταναλωτές μπορούν να αντιληφθούν ευκολότερα την 
ποσότητα μιας μερίδας που αποτελείται από οκτώ μονάδες ή τεμάχια (όπως στην περίπτωση 
στων μπισκότων) ή από μισό φλυτζάνι (όπως π.χ. στην περίπτωση των φυστικιών) απ' ό,τι 
αντίστοιχες ενδείξεις σε γραμμάρια. Επιπλέον η ποσότητα της μερίδας πρέπει να βασίζεται σε 
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μια ρεαλιστική μέση κατανάλωση προκειμένου να αποφεύγονται παραπλανητικές ενδείξεις. (Η 
αναφερόμενη συχνά ποσότητα μερίδας 25 g έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί μη ρεαλιστικό μέγεθος 
αναφοράς).

Τροπολογία 134

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 135

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν δίνονται στοιχεία σύμφωνα με το 
άρθρο 31 παράγραφος 3, πρέπει δίπλα 
ακριβώς, στον αντίστοιχο πίνακα, να 
προστίθεται: «Μέσες ημερήσιες ανάγκες 
ενήλικης γυναίκας μέσης ηλικίας. Οι 
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προσωπικές σας ημερήσιες ανάγκες 
μπορεί να διαφέρουν».

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ποσότητες αναφοράς που δίνονται στο παράρτημα ΧΙ αντιστοιχούν στις ημερήσιες ανάγκες 
μια δραστήριας γυναίκας μέσης ηλικίας μεσαίου βάρους. Η αναφορά αυτή εξυπηρετεί στο να 
αποφευχθεί η ενδεχόμενη λανθασμένη διατροφή άλλων πληθυσμιακών ομάδων.

Τροπολογία 136

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 - παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Συγχώνευση των τμημάτων Α έως Γ του παραρτήματος XIII σύμφωνα με την τροπολογία 203.

Τροπολογία 137

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32
Έκφραση ανά μερίδα

(1) Εκτός από τη διατροφική δήλωση ανά 
100g ή ανά 100ml που αναφέρεται στο 
άρθρο 31 παράγραφος 2, οι πληροφορίες 
μπορεί να εκφράζονται ανά μερίδα, όπως 
ποσοτικοπούνται στην ετικέτα, με την 

διαγράφεται
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προϋπόθεση ότι δηλώνονται οι αριθμοί 
ημερίδων που περιέχονται στη 
συσκευασία.
(2) Η διατροφική δήλωση επιτρέπεται να 
εκφράζεται μόνον ανά μερίδα, αν το 
τρόφιμο είναι προσυσκευασμένο ως 
ατομική μερίδα.
(3) Η Επιτροπή αποφασίζει ενδεχόμενη 
έκφραση μόνον ανά μερίδα για τρόφιμα 
που παρουσιάζονται σε συσκευασίες οι 
οποίες περιέχουν πολλαπλές μερίδες του 
τροφίμου και που δεν έχουν 
προσυσκευαστεί ως ατομικές μερίδες. Το 
μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή
του, αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση
Καθίσταται περιττό διότι ενσωματώθηκε στο άρθρο 31 παράγραφος 2.

Τροπολογία 138

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Εκτός από τις μορφές έκφρασης που 
αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφοι 2 
και 3, η διατροφική δήλωση επιτρέπεται
να παρέχεται και με άλλες μορφές 
έκφρασης, υπό τον όρον ότι τηρούνται οι
ακόλουθες βασικές απαιτήσεις:

Εκτός από τις μορφές έκφρασης που 
αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφοι 2 
και 3, η διατροφική δήλωση μπορεί να 
επαναλαμβάνεται, με άλλες μορφές 
έκφρασης και ενδεχομένως σε άλλες 
θέσεις της συσκευασίας, για παράδειγμα 
με γραφικές παραστάσεις ή σύμβολα, 
εφόσον αυτά ανταποκρίνονται στις 
ακόλουθες απαιτήσεις:

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

α) οι εν λόγω μορφές παρουσίασης δεν 
παραπλανούν τον καταναλωτή ούτε 
αποσπούν την προσοχή του από την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση· και

β) βασίζεται είτε σε εναρμονισμένες β) η εθελοντική πρόσθετη επισήμανση 
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προσλαμβανόμενες ποσότητες αναφοράς 
είτε, ελλείψει αυτών, σε γενικώς 
αποδεκτές επιστημονικές συμβουλές 
σχετικά με τις ποσότητες πρόσληψης 
όσον αφορά την ενέργεια ή τις θρεπτικές 
ουσίες· και

βασίζεται στις ποσότητες αναφοράς που 
δίνονται στο παράρτημα ΧΙ μέρος Β· και

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

γ) υποστηρίζεται από επιστημονικά 
στοιχεία που αποδεικνύουν την κατανόηση 
των συγκεκριμένων μορφών παρουσίασης 
των πληροφοριών από τον μέσο 
καταναλωτή.

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

Or. de

Τροπολογία 139

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με άλλες τροπολογίες (βλ. άρθρο 29 παράγραφος 1, στοιχείο β)· η 
παρουσίαση των ενδείξεων υπό μορφή πίνακα διευκολύνει την ανάγνωσή τους.
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Τροπολογία 140

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ενεργειακή αξία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πληροφορίες σχετικά με τα τρόφιμα. 
Για το λόγο αυτό οι σχετικές ενδείξεις πρέπει να επαναλαμβάνονται στο εμπρόσθιο τμήμα της 
συσκευασίας όλων ανεξαιρέτως των προϊόντων, στο ίδιο σημείο και με έντονα στοιχεία, 
προκειμένου ο καταναλωτής να τις εντοπίζει άμεσα.

Τροπολογία 141

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συσκευασίες δώρου εξαιρούνται από 
την υποχρεωτική επανάληψη του 
ενεργειακού περιεχομένου στην 
εμπρόσθια όψη της συσκευασίας 
σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 1α

(νέα).

Or. de
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 142

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διατροφική δήλωση σχετικά με τις 
θρεπτικές ουσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 29 παράγραφος 2 εμφανίζεται 
ολόκληρη σε ένα μέρος και, ανάλογα με 
την περίπτωση, με τη σειρά παρουσίασης 
που προβλέπεται στο Μέρος Γ του
Παραρτήματος XIII.

2. Η εθελοντική, διευρυμένη διατροφική
δήλωση σχετικά με τις θρεπτικές ουσίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 2 ακολουθεί ανάλογα με την 
περίπτωση τη σειρά παρουσίασης που 
προβλέπεται στο παράρτημα XIII. Η 
παράγραφος 1 εφαρμόζεται τηρουμένων 
των αναλογιών.

Όταν η διατροφική δήλωση δεν
εμφανίζεται στο κύριο οπτικό πεδίο, 
παρουσιάζεται με μορφή πίνακα και με 
τους αριθμούς σε αντιστοίχιση εφόσον το 
επιτρέπει ο χώρος. Σε περίπτωση 
έλλειψης χώρου χρησιμοποιείται η 
οριζόντια ευθυγράμμιση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση και συνοχή με την παράγραφο (1). Συγχώνευση των τμημάτων Α έως Γ του 
παραρτήματος XIII σύμφωνα με την τροπολογία 203.

Τροπολογία 143

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε περιπτώσεις που η ποσότητα της 
ενέργειας ή της(-ων) θρεπτικής(-ών) 
ουσίας(-ών) είναι αμελητέα, η διατροφική 

4. Σε περιπτώσεις που η ποσότητα της 
ενέργειας ή η ποσότητα ορισμένων 
θρεπτικών ουσιών είναι αμελητέα, η 
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δήλωση για τα στοιχεία αυτά μπορεί να 
αντικατασταθεί με μια δήλωση όπως 
«περιέχει αμελητέες ποσότητες των …» σε 
σημείο πολύ κοντά στη διατροφική 
δήλωση, όταν υφίσταται.

διατροφική δήλωση για τα στοιχεία αυτά 
μπορεί να αντικατασταθεί με μια δήλωση 
όπως «περιέχει αμελητέες ποσότητες των 
…» σε σημείο πολύ κοντά στη διατροφική 
δήλωση, όταν υφίσταται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλούστευση της εφαρμογής του κανονισμού.

Τροπολογία 144

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 - παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Γραφικά σχήματα ή σύμβολα για την 
παρουσίαση της διατροφικής δήλωσης 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στο 
πλαίσιο ενός εθνικού συστήματος που 
αναφέρεται στο άρθρο 44, υπό την 
προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι 
ακόλουθες βασικές απαιτήσεις:
α) οι εν λόγω μορφές παρουσίασης δεν 
παραπλανούν τον καταναλωτή· και
β) υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία 
κατανόησης αυτών των μορφών 
παρουσίασης από τον μέσο καταναλωτή.

διαγράφεται

Or. de

Περιλήφθηκαν στην τροπολογία 105.

Τροπολογία 145

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει 
κανόνες σχετικά με άλλες πτυχές της 
παρουσίασης της διατροφικής δήλωσης, 
εκτός αυτών που αναφέρονται στην 

6. Η τήρηση των απαιτήσεων της 
παραγράφου 5 στοιχεία α) και β) 
διασφαλίζεται από την Επιτροπή, μετά 
από διαβούλευση με την ΕΑΑΤ και τους 
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παράγραφο 5. Το μέτρο αυτό, που 
αποσκοπεί στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

εκπροσώπους των ενδιαφερομένων 
μερών σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για ουσιώδεις διατάξεις, η τροποποίηση των οποίων δεν πρέπει να επαφίεται 
αποκλειστικά στην Επιτροπή.

Τροπολογία 146

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο V – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εθελοντικές πληροφορίες για τα τρόφιμα Επισήμανση της προέλευσης του 
τροφίμου

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση

Τροπολογία 147

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ισχύουσες απαιτήσεις Απαιτήσεις

Or. de

Αιτιολόγηση

Περιττό, και για το λόγο αυτό θα πρέπει να διαγραφεί.
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Τροπολογία 148

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκύπτει από την τροποποίηση του τίτλου του κεφαλαίου V. 

Τροπολογία 149

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 150

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφοι 3, 5 και 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Όταν η χώρα καταγωγής ή ο τόπος 
προέλευσης του τροφίμου δεν είναι ίδια 
με αυτά του ή των πρωταρχικών 
συστατικών, αναφέρεται επίσης η χώρα 
καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης του ή 
των συστατικών αυτών.

διαγράφεται

(5) Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικούς 
κανόνες για την εφαρμογή της 
παραγράφου 3. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

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

Or. de
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 151

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 36
Παρουσίαση

διαγράφεται

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

.

Or. de

Αιτιολόγηση

Tο ζήτημα θα επιλυθεί με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την αναγνωσιμότητα .

Τροπολογία 152

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 - παράγραφος 1 - στοιχεία α), β) και γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την προστασία της δημόσιας υγείας· διαγράφεται
β) την προστασία των καταναλωτών·
γ) την πρόληψη της απάτης·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Τα σημεία α) έως γ) ρυθμίζονται επαρκώς στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 153

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι γίνεται δεκτό ότι τα τρόφιμα στην ΕΕ συμμορφώνονται με τη σαφή κοινοτική 
νομοθεσία, δεν είναι απαραίτητη η παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών από τα κράτη μέλη 
όπως προτείνεται στην παράγραφο αυτή.

Τροπολογία 154

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 40
Αλκοολούχα ποτά

Τα κράτη μέλη μπορούν, εν αναμονή της 
θέσπισης των κοινοτικών διατάξεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 20 στοιχείο ε), να 

διαγράφεται
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διατηρήσουν τα εθνικά μέτρα σχετικά με 
την αναγραφή καταλόγου συστατικών, 
στην περίπτωση ποτών με 
περιεκτικότητα σε οινόπνευμα 
μεγαλύτερη από 1,2% κατ’ όγκον.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα αλκοολούχα ποτά.

Τροπολογία 155

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 41
Εθνικά μέτρα για τα μη 

προσυσκευασμένα τρόφιμα

διαγράφεται

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές διατάξεις θα οδηγούσαν τον παρόντα κανονισμό σε άτοπα αποτελέσματα και θα 
διατάρασσαν την εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 156

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν γίνεται παραπομπή στο παρόν 
άρθρο, τα κράτη μέλη που κρίνουν 
αναγκαία τη θέσπιση νέας νομοθεσίας 
σχετικά με τις πληροφορίες για τα 
τρόφιμα, κοινοποιούν προηγουμένως 
στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη 
τα προβλεπόμενα μέτρα καθώς και την 
αιτιολόγησή τους.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. άρθρο 41 παράγραφος 3.

Τροπολογία 157

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να 
λαμβάνει τα προβλεπόμενα μέτρα τρεις 
μόνον μήνες από την κοινοποίηση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, υπό την 
προϋπόθεση ότι η γνώμη της Επιτροπής 

διαγράφεται
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δεν είναι αρνητική.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. παράγραφο 1.

Τροπολογία 158

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 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 κανονισμών 
δεν ισχύει για μέτρα που υπάγονται στη 
διαδικασία κοινοποίησης η οποία ορίζεται 
στις παραγράφους 1 έως 4.

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 κανονισμών 
δεν ισχύει για μέτρα που υπάγονται στη 
διαδικασία κοινοποίησης η οποία ορίζεται 
στις παραγράφους 2 έως 4.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στις τροποποιήσεις σχετικά με τις παραγράφους 1 και 3.

Τροπολογία 159

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 43
Λεπτομερείς κανόνες

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

διαγράφεται
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που αναφέρεται στο άρθρο 49 
παράγραφος 2.

Or. de

Αιτιολόγηση
Περιττό.

Τροπολογία 160

Πρόταση κανονισμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο VII διαγράφεται
Άρθρο 44

Εθνικά συστήματα
1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν, 
να συνιστούν ή να καθιερώνουν κατ’ άλλο 
τρόπο εθνικά συστήματα που να 
αποτελούνται από αποκλειστικά μη 
δεσμευτικούς κανόνες, όπως συστάσεις, 
κατευθύνσεις, πρότυπα ή άλλους μη 
δεσμευτικούς κανόνες (εφεξής «τα εθνικά 
συστήματα») με σκοπό την εξασφάλιση 
της εφαρμογής των ακόλουθων 
διατάξεων και σύμφωνα με τις βασικές 
απαιτήσεις που αυτές προβλέπουν:
α) άρθρο 33 παράγραφος 2 σχετικά με τις 
πρόσθετες μορφές διατύπωσης της 
διατροφικής δήλωσης·
β) άρθρο 34 παράγραφος 5 σχετικά με 
την παρουσίαση της διατροφικής 
δήλωσης.
2. Η εφαρμογή μέσω των εθνικών 
συστημάτων, άλλων διατάξεων της 
νομοθεσίας σχετικά με τις πληροφορίες 
για τα τρόφιμα, επιπλέον αυτών που 
απαριθμούνται στην παράγραφο 1, και οι 
συναφείς βασικές απαιτήσεις θεσπίζονται 
από την Επιτροπή. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
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κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.
3. Εθνικά συστήματα μπορούν να 
αναπτυχθούν από τα κράτη μέλη με δική 
τους πρωτοβουλία ή ύστερα από αίτημα 
των ενδιαφερόμενων μερών, σύμφωνα με 
τις γενικές αρχές και απαιτήσεις που 
ορίζονται στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ του 
παρόντος κανονισμού, και:
α) ύστερα από κατάλληλη έρευνα 
καταναλωτών· και
β) ύστερα από εκτενή διαβούλευση με ένα 
ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, με 
αξιοποίηση ορθών πρακτικών.
4. Τα εθνικά συστήματα περιλαμβάνουν 
κατάλληλους μηχανισμούς που να 
επιτρέπουν στους καταναλωτές να 
εντοπίζουν τρόφιμα που φέρουν σήμανση 
σύμφωνα με τα εθνικά συστήματα, να 
παρακολουθούν το επίπεδο συμμόρφωσης 
με το σύστημα και να εκτιμούν τον 
αντίκτυπό τους.
5. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην 
Επιτροπή λεπτομερή στοιχεία για τα 
εθνικά συστήματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένου ενός 
ταυτοποιητή για τρόφιμα που φέρουν 
σήμανση σύμφωνα με το εν λόγω εθνικό 
σύστημα. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί αυτά 
τα λεπτομερή στοιχεία, ιδίως μέσω 
ειδικής σελίδας στο Διαδίκτυο.
6. Η Επιτροπή ενθαρρύνει και οργανώνει 
την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών μελών και με την ίδια για θέματα 
που αφορούν τη θέσπιση και την 
εφαρμογή των εθνικών συστημάτων.
Ενθαρρύνει τη συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων σε αυτή την ανταλλαγή, 
ιδίως μέσω της συμβουλευτικής ομάδας 
για την τροφική αλυσίδα και την υγεία 
των ζώων και των φυτών, που 
δημιουργήθηκε με την απόφαση 
2004/613/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης 
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Αυγούστου 2004, για τη δημιουργία μιας 
συμβουλευτικής ομάδας για την τροφική 
αλυσίδα και την υγεία των ζώων και των 
φυτών.
7. Η Επιτροπή, ύστερα από διαβούλευση 
με τα κράτη μέλη, μπορεί να θεσπίσει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 45 
Τεκμήριο συμμόρφωσης

1. Κάθε πληροφορία για τα τρόφιμα που 
παρέχεται σύμφωνα με ένα εθνικό 
σύστημα τεκμαίρεται ότι είναι σύμφωνη 
με τις βασικές απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 44 παράγραφοι 1 
και 2. 
2. Η εφαρμογή εθνικών συστημάτων δεν 
παρεμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία 
προϊόντων.

Άρθρο 46
Κοινοτικά μέτρα

1. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι ένα εθνικό 
σύστημα δεν είναι σύμφωνο με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού, 
μπορεί να εκδώσει απόφαση, αφού 
ενημερώσει την επιτροπή που αναφέρεται 
στο άρθρο 49 παράγραφος 1, με την 
οποία να ζητείται από ένα κράτος μέλος η 
κατάργηση ή η τροποποίηση του εν λόγω 
εθνικού συστήματος.
2. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει 
εκτελεστικά μέτρα σχετικά με τις 
διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 44 
παράγραφοι 1 και 2. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Άρθρο 47
Εκτελεστικοί κανόνες

Οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του 
παρόντος κεφαλαίου θεσπίζονται από την 
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Επιτροπή. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ειδικές εθνικές ρυθμίσεις θα ήταν φαινομενικά μόνο μη δεσμευτικές· στην πράξη θα υπήρχε 
μια πίεση για συμμόρφωση προς τις ειδικές αυτές διατάξεις, πράγμα που δεν θα ήταν συμβατό 
με την εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 161

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 48
Τεχνικές προσαρμογές

Τα παραρτήματα μπορούν να 
τροποποιηθούν από την Επιτροπή 
σύμφωνα με τις διατάξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 
και στο άρθρο 22 παράγραφος 2, σχετικά 
με τις τροποποιήσεις των παραρτημάτων 
ΙΙ και ΙΙΙ. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό είναι περιττό, καθώς το περιεχόμενό του έχει ήδη ρυθμιστεί σε διάφορα άλλα 
άρθρα.
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Τροπολογία 162

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 - παράγραφος 1 (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006
Άρθρο 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1924/2006 διαγράφεται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο όρος "ειδικά θρεπτικά χαρακτηριστικά" είναι πολιτικός και όχι επιστημονικός. Συνιστά μέσο 
προπαγανδισμού και όχι ενημέρωσης. Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην 
παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα κατά τρόπο πλήρη και κατανοητό και συνεπώς επωφελή 
για το μέσο καταναλωτή, το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 είναι περιττό και 
πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 163

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006
Άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«Η υποχρέωση και ο τρόπος παροχής 
πληροφοριών σύμφωνα με [το κεφάλαιο 
IV, τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ... 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου], όταν διατυπώνεται 
ισχυρισμός επί θεμάτων διατροφής ή/και
υγείας, εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν, 
εξαιρουμένης της γενικής διαφήμισης.

«Η υποχρέωση και ο τρόπος παροχής 
πληροφοριών σύμφωνα με [το κεφάλαιο 
IV, τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ... 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου]*, όταν διατυπώνεται 
ισχυρισμός επί θεμάτων υγείας, 
εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν, 
εξαιρουμένης της γενικής διαφήμισης.

Επιπροσθέτως, και κατά περίπτωση, η 
ποσότητα ή οι ποσότητες των ουσιών για 
τις οποίες διατυπώνεται ο ισχυρισμός επί 
θεμάτων διατροφής ή υγείας, οι οποίες δεν 
εμφανίζονται στη διατροφική επισήμανση, 
αναγράφονται επίσης στο ίδιο οπτικό πεδίο 
με τη διατροφική δήλωση και εκφράζονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 30 έως 32 του 

Επιπροσθέτως, και κατά περίπτωση, η 
ποσότητα ή οι ποσότητες των ουσιών για 
τις οποίες διατυπώνεται ο ισχυρισμός επί 
θεμάτων υγείας, οι οποίες δεν 
εμφανίζονται στη διατροφική επισήμανση, 
αναγράφονται επίσης στο ίδιο οπτικό πεδίο 
με τη διατροφική δήλωση και εκφράζονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 30 έως 32 του 
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[κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …]. [κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …].

Or. de

Αιτιολόγηση
Προσαρμογή

Τροπολογία 164

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Το άρθρο 14 παράγραφος 1 εφαρμόζεται 
από [την πρώτη ημέρα του μήνα που 
ακολουθεί τα 3 χρόνια από την έναρξη 
ισχύος].

Το άρθρο 14 παράγραφος 1 εφαρμόζεται 
από [την πρώτη ημέρα του μήνα που 
ακολουθεί τα 3 χρόνια από την έναρξη 
ισχύος].

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

Τα άρθρα 29 έως 34 εφαρμόζονται από 
[την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που 
ακολουθεί τα 3 χρόνια από την έναρξη 
ισχύος], εκτός από την περίπτωση 
τροφίμων που έχουν επισημανθεί από τους 
υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων οι 
οποίες, κατά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος, διαθέτουν λιγότερους από 50 
εργαζομένους και συνολικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών ή/και ετήσιο ισολογισμό που δεν 
υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ, όπου 
εφαρμόζονται από [την πρώτη ημέρα του 
μήνα που ακολουθεί τα 5 χρόνια από την 
έναρξη ισχύος].

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

Or. de
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 165

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 1 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ενεργειακή αξία· ή α) ενεργειακή αξία

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση

Τροπολογία 166

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I - παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

– λιπαρά, – λιπαρά,

– υδατάνθρακες, – πρωτεΐνες,
– ίνες, – υδατάνθρακες,

– πρωτεΐνες, – ίνες,
– αλάτι, – νάτριο από αλάτι,

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

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

Or. de
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Αιτιολόγηση

Με την αλλαγή της σειράς στην απαρίθμηση δίνεται έμφαση στη σημασία των πρωτεϊνών και 
στη διατροφική σημασία του νατρίου. 

Τροπολογία 167

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Από μελέτες προκύπτει ότι τα φυσικά trans-λιπαρά διαφέρουν από τα βιομηχανικά παραγόμενα 
trans-λιπαρά και δεν προκαλούν βλάβες στην υγεία ακόμη και αν καταναλώνονται σε μεγάλες 
ποσότητες. 

Τροπολογία 168

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. «σάκχαρα»: όλοι οι μονοσακχαρίτες και 
δισακχαρίτες που περιέχονται στα 
τρόφιμα, εξαιρουμένων των πολυολών·

8. «σάκχαρα»: όλοι οι μονοσακχαρίτες και 
δισακχαρίτες που περιέχονται στα 
τρόφιμα, εξαιρουμένων των πολυολών, 
των ισομαλτουλοζών και των Δ-
Ταγατοζών·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ισομαλτουλόζη και η Δ-Ταγατόζη είναι εγκεκριμένα νέα τρόφιμα που ορίζονται ως 
υδατάνθρακες. Η ισομαλτουλόζη και η Δ-Ταγατόζη δεν πρέπει να ταξινομούνται ως "σάκχαρα", 
καθώς τα βασικά χαρακτηριστικά της φυσιολογίας τους είναι διαφορετικά από εκείνα των 
παραδοσιακών σακχάρων. Για παράδειγμα δεν καταστρέφουν τα δόντια, δεν επηρεάζουν 
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ιδιαίτερα τα επίπεδα ζακχάρου στο αίμα και δεν περιέχουν πολλές θερμίδες.

Τροπολογία 169

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το πρότυπο CODEX ο διεθνής συντελεστής για τα γαλακτοκομικά προϊόντα που 
παράγονται από ζωικές πρωτεΐνες είναι 6.38. Και σε επίπεδο κρατών μελών της ΕΕ 
χρησιμοποιείται σήμερα ο συντελεστής 6.38.

Τροπολογία 170

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I - παράγραφος 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«βρώσιμος χρυσός»: βρώσιμη 
διακόσμηση τροφίμων και ποτών με 
φύλλα χρυσού περίπου 0,000125mm σε 
μορφή θραυσμάτων ή σκόνης.

Or. de

Αιτιολόγηση
Τα φύλλα χρυσού χρησιμοποιούνται σε παραδοσιακά τοπικά ιδιότυπα προϊόντα ως βρώσιμη 
διακόσμηση τροφίμων όπως κάποιες πραλίνες και κάποια ποτά (για παράδειγμα το «Danziger 
Goldwasser» και για αυτό θα πρέπει να δοθεί ο ορισμός τους στο πλαίσιο της επισήμανσης των 
τροφίμων.
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Τροπολογία 171

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – παράγραφος 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

13. «εμπρόσθια πλευρά της 
συσκευασίας»: η πλευρά ή η επιφάνεια 
της συσκευασίας τροφίμων που είναι 
πιθανότερο να εκτίθεται ή να είναι ορατή 
υπό κανονικές ή συνήθεις συνθήκες 
πώλησης ή χρήσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο όρος «εμπρόσθια πλευρά» είναι καταλληλότερος, δεδομένου ότι αναφέρεται στο εμπρόσθιο ή, 
όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, στο άνω τμήμα της συσκευασίας.

Τροπολογία 172

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ 
ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή 

ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα συστατικά δεν προκαλούν κατά βάση αλλεργίες ή δυσανεξίες.

Τροπολογία 173

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 1 – στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) σιτηρά που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή αποσταγμάτων ή αιθυλικής 

δ) σιτηρά που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή οινοπνευματωδών 
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αλκοόλης γεωργικής προέλευσης για 
οινοπνευματώδη ποτά και άλλα ποτά με 
περιεκτικότητα σε οινόπνευμα 
μεγαλύτερη από 1,2% κατ’ όγκον.

αποσταγμάτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Από τη διαδικασία παραγωγής αλκοολούχων αποσταγμάτων δεν προκύπτουν αλλεργιογόνες 
ουσίες. Δεδομένου ότι τα αλκοολούχα αποστάγματα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
αλκοολούχων ποτών και τροφίμων, πρέπει να αποτραπεί η χρησιμοποίηση μιας 
παραπλανητικής επισήμανσης για την απουσία αλλεργιογόνων ουσιών στα προϊόντα αυτά.

Τροπολογία 174

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) ορό γάλακτος που χρησιμοποιείται για 
την παραγωγή οινοπνευματωδών
αποσταγμάτων,

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. σημείο 1 δ).

Τροπολογία 175

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – παράγραφος 8 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλ. σημείο 1 δ). 

Τροπολογία 176

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Διοξείδιο του θείου και θειώδεις 
ενώσεις σε συγκεντρώσεις άνω των 10 
mg/kg ή 10 mg/λίτρο εκπεφρασμένα ως 
SO2.

12. Διοξείδιο του θείου και θειώδεις 
ενώσεις σε συγκεντρώσεις άνω των 10 
mg/kg ή 10 mg/λίτρο εκπεφρασμένα ως 
SO2, στο προς κατανάλωση προϊόν.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία διευκρινίζεται ότι τα καθορισμένα όρια αφορούν μόνο τα τρόφιμα που είναι 
έτοιμα προς κατανάλωση, καθώς η διάταξη αφορά αλλεργίες ή δυσανεξίες που προκαλούνται 
από την κατανάλωση τροφίμων, και ότι δεν αφορά προϊόντα σε συμπυκνωμένη μορφή που 
χρειάζεται να παρασκευαστούν πριν από την κατανάλωση.

Τροπολογία 177

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – πίνακας –σειρά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η 
Επιτροπή 

Τροπολογία

1a Προϊόντα κρέατος ειδικής σφαγής

Κρέας ή προϊόντα 
κρέατος που 
προέρχονται από ζώα 
τα οποία δεν έχουν 
υποβληθεί σε νάρκωση 
πριν από την σφαγή.

«κρέας σφαγής χωρίς 
αναισθητικό»
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Or. de

Αιτιολόγηση
Η νομοθεσία της ΕΕ επιτρέπει την σφαγή των ζώων χωρίς προηγούμενη αναισθητοποίηση για 
τον εφοδιασμό με τρόφιμα ορισμένων θρησκευτικών κοινοτήτων. Ένα μέρος αυτού του κρέατος 
δεν πωλείται σε Μουσουλμάνους ή Εβραίους, αλλά διατίθεται στην αγορά και είναι δυνατό να 
το αγοράσουν εν αγνοία τους καταναλωτές που δεν επιθυμούν να αγοράσουν κρέας 
προερχόμενο από ζώα που δεν έχουν υποβληθεί σε νάρκωση. Ωστόσο, ταυτόχρονα
συγκεκριμένες θρησκευτικές κοινότητες ζητούν κρέας σφαγιασμένο σύμφωνα με τα έθιμά τους. 
Επομένως, οι καταναλωτές θα πρέπει να πληροφορούνται ότι ορισμένα κρέατα προέρχονται 
από ζώα που δεν έχουν υποβληθεί σε νάρκωση. Τούτο θα τους επιτρέψει να προβούν σε 
συνειδητή επιλογή, σύμφωνα με τους ηθικούς προβληματισμούς τους.

Τροπολογία 178

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 2.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Θεωρούμε ότι η υποχρεωτική διπλή επισήμανση των γλυκαντικών ουσιών είναι περιττή. Οι 
γλυκαντικές ουσίες αναγράφονται στον κατάλογο των συστατικών και όπου χρειάζεται 
παρέχεται προειδοποιητική επισήμανση για την παρουσία φαινυλαλανίνης. Όταν εγκρίθηκε αυτή 
η διάταξη, η χρήση των γλυκαντικών ουσιών χαμηλής περιεκτικότητας σε θερμίδες ήταν 
λιγότερο συνηθισμένη στην ΕΕ. Η πρόταση αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για απλοποίηση της 
διάταξης.
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Τροπολογία 179

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση.

Τροπολογία 180

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– μη μεταποιημένα προϊόντα που 
περιέχουν ένα μόνον συστατικό ή μία 
κατηγορία συστατικών·

– νωπά φρούτα και λαχανικά καθώς και
μη μεταποιημένα προϊόντα που περιέχουν 
ένα μόνον συστατικό ή μία κατηγορία 
συστατικών·

r. de

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση.

Τροπολογία 181

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV – περίπτωση 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- σάκχαρα και νέα σάκχαρα

Or. de
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Τροπολογία 182

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV - περίπτωση 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- είδη αλεύρων

Or. de

Τροπολογία 183

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV – περίπτωση 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- τρόφιμα ως χρωστικές ύλες 

Or. de

Τροπολογία 184

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV – περίπτωση 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- βρώσιμος χρυσός

Or. de
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Τροπολογία 185

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV – περίπτωση 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- τσίχλες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι τσίχλες δεν περιέχουν σημαντικές ποσότητες από τις διατροφικές αξίες που αφορά ο παρών 
κανονισμός και δεν προορίζονται να φαγωθούν. Επιπλέον, η συνεισφορά τους στην ημερήσια 
πρόσληψη θερμίδων είναι αμελητέα.

Τροπολογία 186

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV – περίπτωση 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

τρόφιμα σε συσκευασίες ή περιέκτες, των 
οποίων η μέγιστη επιφάνεια είναι 
μικρότερη από 100 cm2·

Or. de

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 187

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – περίπτωση 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- μη προσυσκευασμένα τρόφιμα, 
συμπεριλαμβανομένων προϊόντων 
μαζικής εστίασης που προορίζονται για 
άμεση κατανάλωση·

Or. de



PR\795512EL.doc 117/135 PE430.616v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Βλέπε αντίστοιχο άρθρο 17 παράγραφος 3α (νέα) και άρθρο 22 παράγραφος 1β) α (νέα).

Τροπολογία 188

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – παύλα 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- εποχικά γλυκίσματα, και ιδίως 
προϊόντα από ζάχαρη και σοκολάτα με 
ειδικό σχήμα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι πασχαλινοί λαγοί και οι αγιο-βασίληδες από σοκολάτα πρέπει να εξαιρούνται, ως 
παραδοσιακά εποχικά προϊόντα, από την απαίτηση διατροφικής δήλωσης.

Τροπολογία 189

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V - Μέρος Β - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de
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Τροπολογία 190

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Μέρος Β – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Εάν τα προϊόντα περιέχουν νανοϋλικό, 
τούτο πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην 
παράθεση των συστατικών, με την 
προσθήκη «Νανο».

Or. de

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη προσθήκη συμβάλλει στη διαφάνεια και εξασφαλίζει ελευθερία επιλογής στους 
καταναλωτές.

Τροπολογία 191

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Μέρος Γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρος Γα - Ειδικές απαιτήσεις για τον 
ονομασία εντέρων από τα οποία 
παρασκευάζονται λουκάνικα
Το έντερο αναγράφεται στα συστατικά 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
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Τροπολογία 192

Πρόταση κανονισμού
ΠαράρτημαVΙ – Μέρος Β – πίνακας – σειρά 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

«τρόφιμα ως 
χρωστικές ύλες»

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα τρόφιμα αυτά χρησιμοποιούνται χρωστική ύλη κατά την παρασκευή άλλων τροφίμων. Ο 
καταναλωτής μπορεί με τον προσδιορισμό του ορισμού να αναγνωρίσει ότι το συστατικό 
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 193

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI - Μέρος B - πίνακας - σειρά 17 - στήλη 1 - στοιχείο 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ορισμός αυτός καλύπτει και το κρέας 
(με εξαίρεση το βόειο κρέας) που 
λαμβάνεται μηχανικά από κόκκαλα που 
έχουν κρέας το οποίο δεν υπάγεται στον 
ορισμό του "μηχανικώς διαχωρισμένου 
κρέατος" στο παράρτημα Ι, τμήμα 1.14 
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του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση αυτή είναι απαραίτητη λόγω της εσωτερικής αγοράς, δεδομένου ότι τα κράτη 
μέλη κατατάσσουν το προϊόν αυτό με διαφόρους τρόπους. Στην Ιρλανδία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ολλανδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και 
ορισμένα νέα κράτη μέλη για παράδειγμα το κρέας αυτό θεωρείται χωρίς περιορισμούς ως 
"κρέας", ενώ σε άλλα κράτη μέλη, όπως η Γερμανία, χαρακτηρίζεται ως "μηχανικά 
διαχωρισμένο κρέας". Αυτό προκαλεί τεράστιες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Τροπολογία 194

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

(β) των οποίων η καθαρή ποσότητα είναι 
μικρότερη από 5 γραμμάρια ή 5 
χιλιοστόλιτρα· ωστόσο, η παρούσα 
διάταξη δεν εφαρμόζεται για τα μπαχαρικά 
και τα βότανα.

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

(γ) για τις οποίες ορίζονται εξαιρέσεις σε 
άλλες νομικές διατάξεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Γλωσσική τροποποίηση που τηρεί την τροπολογία που χρησιμοποιείται μέχρι στιγμής στο 
γερμανικό κείμενο της οδηγίας για τη σήμανση 2000/13/ΕΚ αλλά δεν αφορά το ελληνικό 
κείμενο.

Σχετικά με το στοιχείο (γ): γίνεται αναφορά στο άρθρο 2, παράγραφος 2 της οδηγίας 
2001/111/ΕΚ σχετικά με τα σάκχαρα (εξαίρεση προϊόντων που ζυγίζουν λιγότερο από 20 g). 
Επομένως, στην παράγραφο 3 πρέπει να γίνεται σαφές ότι παρόμοιες ειδικές διατάξεις 
παραμένουν σε ισχύ.
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Τροπολογία 195

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙΙΙ – σημείο 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Το καθαρό βάρος των στερεών τροφίμων που βρίσκονται σε υγρό καλύψεως μεταβάλλεται από 
την στιγμή της παραγωγή έως την πώληση στον καταναλωτή λόγω της συνήθους 
αλληλεπίδρασης μεταξύ του στερεού τροφίμου και του υγρού καλύψεως. Η κλίμακα της 
μεταβολής του καθαρού βάρους εξαρτάται από διάφορες συνθήκες πχ. τον χρόνο, τη 
θερμοκρασία και τις συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης. Για αυτόν τον λόγο η αναγραφή 
του καθαρού βάρους πρέπει να αφορά την ώρα της παρασκευής, όπου ο παραγωγός του 
τροφίμου είναι απόλυτα υπεύθυνος για το προϊόν και είναι σε θέση να παράσχει σωστά στοιχεία 
όσον αφορά το καθαρό βάρος.

Τροπολογία 196

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα IX Το παράρτημα διαγράφεται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ενσωμάτωση στο άρθρο 25 του νομοθετικού κειμένου.
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Τροπολογία 197

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα X

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα X. Το παράρτημα διαγράφεται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός αυτός δεν ισχύει για τα οινοπνευματώδη ποτά.

Τροπολογία 198

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΧΙ – Μέρος Α – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΛΛΑ (ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Επεξήγηση συντακτικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 199
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΧI – μέρος B

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Ποσότητα αναφοράς Ενέργεια ή 
θρεπτική ουσία

Ποσότητα 
αναφοράς

Ενέργεια 8400 kJ (2000 kcal) Ενέργεια 2000 kcal

Πρωτεΐνες 45 g
Συνολικά λιπαρά 70 g Συνολικά 

λιπαρά
70 g

Κορεσμένα 20 g Κορεσμένα 20 g
Υδατάνθρακες 230 g Υδατάνθρακες 230 g

Ζάχαρη 90 g Ζάχαρη 90 g

Αλάτι 6 g Νάτριο 2,4 g

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι πρωτεΐνες πρέπει να αναγράφονται επίσης, δεδομένου ότι αποτελούν ζωτικής σημασίας 
θρεπτική ουσία που συμβάλλει επίσης στην πρόσληψη ενέργειας. Η ειδική αναφορά της ζάχαρης 
δεν είναι σκόπιμη, καθώς αναγράφονται οι υδατάνθρακες συνολικά. Η περιεκτικότητα σε 
ενέργεια θα πρέπει να αναγράφεται μόνο σε kcal καθώς αυτή είναι η τιμή που καταλαβαίνει και 
χρησιμοποιεί ο καταναλωτής.

Τροπολογία 200
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XII – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— υδατάνθρακες 
(εκτός των 
πολυολών)

4 kcal/g — 17 kJ/g υδατάνθρακες 
(εκτός των 
πολυολών)

4 kcal/g
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— πολυόλες 2,4 kcal/g — 10 kJ/g πολυόλες 2,4 kcal/g

— πρωτεΐνες 4 kcal/g — 17 kJ/g πρωτεΐνες 4 kcal/g

— λιπαρά 9 kcal/g — 37 kJ/g λιπαρά 9 kcal/g

—διάφορες 
μορφές salatrim

6 kcal/g — 25 kJ/g διάφορες μορφές 
salatrim

6 kcal/g

— αλκοόλες 
(αιθανόλη)

7 kcal/g — 29 kJ/g αλκοόλες 
(αιθανόλη)

7 kcal/g

— οργανικά οξέα 3 kcal/g — 13 kJ/g οργανικά οξέα 3 kcal/g

Or. de

Τροπολογία 201

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XIII Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Α – ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Οι μονάδες που πρέπει να χρησιμοποιούνται στη διατροφική δήλωση είναι οι ακόλουθες:

— ενέργεια kJ και kcal

— λιπαρά

— υδατάνθρακες

— ίνες

— πρωτεΐνη

— αλάτι

γραμμάρια (g)

— βιταμίνες και μέταλλα οι μονάδες που 
ορίζονται στο 
παράρτημα ΧΙ 
μέρος Α σημείο 1

— άλλες ουσίες οι ενδεικνυόμενες 
μονάδες για κάθε 
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επιμέρους ουσία

ΜΕΡΟΣ Β – ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΡΩΝ

1. Όταν αναφέρονται πολυόλες ή/και άμυλο, η αναφορά συμπεριλαμβάνεται με την 
ακόλουθη σειρά:

υδατάνθρακες g

εκ των οποίων:

— σάκχαρα g

— πολυόλες g

— άμυλa g

2. Όταν αναφέρεται η ποσότητα ή/και το είδος λιπαρού οξέος, η αναφορά 
συμπεριλαμβάνεται με την ακόλουθη σειρά:

λιπαρά g

εκ των οποίων:

— κορεσμένα g

— trans-λιπαρά g

— μονοακόρεστα g

— πολυακόρεστα g
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ΜΕΡΟΣ Γ - ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ 
ΔΗΛΩΣΗ

Η σειρά παρουσίασης των πληροφοριών σχετικά με την ενέργεια και τις θρεπτικές ουσίες, 
ως ενδείκνυται, είναι η ακόλουθη:

ενέργεια kJ και kcal

λιπαρά g

από τα οποία:

— κορεσμένα g

— trans-λιπαρά g

— μονοακόρεστα g

— πολυακόρεστα g

υδατάνθρακες g

από τα οποία:

— σάκχαρα g

— πολυόλες g

— άμυλα g

ίνες g

πρωτεΐνες g

αλάτι g

βιταμίνες και μέταλλα οι μονάδες που 
ορίζονται στο 
Παράρτημα ΧΙ 
Μέρος Α σημείο 1

Τροπολογία

ενέργεια kcal

πρωτεΐνες g

λίπη g

εκ των οποίων :
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- κορεσμένα g

- trans-λιπαρά g

- πολυακόρεστα g

υδατάνθρακες g

εκ των οποίων :

- σάκχαρα g

- πολυόλες g

- άμυλα g

ίνες g

Νάτριο g

βιταμίνες και μέταλλα οι μονάδες που 
ορίζονται στο 
Παράρτημα ΧΙ 
Μέρος Α 
σημείο 1

άλλες ουσίες οι 
ενδεικνυόμενε
ς μονάδες για 
κάθε 
επιμέρους 
ουσία

Or. de

Αιτιολόγηση

Συγχώνευση των τμημάτων Α έως Γ του παραρτήματος XIII. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ιστορικό

Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν τι περιέχουν τα τρόφιμά τους. Για το λόγο 
αυτό οι πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση και τη θρεπτική αξία των τροφίμων είναι 
απαραίτητες καθότι επιτρέπουν στους καταναλωτές να λαμβάνουν στοχοθετημένες 
αποφάσεις για την αγορά τροφίμων. Η κοινοτική νομοθεσία περιλαμβάνει μια ολόκληρη 
σειρά κανονισμών και οδηγιών σχετικά με τα συστατικά και την επισήμανση των τροφίμων, 
ωστόσο δεν έχει θεσπιστεί μέχρι σήμερα μια γενική υποχρεωτική επισήμανση. Παράλληλα με 
το γεγονός ότι η πληθώρα γενικών και ειδικών κοινοτικών νομοθετικών διατάξεων που 
αφορούν τις πληροφορίες για τα τρόφιμα έχει εν τω μεταξύ δημιουργήσει σύγχυση με 
αποτέλεσμα να προκαλείται αβεβαιότητα δικαίου, οι επιπρόσθετες ρυθμίσεις των κρατών 
μελών προκαλούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και εμπορικούς φραγμούς στην εσωτερική 
αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο μια ενιαία σε ολόκληρη την ΕΕ διατροφική 
επισήμανση μπορεί να άρει τις στρεβλώσεις αυτές. 

2. Στάδια της διαδικασίας

Η Επιτροπή υπέβαλε στα τέλη Ιανουαρίου 2008 στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
πρόταση κανονισμού για την αναδιατύπωση των νομοθετικών διατάξεων της ΕΕ σχετικά με 
τη διατροφική επισήμανση. Στα τέλη Αυγούστου 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όρισε την 
εισηγήτρια της έκθεσης σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής η οποία υποβλήθηκε και 
εξετάστηκε στις αρχές Δεκεμβρίου 2008 από την αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(ENVI). Μετά τη λήξη της προθεσμίας για την κατάθεση τροπολογιών, η αρμόδια επιτροπή 
ασχολήθηκε στα μέσα Φεβρουαρίου 2009 εκ νέου με την έκθεση και μάλιστα ενόψει του 
γεγονότος ότι πλέον είχαν κατατεθεί συνολικά 1.332 τροπολογίες. Λόγω του μεγάλου αυτού 
αριθμού των τροπολογιών και ενόψει των επικείμενων ευρωπαϊκών εκλογών, η αρμόδια 
επιτροπή αποφάσισε, στις 16 Μαρτίου 2009, να αναβάλει την εξέταση του φακέλου, 
σύμφωνα με το άρθρο 185, παράγραφος 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
για τη νέα θητεία του Κοινοβουλίου. Κατά συνέπεια ανατέθηκε στην εισηγήτρια να υποβάλει 
νέο σχέδιο έκθεσης που θα λαμβάνει κατά το δυνατό υπόψη τις νέες τροπολογίες. Πρόκειται 
για την ανά χείρας έκθεση. Για την κατάθεση τροπολογιών στο εν λόγω σχέδιο έκθεσης θα 
καθοριστεί νέα προθεσμία.

3. Η πρόταση της Επιτροπής

Στόχος της έκθεσης της Επιτροπής για την αναδιατύπωση των διατάξεων της ΕΕ σχετικά με 
τη διατροφική επισήμανση των τροφίμων είναι η καλύτερη νομοθεσία και συνεπώς η 
απλούστευση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την επισήμανση των τροφίμων 
συγκεντρώνοντας και αντικαθιστώντας επτά οδηγίες και έναν κανονισμό. Επιπλέον η 
Πρόταση κανονισμού έχει ως στόχο να καταργήσει τη γραφειοκρατία, να διασφαλίσει 
μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τους παράγοντες της αλυσίδας τροφίμων, να ενισχύει την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τροφίμων, να διασφαλίσει τη διατροφική 
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ασφάλεια καθώς και μια ευρεία ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα και τέλος να 
προωθήσει την υγιεινή διατροφή ως στοιχείο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 
τη παχυσαρκίας. Το σχέδιο κανονισμού περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές προτάσεις:
Υποχρεωτικές πληροφορίες
Το σχέδιο της Επιτροπής προβλέπει μια σειρά νέων υποχρεωτικών πληροφοριών για τη 
διατροφική επισήμανση (άρθρο9). Σε αυτές συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η επέκταση της 
επισήμανσης των αλλεργιογόνων στα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα (άρθρο 22) καθώς και 
μια λεπτομερής διατροφική δήλωση. Σύμφωνα με την Επιτροπή όλες οι υποχρεωτικές 
πληροφορίες πρέπει να εμφανίζονται με ένα ελάχιστο μέγεθος εκτύπωσης της 
γραμματοσειράς 3 mm. Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική επισήμανση προβλέπονται για τα 
αλκοολούχα ποτά, δηλαδή για το κρασί, την μπύρα και τα οινοπνευματώδη ποτά.

Πληροφορίες και ενδείξεις σχετικά με τα θρεπτικά στοιχεία
Η Επιτροπή προτείνει εξάλλου μια εκτεταμένη διατροφική δήλωση στο "κύριο οπτικό πεδίο" 
της συσκευασίας (άρθρα 29 έως 34). Οι υποχρεωτικές πληροφορίες σχετικά με την 
ενεργειακή αξία των τροφίμων και τις θρεπτικές ουσίες όπως τα λιπαρά, τα κεκορεσμένα 
λιπαρά οξέα, οι υδατάνθρακες, τα ζάχαρα και το αλάτι (άρθρο 29 παράγραφος 1) πρέπει να 
εμφανίζονται με την αντίστοιχη σειρά στο εμπρόσθιο τμήμα της συσκευασίας και να 
εκφράζονται ως ποσοστό ανά 100 g ή 100 ml ή ανά μερίδα. Περαιτέρω πληροφορίες (άρθρο 
29 παράγραφος 2) μπορούν να παρέχονται σε άλλα σημεία της συσκευασίας, πρέπει ωστόσο 
να παρέχονται υπό μορφή πίνακα θρεπτικών στοιχείων (άρθρο 34 παράγραφος 2). Όλες οι 
πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ανά 100 g/100 ml ή - σε συσκευασίες μερίδας - ανά 
μερίδα και να εκφράζονται ως ποσοστό της συνιστώμενης ημερήσιας ποσότητας των επί 
μέρους θρεπτικών στοιχείων (άρθρο 31).

Εθνικά συστήματα επισήμανσης
Το σχέδιο της Επιτροπής παρέχει στα κράτη μέλη εκτεταμένες δυνατότητες θέσπισης εθνικών 
ρυθμίσεων. Σύμφωνα με τα κεφάλαια VΙ και VII τα κράτη μέλη μπορούν σε ειδικές 
περιπτώσεις να θεσπίζουν διατάξεις για ορισμένες κατηγορίες τροφίμων και μπορούν να 
αναπτύσσουν εθνικά συστήματα επισήμανσης πέραν της επιβαλλόμενης παρουσίασης (άρθρο 
44 παράγραφος 3 και άρθρο 34 παράγραφος 5). Όσον αφορά τα μη προσυσκευασμένα 
τρόφιμα, όπως π.χ. προϊόντα αρτοποιίας και αλλαντικά, καθώς και τις μονάδες ομαδικής 
εστίασης όπως εστιατόρια, μαγειρεία κλπ, εναπόκειται στα κράτη μέλη να θεσπίσουν εθνικές 
ρυθμίσεις για το είδος της παρουσίασης ή/και να παραλείψουν ορισμένες υποχρεωτικές 
πληροφορίες, με εξαίρεση την επισήμανση των αλλεργιογόνων ουσιών (άρθρο 41). 

4. Παρατηρήσεις της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια χαιρετίζει κατά βάση την Πρόταση κανονισμού κανονισμού της Επιτροπής. Η 
καθιέρωση μιας ενιαίας σε ολόκληρη την ΕΕ διατροφικής επισήμανσης είναι απαραίτητη: οι 
ρυθμίσεις αυτές αφενός μεν διασφαλίζουν τη διαφάνεια προς όφελος των καταναλωτών, 
αφετέρου δε παρέχουν μια σαφέστερη εικόνα του κοινοτικού κεκτημένου όσον αφορά τη 
νομοθεσία για τα τρόφιμα και συνεπώς περισσότερη ασφάλεια δικαίου προς όφελος της 
βιομηχανίας τροφίμων, δεδομένου ότι ένας μεγάλος αριθμός ισχυουσών ήδη ρυθμίσεων θα 
συγκεντρωθεί σε ένα νέο κανονισμό. Ένας τέτοιος νέος και λεπτομερής κανονισμός για τη 
διατροφική επισήμανση μπορεί να βοηθήσει τον καταναλωτή να λάβει μια συνειδητή και 
στοχευμένη απόφαση αγοράς και με αυτό τον τρόπο να οργανώσει τη διατροφή του με βάση 
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τις ατομικές του επιθυμίες και ανάγκες. 
Η εναρμόνιση της διατροφικής επισήμανσης έχει επίσης τεράστια σημασία στο πλαίσιο της 
κοινής εσωτερικής αγοράς δεδομένου ότι μέχρι τούδε οι εθνικές συμπληρωματικές ρυθμίσεις 
και οι διαφορετικές ερμηνείες της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα από τα 
κράτη μέλη προκαλούσαν φραγμούς στο εμπόριο και προβλήματα στον ανταγωνισμό. Η 
κατάργηση των στρεβλώσεων αυτών μπορεί να μειώσει το κόστος για τους παραγωγούς και 
εμπόρους τροφίμων και σε τελευταία ανάλυση και για τους καταναλωτές.

Η εισηγήτρια ωστόσο φρονεί ότι η προβλεπόμενη στην Πρόταση κανονισμού κανονισμού 
ρύθμιση της διατροφικής επισήμανσης σε ολόκληρη την ΕΕ δεν φαίνεται κατάλληλη να 
συμβάλλει στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην απλοποίηση της νομοθεσίας και στη 
βελτίωση της ενημέρωσης των καταναλωτών όσον αφορά τα τρόφιμα. Η Επιτροπή δεν έχει 
σε ορισμένα σημεία προσεγγίσει το θέμα με τη δέουσα προσοχή. Έχουν εντελώς παραλειφθεί 
ειδικές μορφές εμπορίας ή προσφοράς τροφίμων, όπως λ.χ. η άμεση εμπορία ιδιωτικών 
προϊόντων, η τροφοδοσία κατά τη μεταφορά ατόμων, ο τομέας της πώλησης αδασμολόγητων 
προϊόντων ή ο κλάδος των αυτόματων μηχανημάτων πώλησης. Δεν έχουν εππιπλέον ληφθεί 
υπόψη ειδικά προϊόντα, όπως βρώσιμα φύλλα χρυσού καθώς και χρωστικά και καινοτόμα 
είδη διατροφής. Ορισμένοι στόχοι της πρότασης δεν είναι ρεαλιστικοί και θα οδηγούσαν, 
μεταξύ άλλων, σε σημαντικές δαπάνες για τους παραγωγούς και εμπόρους τροφίμων με 
αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών των τροφίμων και μόνο λόγω των νέων διατάξεων 
επισήμανσης. Οι ελλείψεις αυτές στην πρόταση της Επιτροπής υπονομεύουν την επιβίωση 
πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στον τομέα των τροφίμων! Από την πλευρά των 
καταναλωτών εικάζεται ότι η προβλεπόμενη πληθώρα πληροφοριών θα συνέτεινε 
περισσότερο στη σύγχυση παρά στην ενημέρωση. Εντελώς ακατανόητος φαίνεται εξάλλου ο 
στόχος να παραχωρηθούν στα κράτη μέλη εκτεταμένες ρυθμιστικές αρμοδιότητες. Αυτό θα 
προκαλούσε μεγαλύτερο κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των τροφίμων 
και θα οδηγούσε το παρόν σχέδιο κανονισμού σε άτοπα αποτελέσματα. Η Επιτροπή 
αντιτίθεται στο στόχο που είχε θέσει στην παράγραφο 5 της αιτιολογικής της έκθεσης όπου 
αναφέρεται ότι: Η χρησιμοποίηση ενός κανονισμού ως νομικού μέσου στηρίζει το στόχο της 
απλούστευσης, επειδή εγγυάται ότι όλοι οι παράγοντες πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια 
στιγμή τους ίδιους κανόνες. 

Εξάλλου, το χρονικό σημείο της υποβολής του σχεδίου της Επιτροπής είναι ακατανόητο, 
δεδομένου ότι μόλις τον Αύγουστου του 2008, ξεκίνησε η μοναδική μέχρι σήμερα και 
διενεργούμενη σε όλα τα κράτη μέλη επιστημονική έρευνα σχετικά με την επιρροή της 
διατροφικής επισήμανσης στις επιλογές των καταναλωτών. Η μελέτη αυτή, την οποία 
προωθεί το 7ο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο, θα έπρεπε κατ' ουσία να αποτελέσει τη βάση 
του εν λόγω σχεδίου κανονισμού σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα· 
ωστόσο, σύμφωνα με τις εμπειρίας μας, συγκεκριμένα αποτελέσματα αναμένονται μόνο μετά 
από χρόνια. Προς το παρόν μπορούν συνεπώς να παρεισφρήσουν στη νέα νομοθεσία για τη 
διατροφική επισήμανση μόνο εικασίες και υποκειμενικές εμπειρίες των ενεχομένων μερών, 
και για το λόγο αυτό το σχέδιο της Επιτροπής βασίζεται μόνο σε υποθέσεις αναφορικά με τις 
επιθυμίες και ανάγκες των καταναλωτών. Ουδείς μπορεί να εκτιμήσει κατά πόσο ο οριστικός 
κανονισμός θα ανταποκρίνεται πράγματι στις ανάγκες του μέσου καταναλωτή στην ΕΕ ή εάν 
θα πρέπει σε λίγα χρόνια να τροποποιηθεί άρδην με βάση τα τελευταία ερευνητικά 
πορίσματα. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο επειδή τεκμαίρεται ότι ο νέος 
κανονισμός θα έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για τους παραγωγούς και εμπόρους 
τροφίμων. Αλλά και για το ζήτημα αυτό δεν υπάρχουν πληροφορίες από την πλευρά της 
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Επιτροπής, η οποία, σημειωτέον, διατυπώνει στο σχέδιό της την άποψη ότι η προσφυγή σε 
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες δεν ήταν απαραίτητη.
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Η εισηγήτρια θεωρεί απαραίτητο να επέλθουν εκτεταμένες τροποποιήσεις στο σχέδιο της 
Επιτροπής, ορισμένες εξ αυτών αναπτύσσονται στη συνέχεια:

Η συνεχής χρήση ενός ελάχιστου μεγέθους εκτύπωσης της γραμματοσειράς 3 mm δεν είναι 
δυνατόν να υλοποιηθεί στην πράξη. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως, αλλά όχι μόνον, για προϊόντα 
που παρέχουν πληροφορίες σε πολλές γλώσσες. Η υποχρεωτική χρησιμοποίηση μεγέθους 
εκτύπωσης 3 mm θα οδηγούσε σε αύξηση του μεγέθους της συσκευασίας των τροφίμων, σε 
διόγκωση των απορριμμάτων από συσκευασίες και ενδεχομένως σε μεγαλύτερες ποσότητες 
προϊόντων. Εξάλλου, το μέγεθος της εκτύπωσης από μόνο του δεν έχει αποφασιστική 
σημασία όσον αφορά το ευανάγνωστο. Η εισηγήτρια ορίζει συνεπώς την έννοια του 
"ευανάγνωστου" των πληροφοριών για τα τρόφιμα και προτείνει την κατάρτιση 
κατευθυντηρίων γραμμών που θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο μιας διαδικασίας διαβούλευσης. 

Η Επιτροπή αιτιολογεί τον στόχο της να επιτρέψει στα κράτη μέλη να αναπτύξουν δικά τους 
συστήματα επισήμανσης, με την αρχή της επικουρικότητας. Υπογραμμίζει τη δυνατότητα 
ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων επισήμανσης με τον εν λόγω "μηχανισμό από κάτω προς την 
κορυφή". Η εισηγήτρια φρονεί ωστόσο, ότι τα εθνικά συστήματα επισήμανσης θα 
προκαλούσαν οριστικά σύγχυση, αβεβαιότητα δικαίου και πρόσθετες ισχυρές στρεβλώσεις 
του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Πρέπει δηλαδή να αποδεχθούμε ότι τα συστήματα
επισήμανσης των κρατών μελών, ακόμη και στην περίπτωση που αυτά έχουν κατά βάση 
εθελοντικό χαρακτήρα, θα λειτουργήσουν στην πράξη ως υποχρεωτικά. Δεδομένου ότι οι 
περισσότερες επιχειρήσεις τροφίμων στην ΕΕ πωλούν τα προϊόντα τους σε περισσότερα από 
ένα κράτος μέλος, θα πρέπει να παράγονται ειδικές συσκευασίες για τα προϊόντα και κυρίως 
να δημιουργούνται κατάλληλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Οι επί πλέον προς τούτο 
δαπάνες ύψους πολλών δισ. ευρώ θα επιβάρυναν σε μεγάλο βαθμό τις μικρομεσαίες κατά 
βάση επιχειρήσεις του τομέα των τροφίμων εις βάρος σε τελική ανάλυση των καταναλωτών. 
Τέλος, η ιδέα και μόνο της σταδιακής καθιέρωσης στο μέλλον 27 διαφορετικών, 
συμπληρωματικών συστημάτων επισήμανσης, και μάλιστα σε διαφορετικά χρονικά σημεία, 
καθιστά σαφή τον παραλογισμό του σχεδίου. Η εισηγήτρια προτείνει συνεπώς τη διαγραφή 
των αντίστοιχων άρθρων. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι θα πρέπει να απαγορευθούν στο 
μέλλον τα υφιστάμενα ήδη εθελούσια συστήματα επισήμανσης που χρησιμοποιούν οι 
έμποροι ή ορισμένοι παραγωγοί τροφίμων. Αντιθέτως: εκτός από τις υποχρεωτικές 
πληροφορίες θα επιτρέπεται η επανάληψη ή/και παροχή περαιτέρω πληροφοριών σε άλλα 
σημεία της συσκευασίας, υπό οιαδήποτε μορφή. Αυτό δεν πρέπει ωστόσο να 
πραγματοποιηθεί εις βάρος της δυνατότητας εντοπισμού ή του ευανάγνωστου των 
υποχρεωτικών πληροφοριών. 

Πρέπει να αποκλείεται το ενδεχόμενο παραπλάνησης των καταναλωτών κατά την 
παρουσίαση των συσκευασιών των τροφίμων στην επισήμανση του προϊόντος με εικόνες 
και/ή γραπτή περιγραφή. Δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται ψευδείς πληροφορίες σχετικά με 
την προέλευση του προϊόντος, τη σύνθεση ή τα θρεπτικά συστατικά τροφίμων. Για το λόγο 
αυτό η εισηγήτρια προτείνει ανάλογη συμπλήρωση του σχεδίου της Επιτροπής. Δεδομένου 
ότι πρόσφατα έχει επισημανθεί στην κοινή γνώμη η ύπαρξη φθηνών απομιμήσεων τροφίμων 
τα οποία δεν μπορεί να ξεχωρίσει ο μέσος καταναλωτής, είναι σκόπιμο να επισημαίνονται 
σαφώς τα εν λόγω προϊόντα στο εμπρόσθιο τμήμα της συσκευασίας τους.
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Η εισηγήτρια φρονεί ότι η αναγραφή στην μπροστινή πλευρά της συσκευασίας των τροφίμων 
ενός υπερβολικά μεγάλου αριθμού πληροφοριών σχετικά με τα διατροφικά στοιχεία, η οποία 
θα εκφράζεται ανά 100 g ή 100 ml ή ανά μερίδα ή η οποία θα αποτελείται από περισσότερες 
ενδείξεις, λ.χ. σε γραμμάρια συν το ποσοστό της ημερήσιας ανάγκης μιας συγκεκριμένης 
ομάδας πληθυσμού θα είχε τελικά ως αποτέλεσμα να αγνοούνται οι πληροφορίες αυτές. Σε 
τελευταία ανάλυση ο καταναλωτής κατά την αγορά προϊόντων δεν έρχεται αντιμέτωπος με 
μια μόνο συσκευασία αλλά με ολόκληρες "συστοιχίες" συσκευασιών στα ράφια των 
καταστημάτων τροφίμων. Δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών που 
προβληματίζονται σχετικά με τη διατροφή τους, σύμφωνα με τις έως τώρα εμπειρίες μας 
ενδιαφέρεται κατά κύριο λόγο για την ενεργειακή αξία ενός είδους διατροφής, θα πρέπει να 
επαρκεί η υποχρεωτική ένδειξη της περιεκτικότητας σε χιλιοθερμίδες, για λόγους 
συγκρισιμότητας των προϊόντων, εκφραζόμενη ανά 100 g ή 100 ml στο εμπρόσθιο τμήμα της 
συσκευασίας. Οι θρεπτικές ουσίες που συνθέτουν την ενεργειακή αξία ενός προϊόντος 
προκύπτουν στην περίπτωση αυτή από τις υποχρεωτικές πληροφορίες του πίνακα 
διατροφικών στοιχείων. Σε περίπτωση που μια συσκευασία περιλαμβάνει μόνο μία μερίδα, θα 
πρέπει να αναγράφονται επιπλέον υποχρεωτικά οι διατροφικές πληροφορίες για τη μερίδα 
αυτή. Σε περίπτωση που η έρευνα για τους καταναλωτές καταλήξει μελλοντικά σε άλλα 
πορίσματα όσον αφορά τις επιθυμίες των καταναλωτών, οι κύκλοι του εμπορίου και/ή της 
βιομηχανίας, μπορούν, όπως έχει ήδη αναφερθεί, να παρέχουν συμπληρωματικές και 
εκούσιες περαιτέρω πληροφορίες. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει ωστόσο να τηρείται η ρύθμιση 
όσον αφορά την αναγραφή σταθερών μεγεθών αναφοράς καθώς και η παροχή σαφών 
διευκρινίσεων στους καταναλωτές προκειμένου να αποφεύγονται αυθαιρεσίες στις 
συμπληρωματικές πληροφορίες..

Οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις τροφίμων, π.χ. αρτοποιία, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία, 
εστιατόρια κλπ δεν προσφέρουν κατά βάση προς πώληση ή/και προς άμεση κατανάλωση 
προσυσκευασμένα εμπορεύματα. Τα προϊόντα αυτά δεν είναι κατά κανόνα τυποποιημένα με 
αποτέλεσμα να υπόκεινται, λόγω του τρόπου παραγωγής τους, σε διακυμάνσεις όσον αφορά 
τη σύνθεση και το πωλούμενο βάρος τους. Πρέπει ωστόσο να λαμβάνεται υπόψη ότι οι 
βιοτεχνικές επιχειρήσεις τροφίμων παρέχουν εγγυήσεις για τη διατήρηση και την πολυμορφία 
τοπικών εδεσμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον παρόντα κανονισμό πρέπει λοιπόν να 
λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές αυτές συνθήκες. Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ότι η 
ρύθμιση της επισήμανσης των τροφίμων σε μη προσυσκευασμένα προϊόντα πρέπει να 
υπόκειται στα κράτη μέλη τα οποία πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις τόσο για τη 
μορφή της παρουσίασης όσο ενδεχομένως και για εξαιρέσεις από τις υποχρεωτικές 
πληροφορίες. Σε περίπτωση ωστόσο που τα κράτη μέλη δεν προβλέπουν εξαιρέσεις ή 
καθυστερούν τη θέσπιση ενός τέτοιου ειδικού καθεστώτος, πρέπει όσοι προσφέρουν 
εμπορεύματα χύδην να έχουν στη διάθεσή τους όλες τις πληροφορίες που προβλέπει ο 
κανονισμός. Αυτό θα προκαλούσε από την άλλη πλευρά αβεβαιότητα δικαίου και θα έθετε 
ιδίως σε κίνδυνο την επιβίωση των μικρών επιχειρήσεων λόγω των περιγραφεισών 
ιδιαιτεροτήτων των επιχειρήσεων τροφίμων. Για τις επιχειρήσεις αυτές είναι σχεδόν αδύνατο 
να παράσχουν μια λεπτομερή δήλωση διατροφικών στοιχείων. Για το λόγο αυτό η εισηγήτρια 
φρονεί ότι τα μη προσυσκευασμένα εμπορεύματα δεν πρέπει να υπαχθούν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού. Εξαίρεση αποτελούν η πληροφορίες σχετικά με τις 
αλλεργιογόνες ουσίες, τις οποίες μπορούν να παράσχουν και οι επιχειρήσεις παραγωγής 
τροφίμων. Στη συνάρτηση αυτή πρέπει να επισημανθεί ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1924/2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα 
τρόφιμα εξαιρεί ήδη τα προϊόντα εκείνα που συσκευάζονται κατά το χρόνο της πώλησης.
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Για λόγους προσαρμογής στον παρόντα κανονισμό πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 σχετικά με τους ισυρισμούς διατροφής και υγείας που 
διατυπώνονται στα τρόφιμα. Η εισηγήτρια συνιστά να διαγραφεί ταυτόχρονα το άρθρο 4 του 
εν λόγω κανονισμού δεδομένου ότι έχει εν τω μεταξύ διαπιστωθεί ότι η περιγραφόμενη 
διατροφική εικόνα δεν είναι επιστημονικά θεμελιωμένη αλλά θα μπορούσε να καθορίζεται 
μόνον σε αυθαίρετη βάση από την Επιτροπή. Ωστόσο, η αυθαιρεσία στη νομοθεσία για τα 
τρόφιμα θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη γραφειοκρατία, ανασφάλεια του δικαίου και σε 
αστάθμητες καταστάσεις στον τομέα του ανταγωνισμού και θα υπονόμευε την ισόρροπη 
διατροφή του πληθυσμού της Ευρώπης.

Παρόμοιες επιπτώσεις θα είχε η υποχρεωτική χρωματική επισήμανση των τροφίμων κατά το 
πρότυπο των σηματοδοτών που εφαρμόζεται επί του παρόντος από λίγες επιχειρήσεις 
τροφίμων για έτοιμα ή ημιέτοιμα προϊόντα, τα επονομαζόμενα "προϊόντα τρέχουσας 
κατανάλωσης". Οι οριακές τιμές για την κατανομή των προϊόντων σύμφωνα με τα τρίτα 
χρώματα των σηματοδοτών: "κόκκινο", "κίτρινο" και "πράσινο" καθορίζονται αυθαίρετα και 
το εύρος μεταξύ των χρωμάτων των σηματοδοτών είναι υπερβολικά μεγάλο. Λαμβάνοντας 
υπόψη το γεγονός ότι στόχος του παρόντος σχεδίου κανονισμού είναι να επιτύχει μια ενιαία 
υποχρεωτική επισήμανση που θα εφαρμόζεται σε όλα τα τρόφιμα και τα αλκοολούχα ποτά, 
μια χρωματική επισήμανση θα προκαλούσε δυσμενή διάκριση για τα βασικά είδη διατροφής, 
με αποτέλεσμα, λ.χ. να προτιμούνται οι μάλλον υποδεέστερες απομιμήσεις τροφίμων καθώς 
και τρόφιμα που περιέχουν τεχνητά και όχι φυσικά συστατικά. Κατά πάσα πιθανότητα θα είχε 
προγραμματιστεί εκ των προτέρων η ελλιπής αυτή διατροφή μεγάλων στρωμάτων του 
πληθυσμού. Για το λόγο αυτό, τόσο η Επιτροπή όσο και η εισηγήτρια δεν συνιστούν να 
καλύπτονται τέτοιου είδους συστατικά από την υποχρεωτική επισήμανση των τροφίμων.

5. Συμπέρασμα

Ο προταθείς κανονισμός αποσκοπεί να θεσπίσει μια διατροφική επισήμανση που θα ισχύει σε 
ολόκληρη την ΕΕ, και η οποία, με λίγες εξαιρέσεις, θα εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα των 
επιχειρήσεων παραγωγής τροφίμων, και όχι για ορισμένες μόνο κατηγορίες τροφίμων. Πρέπει 
να τονιστεί ότι μια τέτοια ρύθμιση μπορεί να ανταποκριθεί μόνο στις ανάγκες του μέσου 
καταναλωτή, δηλαδή των πολιτών με μέσο επίπεδο μόρφωσης, ενημέρωσης και υγείας, με 
εξαίρεση τους αλλεργικούς σε ορισμένα τρόφιμα, όχι όμως στις ανάγκες ειδικών ομάδων 
ασθενών. Η υποχρεωτική επισήμανση τροφίμων βοηθεί τους ώριμους πολίτες να λάβουν 
υπεύθυνα, δηλαδή συνειδητά και στοχευμένα, μια απόφαση αγοράς. 

O στόχος αυτός δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ωστόσο με το εξαιρετικά περίπλοκο σχέδιο 
της Επιτροπής που αποτελείται από 53 πολύ σημαντικά άρθρα και 13 παραρτήματα. Η 
προτεινόμενη παρουσίαση των υποχρεωτικών πληροφοριών ομοιάζει περισσότερο με 
διαπαιδαγώγηση παρά με ενημέρωση των καταναλωτών: Η Επιτροπή προσπαθεί να επιτύχει 
δια νόμου την "υγιεινή" διατροφή των καταναλωτών. Και από άποψη περιεχομένου το σχέδιο 
της Επιτροπής είναι ελλιπές. Ορισμένες απαιτήσεις βασίζονται σε εικασίες σχετικά με 
επιθυμίες και ανάγκες των καταναλωτών και οι προτεινόμενες τιμές αναφοράς είναι 
αμφισβητούμενης ποιότητας. Ο στόχος της εναρμόνισης χάριν της ευρωπαϊκής εσωτερικής 
αγοράς θα οδηγείτο με τη δυνατότητα θέσπισης εθνικών ρυθμίσεων σε άτοπα αποτελέσματα. 
Πολλές προτάσεις της Επιτροπής θα μπορούσαν επίσης να υπονομεύσουν τη βιωσιμότητα 
ΜΜΕ. Με τον τρόπο αυτό το σχέδιο της Επτροπής αντιτίθεται στο νόμο για τις μικρές 
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επιχειρήσεις "Small Business Act". 

Αξιοσημείωτο και ανησυχητικό κατά βάση είναι επιπλέον το γεγονός ότι η Επιτροπή 
επεξεργάστηκε την Πρόταση κανονισμού χωρίς τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων. 
Ακατανόητο είναι επίσης το γεγονός ότι το σχέδιο υποβλήθηκε σε μια χρονική στιγμή κατά 
την οποία διατίθενται μεν μεμονωμένες και αποσπασματικές επιστημονικές έρευνες, έχει 
όμως μόλις ξεκινήσει μια ευρείας κλίμακας μελέτη με συμμετοχή όλων των κρατών μελών. 

Η εισηγήτρια προτείνει τη ριζική αναθεώρηση της προσέγγισης που προτείνει η Επιτροπή. 
Επισημαίνει ότι η προγραμματιζόμενη υποχρεωτική επισήμανση των τροφίμων πρέπει να 
περιλαμβάνει μόνον τις ουσιαστικότερες βασικές πληροφορίες λόγω έλλειψης συνεκτικών 
επιστημονικών πορισμάτων για τις επιπτώσεις των πληροφοριών για τα τρόφιμα στη 
συμπεριφορά των καταναλωτών στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Επίσης, ο νομοθέτης μπορεί να 
μεριμνήσει ούτως ώστε οι υποχρεωτικές πληροφορίες να παρουσιάζονται με ευανάγνωστο 
και κατανοητό τρόπο και να αποκλείεται κάθε ενδεχόμενο παραπλάνησης των καταναλωτών. 
Σε περίπτωση που στο μέλλον θα διατίθενται νέα πορίσματα για τις επιθυμίες και ανάγκες 
των καταναλωτών, οι επιχειρήσεις των τροφίμων θα μπορούσαν σύμφωνα με τις προτάσεις 
της εισηγήτριας να αντιδρούν ταχύτατα παρέχοντας εθελοντικές πρόσθετες πληροφορίες. 
Μόνο μια τέτοιου είδους ρύθμιση διασφαλίζει επαρκή ευελιξία και μπορεί να λαμβάνει 
υπόψη όλους τους μετέχοντες. 

Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι η επισήμανση των τροφίμων αποτελεί μόνο μία από πολλές 
παραμέτρους της ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τη διατροφή τους. Μπορεί να 
συμπληρώνει αλλά δεν μπορεί να αντικαθιστά την ενημέρωση του πληθυσμού όσον αφορά 
έναν σχτικά υγιή τρόπο ζωής, με ενημερωτικές εκστρατείες και μέτρα εκπάιδευσηςστα κράτη 
μέλη. Και τέλος κανένας νόμος δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να απαλλάσει στο πλαίσιο του 
κοινωνικού μας συστήματος τους πολίτες από την ατομική τους ευθύνη ή/και τους γονείς από 
την ευθύνη για τα παιδιά τους.


