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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών εξετάζει για δεύτερη 
φορά την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 
καταναλωτές. Η συντάκτρια γνωμοδότησης αναγνωρίζει το σημαντικό έργο που επιτέλεσε η 
προηγούμενη επιτροπή στο πλαίσιο της γνωμοδότησης που συνέταξε η κα Bernadette 
Vergnaud. Η συντάκτρια γνωμοδότησης έχει αποφασίσει να μην ανοίξει το κουτί της 
Πανδώρας υποβάλλοντας ένα μεγάλο αριθμό νέων τροπολογιών. Αντιθέτως, η συντάκτρια 
επέλεξε να συμπεριλάβει το μεγαλύτερο μέρος της γνωμοδότησης που έτυχε πλειοψηφίας 
στην προηγούμενη επιτροπή. Η απόφαση αυτή ήταν αποτέλεσμα της αναγνώρισης αφ' ενός 
μεν του σημαντικού έργου που επιτέλεσε η προηγούμενη επιτροπή και αφ' ετέρου της 
ανάγκης να επιτευχθεί συμβιβασμός προκειμένου να καταστεί δυνατή μια αποτελεσματική 
σήμανση των τροφίμων στην Ευρώπη.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης αναγνωρίζει ότι η συζήτηση για τις ετικέτες στα τρόφιμα 
αποτέλεσε σημαντικό ζήτημα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την άνοιξη του τρέχοντος έτους. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο 
να συζητηθούν ορισμένα επίμαχα σημεία που περιλαμβάνει η πρόταση της Επιτροπής. Ο 
στόχος της παρούσας γνωμοδότησης είναι ταυτόσημος με εκείνο της γνωμοδότησης της κας 
Vergnaud που εγκρίθηκε το Φεβρουάριο του 2009. Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να προβαίνουν σε ενημερωμένες επιλογές όσον αφορά τα τρόφιμα. Η επιλογή 
αυτή βάσει κατάλληλων πληροφοριών πρέπει, μεταξύ άλλων, να συμβάλλει στην επίλυση 
του αυξανόμενου προβλήματος της παχυσαρκίας στην Ευρώπη.

Οι διατροφικές πληροφορίες πρέπει συνεπώς να προσφέρουν λεπτομερή στοιχεία όσον 
αφορά το περιεχόμενο των συγκεκριμένων τροφίμων που αγοράζει ο καταναλωτής, καθώς 
επίσης και να παρέχουν μια γρήγορη εικόνα για το αν το τρόφιμο είναι ή δεν είναι κατάλληλο 
για μια υγιεινή διατροφή. Κατά συνέπεια, η συντάκτρια γνωμοδότησης επέλεξε να 
συμπεριλάβει πολλές από τις τροπολογίες που περιείχε η προηγούμενη γνωμοδότηση της 
επιτροπής. 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης επέλεξε κυρίως να διατηρήσει το υποχρεωτικό περιεχόμενο στη 
διατροφική δήλωση όπως πρότεινε η προηγούμενη επιτροπή. Η συντάκτρια έχει 
συμπεριλάβει στο ίδιο οπτικό πεδίο της συσκευασίας τις κύριες θρεπτικές ουσίες, 
εκπεφρασμένες σε 100 g ή 100 ml. Η παρουσίαση δεν πρέπει να αφορά το κύριο οπτικό πεδίο 
ή το εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης φρονεί ότι το 
εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας πρέπει να χρησιμοποιείται για να προσφέρει μια γρήγορη 
εικόνα. Για το λόγο αυτό η συντάκτρια προτείνει η ενεργειακή αξία (αξία καύσεως) να 
βρίσκεται στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας. Η πληροφορία αυτή πρέπει να 
συμπληρώνεται από ένα έγχρωμο κώδικα, από τον οποίο θα προκύπτει εάν το τρόφιμο έχει 
υψηλή, μέση ή χαμηλή ενεργειακή αξία.

Μια άλλη προσθήκη αφορά την πρόταση της συντάκτριας ότι πρέπει να επισημαίνονται όλα 
τα είδη αλκοολούχων ποτών. Η αλκοόλη περιέχει μεγάλες ποσότητες θερμίδων οι οποίες 
μπορεί να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την καθημερινή κατανάλωση ενέργειας. Η 
συντάκτρια αναφέρει ότι ο καταναλωτής πρέπει να διαθέτει τις πληροφορίες αυτές κατά τον 
χρόνο κατά τον οποίο αναλύει τις πληροφορίες για τα τρόφιμα. 
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Οι καλά πληροφορημένοι και καλά εκπαιδευμένοι καταναλωτές θα είναι εις θέσιν να 
αναλάβουν την ευθύνη για την υγεία τους. Η συντάκτρια πιστεύει ότι η βελτίωση των 
πληροφοριών για τα τρόφιμα θα έχει μεγάλη σημασία για την καθημερινή ζωή των 
Ευρωπαίων καταναλωτών, όταν αυτοί προβαίνουν σε ενημερωμένες επιλογές κατά τις αγορές 
τους.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

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 μια μέθοδος για την πληροφόρηση 
των καταναλωτών σχετικά με τη σύνθεση 
των τροφίμων, και τους βοηθά να 
επιλέγουν ενημερωμένοι. Οι εκστρατείες 
εκπαίδευσης και πληροφόρησης που 
διενεργούν τα κράτη μέλη 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 
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διατροφικές πληροφορίες στα τρόφιμα θα 
συμβάλουν σημαντικά στο να μπορούν οι 
καταναλωτές να κάνουν τις επιλογές τους 
ενημερωμένοι.

Αιτιολόγηση

Η βελτίωση της διατροφής και της κατανόησης 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 
εκστρατείες πληροφόρησης που αποσκοπούν στη βελτίωση της κατανόησης εκ μέρους των 
καταναλωτών.

Τροπολογία 2

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 από ιδιώτες σ ε 
εκδηλώσεις όπως, για παράδειγμα, σε
φιλανθρωπικές εκδηλώσεις ή τοπικές 
δημοτικές πανηγύρεις και συναντήσεις, 
καθώς και η πώληση τροφίμων στο 
πλαίσιο διαφόρων μορφών άμεσης 
διάθεσης στο εμπόριο από αγρότες, δεν 
καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Σημασία δεν έχει ο περιστασιακός χειρισμός των τροφίμων αλλά η παράδοσή τους σε τρίτους· η 
επικάλυψη πρέπει να αποφεύγεται. Οι αγρότες, οι επιχειρήσεις των οποίων συμμετέχουν σε
άμεση πώληση (πώληση από το αγρόκτημα, σε αγορές, στο δρόμο ή σε σπίτια) θα 
επιβαρύνονταν σε μεγάλο βαθμό εάν ήταν υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού. Δεδομένου ότι η άμεση πώληση τροφίμων από τους αγρότες 
αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος για αυτούς, πρέπει ως γενική αρχή να εξαιρούνται από το 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
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Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της παραδοσιακής παρασκευής τροφίμων, 
παράγουν μη προσυσκευασμένα προϊόντα που πωλούνται άμεσα στον καταναλωτή. Δεν
υπάρχουν τυποποιημένες διαδικασίες: τα συστατικά μεταβάλλονται σε καθημερινή βάση. 
Πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη ότι ο τομέα της παραγωγής παραδοσιακών τροφίμων 
υπέχει μια ιδιαίτερη ευθύνη για τη διατήρηση των τοπικών ιδιότυπων εδεσμάτων, τη 
δημιουργικότητα και την καινοτομία διασφαλίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την ποικιλομορφία 
των διαθέσιμων προϊόντων. Είναι συνεπώς σημαντικό να εξαιρούνται τα προϊόντα αυτά από 
την απαίτηση της υποχρεωτικής διατροφικής δήλωσης.

Τροπολογία 3

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 πρέπει να θεσπίζονται, εάν και 
όταν απαιτούνται, σύμφωνα με τις αρχές 
της επικουρικότητας, της διαφάνειας, της
αναλογικότητας και της αειφορίας.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διατηρηθεί η συμβατότητα με τους σημερινούς στόχους της ΕΕ για διασφάλιση 
πλήρους λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, είναι ουσιώδες να κοινοποιούνται οποιεσδήποτε 
νέες απαιτήσεις και να εξετάζονται απ' όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί ότι είναι δικαιολογημένες και δεν παρεμποδίζουν την ελεύθερη διακίνηση των 
αγαθών.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

των υπευθύνων των επιχειρήσεων 
τροφίμων στον τομέα αυτόν. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 19 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 178/2002, οι υπεύθυνοι των 
επιχειρήσεων τροφίμων, αρμόδιοι για 
δραστηριότητες λιανικής πώλησης ή 
διανομής οι οποίες δεν επηρεάζουν τις 
πληροφορίες για τα τρόφιμα, πρέπει να 
ενεργούν με ταχύτητα όταν διαπιστώνουν 
ότι οι πληροφορίες αυτές δεν 
ανταποκρίνονται στα προβλεπόμενα από 
τον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνίζονται οι περιστάσεις υπό τις οποίες οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων, αρμόδιοι για δραστηριότητες οι οποίες δεν επηρεάζουν τις πληροφορίες για τα 
τρόφιμα, πρέπει να συμβάλλουν στη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού. Είναι επίσης σημαντικό να γίνεται σαφές ότι τα προβλεπόμενα από το άρθρο 8 δεν 
επηρεάζουν τις υποχρεώσεις των λιανοπωλητών δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



PE430.628v02-00 8/61 AD\806188EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Οποιαδήποτε αλλαγή στον κατάλογο των υποχρεωτικών απαιτήσεων επισήμανσης έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στην βιομηχανία τροφίμων και ποτών.  Είναι κατά συνέπεια σημαντικό να 
διευκρινίζεται στη νομοθεσία ότι, κατά την εξέταση νέων απαιτήσεων επισήμανσης, πρέπει να 
ζητείται η γνώμη όλων των ενδιαφερομένων, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι η 
διαδικασία θα είναι διαφανής και ότι όλα τα μέρη θα είναι σε θέση να εκφράζουν τις απόψεις 
τους.

Τροπολογία 6

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 
στη μεγιστοποίηση της δυνατότητας να 
επηρεάσουν οι πληροφορίες της ετικέτας 
τα άτομα που τις διαβάζουν, και ότι το
μικρό μέγεθος των γραμμάτων είναι μια 
από τις αιτίες που οι καταναλωτές δεν 
είναι ικανοποιημένοι με τις ετικέτες των 
τροφίμων.

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

Αιτιολόγηση

Η αναγνωσιμότητα των ετικετών είναι ουσιώδης για τους καταναλωτές και θα πρέπει να 
συνεχίσει να αποτελεί απαίτηση στο πλαίσιο του νέου κανονισμού.  Ωστόσο, κατά την 
αξιολόγηση της ευκρίνειας των ετικετών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μια σειρά παράγοντες και 
όχι μόνο το μέγεθος των χαρακτήρων.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α)  (27α) Σύμφωνα με το προηγούμενο 
ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
της γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής*, τις εργασίες 
της Επιτροπής και την ανησυχία της 
κοινής γνώμης για τις επιζήμιες συνέπειες 
των αλκοολούχων ποτών, ιδίως όσον 
αφορά τους νέους και ευάλωτους 
καταναλωτές, η Επιτροπή πρέπει σε 
συνεργασία με τα κράτη μέλη να θεσπίσει 
ένα ορισμό για ποτά, όπως τα 
αλκοολούχα αναψυκτικά («αλκοπόπς») 
που απευθύνονται ειδικά σε νέους. Λόγω 
του ότι περιέχουν οινόπνευμα, τα ποτά 
αυτά πρέπει να υπόκεινται σε 
αυστηρότερες απαιτήσεις επισήμανσης 
και να πωλούνται στα καταστήματα 
ξεχωριστά από τα απλά αναψυκτικά.
* ΕΕ C 77, 31.3.2009, σελ. 73.

Τροπολογία 8

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 

(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, 
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κρασιών, εξασφαλίζοντας έτσι ότι 
καλύπτονται όλα τα στάδια της 
διαδικασίας παραγωγής και ότι οι 
καταναλωτές προστατεύονται και 
ενημερώνονται δεόντως. Ειδικότερα, η 
νομοθεσία αυτή περιγράφει με ακριβή και 
εξαντλητικό τρόπο τις ουσίες οι οποίες 
πιθανόν χρησιμοποιούνται στη διαδικασία 
παραγωγής, μαζί με τους όρους χρήσης 
τους, μέσω ενός θετικού καταλόγου 
οινολογικών πρακτικών και επεξεργασιών. 
Οιαδήποτε πρακτική δεν περιλαμβάνεται 
σ’ αυτό τον κατάλογο απαγορεύεται. Ως εκ 
τούτου, είναι σκόπιμο να εξαιρεθεί το 
κρασί, σ’αυτό το στάδιο, από την 
υποχρέωση αναγραφής καταλόγου των 
συστατικών του και να προβλεφθεί 
διατροφική δήλωση. Όσον αφορά τη μπίρα 
και τα οινοπνευματώδη όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] της […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών, και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/892 του Συμβουλίου, και 
προκειμένου να εξασφαλιστεί μια συνεπής 
προσέγγιση και συνοχή με τους όρους που 
έχουν θεσπιστεί για το κρασί, εφαρμόζεται 
το ίδιο είδος εξαιρέσεων. Εντούτοις, η 
Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση πέντε έτη 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, και μπορεί, αν χρειαστεί, να 
προτείνει ειδικές απαιτήσεις στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού.

εξασφαλίζοντας έτσι ότι καλύπτονται όλα 
τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής και 
ότι οι καταναλωτές προστατεύονται και 
ενημερώνονται δεόντως. Ειδικότερα, η 
νομοθεσία αυτή περιγράφει με ακριβή και 
εξαντλητικό τρόπο τις ουσίες οι οποίες 
πιθανόν χρησιμοποιούνται στη διαδικασία 
παραγωγής, μαζί με τους όρους χρήσης 
τους, μέσω ενός θετικού καταλόγου 
οινολογικών πρακτικών και επεξεργασιών. 
Οιαδήποτε πρακτική δεν περιλαμβάνεται 
σ’ αυτό τον κατάλογο απαγορεύεται. Ως εκ 
τούτου, είναι σκόπιμο να εξαιρεθεί το 
κρασί, σ’αυτό το στάδιο, από την 
υποχρέωση αναγραφής καταλόγου των 
συστατικών του και να προβλεφθεί 
διατροφική δήλωση. Όσον αφορά τη 
μπίρα, τα κρασιά λικέρ, τους αφρώδεις 
οίνους, τους αρωματικούς οίνους και τα 
συναφή παρόμοια προϊόντα που 
παράγονται από άλλα φρούτα εκτός του 
σταφυλιού, την μπύρα φρούτων και τα 
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 των οινοπνευματωδών 
ποτών καθώς και την προστασία 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών2 καθώς και των 
μικτών οινοπνευματωδών ποτών, και 
προκειμένου να εξασφαλιστεί μια συνεπής 
προσέγγιση και συνοχή με τους όρους που 
έχουν θεσπιστεί για το κρασί, πρέπει να 
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.

2 ΕΕ L [ …] της […], σελ.[…]. 2 ΕΕ L 39 της 13.2.2008, σελ. 16.

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας, πρέπει επίσης να αναφέρονται τα κρασιά λικέρ, οι αφρώδεις οίνοι, οι 
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αρωματικοί οίνοι και τα συναφή προϊόντα που παράγονται από άλλα φρούτα εκτός του 
σταφυλιού, καθώς και η μπύρα φρούτων. Το κρασί, η μπύρα και τα οινοπνευματώδη ποτά 
καλύπτονται ήδη από παλαιότερους κανονισμούς της ΕΕ, πράγμα που δεν ισχύει για τα μικτά 
οινοπνευματώδη ποτά. Ωστόσο, σήμερα είναι δυσχερής η κατηγοριοποίηση των μικτών 
οινοπνευματωδών ποτών και, συνεπώς, θα πρέπει να εξαιρεθούν από την έκθεση της 
Επιτροπής.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(29) Η επισήμανση της χώρας καταγωγής 
ή του τόπου προέλευσης του κρέατος 
πρέπει να είναι υποχρεωτική, ώστε να 
εξασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια και 
ιχνηλασιμότητα. Σε κάθε περίπτωση, η 
αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του 
τόπου προέλευσης πρέπει να γίνεται με 
τρόπο που να μην παραπλανάται ο 
καταναλωτής και βάσει σαφώς 
καθορισμένων κριτηρίων, τα οποία 
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.

Αιτιολόγηση

Για λόγους διαφάνειας, οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν τη χώρα 
καταγωγής του κρέατος.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(36) Για να αποφευχθούν περιττές 
επιβαρύνσεις των παραγωγών τροφίμων 
και των εμπόρων, είναι σκόπιμο να 
εξαιρεθούν ορισμένες κατηγορίες 
τροφίμων -τα οποία είναι μη 
επεξεργασμένα ή για τα οποία οι 
διατροφικές πληροφορίες δεν αποτελούν 
καθοριστικό παράγοντα για την απόφαση 
αγοράς των καταναλωτών- ή των οποίων 
η εξωτερική συσκευασία ή η ετικέτα, 
λόγω του μικρού μεγέθους της, δεν 
μπορεί να περιλαμβάνει την υποχρεωτική 
επισήμανση, από την υποχρεωτική 
διατροφική δήλωση, εκτός εάν η 
υποχρέωση παροχής αυτών των 
πληροφοριών προβλέπεται από άλλη 
κοινοτική νομοθετική πράξη.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σωστό να πρέπει να μεγαλώσει στο μέλλον η συσκευασία των τροφίμων, με μοναδική 
αιτία τις πολυποίκιλες διατάξεις περί επισημάνσεων. Αυτό θα οδηγούσε σε περισσότερα 
απορρίμματα συσκευασιών καθώς και ενδεχομένως σε μεγαλύτερες μερίδες ή σε υπερβολικά 
μεγάλες συσκευασίες που θα περιέχουν κενό χώρο.

Τροπολογία 11

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 

(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 
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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.

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, "η ενεργειακή αξία (αξία 
καύσης)" πρέπει να αναγράφεται ανά 
100g ή 100ml στο κύριο οπτικό πεδίο στο 
εμπρόσθιο τμήμα της συσκευασίας.
Ωστόσο, όλες οι διατροφικές πληροφορίες 
(με επαναλαμβανόμενη ενεργειακή αξία) 
πρέπει να συγκεντρώνονται σε ένα σημείο 
στο κύριο οπτικό πεδίο της συσκευασίας.  

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο τόσο οι υποχρεωτικές όσο και οι προαιρετικές διατροφικές πληροφορίες να 
παρουσιάζονται στο ίδιο οπτικό πεδίο - όπως επιβάλλει η σημερινή νομοθεσία σε περίπτωση 
διατροφικής δήλωσης - δεδομένου ότι θα προκαλείτο σύγχυση στους καταναλωτές εάν έπρεπε 
να αναζητούν τις διατροφικές πληροφορίες σε διαφορετικά σημεία των συσκευασιών.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(38) Οι πρόσφατες εξελίξεις στην έκφραση 
της διατροφικής δήλωσης, εκτός των 
100g/100ml/μερίδα, από ορισμένα κράτη 
μέλη και οργανώσεις της βιομηχανίας 
δείχνουν ότι οι καταναλωτές 
ικανοποιούνται από αυτά τα συστήματα, 
δεδομένου ότι τους βοηθούν να κάνουν 
ταχείες επιλογές. Εντούτοις, δεν υπάρχουν 
επιστημονικά στοιχεία σε ολόκληρη την 
Κοινότητα που να αποδεικνύουν 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 
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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.

κατά συνέπεια λογικό να διατηρηθεί η 
υποχρεωτική αναφορά των θρεπτικών 
ουσιών ανά 100g/100ml. Είναι επίσης
σκόπιμο να δοθεί η δυνατότητα να 
συνεχιστεί η έρευνα σχετικά με την 
κατανόηση εκ μέρους των καταναλωτών, 
έτσι ώστε, αν χρειάζεται, να θεσπιστεί μια 
εναρμονισμένη προσέγγιση.

Αιτιολόγηση

Η έκφραση της ποσότητας ενέργειας και θρεπτικών ουσιών ανά 100 g ή 100 ml παρέχει στους 
καταναλωτές τη δυνατότητα να συγκρίνουν απευθείας τα προϊόντα. Άρα, η πληροφορία αυτή 
πρέπει να είναι υποχρεωτική. Κάθε άλλη πληροφορία στη συσκευασία είναι προαιρετική, ούτως 
ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να επιλέξουν εκείνες που ταιριάζουν περισσότερο στα προϊόντα 
τους.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(41) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διατηρήσουν το δικαίωμα, ανάλογα με τις 
τοπικές πρακτικές συνθήκες και 
περιστάσεις, να καθορίζουν κανόνες όσον 
αφορά την παροχή πληροφοριών για τα μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα, καθώς και για 
συσκευασμένα τρόφιμα και γεύματα τα 
οποία προμηθεύουν άμεσα στον τελικό 
καταναλωτή τοπικά καταστήματα 
λιανικής πώλησης ή φορείς μαζικής 
εστίασης. 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 είναι 
διαθέσιμες πάντα στον καταναλωτή, στον 
τόπο αγοράς ή κατανάλωσης του 
τροφίμου..
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Αιτιολόγηση

Τα προσυσκευασμένα τρόφιμα που παράγονται από τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης ή 
μονάδες ομαδικής εστίασης παράγονται με μη τυποποιημένο τρόπο και τα συστατικά και οι 
συνταγές ενδέχεται συχνά να ποικίλουν. Δεν είναι δυνατό να καθιερωθεί ακριβής διατροφική 
δήλωση γι αυτά τα είδη τροφίμων. Επιπλέον, το καθήκον αυτό θα ήταν υπερβολικά χρονοβόρο 
και δαπανηρό γι αυτές τις επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό να εξαιρεθούν αυτά τα είδη τροφίμων 
από την απαίτηση της διατροφικής δήλωσης, είτε γενικά, είτε παρέχοντας στα κράτη μέλη το 
δικαίωμα να θεσπίσουν κανόνες γι αυτές τις κατηγορίες, όπως προβλέπεται ήδη για τα μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49α) Είναι δυνατόν και προϊόντα της 
βιοτεχνίας τροφίμων ή νωπά προϊόντα 
του λιανικού εμπορίου τροφίμων, τα 
οποία παρασκευάζονται επιτόπου στα 
σημεία πώλησής τους, να περιέχουν 
ουσίες οι οποίες προκαλούν σε ευαίσθητα 
άτομα αλλεργίες ή δυσανεξίες. Ακριβώς 
αυτά τα μη προσυσκευασμένα προϊόντα 
πωλούνται σε άμεση επαφή με τον πελάτη 
και, συνεπώς,  θα πρέπει η αντίστοιχη 
πληροφορία να διατίθεται, για 
παράδειγμα, μέσω της συνομιλίας κατά 
τη στιγμή της αγοραπωλησίας, μέσω μιας 
εμφανούς πινακίδας στο χώρο πώλησης ή 
μέσω διατιθέμενου ενημερωτικού υλικού.

Αιτιολόγηση

Μια εκτεταμένη επισήμανση των αλλεργιογόνων ουσιών σε όλα τα προϊόντα είναι αδύνατη στην 
περίπτωση μη προσυσκευασμένων αγαθών, 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.
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Τροπολογία 15

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 τελικούς 
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 που 
συσκευάζονται άμεσα στον τόπο 
πώλησης πριν την παράδοση στον τελικό 
καταναλωτή, με εξαίρεση όσα ορίζει το 
παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Ειδικά στο εμπόριο τροφίμων συσκευάζονται προϊόντα με περιτύλιγμα, τα οποία 
παρασκευάζονται άμεσα στον τόπο πώλησης για άμεση παράδοση. Έτσι, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση του καταναλωτή (ταχύτερη αγορά, βελτιωμένος χειρισμός) ορισμένα προϊόντα 
χωρίζονται εκ των προτέρων σε μερίδες (άλειμμα) ή περιτυλίγονται με σελοφάν (σάντουιτς). 
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.

Τροπολογία 16

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως την ...*, η Επιτροπή δημοσιεύει 
εκτεταμένο και επικαιροποιημένο 
κατάλογο των απαιτήσεων επισήμανσης 
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που προβλέπονται στην ειδική ενωσιακή
νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται σε 
συγκεκριμένα τρόφιμα. Η Επιτροπή 
υποβάλλει, το αργότερο ... **, έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τη συμμόρφωση 
αυτών των ειδικών απαιτήσεων 
επισήμανσης με τον παρόντα κανονισμό. 
Εφόσον ενδείκνυται, η Επιτροπή 
συνοδεύει την έκθεση με σχετική 
πρόταση κανονισμού.
___________
*
** 18 μήνες μετά την ημερομηνία ενάρξεως 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η απλοποίηση είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της παρούσας πρότασης κανονισμού. 
Υπάρχει υπερβολικά μεγάλος αριθμός τομεακών ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών που 
περιέχουν διατάξεις για την επισήμανση. Είναι αναγκαία η συλλογή όλων, προκειμένου να 
εξακριβωθεί η συμβατότητά τους με τις γενικές αρχές και να διασφαλιστεί εύκολη πρόσβαση σε 
αυτόν τον τεράστιο όγκο απαιτήσεων προς όλους τους φορείς και τους ενδιαφερόμενους 
παράγοντες που συμμετέχουν στην τροφική αλυσίδα, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πιθανή 
ασυμβατότητα με τους γενικούς κανόνες.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο 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 πριν από τη 
στιγμή της πώλησης στον τελικό 
καταναλωτή καθώς και τρόφιμα και 
φρέσκα παρασκευάσματα, τα οποία 
προσυσκευάζονται στον τόπο πώλησης 
προς άμεση πώληση· το στοιχείο αυτό 
εφαρμόζεται σύμφωνα με το παράρτημα 
ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.
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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.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο ιθ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας πρέπει να εξεταστεί σε συνάρτηση με τις 
υποδεικνυόμενες συνθήκες διατήρησης. Απόκειται στην ευθύνη του επιχειρηματία τροφίμων να 
υποδείξει και να δηλώσει την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας σε συνάρτηση με τις 
συνθήκες αποθήκευσης. Πέραν αυτού θα πρέπει στο σημείο αυτό να οριστεί και η ημερομηνία 
λήξης. 

Τροπολογία 19

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο κβ) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να 
ελαχιστοποιηθούν τα απορρίμματα συσκευασίας, είναι φυσιολογικό να χορηγείται μεταβατική 
περίοδος όταν θεσπίζονται νέες απαιτήσεις επισήμανσης.

Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) με το να υποδεικνύει  μέσω της 
περιγραφής ή μέσω εικόνας στη 
συσκευασία την ύπαρξη συγκεκριμένου
προϊόντος ή συστατικού, ενώ στην 
πραγματικότητα πρόκειται για 
απομίμηση τροφίμου ή για υποκατάστατο 
μιας περιεχόμενης ουσίας που 
χρησιμοποιείται κανονικά για ένα προϊόν. 
Σε παρόμοιες περιπτώσεις θα πρέπει το 
προϊόν να αναγράφεται στην εμφαίνουσα 
πλευρά της συσκευασίας με την 
προσθήκη "προϊόν απομίμησης" ή 
"κατασκευάζεται με (περιγραφή της 
προσθετικής ουσίας) αντί για (περιγραφή 
της ουσίας με την οποία 
αντικαθίσταται)"·
Το συγκεκριμένο τρόφιμο που αποτελεί 
απομίμηση ή περιέχει υποκατάστατο 
διαχωρίζεται εφόσον αυτό είναι παρόν, 
από άλλα τρόφιμα στον τόπο πώλησης.

Αιτιολόγηση

Όλο και περισσότερο τίθενται σε εμπορία στην αγορά απομιμήσεις τροφίμων, όπως π.χ. το 
"τυρί" το οποίο παρασκευάζεται από φυτικά λίπη. Διαπιστώνεται επίσης ότι οι περιεχόμενες 
ουσίες που χρησιμοποιούνται συνήθως για την παρασκευή ενός προϊόντος αντικαθίστανται εν 
μέρει από φθηνότερα υποκατάστατα. 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 23

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) με εικόνες που παραπλανούν τον 
καταναλωτή ως προς την αληθινή φύση ή 
καταγωγή του τροφίμου.

Αιτιολόγηση

Οι εικόνες και οι γραφικές απεικονίσεις δεν θα χρησιμοποιούνται προς σκόπιμη παραπλάνηση 
των καταναλωτών ως προς την αληθινή καταγωγή ενός προϊόντος. Η διαφήμιση ή η 
οικειοθελής ενημέρωση δεν πρέπει να επισκιάζει ή να υπονομεύει την υποχρεωτική 
πληροφορία.

Τροπολογία 24

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.

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 και τη 
δυνατότητα ενημερωμένης επιλογής.

Αιτιολόγηση

Η ευθύνη αυτή δεν πρέπει να περιορίζεται μόνον στα θέματα προστασίας της υγείας. 
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

 Η λέξη "αγορά" μπορεί να παρερμηνευθεί (π.χ. "παγκόσμια αγορά"). Είναι, συνεπώς, αναγκαίο 
να προσδιορισθεί ότι εδώ γίνεται αναφορά στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων που είναι αρμόδιοι για 
δραστηριότητες λιανικής πώλησης ή 
διανομής οι οποίες δεν επηρεάζουν τις 
πληροφορίες για τα τρόφιμα, εντός των 
ορίων των αντίστοιχων δραστηριοτήτων 
τους, δεν προμηθεύουν τρόφιμα για τα 
οποία γνωρίζουν, βάσει των πληροφοριών 
που έχουν ως επαγγελματίες ή που τους 
διεβιβάσθησαν από τους προμηθευτές 
τους, ότι δεν συμμορφώνονται με τις
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
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Αιτιολόγηση

Οι διανομείς δεν μπορούν να θεωρούνται εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι εκ των προτέρων για τις 
πληροφορίες που αναγράφονται σε προϊόντα που δεν φέρουν το εμπορικό τους σήμα.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 34 και με 
την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που 
προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο, είναι 
υποχρεωτική η αναγραφή των ακόλουθων 
ενδείξεων:

1. Σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 34 και με 
την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που 
προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο, στο 
κεφάλαιο V και στο κεφάλαιο VI,είναι 
υποχρεωτική η αναγραφή των ακόλουθων
ενδείξεων:

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στα κεφάλαια V και VI διευκρινίζει ότι για τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα δεν 
απαιτούνται όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις και ότι για τα τρόφιμα που επισημαίνονται 
οικειοθελώς, οι απαιτήσεις του κεφαλαίου IV εφαρμόζονται μόνο εφόσον παρέχονται 
οικειοθελείς πληροφορίες. Μια επιχείρηση τροφίμων που παρέχει οικειοθελώς διατροφικές 
πληροφορίες δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένη να παρέχει άλλες πληροφορίες οι οποίες θα 
απαιτούνταν κανονικά στην περίπτωση των προσυσκευασμένων τροφίμων, αυτό ωστόσο είναι 
άνευ σημασίας στην περίπτωση των μη προσυσκευασμένων τροφίμων. Επιπλέον, οι 
επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει να διαθέτουν ευλυγισία όσον αφορά τον τρόπο παροχής των 
πληροφοριών αυτών.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ονομασία του τροφίμου· α) ονομασία πώλησης·

Αιτιολόγηση

- Παρ. 1, στοιχεία α - η: Γλωσσική προσαρμογή σύμφωνα με την ορολογία της οδηγίας 
επισήμανσης 2000/13/ΕΚ (πρβλ. άρθρο 3: μεταξύ άλλων "ονομασία πώλησης", "καθαρή 
ποσότητα").
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Τροπολογία 29

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) οιαδήποτε συστατικά που 
απαριθμούνται στο παράρτημα II και 
προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες, και 
οιεσδήποτε ουσίες προέρχονται από αυτά, 
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των 
διατάξεων περί μη προσυσκευασμένων 
προϊόντων διατροφής·

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της Επιτροπής σε συνδυασμό με το άρθρο 13, παράγραφος 4 επεκτείνει την 
υποχρέωση επισήμανσης των αλλεργιογόνων ουσιών για μη προσυσκευασμένα τρόφιμα. Η 
απαίτηση επισήμανσης των αλλεργιογόνων ουσιών για μη προσυσκευασμένα τρόφιμα θα 
περιλαμβάνει μια συστηματική επισήμανση των ουσιών αυτών ώστε να καλύπτει τυχόν κίνδυνο 
από σταυροειδή μόλυνση. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι ενώσεις ατόμων με αλλεργίες προτιμούν μια 
υποχρέωση γνωστοποίησης στο χώρο πώλησης μέσω μιας ένδειξης ή της παροχής φύλλων 
δεδομένων. 

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) ημερομηνία ελάχιστης 
διατηρησιμότητας και ημερομηνία λήξης·

(στ) ημερομηνία ελάχιστης 
διατηρησιμότητας ή σε μικροβιολογικώς 
αλλοιώσιμα τρόφιμα ή ημερομηνία λήξης·

Τροπολογία 31

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) η ημερομηνία παρασκευής·
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του κανονισμού, που συνίσταται στην παροχή κατάλληλων 
πληροφοριών στους καταναλωτές σχετικά με τα τρόφιμα που καταναλώνουν, ούτως ώστε να 
τους δίδεται η δυνατότητα να κάνουν ενημερωμένοι τις επιλογές τους, είναι ουσιώδες να 
πληροφορούνται οι καταναλωτές σχετικά με την ημερομηνία παρασκευής. 

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

η) όνομα ή εμπορική επωνυμία και εντός 
της Ένωσης διεύθυνση του παρασκευαστή 
ή του συσκευαστή, του πωλητή ή, κατά 
περίπτωση, του υπεύθυνου της 
επιχείρησης τροφίμων στο όνομα του 
οποίου -ή της επιχείρησης του οποίου-
διατίθεται το τρόφιμο στην αγορά·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλίζεται η υποχρεωτική αναφορά του ονόματος και της διεύθυνσης στην 
Ένωση του υπευθύνου ή της επιχείρησης που τοποθέτησε για πρώτη φορά το προϊόν στην αγορά 
της Ένωσης. Συνεπώς, ο προβλεπόμενος κατάλογος πρέπει να διευρυνθεί και να 
συγκεκριμενοποιηθεί.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

θ) χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης 
για όλα τα μη μεταποιημένα τρόφιμα και 
όλα τα είδη κρέατος, 
συμπεριλαμβανομένων των ψαριών και 
των οστρακοειδών σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανόνες για το βοδινό κρέας·
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που ορίζονται στο άρθρο 35 παράγραφοι 
3 και 4 και με εκείνους που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 5·

Αιτιολόγηση

Για λόγους διαφάνειας, οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν τη χώρα 
καταγωγής του κρέατος. Είναι ουσιώδες να γνωρίζει ο καταναλωτής τον τόπο εκτροφής του 
ζώου και τον τόπο συσκευασίας του κρέατος, προκειμένου να μπορεί να κάνει ενημερωμένος 
τις επιλογές του.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της ιδιαίτερης σημασίας της διάταξης αυτής, δεν πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή η 
αποκλειστική εξουσία να τροποποιεί τον κατάλογο των υποχρεωτικών ενδείξεων.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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άρθρο 49 παράγραφος 4.

Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις των υποχρεωτικών στοιχείων επισήμανσης δεν είναι "μη ουσιώδη στοιχεία" 
του κανονισμού που θα μπορούσαν ενδεχομένως να συμφωνηθούν μέσω της διαδικασίας 
επιτροπολογίας. Τούτο αποτελεί αρμοδιότητα της νομοθετικής αρχής.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 9 ισχύει με την επιφύλαξη 
ειδικότερων κοινοτικών διατάξεων σχετικά 
με τα μέτρα και σταθμά.

Το άρθρο 9 ισχύει με την επιφύλαξη 
ειδικότερων κοινοτικών διατάξεων σχετικά 
με τα μέτρα και σταθμά. Εφαρμόζονται οι 
διατάξεις της οδηγίας 2007/45/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 
για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις 
ονομαστικές ποσότητες για 
προσυσκευασμένα προϊόντα.
_________

1 ΕΕ L 247 της 21.9.2007, σ. 17.

Αιτιολόγηση

Για ευκολότερη αναγνωσιμότητα του κανονισμού θα πρέπει να υπάρξει παραπομπή στην οδηγία 
2007/45/ΕΚ για τη θέσπιση των ονομαστικών ποσοτήτων προσυσκευασμένων τροφίμων.

Τροπολογία 37

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 

διαγράφεται
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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.

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 38

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 και των 
τροφίμων που συσκευάζονται στον τόπο 
της πώλησης κατόπιν αιτήσεως των 
καταναλωτών ή που είναι 
προσυσκευασμένα για άμεση πώληση
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 41.

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή επιτρέπει την διευκρίνιση ότι το άρθρο 13 (4) παραπέμπει επίσης στο άρθρο 
41 για τα άμεσα συσκευαζόμενα τρόφιμα (συσκευασία τροφίμων στον τόπο πώλησης) και όχι 
μόνον τα προσυσκευασμένα τρόφιμα. Το κείμενο του άρθρου 13 (4) που προτείνει η Επιτροπή 
δεν αναφέρεται στα άμεσα συσκευαζόμενα τρόφιμα ενώ αυτά ρυθμίζονται από το άρθρο 41 στο 
οποίο παραπέμπει το άρθρο 13 (4). 

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη της ειδικής 1. Με την επιφύλαξη της ειδικής 
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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.

κοινοτικής νομοθεσίας που εφαρμόζεται σε 
ιδιαίτερα τρόφιμα όσον αφορά τις 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ια), όταν 
εμφανίζονται στη συσκευασία η στην 
ετικέτα που έχει τοποθετηθεί σ’ αυτήν, οι 
υποχρεωτικές ενδείξεις που απαριθμούνται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 1 αναγράφονται 
στη συσκευασία σε επαρκώς 
ευανάγνωστη μορφή, ώστε να 
αποκλείεται κάθε ενδεχόμενο 
παραπλάνησης του καταναλωτή. Τα 
στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την 
εξασφάλιση της αναγνωσιμότητας των 
πληροφοριών για τα τρόφιμα είναι η 
παρουσίαση του κειμένου, το είδος, το 
μέγεθος και το χρώμα των χαρακτήρων 
του κειμένου, το χρώμα του φόντου, η 
συσκευασία και η εκτύπωση, καθώς και 
η απόσταση και η οπτική γωνία 
ανάγνωσης.

Αιτιολόγηση

Όλες οι πληροφορίες που βρίσκονται σε μία ετικέτα πρέπει να είναι ορατές και ευανάγνωστες 
και να μην παραπλανούν τους καταναλωτές, ώστε οι τελευταίοι να είναι σε θέση να επιλέξουν 
ενημερωμένοι.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Οι υποχρεωτικές ενδείξεις που 
απαριθμούνται στο άρθρο 9 παράγραφος 
1 παρουσιάζονται κατά τρόπον ώστε να 
εξασφαλίζεται σημαντική αντίθεση 
μεταξύ των γραμματοσειρών και του 
φόντου και να είναι εύκολα ορατές, 
ευανάγνωστες και ανεξίτηλες. Στοιχεία 
που λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να 
διασφαλίζεται η αναγνωσιμότητα των 
πληροφοριών για τα τρόφιμα είναι η 
μορφή του κειμένου, το ύψος  και το 
φόντο. Διαφημιστικά μηνύματα στη 
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συσκευασία δεν μπορεί να επισκιάζουν 
τις υποχρεωτικές πληροφορίες. 

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 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
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Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή θα έδινε υπερβολικά εκτεταμένες αρμοδιότητες στην Επιτροπή, στον βαθμό 
που δεν πρόκειται καθόλου για "μη ουσιώδη στοιχεία".

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Το ελάχιστο μέγεθος των χαρακτήρων 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν 
εφαρμόζεται στην περίπτωση 
συσκευασιών ή περιεκτών των οποίων η 
μεγαλύτερη επιφάνεια έχει εμβαδόν 
μικρότερο από 50 cm2.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην 
περίπτωση των τροφίμων που 
καθορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 
και 2.

5. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην 
περίπτωση των τροφίμων που 
καθορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφοι 1 
και 2.
Ειδικές εθνικές διατάξεις μπορεί να 
θεσπίζονται για τις συσκευασίες και τους 
περιέκτες αυτούς, σε περίπτωση που τα 
κράτη μέλη έχουν περισσότερες της μιας 
επίσημες γλώσσες.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 
παράγραφος 2, οι υποχρεωτικές 
πληροφορίες για ένα τρόφιμο 
αναγράφονται σε γλώσσα που είναι εύκολα 

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

κατανοητή από όλους τους καταναλωτές 
των κρατών μελών στα οποία πωλείται το 
τρόφιμο, περιλαμβανομένων των τυφλών 
και των ατόμων με μειωμένη όραση.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 56α της οδηγίας 2004/27/ΕΚ (τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ), 
είναι υποχρεωτικό για τα φάρμακα να είναι γραμμένα σε σύστημα γραφής Μπράιγ και υπάρχει η 
απαίτηση τα φύλλα οδηγιών να παρέχονται σε μορφή κατάλληλη για τους τυφλούς και τα άτομα 
με μειωμένη όραση.  Δεδομένου ότι όλα τα τρόφιμα που περιέχουν αλλεργιογόνα συστατικά 
ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα σε όσους δεν τα γνωρίζουν, το υποχρεωτικό 
σύστημα γραφής Μπράιγ πρέπει να επεκταθεί και στον κατάλογο των συστατικών των 
τροφίμων. 

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 47

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στα μη προσυσκευασμένα προϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών από 
παρόχους ομαδικής εστίασης σύμφωνα 
με το άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο δ), 
δεν είναι υποχρεωτικές οι ενδείξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 καθώς και στο 
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άρθρο 29, με την εξαίρεση των όσων 
αναφέρονται στο άρθρο 9, παράγραφος 1, 
στοιχείο γ) και στο παράρτημα ΙΙΙ.

Αιτιολόγηση

Η αναγραφή των υποχρεωτικών ενδείξεων και της σύνθεσης (άρθρα 9 και 29) δεν πρέπει να 
ισχύει για τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα ή για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης (εστιατόρια, 
καντίνες, σχολεία και νοσοκομεία). Ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που 
προσφέρουν μη προσυσκευασμένα τρόφιμα είναι μεγάλος και η επισήμανση δεν πρέπει να είναι 
υποχρεωτική γι’ αυτή την κατηγορία των προμηθευτών για λόγους μείωσης των δαπανών και 
της γραφειοκρατίας. Αλλά και οι σχετικές διαδικασίες δεν είναι συνήθως τυποποιημένες: τα 
συστατικά μεταβάλλονται σε ημερήσια βάση. Πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη ότι ο κλάδος 
παραγωγής παραδοσιακών τροφίμων υπέχει μια ιδιαίτερη ευθύνη για τη διατήρηση των 
παραδοσιακών ιδιότυπων εδεσμάτων, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία και διασφαλίζει 
κατ’ αυτόν τον τρόπο την ποικιλομορφία των διαθέσιμων προϊόντων. Είναι συνεπώς σημαντικό 
να εξαιρεθούν οι παραγωγοί από την απαίτηση διατροφικής δήλωσης. Τα συστατικά που
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ και που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες καθώς και κάθε 
ουσία που προέρχεται από αυτά δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην εξαίρεση αυτή.

Τροπολογία 48

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 -αν δεν 
υπάρχει συνήθης ονομασία ή αν η συνήθης 
ονομασία δεν χρησιμοποιείται- παρέχεται 
περιγραφική ονομασία του τροφίμου.

1. Η ονομασία του τροφίμου είναι η
νομικά οριζόμενη ονομασία του. Αν δεν 
υπάρχει τέτοια ονομασία, η ονομασία του 
τροφίμου είναι η συνήθης ονομασία του ή 
-αν δεν υπάρχει συνήθης ονομασία ή αν η 
συνήθης ονομασία δεν χρησιμοποιείται-
παρέχεται περιγραφική ονομασία του 
τροφίμου.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 49
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 50

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) το τρόφιμο δεν είναι 
προσυσκευασμένο και επισημαίνεται στο 
χώρο πώλησης ότι:
- οι πελάτες μπορούν να λαμβάνουν 
πληροφορίες σχετικά με τυχόν 
αλλεργιογόνες ουσίες μέσω εκτεθειμένου 
ενημερωτικού υλικού και 
συμπληρωματικά απευθείας από τον 
πωλητή,  
- οι πελάτες ενημερώνονται ότι η 
πιθανότητα διασταυρούμενης μόλυνσης
δεν μπορεί να αποκλειστεί·

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες σχετικά με τις δυνητικές αλλεργιογόνες ουσίες είναι πολύ σημαντικές για τα 
αλλεργικά άτομα σε περίπτωση μη προσυσκευασμένων τροφίμων, π.χ. σε ένα αρτοποιείο ή σε 
μια μονάδα μαζικής εστίασης. Ωστόσο η εκτεταμένη επισήμανση των αλλεργιογόνων ουσιών 
στα μη προσυσκευασμένα προϊόντα είναι στην πράξη αδύνατη. Μια τέτοια υποχρέωση θα 
δημιουργούσε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σημαντικά προβλήματα στον ανταγωνισμό και 
θα αύξανε τις δαπάνες τους. Επιπροσθέτως δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο 
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σταυροειδούς μόλυνσης σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν περιορισμένο χώρο για την παρασκευή 
των τροφίμων. Συνεπώς ο πωλητής μη προσυσκευασμένων τροφίμων μπορεί να επιλέξει τη 
μέθοδο ενημέρωσης του καταναλωτή είτε με ρητές διευκρινίσεις είτε με μια σαφή επισήμανση 
στον κατάλογο των εδεσμάτων ή σε ένα ενημερωτικό φυλλάδιο. .

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) σε μονάδες όγκου για τα υγρά· (α) σε μονάδες όγκου για τα υγρά
σύμφωνα με την οδηγία 85/339/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 
σχετικά με συσκευασίες για υγρά 
τρόφιμα1

__________
ΕΕ L 176 της 6.7.1985, σ. 18.

Αιτιολόγηση

Γλωσσική προσαρμογή σύμφωνα με την έως τώρα χρησιμοποιούμενη ορολογία της οδηγίας 
επισήμανσης 2000/13/ΕΚ. Η παράγραφος 1 πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένη, δεδομένου ότι 
για ορισμένα τρόφιμα (μεταξύ των οποίων ketchup, σάλτσες, μαγιονέζα, παγωτά ή 
καρυκεύματα) υπάρχει νομική ασάφεια.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κατάλληλα στοιχεία εντοπίζονται 
εύκολα και δεν επικαλύπτεται.
Εκφράζονται ως εξής:
Ημερομηνία ελάχιστης 
διατηρησιμότητας:
Πριν από την ημερομηνία αναγράφεται η 
ένδειξη:
- "Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από 
[ημερομηνία]" εφόσον περιλαμβάνεται 
και η ακριβής ημέρα,
- "Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το 
τέλος [μήνα] στις υπόλοιπες περιπτώσεις.



PE430.628v02-00 36/61 AD\806188EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας, το παράρτημα ΙΧ πρέπει να ενσωματωθεί στο νομοθετικό κείμενο. Η 
φράση "Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από..." πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία ή εθνικές μη νομικώς δεσμευτικές ρυθμίσεις. 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.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 54

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ενεργειακή αξία· (α) ενεργειακή αξία (αξία καύσεως)·

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) τις ποσότητες πρωτεϊνών, 
υδατανθράκων λιπαρών, με ειδική 
αναφορά στα κορεσμένα, τις ίνες τα 
σάκχαρα και το αλάτι.
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό η υποχρεωτική διατροφική δήλωση να αναφέρει τις σημαντικότερες θρεπτικές 
ουσίες (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες - μεταξύ των οποίων τα σάκχαρα - λιπαρά, κορεσμένα λιπαρά 
οξέα, φυτικές ίνες και νάτριο) όπως καθορίζονταν προηγουμένως από την ισχύουσα νομοθεσία 
(οδηγία 90/496/ΕΟΚ). Οι διατροφικές πληροφορίες δεν πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στα 
δυνάμει "προβληματικά" συστατικά προβάλλοντάς τα με ιδιαίτερο τρόπο, δεδομένου ότι μια 
υγιεινή διατροφή απαιτεί την ισόρροπη πρόσληψη όλων αυτών των στοιχείων.

Τροπολογία 56

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα)  τις ποσότητες κορεσμένων, trans-
λιπαρών, σακχάρων, ινών και πρωτεϊνών.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
στο κρασί ή στα προϊόντα κρασιού, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 και το 
άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1601/1991, τα παρόμοια 
προϊόντα εκτός εκείνων που παράγονται 
από  σταφύλια, μηλίτη οίνο, απιδίτη οίνο, 
την μπίρα και οινοπνευματώδη, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και τα 
άλλα αλκοολούχα ποτά. Η Επιτροπή 
καταρτίζει έκθεση μετά [πέντε χρόνια από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] σχετικά με την εφαρμογή της 
παραγράφου αυτής για τα εν λόγω 
προϊόντα, και μπορεί να συνοδεύει την 
έκθεση αυτή με ειδικές πράξεις για τον 
καθορισμό των κανόνων για υποχρεωτική 



PE430.628v02-00 38/61 AD\806188EL.doc

EL

έκθεση αυτή με ειδικά μέτρα για τον 
καθορισμό των κανόνων για υποχρεωτική 
διατροφική δήλωση όσον αφορά τα εν 
λόγω προϊόντα. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του,
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

διατροφική δήλωση όσον αφορά τα εν 
λόγω προϊόντα. Οι πράξεις αυτές που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του,
αποφασίζονται σύμφωνα με την
διαδικασία του άρθρου 290 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστούν ορισμένα θεμελιώδη ζητήματα προτού επιβληθεί σήμανση ως προς τα 
συστατικά ή την διατροφική αξία των οινοπνευματωδών ποτών τα οποία δεν καταναλώνονται 
για την διατροφική τους αξία. Επιπλέον, οι κανονισμοί 479/2008, 1601/91 και 110/2008 
προβλέπουν τα μέσα παρουσίασης και επισήμανσης των κρασιών και των οινοπνευματωδών. 
Προβλέπουν επίσης και τη δυνατότητα ορισμού των εκτελεστικών κανόνων μέσω της ειδικής 
για τα προϊόντα αυτά διαδικασίας επιτροπολογίας. Για λόγους συνέπειας, οι διατάξεις αυτές 
πρέπει να διατηρηθούν.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχεία στ) και ζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) ίνες· διαγράφεται
(ζ) πρωτεΐνες·

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) χοληστερόλη

Αιτιολόγηση

Η αναφορά της χοληστερόλης χωριστά από τα λίπη που την περιέχουν μπορεί να είναι χρήσιμη 
για τους καταναλωτές.
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Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι κατάλογοι των παραγράφων 1 και 2 
μπορούν να τροποποιούνται από την 
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.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τα παραπάνω στοιχεία δεν θεωρούνται μη ουσιώδη. Η αλλαγή του καταλόγου θρεπτικών 
ουσιών θα έχει σημαντικές επιπτώσεις· συνεπώς, πρέπει να υπάγεται στην αρμοδιότητα του 
νομοθέτη.

Τροπολογία 61

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 που 
ισχύουν έως την παρέλευση της 
ημερομηνίας ελάχιστης 
διατηρησιμότητας, βασιζόμενες:

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) σε υπολογισμό βάσει γενικώς 
τεκμηριωμένων και αποδεκτών στοιχείων.

γ) σε υπολογισμό βάσει γενικώς 
τεκμηριωμένων και αποδεκτών στοιχείων.

Οι κανόνες εφαρμογής της δήλωσης της 
ενέργειας και των θρεπτικών ουσιών όσον 
αφορά την ακρίβεια των δηλούμενων 
τιμών, όπως οι διαφορές μεταξύ των 

Οι κανόνες εφαρμογής της δήλωσης της 
ενέργειας και των θρεπτικών ουσιών όσον 
αφορά την ακρίβεια των δηλούμενων 
τιμών, όπως οι διαφορές μεταξύ των 
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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.

δηλούμενων τιμών και αυτών που 
καθορίζονται κατά τη διάρκεια των 
επισήμων ελέγχων, πρέπει να οριστούν
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2, 
κατόπιν γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Ασφάλειας των Τροφίμων, όταν 
τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός.

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας δικαίου θα πρέπει στο κείμενο να καταστεί περισσότερο σαφές ότι οι 
μέσες τιμές πρέπει να αναφέρονται στη λήξη της ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας. Οι
βιταμίνες και ιχνοστοιχεία που υπάρχουν σε φυσική μορφή ή προστίθενται εκ των υστέρων, 
υπόκεινται σε φυσικές διαδικασίες απομείωσης και διακυμάνσεων. Έτσι για παράδειγμα, η
βιταμίνη C μπορεί να μειωθεί με φυσικό τρόπο σε σημαντικό βαθμό κατά τη διάρκεια του 
χρόνου ελάχιστης διατηρησιμότητας ενός προϊόντος (ανάλογα με τις συνθήκες αποθήκευσης, 
την έκθεση στο ηλιακό φως κ.λπ.). Εξάλλου, οι ποσότητες των θρεπτικών ουσιών ενός 
προϊόντος υπόκεινται, ανάλογα με την σοδειά ή την ποικιλία, σε φυσικές διακυμάνσεις. Για το 
λόγο αυτό θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να θεσπισθούν σε ολόκληρη την ΕΕ 
στρογγυλοποιήσεις και ανοχές για την επισήμανση των ποσοτήτων θρεπτικών ουσιών.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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. Οι μερίδες αναφέρονται με 
τη χρήση της λέξης «μερίδα». 
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να μπορούν οι καταναλωτές να συγκρίνουν διαφορετικά τρόφιμα της ίδιας 
κατηγορίας, ανεξάρτητα από το μέγεθος και το περιεχόμενο των συσκευασιών τους είναι 
απαραίτητο η ποσότητα της ενέργειας και των θρεπτικών ουσιών να δηλώνεται ανά 100 g ή 
100 ml. Επιπλέον πρέπει να επιτρέπεται κατόπιν επιλογής του παραγώγου, να εκφράζονται οι 
ποσότητες αυτές ανά μερίδα.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3 Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση για 
την ενέργεια, τα λιπαρά, τα κορεσμένα, τα 
σάκχαρα και το αλάτι μπορεί να 
εκφράζεται επιπροσθέτως, κατά 
περίπτωση, ως ποσοστό των 
προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς 
που καθορίζονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος XI σε σχέση με την 
έκφραση ανά 100g ή ανά 100ml ή ανά 
μερίδα, σύμφωνα με το άρθρο 31, 
παράγραφος 2. Όταν παρέχεται, η δήλωση 
σχετικά με τις βιταμίνες και τα μέταλλα 
επίσης εκφράζεται ως ποσοστό των 
προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς 
που καθορίζονται στο σημείο 1 του μέρους 
Α του παραρτήματος XI.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αλληλένδετη με την τροπολογία 135 της εισηγήτριας, στην οποία 
ζητείται ενιαία ένδειξη της μερίδας. Η αποκλειστική επισήμανση με απόλυτα στοιχεία ανά 100g 
ή ανά 100ml θα πρέπει να συμπληρωθεί από ποσοστιαία ένδειξη, ούτως ώστε η κατανάλωση 
ενός προϊόντος να παρουσιάζεται σε αναλογία προς τις ημερήσιες ανάγκες και με αυτόν τον 
τρόπο να παρέχονται στους καταναλωτές πρόσθετες πληροφορίες, δεδομένου ότι πολλοί 
καταναλωτές δεν μπορούν να εκτιμήσουν με βάση απόλυτα στοιχεία εάν πρόκειται για υψηλή ή 
χαμηλή τιμή.
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Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1 Εκτός από τη διατροφική επισήμανση
ανά 100g ή ανά 100ml, η διατροφική 
επισήμανση μπορεί να εκφράζεται ανά 
μερίδα με την προϋπόθεση ότι αναφέρεται 
ποσοτικά η μερίδα.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη παραπλάνηση του καταναλωτή, η διατροφική 
επισήμανση ανά μερίδα θα πρέπει να είναι δυνατή, όταν η ποσότητα της μερίδας επισημαίνεται 
σαφώς στο προϊόν. Η επιπλέον ένδειξη του αριθμού των μερίδων που περιέχονται στη 
συσκευασία θα πρέπει να είναι δυνατή σε προαιρετική βάση.
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Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η διατροφική δήλωση μπορεί να 
εκφράζεται μόνο σε βάση "ανά μερίδα", αν 
το τρόφιμο είναι σαφώς προσυσκευασμένο 
σε μια ή περισσότερες ατομικές μερίδες, 
εύκολα αναγνωρίσιμες και όλες του ίδιου 
μεγέθους.

Αιτιολόγηση

Τα τρόφιμα που είναι σαφώς προσυσκευασμένα σε μια ή περισσότερες ατομικές μερίδες, 
χωριστές και όλες του ίδιου μεγέθους πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο που 
αντιμετωπίζονται τα προσυσκευασμένα προϊόντα σε ατομικές μερίδες.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Επιτροπή εγκρίνει πράξεις για να 
θεσπίσει την έκφραση στο κύριο οπτικό 
πεδίο των στοιχείων που αναφέρονται 
στο άρθρο 29, παράγραφος 1, στοιχείο α) 
μόνο σε βάση "ανά μερίδα" για τρόφιμα 
που δεν αναφέρονται στην παράγραφο 2.
Οι πράξεις αυτές που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή 
του, αποφασίζονται σύμφωνα με την 
διαδικασία του άρθρου 290 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης μέχρι το τέλος της μεταβατικής 
περιόδου.

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις θα ήταν χρήσιμο για τους καταναλωτές η ενεργειακή αξία να 
εκφραζόταν ανά μερίδα. Πρέπει πάντως να εναρμονισθεί ο καθορισμός του μεγέθους των 
μερίδων αναφοράς, ώστε να είναι δυνατή η απλή σύγκριση προϊόντων από διαφορετικές μάρκες 
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για τον ίδιο τύπο προϊόντος.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

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

β) βασίζεται στις ποσότητες αναφοράς, 
σύμφωνα με το παράρτημα XI, τμήμα Β 
σε αναλογία προς 100 g ή 100 ml. Εάν 
ένα προϊόν είναι προσυσκευασμένο σε 
ατομική μερίδα η παρέχεται σε 
ποσότητες μικρότερες των 100 g / ml, η 
ένδειξη ανά μερίδα σε σχέση με την 
παρεχόμενη ποσότητα είναι επαρκής.  Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτές οι
ποσότητες αναφοράς, βασίζεται σε 
γενικώς αποδεκτές επιστημονικές 
συμβουλές σχετικά με τις ποσότητες 
πρόσληψης όσον αφορά την ενέργεια ή τις 
θρεπτικές ουσίες· και

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

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

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

2 Υποδείγματα γραφικής παράστασης 
περιέχει το παράρτημα XIII, τμήμα Γα.
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Αιτιολόγηση

Μία γραφική παράσταση μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην καλύτερη κατανόηση της 
επισήμανσης της θρεπτικής αξίας από τον καταναλωτή.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να οι καταναλωτές να έχουν μια γρήγορη εικόνα της ενεργειακής αξίας του 
προϊόντος, η σχετική επισήμανση πρέπει να τοποθετείται στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας. 
Επιπλέον, προκειμένου να παρασχεθούν στους καταναλωτές πληρέστερες πληροφορίες, είναι 
χρήσιμο να δίδονται στους καταναλωτές στο ίδιο οπτικό πεδίο όλες οι πληροφορίες που αυτοί 
χρειάζονται για να προβούν σε μία ενημερωμένη επιλογή.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Σε περιπτώσεις που η ποσότητα της 
ενέργειας ή της(-ων) θρεπτικής(-ών) 
ουσίας(-ών) είναι αμελητέα, η διατροφική 
δήλωση για τα στοιχεία αυτά δεν είναι 
υποχρεωτική εκτός από την περίπτωση 
των αλλεργιογόνων.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 4 - εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Με την επιφύλαξη της επισήμανσης 
σύμφωνα με ειδική κοινοτική νομοθεσία, 
και ειδικότερα τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
509/2006 του Συμβουλίου της 20ής 
Μαρτίου 2006 για τα γεωργικά προϊόντα 
και τα τρόφιμα που χαρακτηρίζονται ως 
εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα 
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Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή μια συγκεκριμένη 
χώρα ή τόπο. 

προϊόντα1,  τον κανονισμό(ΕΚ) αριθ. 
510/2006 της 20ής Μαρτίου 2006 για την 
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων 
και των ονομασιών προέλευσης για τα 
γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα2, τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2008, για 
την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής 
αγοράς 3 , τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 
2008 σχετικά με τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
αλκοολούχων ποτών 4 και τον κανονισμό 
αριθ. 1601/1991 του Συμβουλίου της 10ης 
Ιουνίου 1991 για τη θέσπιση των γενικών 
κανόνων σχετικά με τον ορισμό, τον 
χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των 
αρωματισμένων οίνων, των 
αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο 
και των αρωματισμένων κοκτέιλ 
αμπελοοινικών προϊόντων5, 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, ισχύουν οι παράγραφοι3 και 4.
1 ΕΕ L 93, 31.3.2006, σελ. 1.
2 ΕΕ L 93, 31.3.2006, σελ. 12.
3 ΕΕ L 148, 6.6.2008, σελ. 1.
4 ΕΕ L 39, 13.2.2008, σελ. 16.
5 ΕΕ L 149, 14.6.1991, σελ. 1.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί το ακριβές πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 2.  Σκοπός της 
Επιτροπής φαίνεται να είναι να εξαιρούνται από την επισήμανση της προέλευσης τα προϊόντα 
που φέρουν γεωγραφική ένδειξη.  Υπάρχουν 5 κανονισμοί που καλύπτουν τις γεωγραφικές 
ενδείξεις οι οποίοι θα ήταν σκόπιμο να αναφέρονται.

Τροπολογία 74



PE430.628v02-00 48/61 AD\806188EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Οι διατάξεις του άρθρου 14 δεν 
εφαρμόζονται σε οικειοθελείς 
πληροφορίες, ωστόσο οι πληροφορίες 
αυτές θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
είναι ευανάγνωστες.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η χώρα καταγωγής ή ο τόπος 
προέλευσης του τροφίμου δεν είναι 
ίδια/ίδιος με αυτήν/αυτόν του(-ων) 
πρωταρχικού(-ων) συστατικού(-ων), 
πρέπει να αναφέρεται επίσης η χώρα 
καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης αυτού(-
ων) του(-ων) συστατικού(-ων).

3. Όταν η χώρα καταγωγής ή ο τόπος 
προέλευσης του τροφίμου δεν είναι 
ίδια/ίδιος με αυτήν/αυτόν του(-ων) 
πρωταρχικού(-ων) συστατικού(-ων), 
πρέπει να αναφέρεται επίσης η χώρα 
καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης αυτού(-
ων) του(-ων) συστατικού(-ων), εκτός από 
τα προϊόντα η επισήμανση των 
συστατικών των οποίων δεν είναι 
υποχρεωτική, σύμφωνα με το άρθρο 20 
του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να τροποποιηθεί η παράγραφος 3 για να διατηρηθεί η συνοχή του κειμένου, με τη 
διευκρίνιση ότι η παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται στις κατηγορίες προϊόντων που καλύπτονται 
από την εξαίρεση του άρθρου 20, παράγραφος 1.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο VI

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές διατάξεις δεν συμφωνούν με την αρχή της εναρμόνισης και της ελεύθερης 
κυκλοφορίας αγαθών στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο VII

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές διατάξεις δεν συμφωνούν με την αρχή της εναρμόνισης και της ελεύθερης 
κυκλοφορίας αγαθών στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 79
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 17 παράγραφος 1 εφαρμόζεται 
από [την πρώτη ημέρα του μήνα που 
ακολουθεί τα 15 χρόνια από την έναρξη 
ισχύος].

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα άρθρα 29 έως 34 εφαρμόζονται από 
[την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που 
ακολουθεί τα 3 χρόνια από την έναρξη 
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 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 τρόφιμα που έχουν διατεθεί στην 
αγορά πριν από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού μπορούν να 
διατίθενται έως την εξάντληση των 
αποθεμάτων τους. 

Αιτιολόγηση

Οι ειδικές διατάξεις για τις ΜΜΕ και ο αριθμός των εργαζομένων τους πρέπει να διατυπωθούν 
ευρύτερα, ούτως ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά. Όσον αφορά τα τρόφιμα τα οποία 
διατέθηκαν στην αγορά πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού πρέπει να υπάρχει 
δυνατότητα να εξακολουθούν να πωλούνται έως ότου εξαντληθούν.
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Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα τρόφιμα που διατέθηκαν στην αγορά 
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού και δεν είναι σύμφωνα προς 
τις απαιτήσεις του μπορούν να 
εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην 
αγορά της Ένωσης έως την εξάντληση 
των αποθεμάτων τους. 

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 2.3 – δεξιά στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«περιέχει πηγή φαινυλαλανίνης». «περιέχει ασπαρτάμη».

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή επιδιώκεται η καλύτερη κατανόηση από τον καταναλωτή με την χρήση 
του συνήθους ονόματος και όχι του τεχνικού όρου.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ 
ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
Τα φρούτα και
λαχανικά έχουν 
υποβληθεί σε 
επεξεργασία του 
φλοιού μετά από 
τη συγκομιδή με 
τη χρήση 

«Ο φλοιός έχει 
υποστεί 
επεξεργασία»
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προσθέτων 
τροφίμων ή 
φυτοφαρμάκων.

Αιτιολόγηση

Οι ισχύοντες κανονισμοί δεν περιέχουν καμία γενική απαίτηση ενημέρωσης των καταναλωτών 
για τυχόν επεξεργασία του φλοιού των οπωροκηπευτικών μετά τη συγκομιδή με τη χρήση είτε 
πρόσθετων είτε φυτοφαρμάκων προκειμένου να διατηρηθούν νωπά.  Τούτο σημαίνει ότι τα 
προϊόντα δείχνουν άλλη μορφή "νωπότητας" από εκείνη που αναμένει ο καταναλωτής. Οι 
καταναλωτές δικαιούνται να ενημερώνονται για το ότι το τρόφιμο που αγοράζουν έχει υποστεί 
επιφανειακή επεξεργασία.

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 5α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Προϊόντα κρέατος και πουλερικών
Όταν έχουν χρησιμοποιηθεί βόειες ή 
χοίρειες πρωτεΐνες στην παραγωγή 
προϊόντων πουλερικών, τούτο πρέπει 
πάντοτε να αναγράφεται σαφώς στη 
συσκευασία.

Αιτιολόγηση

Εάν έχουν χρησιμοποιηθεί βόειες ή χοίρειες πρωτεΐνες στην παραγωγή προϊόντων πουλερικών, 
ο καταναλωτής πρέπει πάντα να το γνωρίζει. Πρόκειται για ζωτικής σημασίας πληροφορία για 
τους καταναλωτές ειδικά για εκείνους που έχουν θρησκευτικές ευαισθησίες.

Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – περιπτώσεις 3, 4, 5 και 5 α (νέες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- νερά που προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που τα μόνα πρόσθετα συστατικά 
τους είναι το διοξείδιο του άνθρακα ή/και 
αρτύματα·

- φυσικά μεταλλικά νερά ή άλλα νερά που 
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που τα μόνα 
πρόσθετα συστατικά τους είναι το 
διοξείδιο του άνθρακα ή/και αρτύματα· 
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- βότανα, μπαχαρικά ή μίγματα αυτών· - βότανα, μπαχαρικά, καρυκεύματα και 
μίγματα αυτών·

- αλάτι και υποκατάστατα αυτού· - αλάτι και υποκατάστατα αυτού·

- σάκχαρα·

Αιτιολόγηση
Νερά: Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 της πρότασης «οι διατάξεις του παρόντος 
τμήματος (=3) δεν εφαρμόζονται στα τρόφιμα εντός του πεδίου εφαρμογής των ακόλουθων 
νομοθετικών πράξεων: β) Οδηγία 80/777 του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών 
των κρατών μελών σχετικά με την εκμετάλλευση και τη θέση στο εμπόριο των φυσικών 
μεταλλικών νερών». Προκειμένου να μην υπάρχει σύγχυση, είναι σκόπιμο να υπάρχει μόνο μία 
εξαίρεση στο παράρτημα IV, η οποία θα ισχύει για όλα τα εμφιαλωμένα νερά κατά το πρότυπο 
της οδηγίας 90/496, άρθρο 1 παράγραφος 2.
Βότανα: Αποσαφήνιση.
Σάκχαρα: Η ζάχαρη αποτελείται από μία μόνο θρεπτική ουσία, η οποία είναι εύκολα 
αναγνωρίσιμη και δεν παραπλανά τους καταναλωτές.

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – περίπτωση 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

- τρόφιμα σε συσκευασίες ή περιέκτες, των 
οποίων η μέγιστη επιφάνεια είναι 
μικρότερη από 75 cm2·

Αιτιολόγηση

Συσκευασίες μικρότερες των 75 cm2 πρέπει να εξαιρούνται από την υποχρεωτική διατροφική 
επισήμανση.

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV – περίπτωση 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- τσίχλες·



PE430.628v02-00 54/61 AD\806188EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Προϊόντα όπως οι συσκευασίες που περιέχουν ποικιλία προϊόντων και δώρα, οι πολλαπλές 
συσκευασίες και οι τσίχλες θα πρέπει επίσης να εξαιρούνται.

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – περίπτωση 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Αιτιολόγηση

Και σε επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου τροφίμων και της βιοτεχνίας τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένων των παρόχων ομαδικής εστίασης, δεν παράγονται προσυσκευασμένα 
προϊόντα για άμεση παράδοση στον καταναλωτή. Σε αυτές τις επιχειρήσεις δεν εφαρμόζονται 
τυποποιημένες διαδικασίες, τα δε υλικά και οι χρησιμοποιούμενες ουσίες αλλάζουν σε 
καθημερινή βάση. Οι επιχειρήσεις τροφίμων αποτελούν εγγύηση για τη διατήρηση τοπικών 
ιδιότυπων προϊόντων και της ποικιλίας της προσφοράς. Είναι συνεπώς σημαντικό να 
εξαιρεθούν οι συγκεκριμένοι παραγωγοί από την υποχρεωτική διατροφική δήλωση.

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Μέρος Γ α (νέο)

Κείμενο που 
προτείνει η 
Επιτροπή

Τροπολογία

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

τύπου, ποιότητας και σύνθεσης 
Επίσημη ονομασία

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

Απομίμηση τυριού

2. Σε σύγκριση με το ζαμπόν  
σύνθεση με τη χρήση 
μικρότερων συστατικών με 

Απομίμηση 
προϊόντος ζαμπόν
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σημαντικά μειωμένο ποσοστό 
κρέατος  

Αιτιολόγηση

Οι προσδοκίες των καταναλωτών παραπλανώνται με την αυξανόμενη χρησιμοποίηση 
απομιμήσεων τροφίμων, στα οποία αντικαθίστανται συστατικά από φθηνότερο υποκατάστατα.

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – Μέρος Α – σημείο 5 – αριστερή στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Μίγματα μπαχαρικών ή βοτάνων, όταν 
κανένα δεν υπερισχύει σημαντικά σε 
αναλογία κατά βάρος

5. Μίγματα ή παρασκευάσματα
μπαχαρικών ή βοτάνων, όταν κανένα δεν 
υπερισχύει σημαντικά σε αναλογία κατά 
βάρος

Αιτιολόγηση

Διατήρηση της ισχύουσας ρύθμισης. Έως τώρα περιλαμβάνονταν και παρασκευάσματα από 
μπαχαρικά .

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – Μέρος Β – σημεία 1 και 2 – αριστερή στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. «Έλαιο», από κοινού με 1. «Έλαιο», από κοινού με
είτε με τον προσδιορισμό «φυτικό» ή
«ζωικό», κατά περίπτωση

είτε με τον προσδιορισμό «φυτικό» ή
«ζωικό», κατά περίπτωση

είτε με την ένδειξη της ειδικής φυτικής ή 
ζωικής προέλευσης.

είτε με την ένδειξη της ειδικής φυτικής ή 
ζωικής προέλευσης.

Ο προσδιορισμός «υδρογονωμένο» πρέπει 
να συνοδεύει την ένδειξη υδρογονωμένου 
ελαίου, εκτός αν η ποσότητα 
κεκορεσμένων και trans-λιπαρών 
περιλαμβάνεται στη διατροφική δήλωση.

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

2. «Λιπαρή ουσία», από κοινού με 2. «Λιπαρή ουσία», από κοινού με
είτε με τον προσδιορισμό «φυτικό» ή είτε με τον προσδιορισμό «φυτικό» ή
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«ζωικό», κατά περίπτωση «ζωικό», κατά περίπτωση
είτε με την ένδειξη της ειδικής φυτικής ή 
ζωικής προέλευσης.

είτε με την ένδειξη της ειδικής φυτικής ή 
ζωικής προέλευσης.

Ο προσδιορισμός «υδρογονωμένο» πρέπει 
να συνοδεύει την ένδειξη υδρογονωμένης 
λιπαρής ουσίας, εκτός αν η ποσότητα 
κεκορεσμένων και trans-λιπαρών 
περιλαμβάνεται στη διατροφική δήλωση.

Ο προσδιορισμός "υδρογονωμένο" πρέπει 
να συνοδεύει την ένδειξη υδρογονωμένης 
λιπαρής ουσίας.

Αιτιολόγηση

Τα trans-λιπαρά οξέα είναι γνωστό ότι είναι επιβλαβή για την υγεία και έχουν απαγορευθεί σε 
αρκετές χώρες. Η επισήμανση της παρουσίας τους πρέπει συνεπώς να είναι υποχρεωτική και 
ιδιαίτερα εμφανής. Το γεγονός ότι έχουν περιληφθεί στη διατροφική δήλωση δεν σημαίνει ότι 
δεν πρέπει να αναφέρονται σαφώς μεταξύ των συστατικών.

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – Μέρος Β – σημείο 4 – αριστερή στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Άμυλο κάθε είδους, φυσικό και 
τροποποιημένο με φυσική μέθοδο ή με 
ένζυμα

4. Άμυλο κάθε είδους, φυσικό και 
τροποποιημένο με φυσική μέθοδο ή με 
ένζυμα, πεφρυγμένο ή δεξτροποιημένο 
άμυλο, τροποποιημένο άμυλο με όξινη ή 
αλκαλική επεξεργασία και λευκασμένο 
άμυλο.

Αιτιολόγηση

Το όνομα κλάσεως "άμυλο" θα πρέπει να συμπληρωθεί με το πεφρυγμένο ή δεξτροποιημένο 
άμυλο, και με τροποποιημένο με επεξεργασία όξινη ή αλκαλική ή λευκασμένο άμυλο. Οι ουσίες 
αυτές χρησιμοποιούνται στην πράξη κατά την παραγωγή τροφίμων και πρέπει να αναφέρονται 
στον κατάλογο συστατικών. Η οδηγία για τα συστατικά 95/2/ΕΚ τις εξαιρεί ρητώς από το πεδίο 
εφαρμογής της.

Τροπολογία 93
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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 τη στιγμή της 
συσκευασίας.

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 κατασκευής, 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 94

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – Μέρος A – σημείο 1 και πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Βιταμίνες και μέταλλα που μπορούν να 
αναφέρονται και οι συνιστώμενες 
ημερήσιες δόσεις τους (RDA)

1. Βιταμίνες και μέταλλα που μπορούν να 
αναφέρονται και οι συνιστώμενες 
ημερήσιες δόσεις τους (RDA)

Βιταμίνη A (µg) 800 Βιταμίνη A (µg) 800
Βιταμίνη D (µg) 5 Βιταμίνη D (µg) 5
Βιταμίνη E (mg) 10 Βιταμίνη E (mg) 12

Βιταμίνη K (μg) 75
Βιταμίνη C (mg) 60 Βιταμίνη C (mg) 80

Θειαμίνη (mg) 1,4 Θειαμίνη (Βιταμίνη B1) 
(mg)

1,1

Ριβοφλαβίνη (mg) 1,6 Ριβοφλαβίνη (mg) 1,4
Νιασίνη (mg) 18 Νιασίνη (mg) 16
Βιταμίνη B6 (mg) 2 Βιταμίνη B6 (mg) 1,4
Φολικό οξύ (µg) 200 Φολικό οξύ (μg) 200
Βιταμίνη B12 (µg) 1 Βιταμίνη B 12 (μg) 2,5
Βιοτίνη (mg) 0,15 Βιοτίνη (mg) 50
Παντοθενικό οξύ (mg) 6 Παντοθενικό οξύ (mg) 6

Κάλιο (mg) 2000
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Χλωρίδιο (mg) 800
Ασβέστιο (mg) 800 Ασβέστιο (mg) 800
Φωσφόρος (mg) 800 Φωσφόρος (mg) 700
Σίδηρος (mg) 14 Σίδηρος (mg) 14
Μαγνήσιο (mg) 300 Μαγνήσιο (mg) 375
Ψευδάργυρος (mg) 15 Ψευδάργυρος (mg) 10

Χαλκός (mg) 1
Μαγγάνιο (mg) 2
Φθορίδιο (mg) 3,5
Σελήνιο (μg) 55
Χρώμιο (μg) 40
Μολυβδαίνιο (μg) 50

Ιώδιο (µg) 150 Ιώδιο (µg) 150

Αιτιολόγηση

Οι τιμές ΣΗΔ πρέπει να εναρμονιστούν με τις νέες τιμές αναφοράς σύμφωνα με την 
τροποποίηση της οδηγίας για τη διατροφική επισήμανση 2008/100/ΕΚ (ΕΕ L 285, σ. 9).

Τροπολογία 95

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

πολυόλες 2,4 kcal/g 
— 10 kJ/g

πολυόλες 2,4 
kcal/g

- λιπαρά, 4 kcal/g —
17 kJ/g

- λιπαρά, 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

Αιτιολόγηση

Ο υπολογισμός με δύο διαφορετικές μονάδες οδηγεί λόγω μη συνεκτικών παραγόντων 
μετατροπής σε αντιφατικά αποτελέσματα. Λόγω του ότι στην ένδειξη "kcal" πρόκειται για 
μονάδα μέτρησης, η οποία γίνεται ευκολότερα κατανοητή από τους καταναλωτές σε σχέση με τη 
μονάδα μέτρησης "kJ“ θα πρέπει η ένδειξη να πραγματοποιείται αποκλειστικά σε "kcal“.
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Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XIII – Μέρος A – πίνακας – πρώτη σειρά

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Ενέργεια kJ και kcal - Ενέργεια kcal

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XIII – Μέρος Γ α (νέο)

Κείμενο που 
προτείνει η 
Επιτροπή

Τροπολογία

ΜΕΡΟΣ  Γ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ
ΔΗΛΩΣΗΣ
Εάν η διατροφική δήλωση παρουσιάζεται επίσης γραφικώς, 
μπορεί να αναγράφεται, επιπρόσθετα προς άλλα γραφικά 
διαγράμματα σε μία από τις ακόλουθες μορφές: 
Κυλινδρικό μοντέλο

100 γραμμάρια περιέχουν: kcal / σάκχαρα / λιπαρά / κορεσμένα / αλάτι 
% της προσλαμβανόμενης ημερήσιας ποσότητας ενήλικα
μοντέλο 1 συν 4 
Παραλλαγή 1



PE430.628v02-00 60/61 AD\806188EL.doc

EL

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

% ενδεικτικές τιμές για ημερήσια πρόσληψη

Παραλλαγή 2

ανά μερίδα (μερίδα = 50 γρ.) ενέργεια / σάκχαρα / λιπαρά / κορεσμένα / 
αλάτι 
% ενδεικτικές τιμές για ημερήσια πρόσληψη

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αλληλένδετη με την τροπολογία των ίδιων συντακτών στο άρθρο 
33, παράγραφος 1. Μία γραφική παράσταση μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην καλύτερη 
κατανόηση της επισήμανσης της θρεπτικής αξίας από τον καταναλωτή.
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