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Τροπολογία 80
Cornelis de Jong

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. Για να μην 
επιβαρυνθούν υπέρμετρα οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, ιδίως του τομέα 
παρασκευής παραδοσιακών τροφίμων, τα 
μη προσυσκευασμένα προϊόντα θα πρέπει 
να εξαιρούνται από την υποχρέωση 
επισήμανσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

What is important here is not the handling of food but its delivery to third parties; duplication 
should be avoided. Farmers whose businesses are involved in direct marketing (sale from the 
farm, at markets, on the street or house-to-house) would be over-stretched if they were 
required to comply with the requirements of this Regulation. Is this is a vital income niche for 
farmers, direct marketing of food by farmers should as a general principle be excluded from 
the scope of this Regulation. 

Small and Medium-sized enterprises in the traditional food production sector, produce 
products which are not prepackaged for direct delivery to the consumer. There are no 
standardised procedures: ingredients change on a daily basis. It should also be borne in mind 
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that the traditional food production sector is particularly responsible for preserving regional 
specialities, for creativity and for innovation and thus ensures the diversity of the products 
available. It is therefore important to exclude these products from the compulsory nutrition 
declaration requirement.

Τροπολογία 81
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(18) Για να μπορεί η νομοθεσία σχετικά με 
τις πληροφορίες για τα τρόφιμα να 
προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες 
ανάγκες των καταναλωτών για 
πληροφορίες, και να αποφεύγονται 
περιττά απορρίμματα συσκευασιών, θα 
πρέπει η υποχρεωτική επισήμανση των 
τροφίμων να περιορίζεται σε μια βασική 
επισήμανση πληροφοριών, οι οποίες 
αποδειγμένα ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την 
πλειονότητα των καταναλωτών. 
Πρόσθετες πληροφορίες, που δεν 
περιλαμβάνονται στην υποχρεωτική 
επισήμανση, μπορούν να τίθενται στη 
διάθεση των ενδιαφερόμενων 
καταναλωτών σε εθελοντική βάση.  Οι 
νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και 
επικοινωνίας παρέχουν για τον σκοπό 
αυτό διάφορες δυνατότητες, όπως π.χ. 
ειδικές ενημερωτικές σελίδες στο 
διαδίκτυο ή σε συσκευές ανάγνωσης 
ραβδοκωδικών που βρίσκονται 
τοποθετημένες στους τόπους πώλησης.   

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν είναι λογική μια υπερφόρτωση της συσκευασίας με πληροφορίες. Πέραν του γεγονότος ότι 
με αυτόν τον τρόπο επιβαρύνεται το περιβάλλον, οι περισσότεροι καταναλωτές, οι οποίες 
αποφασίζουν εντός ελάχιστων δευτερολέπτων ποιο προϊόν θα αγοράσουν, δεν είναι ικανοί να 
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αντιληφθούν αυτές τις πληροφορίες.  Πρέπει, ως εκ τούτου, να διασφαλιστεί ότι οι 
αποδεδειγμένα σημαντικότερες πληροφορίες αναγράφονται στη συσκευασία, ενώ είναι δυνατό 
να τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερόμενων καταναλωτών πρόσθετες πληροφορίες μέσω 
εναλλακτικών διαύλων.

Τροπολογία 82
Cornelis de Jong

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 
των υπευθύνων των επιχειρήσεων 
τροφίμων στον τομέα αυτόν.

(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 
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.

Or. en

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.
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Τροπολογία 83
Liem Hoang Ngoc

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 το 
μικρό μέγεθος των γραμμάτων είναι μια 
από τις αιτίες που οι καταναλωτές δεν είναι 
ικανοποιημένοι με τις ετικέτες των 
τροφίμων. Το μέγεθος των γραμμάτων, ο 
τυπογραφικός χαρακτήρας, το χρώμα και 
η αντίθεση που χρησιμοποιούνται στις 
ετικέτες αυτές θα πρέπει, ως εκ τούτου, 
να επιτρέπουν την ταχεία και ευχερή 
ανάγνωση από τους καταναλωτές.

Or. fr

Τροπολογία 84
Toine Manders

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 διαιτητικές επιλογές τους. 
Οι μελέτες δείχνουν ότι οι ευανάγνωστες 
ετικέτες αποτελούν σημαντικό στοιχείο 
στη μεγιστοποίηση της δυνατότητας να 

(25) Οι ετικέτες των τροφίμων πρέπει να 
είναι σαφείς, κατανοητές και 
ευανάγνωστες, χωρίς να παρέχουν 
υπερβολικό αριθμό πληροφοριών, έτσι 
ώστε να βοηθούν τους καταναλωτές που 
επιθυμούν να είναι πιο ενημερωμένοι στις 
διατροφικές και διαιτητικές επιλογές τους. 
Οι μελέτες δείχνουν ότι οι ευανάγνωστες 
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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.

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.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφεύγονται οι υπερβολές. Εάν παρέχονται πάρα πολλές πληροφορίες, οι ετικέτες 
των τροφίμων παύουν να εκπληρώνουν τον ενημερωτικό τους ρόλο. Τούτο αντιβαίνει στο 
σκοπό που εξυπηρετούν, δηλαδή στο να μπορούν οι καταναλωτές να κάνουν πιο ενσυνείδητες 
επιλογές τροφίμων και διατροφής.

Τροπολογία 85
Tiziano Motti, Lara Comi

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, στοιχεία όπως το μέγεθος, η 
σχεδίαση, το χρώμα των τυπογραφικών 
χαρακτήρων και η αντίθεση πρέπει να 
λαμβάνονται συνολικά υπόψη για να 
διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές είναι 
ικανοποιημένοι με τις ετικέτες των 
τροφίμων.

Or. it
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Τροπολογία 86
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνεκτικότητας, πρέπει να ισχύουν για τα μικτά αλκοολούχα ποτά οι ίδιοι κανόνες 
που ισχύουν και για το κρασί, τη μπίρα και τα οινοπνευματώδη.

Τροπολογία 87
Emma Mcclarkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 88
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(27) Προκειμένου να παρέχονται στους 
καταναλωτές πληροφορίες για τα τρόφιμα, 
οι οποίες απαιτούνται για να κάνουν 
ενημερωμένοι τις επιλογές τους, όλα τα 
οινοπνευματώδη ποτά, 
περιλαμβανομένων των μικτών 
οινοπνευματωδών ποτών αλλά 
εξαιρουμένου του κρασιού, πρέπει να 
παρέχουν πληροφορίες για τα συστατικά 
τους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία μια διαφοροποίηση μεταξύ του κρασιού και των άλλων οινοπνευματωδών 
ποτών. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, της 17ης Μαΐου 1999, παρέχει ήδη ένα 
εξαντλητικό σύνολο τεχνικών προτύπων, τα οποία καλύπτουν πλήρως όλες τις οινολογικές 
πρακτικές, τις μεθόδους παρασκευής και τα μέσα παρουσίασης και επισήμανσης των κρασιών, 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι καλύπτονται όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής και ότι οι 
καταναλωτές προστατεύονται και ενημερώνονται δεόντως. Επιπλέον, η σύσταση του προϊόντος 
αλλάζει, διότι το εμφιαλωμένο κρασί εξελίσσεται με το πέρασμα του χρόνου.

Τροπολογία 89
Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η επίτευξη υψηλού επιπέδου υγείας 
των καταναλωτών, ο κανονισμός αυτός πρέπει να ισχύει για όλα τα αλκοολούχα ποτά.

Τροπολογία 90
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας, πρέπει επίσης να αναφέρονται τα κρασιά λικέρ, οι αφρώδεις οίνοι, οι 
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 91
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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.

2 ΕΕ L […], […], σ. […].

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι η Επιτροπή δικαίως υποστηρίζει ότι για το κρασί υπάρχουν ήδη ειδικοί κανονισμοί, δεν 
ισχύει το ίδιο για τη μπίρα και τα οινοπνευματώδη. Για τους καταναλωτές είναι σημαντικό να 
γνωρίζουν τα συστατικά, όχι μόνο για την περιεκτικότητα αυτών των προϊόντων σε θερμίδες, 
αλλά και εξαιτίας της συχνής χρήσης τεχνητών συστατικών.
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Τροπολογία 92
Anna Maria Corazza Bildt

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους διαφάνειας, οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν τη χώρα 
καταγωγής του κρέατος.
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Τροπολογία 93
Emma Mcclarkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 94
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(34) Γενικά, οι καταναλωτές δεν 
γνωρίζουν τη δυνητική συμβολή των 
αλκοολούχων ποτών στη συνολική τους 
δίαιτα. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να 
εξασφαλιστεί η παροχή πληροφοριών 
σχετικά με το περιεχόμενο όλων των 
αλκοολούχων ποτών, εξαιρουμένου του 
κρασιού, σε ενέργεια και υδατάνθρακες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία μια διαφοροποίηση μεταξύ του κρασιού και των άλλων οινοπνευματωδών 
ποτών. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, της 17ης Μαΐου 1999, παρέχει ήδη ένα
εξαντλητικό σύνολο τεχνικών προτύπων, τα οποία καλύπτουν πλήρως όλες τις οινολογικές 
πρακτικές, τις μεθόδους παρασκευής και τα μέσα παρουσίασης και επισήμανσης των κρασιών, 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι καλύπτονται όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής και ότι οι 
καταναλωτές προστατεύονται και ενημερώνονται δεόντως. Επιπλέον, η σύσταση του προϊόντος 
αλλάζει, διότι το εμφιαλωμένο κρασί εξελίσσεται με το πέρασμα του χρόνου.
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Τροπολογία 95
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(34) Γενικά, οι καταναλωτές δεν 
γνωρίζουν τη δυνητική συμβολή των 
αλκοολούχων ποτών στη συνολική τους 
δίαιτα. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να 
εξασφαλιστεί η παροχή πληροφοριών 
σχετικά με την ενεργειακή αξία και το 
περιεχόμενο όλων των αλκοολούχων 
ποτών σε υδατάνθρακες, 
περιλαμβανομένων των μικτών 
αλκοολούχων ποτών.

Or. fr

Τροπολογία 96
Cornelis de Jong

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 
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πληροφοριών προβλέπεται από άλλη 
κοινοτική νομοθετική πράξη.

Or. en

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 97
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει έως τώρα έρευνα όσον αφορά την καταναλωτική συμπεριφορά κατά την αγορά 
τροφίμων, η οποία λαμβάνει υπόψη της όλα τα κράτη μέλη (βλ. και αιτιολογική σκέψη 38). 
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Εξάλλου, δεν μπορεί λόγω της μεγάλης ποικιλίας των συσκευασιών των τροφίμων να 
καθοριστεί ούτε γενικά το κύριο οπτικό πεδίο, και το ίδιο επίσης δεν μπορεί σε κάποιες 
συσκευασίες να καθοριστεί με σαφήνεια η εμπρόσθια πλευρά. Οι παρεχόμενες πληροφορίες 
πρέπει να είναι απλές, σαφείς, ευνόητες και σε μια εύκολα αναγνωρίσιμη μορφή. Αυτό, ωστόσο, 
δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι πρέπει να περιορίζονται στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας.

Τροπολογία 98
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(37) Για να ανταποκρίνονται στο μέσο 
καταναλωτή και να εξυπηρετούν τον 
ενημερωτικό σκοπό για τον οποίο 
προορίζονται, και δεδομένου του 
τρέχοντος επιπέδου γνώσεων σχετικά με το 
θέμα της διατροφής, οι παρεχόμενες 
πληροφορίες πρέπει να είναι απλές και 
κατανοητές. Η έρευνα έχει καταδείξει ότι 
οι καταναλωτές θεωρούν ότι οι 
πληροφορίες που αναγράφονται στο κύριο 
οπτικό πεδίο ή στο «εμπρόσθιο μέρος της 
συσκευασίας» είναι χρήσιμες κατά τη 
λήψη των αποφάσεων αγοράς. Συνεπώς, 
για να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές 
μπορούν να βλέπουν εύκολα τις βασικές 
διατροφικές πληροφορίες όταν αγοράζουν 
τρόφιμα, "η ενεργειακή αξία (αξία 
καύσης)" πρέπει να αναγράφεται στο 
κύριο οπτικό πεδίο στο εμπρόσθιο τμήμα 
της συσκευασίας, κατά προτίμηση μέσω 
ενός κωδικού συστήματος πολλαπλών 
χρωμάτων. Ωστόσο, όλες οι διατροφικές 
πληροφορίες (με επαναλαμβανόμενη 
ενεργειακή αξία) πρέπει να 
συγκεντρώνονται σε ένα σημείο στο ίδιο 
οπτικό πεδίο της συσκευασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι η πείρα όσον αφορά τα κωδικά συστήματα πολλαπλών χρωμάτων είναι θετική, είναι 
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πολύ νωρίς για να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν από τώρα ένα τέτοιο σύστημα. 
Χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες και έρευνα. Αυτό δηλώνεται και στην αιτιολογική 
σκέψη 38, που ζητεί περαιτέρω έρευνες σχετικά με την κατανόηση των πληροφοριών εκ μέρους 
των καταναλωτών στα διάφορα κράτη μέλη ούτως ώστε, αν χρειασθεί, να εφαρμοσθούν 
εναρμονισμένα συστήματα του είδους αυτού.

Τροπολογία 99
Emma Mcclarkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 100
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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, 
κατανοητές και ευανάγνωστες, χωρίς να 
παρέχουν υπερβολικό αριθμό 
πληροφοριών. 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.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφεύγονται οι υπερβολές. Εάν παρέχονται πάρα πολλές πληροφορίες, οι ετικέτες 
των τροφίμων παύουν να εκπληρώνουν τον ενημερωτικό τους ρόλο. Τούτο αντιβαίνει στο 
σκοπό που εξυπηρετούν, δηλαδή στο να μπορούν οι καταναλωτές να κάνουν πιο ενσυνείδητες 
επιλογές τροφίμων και διατροφής.

Τροπολογία 101
Emilie Turunen

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, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να 
αναγράφονται στο κύριο οπτικό πεδίο της 
ετικέτας. Η ετικέτα πρέπει να 
χρησιμοποιεί ένα κωδικό σύστημα 
πολλαπλών χρωμάτων, πράσινου, 
πορτοκαλί και κόκκινου, που θα 
συνδυάζονται με τις λέξεις "υψηλό", 
"μέσο" και "χαμηλό", και οι 
πληροφορίες θα αφορούν ποσότητες 100 
γραμμαρίων ή όγκους 100 ml. Οι σχετικές 
έρευνες έχουν δείξει ότι οι καταναλωτές 
θεωρούν τις πληροφορίες που 
παρουσιάζονται με ένα κωδικό σύστημα 
πολλαπλών χρωμάτων ως τις πιο εύκολα 
κατανοητές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τις τρέχουσες έρευνες και τον στόχο της βελτίωσης της διατροφής, αλλά και της 
κατανόησης των διατροφικών πληροφοριών από τους καταναλωτές, είναι αναγκαία η 
επισήμανση στο εμπρόσθιο τμήμα της συσκευασίας, με ένα κατανοητό σύστημα χρωμάτων που 
θα συνοδεύονται από κείμενο.

Τροπολογία 102
Emma Mcclarkin

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 

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

τρέχοντος επιπέδου γνώσεων σχετικά με το 
θέμα της διατροφής, οι παρεχόμενες 
πληροφορίες πρέπει να είναι απλές και 
κατανοητές. Η έρευνα σχετικά με τη θέση 
παρόμοιων πληροφοριών δεν καταλήγουν 
σε σαφές συμπέρασμα. Για να 
εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές μπορούν 
να βλέπουν εύκολα τις βασικές 
διατροφικές πληροφορίες όταν αγοράζουν 
τρόφιμα, όλες οι πληροφορίες αυτές πρέπει 
να αναγράφονται μαζί, στο ίδιο οπτικό 
πεδίο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο μέσος καταναλωτής κατανοεί μία ετικέτα περισσότερο άνετα και εύκολα αν όλες οι βασικές 
πληροφορίες (θρεπτική αξία, αλλεργίες, προτάσεις παρασκευής και σερβιρίσματος κ.λπ.) 
βρίσκονται στο ίδιο οπτικό πεδίο.  Αυτό σημαίνει σταθερά ότι η οπίσθια ετικέτα θα φέρει όλες 
τις πληροφορίες που χρειάζεται ο καταναλωτής για να προβεί σε εγνωσμένες επιλογές.

Τροπολογία 103
Anna Maria Corazza Bildt

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. 

(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. 
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Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να δοθεί η 
δυνατότητα ανάπτυξης διαφόρων 
συστημάτων και να συνεχιστεί η έρευνα 
σχετικά με την κατανόηση εκ μέρους των 
καταναλωτών σε διάφορα κράτη μέλη, 
έτσι ώστε, αν χρειάζεται, να θεσπιστεί μια 
εναρμονισμένη προσέγγιση.

Για λόγους συγκρισιμότητας προϊόντων 
σε διαφορετικά μεγέθη συσκευασιών είναι 
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.

Or. en

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 104
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Καλύπτεται ήδη από την αιτιολογική σκέψη 37.
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Τροπολογία 105
Anna Maria Corazza Bildt

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) Στα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα 
και στα προϊόντα των μονάδων ομαδικής 
εστίασης είναι επίσης πολύ σημαντική για 
τους αλλεργικούς η πληροφορία για 
ενδεχόμενα αλλεργιογόνα. Συνεπώς, οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι 
διαθέσιμες πάντα στον καταναλωτή, στον 
τόπο αγοράς ή κατανάλωσης του 
τροφίμου.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 106
Jürgen Creutzmann

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’ 

41 Πληροφορίες σχετικά με μη 
συσκευασμένα τρόφιμα και προσφορές 
ομαδικής εστίασης θα πρέπει να 
παρέχονται κατά κανόνα σε εθελοντική 
βάση. Μολονότι, σ’ αυτές τις περιπτώσεις, 
η ζήτηση των καταναλωτών για άλλες 
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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.

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 
υποχρεωτικά, σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.  

Or. de

Αιτιολόγηση

Nationale Sonderregelungen in den Mitgliedstaaten wären binnenmarktschädlich. Hingegen 
sollte die Bereitstellung von Informationen für nicht vorverpackte Lebensmittelgrundsätzlich 
freiwillig bleiben. So können Lebensmittelproduzenten und -vertriebe sich individuell an die 
örtlichen Verhältnisse und  praktischen Umstände anpassen und den unterschiedlichen 
Erwartungen der Verbraucher gerecht werden, ohne in die nationalen Sonderbestimmungen 
in jedem Mitgliedstaat berücksichtigen zu müssen.

Allerdings sollten Informationen über potenzielle Allergene stets verpflichtend 
vorgeschrieben sei, um die Gesundheit der Verbraucher zu schützen. Hier macht eine 
europäische Vorschrift Sinn, damit Verbraucher im gesamten Binnenmarkt in den Genuss 
eines gleichwertigen Schutzes kommen. 

Τροπολογία 107
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

45 Οι μορφές παρουσίασης που έχουν ήδη 
καθιερωθεί στα κράτη μέλη και που θα 
επιτρέπουν στους καταναλωτές να 
αναγνωρίζουν τα τρόφιμα που πληρούν 
συγκεκριμένα κριτήρια, θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται σε 
εθελοντική βάση. Επιπλέον, πρέπει να 
υπάρχει η δυνατότητα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις αυτού του κανονισμού, να 
χρησιμοποιούνται ενδεχομένως μορφές 
παρουσίασης που βασίζονται στη 
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φάσματος αντιπροσωπευτικών 
ενδιαφερομένων. Οι μηχανισμοί αυτοί 
μπορεί να οδηγούν στην ανάπτυξη 
εθνικών μη δεσμευτικών συστημάτων, 
βάσει εμπεριστατωμένης έρευνας των 
καταναλωτών και ευρείας διαβούλευσης 
με τους ενδιαφερομένους. Πρέπει να 
υπάρξουν μηχανισμοί που θα επιτρέπουν 
στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν τα 
τρόφιμα που φέρουν σήμανση η οποία 
είναι σύμφωνη με το εθνικό σύστημα, 
όπως μέσω ενός αριθμού ή συμβόλου 
αναγνώρισης.

βιομηχανία και στο εμπόριο όσον αφορά 
τη σήμανση της θρεπτικής αξίας. Οι 
μορφές αυτές παρουσίασης πρέπει να 
βασίζονται σε αξιόπιστα αποτελέσματα 
της έρευνας καταναλωτών. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Vgl. Begründung zu Erwägung (41); nationale Kennzeichnungen, auch wenn sie nicht explizit 
rechtlich bindend sind, würden einen Anpassungszwang auf Lebensmittelunternehmen 
ausüben, die in mehreren Mitgliedstaaten vermarkten und wären damit ebenso 
binnenmarktfeindlich wie verpflichtende nationale Sonderregelungen. Darstellungsformen, 
die sich im Rahmen unverbindlicher nationaler Regelungen bereits bei den Verbrauchern 
eines Mitgliedstaates  etabliert haben, können auf freiwilliger Basis weiterhin verwendet 
werden.  Industrie- bzw. Handelsbasierte Systeme der Darstellung der 
Lebensmittelinformation hätten nicht den binnenmarktschädlichen Effekt nationaler 
Regelungen; außerdem können solche Systeme schnell geändert oder auch aufgegeben 
werden, wenn die Verbraucher sie nicht verstehen oder annehmen.

Τροπολογία 108
Cornelis de Jong

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 
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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.

Or. en

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.

Τροπολογία 109
Anja Weisgerber

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 στα οποία 
τίθεται περιτύλιγμα στον τόπο πώλησης 
πριν την παράδοση στον τελικό 
καταναλωτή.

Or. de
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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 110
Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 προσυσκευασμένα
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.

Or. de

Τροπολογία 111
Anja Weisgerber

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 
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προς άμεση πώληση·

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 112
Cornelis de Jong

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) "μη προσυσκευασμένο τρόφιμο": 
κάθε τρόφιμο το οποίο προσφέρεται 
χωρίς συσκευασία προς άμεση πώληση 
στον τελικό καταναλωτή· τρόφιμο που 
συσκευάζεται, ενδεχομένως, μόνο κατά 
τη στιγμή της πώλησης στον τελικό 
καταναλωτή· νωπά προϊόντα της ίδιας 
ημέρας που προσυσκευάζονται για άμεση 
πώληση την ημερομηνία παρασκευής 
τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία του κανονισμού, προτείνεται να δοθεί ορισμός όχι 
μόνο για τα προσυσκευασμένα, αλλά και για τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα.
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Τροπολογία 113
Anja Weisgerber

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 αντικαθίσταται πλήρως ή εν μέρει 
από μία άλλη.

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 114
Cornelis de Jong

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, εάν οι απαιτήσεις αυτές δεν 
αφορούν την επείγουσα προστασία της 
ανθρώπινης υγείας, προβλέπεται 
μεταβατική περίοδος έως 18 μηνών 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.
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Or. en

Αιτιολόγηση

 Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα απορρίμματα συσκευασίας, είναι φυσιολογικό να 
χορηγείται μεταβατική περίοδος όταν θεσπίζονται νέες απαιτήσεις επισήμανσης, εκτός εάν οι 
απαιτήσεις αυτές αφορούν άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, οπότε δεν ενδείκνυται η 
χορήγηση τέτοιας μεταβατικής περιόδου. Το κείμενο ακολουθεί τη διατύπωση της τροπολογίας 
της εισηγήτριας, προσθέτει όμως τη λέξη "επείγουσα", την οποία η εισηγήτρια χρησιμοποιεί 
στην αιτιολόγησή της.

Τροπολογία 115
Othmar Karas

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, θα πρέπει για την περίοδο
μετά την έναρξη ισχύος των νέων 
απαιτήσεων, να καθοριστούν κατάλληλες 
μεταβατικές περίοδοι τουλάχιστον τριών 
ετών κατά τη διάρκεια των οποίων τα 
τρόφιμα που φέρουν ετικέτες οι οποίες δεν 
συμμορφώνονται με τις νέες απαιτήσεις 
μπορούν να διατεθούν στην αγορά. Εν 
προκειμένω θα πρέπει να ληφθεί υπόψη
ότι τα αποθέματα των εν λόγω τροφίμων 
που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από το 
πέρας της μεταβατικής περιόδου θα 
εξακολουθήσουν να πωλούνται έως ότου 
εξαντληθούν, το αργότερο έως την 
πάροδο τριών ετών μετά τη θέση σε ισχύ
των νέων διατάξεων. Αυτό ισχύει επίσης 
για τα αποθέματα των ετικετών οι οποίες 
διετίθεντο πριν τη θέση σε ισχύ των νέων 
διατάξεων από τον επιχειρηματία 
τροφίμων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστούν εφαρμόσιμες μεταβατικές περίοδοι ιδίως για μικρομεσαίες 
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επιχειρήσεις στην πράξη, θα πρέπει να προβλεφθούν πρόσφορες μεταβατικές περίοδοι 
(τουλάχιστον 3 ετών). Κατά τον καθορισμό της μεταβατικής χρονικής περιόδου θα πρέπει να 
αποφευχθούν ιδίως οι υψηλές δαπάνες επένδυσης για την εκτύπωση και την ανάπτυξη υλικού 
συσκευασίας καθώς και η δαπανηρή καταστροφή αποθεμάτων ετικετών.

Τροπολογία 116
Emma Mcclarkin

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.

Or. en

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 117
Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Τροπολογία 118
Emma Mcclarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Όταν εξετάζεται η ανάγκη παροχής 
υποχρεωτικών πληροφοριών για τα 
τρόφιμα, λαμβάνονται υπόψη τα 
ενδεχόμενα έξοδα και οφέλη για τους 
ενδιαφερόμενους (περιλαμβανομένων των 
καταναλωτών, των παραγωγών και 
άλλων) που προκύπτουν από την παροχή 
ορισμένων πληροφοριών στις οποίες 
δίνουν σημαντική αξία, ή τυχόν γενικώς 
αποδεκτά οφέλη για να παρέχεται στους
καταναλωτές η δυνατότητα να κάνουν 
συνειδητές επιλογές. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση νέων κανόνων επισήμανσης θα πρέπει να προχωρήσει μόνο εάν υπάρχει έρευνα 
βασιζόμενη σε αποδείξεις που να καταδεικνύει τα πλεονεκτήματα αυτών των νέων απαιτήσεων.  
Το κόστος παροχής νέων πληροφοριών δεν θα πρέπει να είναι δυσανάλογο.  Οι αλλαγές στις 
ετικέτες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους παραγωγούς της ΕΕ, καθώς και στις εισαγωγές από 
τρίτες χώρες· πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των αναγκών των καταναλωτών και των 
παραγωγών.
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Τροπολογία 119
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

aa) με εικόνες, που παραπλανούν τους 
καταναλωτές όσον αφορά την καταγωγή, 
τη φύση ή τη σύνθεση του τροφίμου·

Or. de

Αιτιολόγηση

Όχι μόνο η καταγωγή πρέπει να αναφέρεται εμφανώς, αλλά και η σύνθεση και φύση. Η ρύθμιση 
αποβλέπει στη βελτίωση της σαφήνειας και αλήθειας απεικονίσεων σε τρόφιμα. Σε ένα γιαούρτι 
με άρωμα βανίλιας είναι παραπλανητική η απεικόνιση βανίλιας σε κομμάτια.

Τροπολογία 120
Anja Weisgerber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) με το να προτείνει στον καταναλωτή 
μέσω της περιγραφής ή μέσω εικόνας στη 
συσκευασία ένα συγκεκριμένο προϊόν ή 
μια περιεχόμενη ουσία, 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)"·

Or. de
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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.

Τροπολογία 121
Anna Maria Corazza Bildt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) με περιγραφές ή εικονικές 
αναπαραστάσεις στη συσκευασία που 
υπονοούν ένα συγκεκριμένο προϊόν ή 
συστατικό, παρότι στην πραγματικότητα 
το προϊόν που περιέχεται στη συσκευασία 
αποτελεί απομίμηση τροφίμου ή περιέχει 
υποκατάστατο ενός συστατικού που 
χρησιμοποιείται συνήθως σε τέτοια 
προϊόντα. Σε πaρόμοιες περιπτώσεις το 
προϊόν φέρει τη σημείωση 
"κατασκευάζεται με (χαρακτηρισμός του 
υποκατάστατου συστατικού) αντί για 
(χαρακτηρισμός του συστατικού που 
αντικαθίσταται)".

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους διαφάνειας θα πρέπει να εισαχθεί κατάλληλη σήμανση για τις απομιμήσεις 
τροφίμων. Όλο και περισσότερο τίθενται σε εμπορία στην αγορά απομιμήσεις τροφίμων, όπως 
π.χ. το "τυρί" το οποίο παρασκευάζεται από φυτικά λίπη. Επίσης διαπιστώνεται, ότι συνήθως 
για την παρασκευή ενός προϊόντος έχουν χρησιμοποιηθεί περιεχόμενες ουσίες εν μέρη από 
πλέον οικονομικές ουσίες (π.χ. αντικατάσταση γάλακτος στο παγωτό από φυτικό λίπος, τρούφας 
από έλαιο τρούφας ή εκχυλίσματος βανίλιας από βανιλίνη). Αυτό δεν είναι γενικά προφανές για 
τους καταναλωτές και, για τον λόγο αυτόν, είναι αναγκαία περισσότερη σαφήνεια και 
διαφάνεια.
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Τροπολογία 122
Anna Maria Corazza Bildt

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.

Or. en

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 123
Emma Mcclarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η επιτροπή που αναφέρεται στο 
άρθρο 49, παράγραφος 1, δύναται να 
εκπονεί μη εξαντλητικό κατάλογο των 
ισχυρισμών και όρων κατά την έννοια της 
παραγράφου 1, η χρήση των οποίων 
απαγορεύεται ή περιορίζεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία επιδιώκει να διατηρηθεί η ισχύουσα διάταξη στην κοινοτική 
νομοθεσία περί τροφίμων (Οδηγία 2000/13), η οποία απαιτεί από τα κράτη μέλη να ενεργούν 
συλλογικά σε περίπτωση που χρειάζεται να τεθούν περιορισμοί στην χρήση συγκεκριμένων 
απαιτήσεων και όρων που αφορούν την επισήμανση.  Αν δεν υπάρχει τέτοια διάταξη οι επί 
μέρους χώρες θα μπορούσαν να εκπονούσαν σχετική νομοθεσία και οι ορισμοί θα μπορούσαν 
ευκόλως να διαφέρουν από κράτος μέλος σε κράτος μέλος και, κατά συνέπεια, να 
δημιουργήσουν εμπορικούς φραγμούς στην εσωτερική αγορά. 
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Τροπολογία 124
Cornelis de Jong

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.

Or. en

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 125
Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό 
τον έλεγχό τους, εξασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που σχετίζονται με τα μη
προσυσκευασμένα τρόφιμα διαβιβάζονται 
στον υπεύθυνο που παραλαμβάνει τα 
τρόφιμα, έτσι ώστε να προβλέψει, κατά 
περίπτωση, την παροχή, στον τελικό 
καταναλωτή, των υποχρεωτικών 
πληροφοριών για τα τρόφιμα οι οποίες 

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

τρόφιμα οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 
9 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ) και στ).

Or. el

Τροπολογία 126
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ονομασία του τροφίμου· α) ονομασία κυκλοφορίας·

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 127
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) καθαρή ποσότητα του τροφίμου· ε) καθαρό περιεχόμενο του τροφίμου·

Or. de

Αιτιολόγηση

- Παρ. 1, στοιχεία α - η: Γλωσσική προσαρμογή σύμφωνα με την ορολογία της οδηγίας 
επισήμανσης 2000/13/ΕΚ (πρβλ. άρθρο 3: μεταξύ άλλων "ονομασία πωλήσεως", "καθαρή 
ποσότητα").
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Τροπολογία 128
Othmar Karas

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 από 
μικροβιολογική άποψη αλλοιώσιμα 
τρόφιμα, ημερομηνία λήξης·

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 129
Cornelis de Jong

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·

Or. en

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.
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Τροπολογία 130
Othmar Karas

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 
που ορίζονται στο άρθρο 35 παράγραφοι 
3 και 4 και με εκείνους που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 5·

θ) χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης, 
όταν η μη επισήμανσή τους είναι πιθανόν 
να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον 
αφορά την πραγματική προέλευση·

Or. de

Αιτιολόγηση

- Δεν γίνεται δεκτή η προτεινόμενη διεύρυνση του χαρακτηρισμού προέλευσης. Ο 
χαρακτηρισμός προέλευσης επιμέρους συστατικών δεν είναι δυνατός στην πρακτική σε πολλές 
περιπτώσεις, ιδίως τότε όταν οι παραγωγοί εξαρτώνται από διαφορετικές διαθεσιμότητες στην 
αγορά. Η υποχρέωση για ενδείξεις προέλευσης σημαίνει γι αυτόν το λόγο μια σαφώς πιο 
περιορισμένη ευελιξία και συνδεόμενες με αυτή υψηλότερες δαπάνες. Θα πρέπει κατά συνέπεια 
να διατηρηθεί η διατύπωση του άρθρου 3, παρ. 1 αριθ. 8 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ και κατ' αυτό 
τον τρόπο το μέτρο της γενικής απαγόρευσης της παραπλάνησης.

Τροπολογία 131
Anna Maria Corazza Bildt

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 

θ) χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης 
για όλα τα είδη κρέατος. Οι κανόνες που 
ισχύουν για το βοδινό και το μοσχαρίσιο 
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αφορά την πραγματική χώρα καταγωγής 
ή τον πραγματικό τόπο προέλευσης του 
τροφίμου, ιδίως αν οι πληροφορίες που 
συνοδεύουν το τρόφιμο ή η ετικέτα στο 
σύνολό της εξυπονοούν ότι το τρόφιμο 
έχει διαφορετική χώρα καταγωγής ή τόπο 
προέλευσης· σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η 
ένδειξη είναι σύμφωνη με τους κανόνες 
που ορίζονται στο άρθρο 35 παράγραφοι 
3 και 4 και με εκείνους που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 5·

κρέας, τα ψάρια και τα οστρακοειδή 
εφαρμόζονται και για τα λοιπά είδη 
κρέατος·

Or. en

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 132
Συλβάνα Ράπτη

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 τοτρόφιμο έχει 
διαφορετική χώρα καταγωγής ή τόπο 
προέλευσης· σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η 
ένδειξη είναι σύμφωνη με τους κανόνες 
που ορίζονται στο άρθρο 35 παράγραφοι 3 
και 4 και με εκείνους που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 5·

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

Or. el
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Τροπολογία 133
George Lyon

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) χώρα καταγωγής στην περίπτωση 
ορισμένων προϊόντων πρωτογενούς 
παραγωγής, ακολουθώντας προσέγγιση 
κατά περίπτωση και αφού διεξαχθεί 
διαβούλευση με τους παράγοντες των 
ενδιαφερομένων τομέων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναγραφή της χώρας καταγωγής στη σήμανση είναι ήδη υποχρεωτική για ορισμένα 
πρωταρχικής σημασίας προϊόντα (επί παραδείγματι το βόειο κρέας) οσάκις κρίνεται απαραίτητο 
για λόγους ιχνηλασιμότητας και ασφάλειας. Ίσως υπάρχουν ακόμη προϊόντα που αξίζει να 
έχουν την ίδια μεταχείριση· η δυνατότητα πρέπει επομένως να δίδεται. Πέραν τούτου, θα 
αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες των καταναλωτών σε ορισμένους τομείς των ειδών διατροφής.

Τροπολογία 134
Frank Engel

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

Or. de



PE438.135v03-00 42/157 AM\802277EL.doc

EL

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 135
Emma Mcclarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία επιδιώκει να διατηρηθεί η ισχύουσα διάταξη στην κοινοτική 
νομοθεσία περί τροφίμων (Οδηγία 2000/13), η οποία απαιτεί από τα κράτη μέλη να ενεργούν 
συλλογικά σε περίπτωση που χρειάζεται να τεθούν περιορισμοί στην χρήση συγκεκριμένων 
απαιτήσεων και όρων που αφορούν την επισήμανση.  Αν δεν υπάρχει τέτοια διάταξη οι επί 
μέρους χώρες θα μπορούσαν να εκπονούσαν σχετική νομοθεσία και οι ορισμοί θα μπορούσαν 
ευκόλως να διαφέρουν από κράτος μέλος σε κράτος μέλος και, κατά συνέπεια, να 
δημιουργήσουν εμπορικούς φραγμούς στην εσωτερική αγορά. 

Τροπολογία 136
Cornelis de Jong

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 

διαγράφεται
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συσκευασία ή στην ετικέτα με την 
προϋπόθεση ότι τηρούνται οι γενικές 
αρχές και απαιτήσεις που προβλέπονται 
στο κεφάλαιο II του παρόντος 
κανονισμού. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. en

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 137
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με την επιφύλαξη της ειδικής 
κοινοτικής νομοθεσίας που εφαρμόζεται σε 
ιδιαίτερα τρόφιμα όσον αφορά τις 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ια), 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 
σημαντική αντίθεση μεταξύ των 
γραμματοσειρών και του φόντου. Το 
υλικό εμπορικής προώθησης επί της 
συσκευασίας δεν επισκιάζει τις 
υποχρεωτικές πληροφορίες. Οι 
παράγοντες που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΧΙΙΙ β επηρεάζουν την 
αναγνωσιμότητα και λαμβάνονται υπόψη 
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κατά τη σχεδίαση της ετικέτας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη βελτίωση της σαφήνειας, είναι αναγκαία η ύπαρξη κριτηρίων που μπορούν να μετρηθούν 
και, άρα, να επιβληθούν. Ένα ελάχιστο μέγεθος χαρακτήρων δεν εξασφαλίζει τη συνολική 
σαφήνεια· ωστόσο, με την προτεινόμενη τροπολογία εξασφαλίζεται ότι θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη μια δέσμη παραγόντων που επηρεάζουν την αναγνωσιμότητα. Είναι πολύ σημαντικό το 
υλικό εμπορικής προώθησης επί της συσκευασίας να μην επισκιάζει τις υποχρεωτικές 
πληροφορίες.

Τροπολογία 138
Tiziano Motti, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με την επιφύλαξη της ειδικής 
κοινοτικής νομοθεσίας που εφαρμόζεται σε 
ιδιαίτερα τρόφιμα όσον αφορά τις 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ια), 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 το σχήμα και η αντίθεση των 
οποίων τις καθιστά ευανάγνωστες μεταξύ 
των τυπογραφικών χαρακτήρων και του 
φόντου.

Or. it

Αιτιολόγηση

Χαρακτήρες μεγέθους τουλάχιστον 3mm απλώς θα αύξαιναν τις διαστάσεις της συσκευασίας με 
αποτέλεσμα να μην είναι πλέον σύμφωνη με τους περιβαλλοντικούς στόχους. Οι παραγωγοί 
πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζουν το μέγεθος των ετικετών στις διαστάσεις των 
συσκευασιών, εξασφαλίζοντας παράλληλα στους καταναλωτές τη μέγιστη αναγνωσιμότητα και 
ευκρίνεια των παρεχόμενων πληροφοριών. 
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Τροπολογία 139
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με την επιφύλαξη της ειδικής 
κοινοτικής νομοθεσίας που εφαρμόζεται σε 
ιδιαίτερα τρόφιμα όσον αφορά τις 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ια), 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.
Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις 
ευρωπαϊκές οργανώσεις καταναλωτών 
και άλλους ενδιαφερόμενους παράγοντες, 
θεσπίζει κανόνες που προσδιορίζουν τον 
τρόπο με τον οποίο πρέπει να 
εφαρμοσθούν το καθένα από τα στοιχεία 
αυτά, ώστε να εξασφαλισθεί η 
αναγνωσιμότητα των πληροφοριών για τα 
τρόφιμα από τους καταναλωτές. Τα 
μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή 
του, αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. en
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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 140
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1 Με την επιφύλαξη της ειδικής κοινοτικής 
νομοθεσίας που εφαρμόζεται σε ιδιαίτερα 
τρόφιμα όσον αφορά τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως ια), όταν εμφανίζονται στη 
συσκευασία η στην ετικέτα που έχει 
τοποθετηθεί σ’ αυτήν, οι υποχρεωτικές 
ενδείξεις που απαριθμούνται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 αναγράφονται κατά τέτοιο 
τρόπο που να διασφαλίζει το 
ευανάγνωστο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Die deutsche Fassung unterscheidet zwischen vorgeschriebenen und zwingend 
vorgeschriebenen Informationen, während die englische Version durchgehend von 
„mandatory food information“ spricht. Die deutsche Version sollte daher in Einklang mit Art 
3 RL 2000/13/EG den Begriff der „zwingenden“ Information übernehmen. -

Die Einführung einer Mindestschriftgröße von 3mm wird abgelehnt. Die Einhaltung einer 
solchen Vorgabe wäre bei einer Vielzahl von Etiketten in der Praxis aus Platzgründen nicht 
möglich und würde kostenintensive Änderungen der gesamten Aufmachung der Produkte 
nach sich ziehen oder größere Verpackungen bewirken (Müllproblematik). Davon wäre der 
Großteil der Etiketten betroffen, die derzeit in Europa am Markt sind. Unstrittig ist, dass es 
bei der Beurteilung der Lesbarkeit von Etiketten nicht allein auf die Schriftgröße ankommt, 
sondern viele andere Faktoren wie den Kontrast (Schrift-/Hintergrundfarbe), die Breite der 
Zeichen, die gewählten Abstände, die Reflektion des Verpackungsmaterials, die Art und 
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Qualität des Drucks oder die Größe der Verpackung – kurz auf den Gesamteindruck von 
Kennzeichnung und Verpackung. Zur Sicherstellung der Lesbarkeit sollten EG-Leitlinien mit 
Best-Practice-Beispielen erarbeitet werden.

Τροπολογία 141
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Με την επιφύλαξη της ειδικής 
κοινοτικής νομοθεσίας που εφαρμόζεται σε 
ιδιαίτερα τρόφιμα όσον αφορά τις 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ια), οι 
υποχρεωτικές ενδείξεις που απαριθμούνται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 1 αναγράφονται 
στη συσκευασία ή στην ετικέτα κατά 
τρόπο ευανάγνωστο, με τη χρήση 
κατάλληλης γραμματοσειράς, χρώματος 
και φόντου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία 
με εκπροσώπους των ενδιαφερομένων 
ομάδων συμφερόντων, θεσπίζει 
δεσμευτικούς κανόνες για το 
ευανάγνωστο το πληροφοριών για 
καταναλωτές σε τρόφιμα. Τα μέτρα αυτά, 
που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

It is not sufficient to prescribe a fixed font size of 3 mm for all compulsory labelling 
indications in order to ensure clear legibility. Moreover, a minimum font size of 3 mm is not 
practicable either, as, particularly in the case of multilingual packagings there would not be 
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enough room to comply with all the compulsory labelling requirements using such a font. 
Increasing the minimum size of the compulsory labelling components to 3 mm would make it 
necessary to enlarge packagings, which in turn would run counter to the objective of reducing 
the volume of packaging waste and would lead to larger portions.

Τροπολογία 142
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1 Με την επιφύλαξη της ειδικής κοινοτικής 
νομοθεσίας που εφαρμόζεται σε ιδιαίτερα 
τρόφιμα όσον αφορά τις απαιτήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως ια), οι υποχρεωτικές 
ενδείξεις που απαριθμούνται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 αναγράφονται στη 
συσκευασία ή στην ετικέτα, ενώ πρέπει να 
διασφαλίζεται σαφώς το ευανάγνωστο.

Στο πλαίσιο μιας διαδικασίας 
διαβούλευσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
εκπονεί από κοινού με τους σχετικούς 
εκπροσώπους συμφερόντων δεσμευτικούς 
κανόνες για το ευανάγνωστο των 
πληροφοριών για τους καταναλωτές σε 
τρόφιμα. Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν 
ως αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού δια της συμπληρώσεώς του, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 49, παράγραφος 3.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.

Τροπολογία 143
Tiziano Motti, Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Οι υποχρεωτικές ενδείξεις που 
απαριθμούνται στο άρθρο 9, παράγραφος 
1, παρουσιάζονται κατά τρόπον ώστε να 
εξασφαλίζεται σημαντική αντίθεση 
μεταξύ των τυπογραφικών χαρακτήρων 
και του φόντου, να είναι ευανάγνωστες 
και ανεξίτηλες.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό για τον καταναλωτή να μπορεί ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει τις υποχρεωτικές 
πληροφορίες που προβλέπει το άρθρο 9, παράγραφος 1.

Τροπολογία 144
Frank Engel

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 

διαγράφεται
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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.

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 145
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 146
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ευρωπαϊκές οργανώσεις καταναλωτών 
και άλλους ενδιαφερόμενους παράγοντες, 
κανόνες που προσδιορίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο πρέπει να εφαρμοσθούν τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 14, 
παράγραφος 1, ώστε να εξασφαλισθεί η 
αναγνωσιμότητα των πληροφοριών για τα 
τρόφιμα από τους καταναλωτές, σε 
συσκευασίες ή περιέκτες με πολύ 
περιορισμένη επιφάνεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναγνωσιμότητα των πληροφοριών για τα τρόφιμα σε μικρού μεγέθους προϊόντα παραμένει 
προβληματική: κατά γενικό κανόνα, στα προϊόντα με εκτυπώσιμη επιφάνεια μικρότερη των 80 
cm², μόνο ένα μέρος των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 9 πρέπει να είναι 
υποχρεωτικές. Με την παρούσα τροπολογία, ωστόσο, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει, μαζί με 
όλους τους σχετικούς φορείς, τρόπους για την ευανάγνωστη αναγραφή των πληροφοριών για τα 
τρόφιμα σε μικρές επιφάνειες.

Τροπολογία 147
Emma Mcclarkin

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.

Or. en
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Τροπολογία 148
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. nl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφεύγονται οι υπερβολές. Εάν παρέχονται πάρα πολλές πληροφορίες, οι ετικέτες 
των τροφίμων παύουν να εκπληρώνουν τον ενημερωτικό τους ρόλο. Τούτο αντιβαίνει στο 
σκοπό που εξυπηρετούν, δηλαδή στο να μπορούν οι καταναλωτές να κάνουν πιο ενσυνείδητες 
επιλογές τροφίμων και διατροφής.

Τροπολογία 149
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα 
τρόφιμα είναι διαθέσιμες πριν από την 
πραγματοποίηση της αγοράς και 
εμφανίζονται στο υλικό που υποστηρίζει 
την εξ αποστάσεως πώληση ή παρέχονται 
με άλλα κατάλληλα μέσα·

α) οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα 
τρόφιμα είναι διαθέσιμες πριν από την 
σύναψη της σύμβασης και είναι 
αναγνώσιμες κατά τρόπο κατάλληλο για 
το χρησιμοποιούμενο μέσο εξ 
αποστάσεως επικοινωνίας και ο 
καταναλωτής λαμβάνει τις υποχρεωτικές 
πληροφορίες σε διατηρήσιμο μέσο, μέσα 
σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη 
σύναψη της σύμβασης και το αργότερο 
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κατά την παραλαβή του τροφίμου, 
σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 2, 
του παρόντος κανονισμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διατύπωση αντιστοιχεί στην προσέγγιση που χρησιμοποιείται σε άλλα σχετικά 
νομοθετήματα της ΕΕ.

Τροπολογία 150
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) οι ενδείξεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο στ), δεν 
απαιτείται να αναγράφονται στο σημείο 
πώλησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να είναι ενημερωμένος ο καταναλωτής πριν αποφασίσει, πρέπει οπωσδήποτε να έχει στη 
διάθεσή του όλες τις πληροφορίες που επιβάλλει το άρθρο 9, παράγραφος 1. Μπορεί, ωστόσο, 
να γίνει μια εξαίρεση για την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, που θα μπορούσε να μην 
είναι γνωστή κατά τη στιγμή της αγοράς.

Τροπολογία 151
Olle Schmidt

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 
κατανοητή από τους καταναλωτές των 

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

των κρατών μελών στα οποία πωλείται το 
τρόφιμο, περιλαμβανομένων των τυφλών 
και των ατόμων με μειωμένη όραση.

Or. sv

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 152
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες του άρθρου 9, παράγραφος 1, στοιχεία β) "κατάλογος των συστατικών", δ) 
"ποσότητα ορισμένων συστατικών ή κατηγοριών συστατικών" και ζ) "τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες 
διατήρησης ή χρήσης" πρέπει να είναι επίσης υποχρεωτικές για προϊόντα που είναι 
συσκευασμένα σε γυάλινες φιάλες προς επαναχρησιμοποίηση.
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Τροπολογία 153
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 154
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της συνεχούς εξέλιξης της νομοθεσίας όσον αφορά την επισήμανση των τροφίμων, 
σήμερα ο αριθμός των υποχρεωτικών πληροφοριών είναι πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με το 
παρελθόν και επιπλέον η επισήμανση είναι συχνά πολυγλωσσική. Για τους λόγους αυτούς, 
εκτιμάται ότι για τους σκοπούς της εξαίρεσης, η μεγαλύτερη επιφάνεια πρέπει να αυξηθεί σε 100 
cm2 τουλάχιστον.

Τροπολογία 155
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Στην περίπτωση συσκευασιών ή 
περιεκτών των οποίων η μεγαλύτερη 
εκτυπώσιμη επιφάνεια έχει εμβαδόν 
μικρότερο από 100 cm2 ή των οποίων η 
καθαρή ποσότητα είναι μικρότερη των 30 
g, 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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Eine Ausnahme für Kleinpackungen unter 10 cm² wird den Anforderungen der Praxis nicht 
gerecht. Auf einem 2 mal 5 cm großen Etikett können die geforderten Angaben nicht oder 
zumindest nicht in der aktuell vorgeschriebenen Schriftgröße angebracht werden. So hat etwa 
eine Süßware in Riegelformat eine größte Oberfläche von 70 cm². Um eine praxisgerechte 
Ausnahmebestimmung für Kleinpackungen festzulegen, sollte daher die Ausnahme auf 
Packungen, deren größte bedruckbare Oberfläche weniger als 100 cm² beträgt, erweitert 
werden. Alternativ dazu sollten Packungen unter 30 g Nettofüllmenge ausgenommen werden 
(Vgl. österreichische Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV 1968 und 1973 § 5): z.B. 
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Portionsverpackungen von Konfitüren oder Butter in der Gastronomie (ca 25g) oder 
Kaugummiverpackungen (ca 14g). Damit würde den Anforderungen an die heutige Praxis 
Rechnung getragen.

Τροπολογία 156
Anja Weisgerber

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι εξαιρέσεις για μικρότερες συσκευασίες είναι ανεπαρκείς και δυσεφάρμοστες και ως εκ 
τούτου, πρέπει να διευρυνθούν. 

Τροπολογία 157
Cornelis de Jong

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 

2. Στην περίπτωση συσκευασιών ή 
περιεκτών των οποίων η μεγαλύτερη 
εκτυπώσιμη επιφάνεια έχει εμβαδόν 
μικρότερο από 80 cm2, απαιτείται η 
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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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες στα ιδιαιτέρως μικρά προϊόντα πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως 
στοιχειώδη, διότι, σε άλλη περίπτωση, οι παραγωγοί θα υποχρεώνονται να χρησιμοποιούν 
μεγαλύτερες συσκευασίες ή περιέκτες από ό,τι είναι αναγκαίο για τα προϊόντα αυτά.

Τροπολογία 158
Emma Mcclarkin

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.

Or. en
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Τροπολογία 159
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

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 160
Anna Maria Corazza Bildt

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 
άρθρο 29, με την εξαίρεση των όσων 
αναφέρονται στο άρθρο 9, παράγραφος 1, 
στοιχείο γ).
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Or. en

Αιτιολόγηση

Mandatory particulars and content (art 9 and article 29) should not apply to non pre-packed 
food or for mass caterers (restaurants, canteens, schools and hospitals). The amount of small 
and middle sized enterprises supplying non pre-packed food is high and labelling should, 
through the perspective of lowering costs and bureaucracy, not be mandatory for this 
category of suppliers. Also the procedures are most often not standardised: ingredients 
change on a daily basis. It should also be borne in mind that the traditional food production 
sector is particularly responsible for preserving regional specialities, for creativity and for 
innovation and thus ensures the diversity of the products available. It is therefore important 
to exclude these producers from the nutrition declaration requirement. Any ingredient listed 
in Annex II causing allergies or intolerances, and any substance derived there from should 
not be included in this exception.

Τροπολογία 161
Cornelis de Jong

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 
άρθρο 29.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προϊόντα για άμεση διάθεση στους καταναλωτές παράγονται και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
βιοτεχνικής ή χειροτεχνικής παραγωγής τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων μονάδων ομαδικής 
εστίασης ή και γεωργικών επιχειρήσεων άμεσης εμπορίας. Σε αυτές τις επιχειρήσεις δεν 
εφαρμόζονται τυποποιημένες διαδικασίες, τα δε υλικά και οι χρησιμοποιούμενες ουσίες 
αλλάζουν σε καθημερινή βάση. Πρέπει επίσης να υπάρξει προβληματισμός για το γεγονός ότι 
ακριβώς η βιοτεχνία τροφίμων αποτελεί την εγγύηση για τη διατήρηση των περιφερειακών 
ιδιότυπων προϊόντων, για δημιουργικότητα και για καινοτομία, και διασφαλίζει κατ' αυτόν τον 
τρόπο την ποικιλία της προσφοράς. Είναι συνεπώς σημαντικό να εξαιρεθούν οι συγκεκριμένοι 
παραγωγοί από την υποχρεωτική διατροφική δήλωση.
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Τροπολογία 162
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ειδικές διατάξεις σχετικά με τη 
χρησιμοποίηση της ονομασίας των 
τροφίμων και των ενδείξεων που τα
συνοδεύουν θεσπίζονται στο 
παράρτημα V.

2. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται, στο 
κράτος μέλος εμπορίας, η ονομασία του 
τροφίμου με την οποία ένα προϊόν 
νομίμως παρασκευάζεται και διατίθεται 
στο εμπόριο στο κράτος μέλος 
παραγωγής.
Ωστόσο, εφόσον η εφαρμογή των άλλων 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, 
ιδίως των προβλεπόμενων στο άρθρο 9, 
δεν επιτρέπει στους καταναλωτές του 
κράτους μέλους εμπορίας να γνωρίζουν 
την πραγματική φύση του τροφίμου και 
να το διακρίνουν από τα τρόφιμα με τα 
οποία θα μπορούσαν να το συγχέουν, η 
ονομασία του τροφίμου συνοδεύεται από 
άλλες περιγραφικές πληροφορίες οι 
οποίες αναγράφονται δίπλα σε αυτήν.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η ονομασία 
πώλησης του κράτους μέλους παραγωγής 
δεν χρησιμοποιείται στο κράτος μέλος 
εμπορίας όταν το τρόφιμο που φέρει αυτή 
την ονομασία απέχει, ως προς τη σύνθεση 
ή την παρασκευή του, από το τρόφιμο 
που είναι γνωστό υπό την ονομασία αυτή, 
ώστε οι διατάξεις των εδαφίων 1 και 2 
δεν είναι επαρκείς για να εξασφαλίζουν 
την ορθή ενημέρωση των καταναλωτών 
στο κράτος μέλος εμπορίας.
Η ονομασία πωλήσεως δεν είναι δυνατόν 
να αντικατασταθεί με εμπορικό ή 
βιομηχανικό σήμα ή με εμπορική 
ονομασία.
Η ονομασία πωλήσεως περιλαμβάνει ή 
συνοδεύεται από ένδειξη της φυσικής 
καταστάσεως του τροφίμου ή της ειδικής 
επεξεργασίας που έχει υποστεί 
(παραδείγματος χάριν: σε σκόνη, 
λιοφιλιωμένο, κατεψυγμένο, 
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συμπυκνωμένο, καπνιστό), στην 
περίπτωση που η παράλειψη της 
ενδείξεως αυτής θα μπορούσε να 
προκαλέσει εσφαλμένη εντύπωση στον 
αγοραστή.
Σε όλα τα τρόφιμα τα οποία έχουν 
υποστεί επεξεργασία με ιονίζουσα 
ακτινοβολία πρέπει να αναγράφεται η 
ένδειξη "ακτινοβολημένο" ή 
"επεξεργασμένο με ιονίζουσα 
ακτινοβολία".
Το παράρτημα V περιλαμβάνει ειδικές 
απαιτήσεις για την ονομασία πώλησης 
"κιμάς".

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση στον στόχο "απλούστευση και βελτίωση της νομοθεσίας" 
θα πρέπει οι διατάξεις για την "ονομασία κυκλοφορίας" ενός τροφίμου να ρυθμιστούν σε ένα 
άρθρο στο κείμενο του κανονισμού (εν προκειμένω : άρθρο 18). Η έως τώρα ρύθμιση της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ ήταν σαφής και μονοσήμαντη και για αυτό το λόγο θα πρέπει να 
ενσωματωθεί στον παρόντα κανονισμό (πρβλ. άρθρο 5).

Τροπολογία 163
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 164
Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(e) κρασί, όπως ορίζεται στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, 
μπίρα και οινοπνευματώδη, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] της […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την 

(ε) κρασί και προϊόντα κρασιού, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2008, 
σχετικά με την κοινή οργάνωση της 
αμπελοοινικής αγοράς1 και το άρθρο 2, 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
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περιγραφή, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου. Η Επιτροπή 
καταρτίζει έκθεση μετά [πέντε χρόνια από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] σχετικά με την εφαρμογή του 
άρθρου 19 για τα εν λόγω προϊόντα, και 
μπορεί να συνοδεύει την έκθεση αυτή με 
ειδικά μέτρα για τον καθορισμό των 
κανόνων για την επισήμανση των 
συστατικών. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του,
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3·

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 προϊόντων2, παρόμοια 
προϊόντα που παράγονται από άλλα 
φρούτα εκτός των σταφυλιών, μηλίτης 
οίνος, απιδίτης οίνος, μπίρα, 
οινοπνευματώδη, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με τον 
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, 
την επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών3, και άλλα 
αλκοολούχα ποτά. Η Επιτροπή καταρτίζει 
έκθεση μετά [πέντε χρόνια από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού] σχετικά 
με την εφαρμογή του άρθρου 19 για τα 
προϊόντα που αναφέρονται στο παρόν 
στοιχείο, και μπορεί να συνοδεύει την 
έκθεση αυτή με ειδικά μέτρα για τον 
καθορισμό των κανόνων για την 
επισήμανση των συστατικών. Τα μέτρα 
αυτά αποφασίζονται οσάκις χρειάζεται
σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες:
i) όσον αφορά τα προϊόντα που 
εμφαίνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
479/2008, σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
113 παράγραφος 1 του κανονισμού αυτού 
και καθορίζεται στο άρθρο 195, 
παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση 
κοινής οργάνωσης των γεωργικών 
αγορών και ειδικών διατάξεων για 
ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος 
κανονισμός ΚΟΑ)4·
ii) όσον αφορά τα προϊόντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
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του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1601/91, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 13 του εν λόγω κανονισμού·
iii) όσον αφορά τα προϊόντα που 
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
110/2008, σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 25, 
παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού·
iv) όσον αφορά άλλα προϊόντα, σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 49, 
παράγραφος 3.
Με την επιφύλαξη των ιδιαιτεροτήτων 
που εντοπίζονται μέσω των ανωτέρω 
διαδικασιών για προϊόντα που 
αναφέρονται στα σημεία i), ii) και iii) της 
παραγράφου 1, τα μέτρα που εμφαίνονται 
στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται με 
συνέπεια και καθίστανται εφαρμοστέα 
ταυτόχρονα για όλα τα προϊόντα που 
απαριθμούνται στο άρθρο 20 στοιχείο ε) 
και στο άρθρο 29 παράγραφος 1.
1. ΕΕ L 148, 6.6.2008, σ. 1.
2. ΕΕ L 149, 14.6.1991, σ. 1.
3 ΕΕ L 39, 13.2.2008, σ. 16.
4. ΕΕ L 299, 16.11.2007, σ. 1.

Or. en

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.
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Τροπολογία 165
Emma Mcclarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) κρασί και προϊόντα κρασιού, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2008 
σχετικά με την κοινή οργάνωση της 
αμπελοοινικής αγοράς1 και το άρθρο 2, 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 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 προϊόντων2 και παρόμοια 
προϊόντα που παράγονται από άλλα 
φρούτα εκτός των σταφυλιών, μηλίτης 
οίνος, απιδίτης οίνος, μπίρα, 
οινοπνευματώδη, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με τον 
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, 
την επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών3, και τα άλλα 
αλκοολούχα ποτά. Η Επιτροπή, το …* το 
αργότερο, καταρτίζει έκθεση σχετικά με 
την εφαρμογή του άρθρου 19 για τα εν 
λόγω προϊόντα, και μπορεί να συνοδεύει 
την έκθεση αυτή με ειδικά μέτρα για τον 
καθορισμό των κανόνων για την 
επισήμανση των συστατικών. Τα μέτρα 
αυτά αποφασίζονται οσάκις χρειάζεται
σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

i) όσον αφορά τα προϊόντα που 
εμφαίνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
479/2008, σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
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113 παράγραφος 1 του κανονισμού αυτού 
και καθορίζεται στο άρθρο 195 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 22ςα Οκτωβρίου 
2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης 
των γεωργικών αγορών και ειδικών 
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά 
προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ)4·
ii) όσον αφορά τα προϊόντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1601/91, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 13 του εν λόγω κανονισμού·
iii) όσον αφορά τα προϊόντα που 
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
110/2008, σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 25, 
παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού·
iv) όσον αφορά άλλα προϊόντα, σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 49, 
παράγραφος 3.
Με την επιφύλαξη των ιδιαιτεροτήτων 
που εντοπίζονται μέσω των ανωτέρω 
διαδικασιών για προϊόντα που 
αναφέρονται στα σημεία i), ii) και iii) της 
παραγράφου 1, τα μέτρα που εμφαίνονται 
στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται με 
συνέπεια και καθίστανται εφαρμοστέα 
ταυτόχρονα για όλα τα προϊόντα που 
απαριθμούνται στο άρθρο 20 στοιχείο ε) 
και στο άρθρο 29 παράγραφος 1.
1. ΕΕ L 148 της 6.6.2008, σελ. 1.
2. ΕΕ L 149 της 14.6.1991, σελ. 1.
3 ΕΕ L 39 της 13.2.2008, σελ. 16.
4. ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σελ. 1.

Στην ΕΕ να συμπληρωθεί η ημερομηνία: πέντε 
χρόνια από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 166
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) κρασί, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, 
προϊόντα κρασιού όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2008 
σχετικά με την κοινή οργάνωση της 
αμπελοοινικής αγοράς και στον 
κανονισμό (ΕΚ) 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 προϊόντων, μπύρα 
φρούτων, μπίρα και οινοπνευματώδη, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008
σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την 
παρουσίαση, την επισήμανση και την 
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων 
των οινοπνευματωδών ποτών και άλλα 
αλκοολούχα ποτά. Η Επιτροπή καταρτίζει 
έκθεση μετά [πέντε χρόνια από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού] σχετικά 
με την εφαρμογή του άρθρου 19 για τα εν 
λόγω προϊόντα, και μπορεί να συνοδεύει 
την έκθεση αυτή με ειδικά μέτρα για τον 
καθορισμό των κανόνων για την 
επισήμανση των συστατικών. Τα μέτρα 
αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3·

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 167
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Δεν θεωρούνται συστατικά τροφίμου:

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 168
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 - στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ουσίες που χρησιμοποιούνται στις 
αυστηρά αναγκαίες ποσότητες ως διαλύτες 

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

ή φορείς για μικροκαλλιέργειες, πρόσθετα 
τροφίμων, αρωματικές ύλες, ένζυμα ή 
άλλες ουσίες με φυσιολογικό ή 
τεχνολογικό σκοπό.

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 169
Anna Maria Corazza Bildt

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) το τρόφιμο δεν είναι 
προσυσκευασμένο και επισημαίνεται 
εμφανώς στο χώρο πώλησης ότι:
- οι πελάτες θα λαμβάνουν πληροφορίες 
σχετικά με τυχόν αλλεργιογόνες ουσίες 
απευθείας από τον πωλητή και/ή μέσω 
εκτεθειμένου ενημερωτικού υλικού, και 
- οι πελάτες θα ενημερώνονται για 
οιαδήποτε πιθανότητα διασταυρούμενης 
μόλυνσης· ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Information concerning potential allergens is very important for allergic persons in 
connection with food which is not pre-packed, i.e. in a bakery or in a mass catering. But far-
reaching allergy labelling for non pre-packed products is virtually impossible to provide. It 
would place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive 
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disadvantage and increase their costs.  In addition, the possibility of cross-contamination 
cannot be excluded in premises where the area available for processing is limited. Therefore, 
the retailer of non pre-packed food can choose the method of informing the customer i.e. 
through a sales talk, by a clear sign, in a menu or via a hand-out.

Τροπολογία 170
Cornelis de Jong

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) το τρόφιμο δεν είναι 
προσυσκευασμένο και επισημαίνεται 
εμφανώς στο χώρο πώλησης ότι:
- οι πελάτες μπορούν να λαμβάνουν 
πληροφορίες σχετικά με αλλεργιογόνες 
ουσίες απευθείας από τον πωλητή και/ή 
μέσω εκτεθειμένου ενημερωτικού υλικού, 
και
- οι πελάτες πληροφορούνται ότι δεν 
μπορεί να αποκλειστεί η διασταυρούμενη 
μόλυνση.

Or. en

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. Η υποχρεωτική εμφανής αναγραφή διασφαλίζει νομική βεβαιότητα για τις 
επιχειρήσεις.
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Τροπολογία 171
Cornelis de Jong

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:
Α. ημερομηνία ελάχιστης 
διατηρησιμότητας:
α) 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.

Or. en

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 172
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 173
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η διατροφική επισήμανση (εφεξής 
«διατροφική επισήμανση») πρέπει να 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

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

β) τις ποσότητες πρωτεϊνών, 
υδατανθράκων και λιπαρών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παρούσα σειρά με την οποία παρουσιάζονται τα διατροφικά στοιχεία στις διατροφικές 
επισημάνσεις (δηλαδή ενέργεια, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λιπαρά) πρέπει να διατηρηθεί. Η 
γενική αναφορά που υπάρχει στις αιτιολογικές σκέψεις 32 και 33 σε "ορισμένα διατροφικά 
στοιχεία που είναι σημαντικά για τη δημόσια υγεία" δεν δικαιολογεί την αλλαγή της σειράς. 
Εξάλλου, όλες οι διατροφικές συστάσεις αναφέρονται στις αναφερθείσες μακροθρεπτικές 
ουσίες, των οποίων το είδος έχουν συνηθίσει και μάθει οι καταναλωτές. Η αλλαγή της σειράς 
των θρεπτικών ουσιών θα είχε ως αποτέλεσμα την αναγκαστική τροποποίηση όλων (!) των 
ετικετών που υπάρχουν στην αγορά της ΕΕ. Τούτο είναι δυσανάλογο.

Τροπολογία 174
Lara Comi

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) εξαιρουμένων των ποτών με 
περιεκτικότητα σε οινόπνευμα μεγαλύτερη 
από 1,2% κατ’ όγκον, τις ποσότητες 
πρωτεϊνών, λιπαρών, κορεσμένων, 
υδατανθράκων, υδρογονανθράκων -με 
ειδική αναφορά στα σάκχαρα- ινών και 
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αλατιού. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Η διατροφική δήλωση πρέπει να συμβαδίζει είτε με την εμπειρία που έχουν διαμορφώσει οι 
ευρωπαίοι καταναλωτές με το πέρασμα του χρόνου (οδηγία 90/496/ΕΚ), είτε με τον Codex 
Alimentarius, και κατά συνέπεια πρέπει να περιλαμβάνει τις τιμές που αφορούν την ομάδα "Big 
8" (ενεργειακή αξία, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, σάκχαρα, λιπαρά, κεκορεσμένα λιπαρά οξέα, 
τροφικές ίνες και νάτριο) ανά 100g/ml και/ή ανά μερίδα.

Τροπολογία 175
Philippe Juvin, Damien Abad

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

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 176
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

κορεσμένων, υδατανθράκων -με ειδική 
αναφορά στα σάκχαρα- και αλατιού.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 177
Cornelis de Jong

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) τις ποσότητες κορεσμένων και trans 
λιπαρών οξέων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ποσότητες κεκορεσμένων και trans-λιπαρών οξέων πρέπει να περιλαμβάνονται στη 
διατροφική δήλωση λόγω των αποδεδειγμένων επιπτώσεων. Λόγω της επιβλαβούς επίπτωσης 
στην υγεία τα trans-λιπαρά οξέα έχουν ήδη απαγορευθεί στη Δανία. 

Τροπολογία 178
Cornelis de Jong

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 

Στην περίπτωση των αλκοολούχων 
ποτών, εξαιρουμένου του κρασιού, η 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
περιλαμβάνει την ενεργειακή αξία και τις 
ποσότητες υδατανθράκων.
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Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου. Η Επιτροπή 
καταρτίζει έκθεση μετά [πέντε χρόνια 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] σχετικά με την εφαρμογή 
της παρούσας παραγράφου για τα εν 
λόγω προϊόντα, και μπορεί να συνοδεύει 
την έκθεση αυτή με ειδικά μέτρα για τον 
καθορισμό των κανόνων για υποχρεωτική 
διατροφική δήλωση όσον αφορά τα εν 
λόγω προϊόντα. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία μια διαφοροποίηση μεταξύ του κρασιού και των άλλων οινοπνευματωδών 
ποτών. Παρέχεται ήδη ένα εξαντλητικό σύνολο τεχνικών προτύπων τα οποία καλύπτουν 
πλήρως όλες τις οινολογικές πρακτικές, τις μεθόδους παρασκευής και τα μέσα παρουσίασης και 
επισήμανσης των κρασιών, εξασφαλίζοντας έτσι ότι καλύπτονται όλα τα στάδια της διαδικασίας 
παραγωγής και ότι οι καταναλωτές προστατεύονται και ενημερώνονται δεόντως.

Τροπολογία 179
Frank Engel

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 

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

προϊόντα που παράγονται από άλλα 
φρούτα εκτός των σταφυλιών, μηλίτης 
οίνος, απιδίτης οίνος, 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 του άρθρου 19 για τα εν 
λόγω προϊόντα, και μπορεί να συνοδεύει 
την έκθεση αυτή με ειδικά μέτρα για τον 
καθορισμό των κανόνων για την 
επισήμανση των συστατικών. Τα μέτρα 
αυτά αποφασίζονται οσάκις χρειάζεται
σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

i) όσον αφορά τα προϊόντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1601/91, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 13 του εν λόγω κανονισμού·
ii) όσον αφορά τα προϊόντα που 
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
110/2008, σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 25, 
παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού·
iii) όσον αφορά τα λοιπά προϊόντα, 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 49 
παράγραφος 3.
Με την επιφύλαξη των ιδιαιτεροτήτων 
που εντοπίζονται μέσω των ανωτέρω 
διαδικασιών για προϊόντα που 
αναφέρονται στα σημεία i) και ii) της 
παραγράφου 1, τα μέτρα που εμφαίνονται 
στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται με 
συνέπεια και καθίστανται εφαρμοστέα 
ταυτόχρονα για όλα τα προϊόντα που 
απαριθμούνται στο άρθρο 20 στοιχείο ε) 
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και στο άρθρο 29 παράγραφος 1.

Or. en

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 180
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
στο κρασί, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999, στα προϊόντα 
κρασιού όπως ορίζονται στους 
κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 479/2008 και 
αριθ. 1601/1991, στη μπύρα φρούτων, 
στη μπύρα και στα οινοπνευματώδη, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008, και στα 
άλλα αλκοολούχα ποτά. Η Επιτροπή 
καταρτίζει έκθεση μετά [πέντε χρόνια από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] σχετικά με την εφαρμογή του 
άρθρου 19 για τα εν λόγω προϊόντα, και 
μπορεί να συνοδεύει την έκθεση αυτή με 
ειδικά μέτρα για τον καθορισμό των 
κανόνων για την επισήμανση των 
συστατικών. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού διά 
της συμπλήρωσής του, θεσπίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 49, παράγραφος 3.
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ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 181
Philippe Juvin, Damien Abad

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) ίνες· διαγράφεται
ζ) πρωτεΐνες·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ως επακόλουθο της τροπολογίας στο άρθρο 29, παράγραφος 1, στοιχείο β).

Τροπολογία 182
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 Η διατροφική δήλωση μπορεί επίσης να 
περιλαμβάνει τις ποσότητες ενός ή 

2 Η διατροφική επισήμανση μπορεί επίσης 
να περιλαμβάνει επιπροσθέτως τις 
ποσότητες ενός ή περισσοτέρων από τα 
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περισσοτέρων από τα ακόλουθα: ακόλουθα ή συστατικά αυτών ή των 
αναφερομένων στην παράγραφο 1 
ομάδων ουσιών:

(α) trans-λιπαρά οξέα· (α) trans-λιπαρά οξέα·

aa) Κορεσμένα λιπαρά οξέα

β) μονοακόρεστα· β) μονοακόρεστα·

γ) πολυακόρεστα· γ) πολυακόρεστα·

δ) πολυόλες·

δα) πολυόλες·

ε) άμυλο· ε) άμυλο·

στ) ίνες· στ) ίνες·

ζ) πρωτεΐνες·
ζα) σάκχαρα·

ζβ) νάτριο·

ζγ) χοληστερόλη·

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

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

θ) άλλες ουσίες σύμφωνα με τον 
κανονισμό αριθ. 1925/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006 
σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και 
ανόργανων συστατικών και ορισμένων 
άλλων ουσιών στα τρόφιμα1.
____
1 ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σελ. 26.

Or. de

Αιτιολόγηση

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“.

Auch Bestandteile eines Nährstoffs sollen in Fortführung der bisherigen Rechtslage umfasst 
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sein (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).

In Absatz 2 muss es anstelle von „transisomere Fettsäuren“ trans-Fettsäuren heißen, 
Cholesterin ist zu ergänzen.

Die korrekte Übersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte 
„Zuckerarten“ lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Die Liste der Nährstoffe, die freiwillig in der Nährwertkennzeichnung angegeben werden 
können, sollte im Einklang mit anderen EG-Rechtsvorschriften (ua EG-AnreicherungsVO) 
stehen. Absatz 2 ist daher entsprechend zu ergänzen. 

Τροπολογία 183
Emma Mcclarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχεία στ, ζ και η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

η) άλλες ουσίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα XIII, τμήμα A.
Μπορούν επίσης να περιλαμβάνονται 
συστατικά των ανωτέρω κατηγοριών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε έναν κανονισμό περί πληροφοριών για τρόφιμα με αποδέκτες τους καταναλωτές έχει 
σημασία να μην απαιτείται αναγραφή πληροφοριών που δεν κατανοεί το κοινό στις οποίες 
απευθύνονται. Μελέτες καταδεικνύουν ότι οι καταναλωτές δεν κατανοούν ήδη μερικές από τις 
πληροφορίες στις ετικέτες. Όσον αφορά τη διατροφή οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τις 
θερμίδες παρά τα joules, μονάδα που προτιμούν οι επιστήμονες και επομένως εκτός του πεδίου 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 

Τροπολογία 184
Emma Mcclarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 185
Othmar Karas

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

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 
δηλούμενων τιμών και αυτών που 
καθορίζονται κατά τη διάρκεια των 
επισήμων ελέγχων, μπορούν να 
αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 49 
παράγραφος 2.

Οι κανόνες εφαρμογής της δήλωσης της 
ενέργειας και των θρεπτικών ουσιών όσον 
αφορά την ακρίβεια των δηλούμενων 
τιμών, όπως οι διαφορές μεταξύ των 
δηλούμενων τιμών και αυτών που 
καθορίζονται κατά τη διάρκεια των 
επισήμων ελέγχων, πρέπει να οριστούν
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2, 
κατόπιν γνωμοδότησης της αρχής, όταν 
τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός.

Or. de

Αιτιολόγηση

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die  Durchschnittswerte auf das  Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben. 
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 
eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
Nährstoffen in einem Produkt  je nach Ernte oder Sorte  natürlichen Schwankungen. Aus 
diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.

Τροπολογία 186
Liem Hoang Ngoc

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 
ποσοτικοποιούνται στην ετικέτα, με την 
προϋπόθεση ότι δηλώνονται οι αριθμοί 
ημερίδων που περιέχονται στη 

1. Εκτός από τη διατροφική δήλωση ανά 
100g ή ανά 100ml που αναφέρεται στο 
άρθρο 31 παράγραφος 2, η ενεργειακή 
αξία των τροφίμων που είναι χωρισμένα 
σε ίσες μερίδες ή που μπορούν εύκολα να 
χωρισθούν σε ίσες μερίδες εκφράζεται 
ανά μερίδα, όπως ποσοτικοποιείται στην 
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συσκευασία. ετικέτα Οι υπόλοιπες πληροφορίες που 
παρέχονται μπορούν επίσης να 
εκφράζονται ανά μερίδα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αναγραφή της ενεργειακής αξίας ανά 100 g ή 100 ml δεν είναι κατ' ανάγκη καίρια για τους 
καταναλωτές που βρίσκονται απέναντι σε τρόφιμα το βάρος και ο όγκος των οποίων 
ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό.
Καλό θα ήταν, λοιπόν, όσον αφορά τα τρόφιμα που επιδέχονται συσκευασία ανά μερίδες, η 
ενεργειακή τους αξία να εκφράζεται συστηματικά ανά μερίδα, προκειμένου να παρέχονται στους 
καταναλωτές ακριβείς και εύληπτες πληροφορίες.

Τροπολογία 187
Othmar Karas

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 Επιπροσθέτως προς τη διατροφική
επισήμανση ανά 100g ή ανά 100ml η 
διατροφική επισήμανση μπορεί να 
εκφράζεται ανά μερίδα με την 
προϋπόθεση ότι αναφέρεται ποσοτικά η 
μερίδα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Γλωσσική προσαρμογή στο αγγλικό κείμενο („in addition“). 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 188
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εκτός από τη διατροφική δήλωση ανά 
100 g ή ανά 100 ml που αναφέρεται στο 
άρθρο 31 παράγραφος 2, οι πληροφορίες 
επιτρέπεται να εκφράζονται ανά μερίδα, 
όπως ποσοτικοποιούνται στην ετικέτα, υπό 
τον όρον ότι δηλώνονται οι αριθμοί 
μερίδων που περιέχονται στη συσκευασία.

1. Εκτός από τη διατροφική δήλωση ανά 
100 g ή ανά 100 ml που αναφέρεται στο 
άρθρο 31 παράγραφος 2, οι πληροφορίες 
επιτρέπεται να εκφράζονται ανά μερίδα, 
όπως ποσοτικοποιούνται στην ετικέτα, υπό 
τον όρον ότι δηλώνονται οι αριθμοί 
μερίδων που περιέχονται στη συσκευασία. 
Οι μερίδες μπορούν να δηλώνονται με τη 
χρήση του όρου "μερίδα" ή 
εικονοσυμβόλου της μερίδας.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη υπογράψει εθελοντικές συμφωνίες σχετικά με 
την κατά προσέγγιση ποσότητα ενός προϊόντος που συνιστά μερίδα. Η βιομηχανία κάνει ήδη 
χρήση εικονοσυμβόλων για να δηλώσει τη μερίδα. Η έκφραση "μερίδα" ή το αντίστοιχο 
εικονοσύμβολο - κουταλάκι του γλυκού, κουτάλι σούπας, κύπελλο ή κάτι παρεμφερές - θα 
βοηθήσει τους καταναλωτές να κατανοήσουν και θα τους δώσει μια καλύτερη εικόνα για τη 
συμβολή του προϊόντος στη διατροφή τους. 

Τροπολογία 189
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η ποσότητα ενέργειας και θρεπτικών 
ουσιών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
εκφράζεται ανά 100g ή ανά 100ml. 
Επιπλέον, η ενεργειακή αξία και οι 
ποσότητες θρεπτικών ουσιών μπορούν να 
εκφράζονται ανά μερίδα.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Εκτιμάται ότι η παροχή διατροφικών πληροφοριών ανά μερίδα έχει μεγαλύτερη σημασία για 
τους καταναλωτές ενώ οι πληροφορίες αυτές όταν παρέχονται με βάση τα 100g/ml ενδέχεται να 
οδηγήσουν σε εσφαλμένες ερμηνείες. Στην περίπτωση αυτή, θα ήταν πιο περίπλοκο για τον 
καταναλωτή να υπολογίσει την πρόσληψη των διαφόρων ουσιών που απαριθμούνται και, κατά 
συνέπεια, να διαμορφώσει μια ισόρροπη διατροφή.

Τροπολογία 190
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η ποσότητα ενέργειας και θρεπτικών 
ουσιών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
εκφράζεται ανά 100g ή ανά 100ml ή, είτε 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 
παράγραφος 1 επιπροσθέτως ή 
αποκλειστικά στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφοι 2 
και 3, ανά μερίδα.

Or. en

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. Επιπροσθέτως, μπορεί να δοθεί η δυνατότητα να εκφράζονται οι ποσότητες ανά μερίδα, 
όπως δηλώνεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2.

Τροπολογία 191
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

εκφράζεται σύμφωνα με τη μονάδα 
μέτρησης της καθαρής ποσότητας ανά 
100g ή ανά 100ml ή ανά μερίδα.

Or. de

Αιτιολόγηση

In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten und deutlichen Unterschieden in 
Ernährungsgewohnheiten und –verhalten ist es wenig praktikabel, gesetzlich einheitliche 
Portionsgrößen festzuschreiben. Nur wenn der Verbraucher Informationen über die Menge 
an Nährstoffen erhält, die er mit einer Portion aufnimmt, kann er diese bestmöglich nutzen. 
Die Portionsgröße muss sich an den jeweiligen Verzehrsgewohnheiten orientieren. Diese 
unterscheiden sich je nach der regionalen Ernährungskultur. Verzehrsgerechte 
Portionsgrößen können daher besser von den Herstellern im jeweiligen Vermarktungsgebiet 
definiert werden.

Τροπολογία 192
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – εδάφια 1 α, 1 β, 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επιπλέον, η ποσότητα ενέργειας και 
θρεπτικών ουσιών μπορεί να εκφράζεται 
ανά μερίδα.
Όταν το τρόφιμο συσκευάζεται σε 
ατομικές μερίδες, αναγράφεται επίσης η 
ποσότητα ενέργειας και θρεπτικών 
συστατικών που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.
Όταν παρέχονται πληροφορίες ανά 
μερίδα, αναγράφεται ο αριθμός των 
μερίδων που περιλαμβάνει κάθε 
συσκευασία, το δε μέγεθος της μερίδας 
είναι ρεαλιστικό και παρουσιάζεται ή 
εξηγείται με τρόπο κατανοητό από το 
μέσο καταναλωτή.
Η Επιτροπή αναπτύσσει κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με την αναγραφή 

Die Mengenangaben der Nährwertkennzeichnung sollen sich auf dieselben Einheiten der 
Nettofüllmenge des Lebensmittels beziehen, um eine allfällige Täuschung der Konsumenten zu 
vermeiden.
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ρεαλιστικών ποσοτήτων μερίδας, σε 
συνεργασία με τις επιχειρήσεις τροφίμων 
και τις αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών. Τα ανωτέρω μέτρα, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, θεσπίζονται με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to 
compare products directly. Accordingly, as a matter of principle these indications should also 
be mandatory for foods packaged as portions. Naturally enough, it should also be possible to 
express the amount of energy and nutrients per portion in the specific case of foods packaged 
as portions. In order to make it easier for consumers to obtain the information they require, it 
should be compulsory to indicate portion size where individual portions are supplied in 
multipacks. In the case of multi-portion packagings, indication of the number of portions in 
the package is helpful, as a way of placing the energy indication per portion in context. The 
definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. For 
example, consumers can more easily understand what is meant by a portion consisting of 
eight units or items (e.g. in the case of biscuits) or of half a cup (e.g. in the case of nuts) than 
corresponding indications in grams. In addition, portion sizes should be based on realistic 
average consumption in order to rule out misleading indications. For example, the portion 
size of 25 g often indicated on packaging has proved to be an unrealistic point of reference.

Τροπολογία 193
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διατροφική δήλωση επιτρέπεται να 
εκφράζεται μόνον ανά μερίδα, αν το 
τρόφιμο είναι προσυσκευασμένο ως 
ατομική μερίδα.

2. Η διατροφική δήλωση επιτρέπεται να 
εκφράζεται μόνον ανά μερίδα, αν το 
τρόφιμο είναι προσυσκευασμένο ως 
ατομική μερίδα. Οι μερίδες μπορούν να
δηλώνονται με τη χρήση του όρου 
"μερίδα" ή εικονοσυμβόλου της μερίδας.

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Η βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη υπογράψει εθελοντικές συμφωνίες σχετικά με 
την κατά προσέγγιση ποσότητα ενός προϊόντος που συνιστά μερίδα. Η βιομηχανία κάνει ήδη 
χρήση εικονοσυμβόλων για να δηλώσει τη μερίδα. Η έκφραση "μερίδα" ή το αντίστοιχο 
εικονοσύμβολο - κουταλάκι του γλυκού, κουτάλι σούπας, κύπελλο ή κάτι παρεμφερές - θα 
βοηθήσει τους καταναλωτές να κατανοήσουν και θα τους δώσει μια καλύτερη εικόνα για τη 
συμβολή του προϊόντος στη διατροφή τους.

Τροπολογία 194
Emilie Turunen

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. Οι ποσότητες ενέργειας και θρεπτικών 
ουσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 εκφράζονται ανά 100 g ή ανά 100 ml.

Or. en

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.

Τροπολογία 195
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Die Angabe der Energie- und Nährstoffmenge pro 100 g oder pro 100 ml  gibt dem 
Konsumenten die Möglichkeit, Produkte direkt zu vergleichen. Deshalb sollten diese Angaben 
grundsätzlich auch bei Portionsverpackungen verpflichtend vorgeschrieben sein. Die 
zusätzliche Angabe der Energie- und Nährstoffmenge pro Portion sollte natürlich 
insbesondere für Portionsverpackungen möglich sein. Um dem Verbraucher die Orientierung 
zu erleichtern, sollte die Portionsangabe bei fertig abgepackten Einzelportionen verpflichtend 
sein. Bei Mehrportionen- Verpackungen ist die Angab der Anzahl der in der Packung 
enthaltenen Portionen hilfreich, um die Energieangabe pro Portion einzuordnen.Die 
Definition der Portionsgröße dient dem Realitätsbezug der Verbraucher. So können 
Verbraucher z. B. eine Portion von acht Einheiten bzw. Stückzahlen (Keksen) oder einer 
halben Tasse (z. B. Nüsse) leichter zuordnen als die entsprechenden Grammangaben. Die 
Portionsgröße sollte sich darüber hinaus an dem realistischen Durchschnittskonsum der 
Verbraucher orientieren, um irreführende Angaben zu vermeiden. (Die häufig vorgegebene 
Portionsgröße von 25 g hat sich z. B. als unrealistische Bezugsgröße erwiesen).
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Τροπολογία 196
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Οι ποσότητες ενέργειας και 
θρεπτικών συστατικών που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, πρέπει να αφορούν 
πάντα το έτοιμο προς κατανάλωση 
προϊόν. Στην ετικέτα πρέπει να 
αναγράφονται ακριβείς οδηγίες σχετικά 
με την επεξεργασία από την οποία 
προέκυψαν οι ενδείξεις.    

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ενδείξεις σχετικά με την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά πρέπει να αφορούν πάντα το 
έτοιμο προς κατανάλωση προϊόν, επειδή η ποσότητα θρεπτικών ουσιών στη μορφή με την οποία 
προσφέρεται το προϊόν μπορεί να αλλάξει σημαντικά με την επεξεργασία (π.χ τηγάνισμα, 
βράσιμο).  Η επεξεργασία από την οποία προέκυψαν οι ενδείξεις, πρέπει να περιγράφεται με 
ακρίβεια στην ετικέτα, ούτως ώστε να είναι δυνατή η κατανόηση των ενδείξεων για τον 
καταναλωτή και η επαλήθευσή της μέσω ελέγχων.

Τροπολογία 197
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφοι 3 και 4

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 

διαγράφεται
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του μέρους Α του παραρτήματος XI.

Or. en

Αιτιολόγηση

An indication of a percentage on the reference intake should not be mandatory information. 
Individuals have different dietary needs and even daily recommended quantity cannot reflect 
the variety of needs. It is up to the individula to make a free informed choice on daily quantity 
suitable to him/her. Furthermore, it is crucial not to place costly labelling burdens and create 
more bearaucracy for entreprises, especiallly not for Small and Middle sized companies. The 
indication of 100ml/ 100g is a transparent and comprehensible measure and constitutes 
therefore as a sufficent mandatory information.

Τροπολογία 198
Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα επίπεδα των θρεπτικών ουσιών στη 
διατροφική δήλωση στο εμπρόσθιο 
τμήμα της συσκευασίας σύμφωνα με το 
άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
αναγράφονται μέσω ενός συστήματος 
κωδικοποίησης πολλών χρωμάτων. Τα 
χρώματα πράσινο, φαιοκίτρινο και 
κόκκινο υποδηλώνουν ότι ένα τρόφιμο 
περιέχει τις θρεπτικές ουσίες σε μικρή, 
μέση ή υψηλή ποσότητα. Η πληροφορία 
αυτή αναγράφεται ανά 100 g ή ανά 100ml. 
Ο καθορισμός των ποσοτήτων αναφοράς 
για υψηλά, μέσα ή χαμηλά επίπεδα των 
θρεπτικών αυτών ουσιών θεσπίζεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 49, 
παράγραφος 3 βάσει γνωμοδότησης της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας 
Τροφίμων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικατοπτρίζει τις έρευνες που κατέδειξαν ότι οι καταναλωτές επιθυμούν 
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στο πρόσθιο μέρος της συσκευασίας περιορισμένες διατροφικές πληροφορίες με ερμηνευτικά 
στοιχεία. Προτιμούν τη χρήση του κόκκινου, φαιοκίτρινου και πράσινου χρώματος που 
υποδηλώνει κατά πόσο ένα τρόφιμο περιέχει υψηλή, μέση ή χαμηλή ποσότητα των θρεπτικών 
αυτών ουσιών.

Τροπολογία 199
Lara Comi

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ορισμένα τρόφιμα δεν καταναλώνονται σε ποσότητα 100g/ml έχει σημασία τα 
ποσοστά των καθορισμένων προσλαμβανομένων ποσοτήτων αναφοράς να μπορούν να 
εκφράζονται ανά μερίδα του προϊόντος. 

Τροπολογία 200
Othmar Karas

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 

3 Η υποχρεωτική διατροφική επισήμανση
μπορεί να εκφραστεί, κατά περίπτωση, ως 
ποσοστό των προσλαμβανόμενων 
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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.

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Γλωσσική προσαρμογή του γερμανικού κειμένου στο αγγλικό κείμενο. Μια υποχρεωτική 
επισήμανση της ενδεικτικής ημερήσιας πρόσληψης αντιτίθεται στον προαιρετικό χαρακτήρα της 
πρωτοβουλίας GDA και πρέπει κατά συνέπεια να απορριφθεί. Η επισήμανση της ενδεικτικής 
ημερήσιας πρόσληψης εφαρμόζεται επί του παρόντος από την ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων 
στα μεμονωμένα τρόφιμα και παρουσιάζεται στους καταναλωτές. Όπως συμφωνήθηκε στην 
πλατφόρμα της ΕΕ, πρέπει τώρα να αναμένονται τα πρώτα δεδομένα, κατά πόσον η 
πρωτοβουλία επισήμανσης της βιομηχανίας τροφίμων είναι επιτυχής.

Τροπολογία 201
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 202
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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 των 
ακόλουθων διατροφικών τιμών (ενέργεια, 
λιπαρά, κορεσμένα, σάκχαρα, αλάτι) 
εκφράζεται επιπροσθέτως 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.

Or. de

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 203
Emilie Turunen

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 204
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32
Έκφραση σε βάση «ανά μερίδα»

διαγράφεται

1 Εκτός από τη διατροφική δήλωση ανά 
100g ή ανά 100ml που αναφέρεται στο 
άρθρο 31 παράγραφος 2, οι πληροφορίες 
μπορεί να εκφράζονται ανά μερίδα, όπως 
ποσοτικοπούνται στην ετικέτα, με την 
προϋπόθεση ότι δηλώνονται οι αριθμοί 
ημερίδων που περιέχονται στη 
συσκευασία.
2 Η διατροφική δήλωση μπορεί να 
εκφράζεται μόνο σε βάση «ανά μερίδα», 
αν το τρόφιμο είναι προσυσκευασμένο ως 
ατομική μερίδα.
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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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ένδειξη της θρεπτικής αξίας με βάση τη μερίδα ρυθμίζεται ήδη στην τροπολογία στο άρθρο 
31, παράγραφος 2.

Τροπολογία 205
Emilie Turunen

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 δήλωση ανά 
100g ή ανά 100ml που αναφέρεται στο 
άρθρο 31 παράγραφος 2, οι πληροφορίες 
μπορεί να εκφράζονται ανά μερίδα στην 
οπίσθια πλευρά της συσκευασίας με 
αναγραφή του αριθμού μερίδων που 
περιέχονται στη συσκευασία υπό την 
προϋπόθεση ότι το μέγεθος της μερίδας 
βασίζεται σε γνωμοδότησης της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας 
Τροφίμων.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 206
Emilie Turunen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 207
Róża Thun Und Hohenstein

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 εκ των προτέρων 
χωρισμένο σε μια ή περισσότερες μερίδες 
του ίδιου μεγέθους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι η απλούστευση. Τα τρόφιμα που έχουν σαφώς χωριστεί σε μια ή 
περισσότερες ξεχωριστές μερίδες του ιδίου μεγέθους πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας 
μεταχείρισης με τα προσυσκευασμένα τρόφιμα ως ατομική μερίδα.
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Τροπολογία 208
Lara Comi

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.

Or. it

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 209
Othmar Karas

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 αποκλειστικά σε βάση «ανά 
μερίδα», αν το τρόφιμο είναι 
προσυσκευασμένο ως ατομική μερίδα ή 
περιέχει ποσοτικά διαχωρισμένες 
ατομικές μερίδες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ένδειξη της θρεπτικής αξίας αποκλειστικά ανά μερίδα θα ήταν προπάντων χρήσιμη σε 
τρόφιμα τα οποία καταναλώνονται σαφώς σε μικρότερη ποσότητα των 100 g (π.χ. μαρμελάδες, 
εδώδιμα έλαια, κλπ.)



PE438.135v03-00 100/157 AM\802277EL.doc

EL

Τροπολογία 210
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 32 α
Διατύπωση με βάση το καθαρό βάρος

Όσον αφορά τα τρόφιμα που δεν 
επιδέχονται συσκευασία ανά μερίδες, 
εκτός από τη διατροφική δήλωση για τα 
100g ή τα 100 ml που προβλέπεται στο 
άρθρο 31, παράγραφος 2, η ενεργειακή 
τους αξία εκφράζεται ανάλογα με το 
συνολικό καθαρό βάρος του εν λόγω 
τροφίμου. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αναγραφή της ενεργειακής αξίας ανά 100 g ή 100 ml δεν είναι κατ' ανάγκη καίρια για τους 
καταναλωτές που βρίσκονται απέναντι σε τρόφιμα το βάρος και ο όγκος των οποίων 
ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό.
Καλό θα ήταν, λοιπόν, όσον αφορά τα τρόφιμα που δεν επιδέχονται συσκευασία ανά μερίδες, η 
ενεργειακή τους αξία να εκφράζεται συστηματικά ανάλογα με το συνολικό καθαρό βάρος του εν 
λόγω τροφίμου, προκειμένου να παρέχονται στους καταναλωτές ακριβέστερες και πιο εύληπτες 
πληροφορίες.

Τροπολογία 211
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 33 διαγράφεται
Πρόσθετες μορφές έκφρασης
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, 
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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
β) βασίζεται είτε σε εναρμονισμένες 
προσλαμβανόμενες ποσότητες αναφοράς 
είτε, όταν αυτές δεν υπάρχουν, σε γενικώς 
αποδεκτές επιστημονικές συμβουλές 
σχετικά με τις ποσότητες πρόσληψης 
όσον αφορά την ενέργεια ή τις θρεπτικές 
ουσίες· και
γ) υποστηρίζεται από στοιχεία που 
αποδεικνύουν την κατανόηση και τη 
χρήση της παρουσίασης των 
πληροφοριών από το μέσο καταναλωτή.
2. Οι εν λόγω πρόσθετες μορφές 
έκφρασης, οι οποίες αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, αναγνωρίζονται στο 
πλαίσιο του εθνικού συστήματος που 
αναφέρεται στο άρθρο 44.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πλήρης εναρμόνιση είναι ο μόνος τρόπος διασφάλισης της κοινής αγοράς.

Τροπολογία 212
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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:
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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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μία γραφική παράσταση μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην καλύτερη κατανόηση της 
επισήμανσης της θρεπτικής αξίας από τον καταναλωτή.
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Τροπολογία 213
Lara Comi

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 
παρουσιάζονται στο ίδιο οπτικό πεδίο. 
Παρουσιάζονται, όπου ενδείκνυται, από 
κοινού σε σαφή μορφότυπο και με την 
ακόλουθη σειρά: ενέργεια, πρωτεΐνες, 
υδατάνθρακες με ειδική αναφορά στα 
σάκχαρα,  λιπαρά, κεκορεσμένα λιπαρά, 
ίνες και αλάτι. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία οι υποχρεωτικές διατροφικές πληροφορίες να εμφανίζονται όλες στο ίδιο οπτικό 
πεδίο αλλά όχι υποχρεωτικά στο κύριο οπτικό πεδίο.

Τροπολογία 214
Philippe Juvin, Damien Abad

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 
περιλαμβάνονται στο κύριο οπτικό πεδίο. 
Παρουσιάζονται, όπου ενδείκνυται, από 
κοινού σε σαφή μορφότυπο και με την 
ακόλουθη σειρά: ενέργεια, πρωτεΐνες, 
υδατάνθρακες, με ειδική αναφορά στα 
σάκχαρα, λιπαρά, κεκορεσμένα λιπαρά 
οξέα, τροφικές ίνες και νάτριο.

Or. fr
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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 215
Othmar Karas

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 
29 παράγραφος 1 παρουσιάζονται, από 
κοινού σε σαφή μορφότυπο και με την 
ακόλουθη σειρά: ενέργεια, πρωτεΐνες, 
υδατάνθρακες και λιπαρά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Wo auf der Verpackung die Nährwertkennzeichnung erfolgen soll, sollte weiterhin der 
Disposition des Unternehmers überlassen bleiben („Hauptschauseite“, Sichtfeld oder an 
einem anderen Platz). Ausreichend Flexibilität ist gefordert, um unterschiedliche 
Verpackungsgrößen und mehrsprachige Aufmachungen berücksichtigen zu können.An der 
bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: Brennwert, 
Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale Verweis in den 
Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile für die 
öffentliche Gesundheit von Bedeutung ist...“, bietet keine Grundlage für eine Änderung der 
Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen auf die 
genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe gewöhnt 
und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, dass 
sämtliche (!) am europäischen Markt befindlichen Etiketten zu ändern wären. Das ist 
unverhältnismäßig.
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Τροπολογία 216
Lara Comi, Tiziano Motti

Πρόταση κανονισμού
¢ñèñï 34 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 49 
παράγραφος 3, έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2011 η Επιτροπή καθορίζει ειδικά 
κριτήρια σχετικά με τις εξαιρέσεις από 
την υποχρεωτική διατροφική δήλωση για 
τις μικρομεσαίες γεωργικές, βιοτεχνικές 
και εμπορικές  επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
πώλησης/γαστρονομίας και του 
εφοδιασμού (τομέας Horeca). 

Or. it

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων δικαιολογείται για δύο ειδών λόγους: 
1. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία διάκριση μεταξύ των διαφόρων τομέων παραγωγής 

που εξυπηρετούν τους ίδιους σκοπούς·
2. Με βάση τη θεμελιώδη εκτίμηση ότι για τις μικρές μη τυποποιημένες παραγωγές και την 

καθημερινή επιλογή μεταξύ ισοδύναμων συστατικών το δελτίο πώλησης (προϊόντα 
χύδην) και η ετικέτα (προσυσκευασμένα προϊόντα) δεν μπορεί να περιλαμβάνουν 
ισχυρισμούς διατροφής.

Τροπολογία 217
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν η διατροφική δήλωση για τρόφιμα 
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV 
είναι υποχρεωτική λόγω μιας ένδειξης 
που αφορά τη θρεπτική αξία ή την υγεία, 
δεν πρέπει να εμφανίζεται στο κύριο 
οπτικό πεδίο.
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Or. de

Αιτιολόγηση

In Anhang IV aufgeführte Lebensmittel sind von der vorgeschriebenen Nährwertdeklaration 
ausgenommen, da sie nicht signifikante Mengen von Nährstoffen enthalten. Nach Artikel 7 der 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 und Artikel 17 Absatz 3 des gegenwärtigen Entwurfes sind 
jedoch alle – auch die in Anhang IV aufgeführten – Lebensmittel zu einer 
Nährwertdeklaration verpflichtet, wenn sie eine nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe 
machen. Die Verpflichtung, dass die vorgeschriebene Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld 
erscheinen muss, ist auf kleinen Verpackungen nicht umsetzbar (z.B. Kaugummiprodukte). 
Wenn Lebensmittel, die in Anhang IV aufgeführt werden, eine nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angabe machen, sollten sie deshalb von der Verpflichtung, dass sich die 
Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld befinden muss, ausgenommen werden.

Τροπολογία 218
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Οι ενδείξεις παρουσιάζονται με μορφή 
πίνακα και με τους αριθμούς σε 
αντιστοίχιση. Όπου δεν το επιτρέπει ο 
χώρος, η δήλωση παρουσιάζεται σε 
γραμμική μορφή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Όπου στη συσκευασία πρέπει να γίνεται η διατροφική επισήμανση, θα πρέπει και περαιτέρω να 
αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του επιχειρηματία ("κύρια πλευρά", οπτικό πεδίο ή σε ένα 
άλλο σημείο). Απαιτείται επαρκής ευελιξία προκειμένου να είναι δυνατόν να λαμβάνονται 
υπόψη διαφορετικά μεγέθη συσκευασίας και πολύγλωσσες εμφανίσεις.
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Τροπολογία 219
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που προβλέπονται 
διατροφικές δηλώσεις για ένα προϊόν που 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV για 
λόγους που συνδέονται με τη διατροφή ή 
την υγεία, οι εν λόγω δηλώσεις δεν 
αναγράφονται στο κύριο οπτικό πεδίο.

Or. it

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση προϊόντων που εξαιρούνται σύμφωνα με το παράρτημα IV, εννοείται ότι η 
ύπαρξη ένδειξης που σχετίζεται, π.χ., με την υγεία θα έχει ως συνέπεια την υποχρέωση 
αναγραφής των ισχυρισμών διατροφής. Για τα προϊόντα που είναι συσκευασμένα σε 
συσκευασίες μικρού μεγέθους εκτιμάται ότι οι πληροφορίες αυτές δεν πρέπει να αναγράφονται 
στο κύριο οπτικό πεδίο.

Τροπολογία 220
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εκτός των άλλων διατάξεων του 
παρόντος άρθρου, η ενεργειακή αξία που 
αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 
στοιχεία α) αναγράφεται στο κύριο 
οπτικό πεδίο, κατά προτίμηση μέσω ενός 
κωδικού συστήματος πολλαπλών 
χρωμάτων. Όπου χρησιμοποιείται τέτοιο 
σύστημα, τα χρώματα πράσινο, κίτρινο ή 
φαιοκίτρινο και κόκκινο υποδεικνύουν 
εάν ένα τρόφιμο έχει χαμηλή, μέση ή 
υψηλή ενεργειακή αξία. Η πληροφορία 
αυτή αναγράφεται ανά 100 g ή ανά 
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100ml. Ο καθορισμός των ποσοτήτων 
αναφοράς για υψηλά, μέσα ή χαμηλά 
επίπεδα των θρεπτικών αυτών ουσιών 
θεσπίζεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται 
στο άρθρο 49, παράγραφος 3 και 
βασίζεται σε γνωμοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας 
Τροφίμων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι η πείρα όσον αφορά τα συστήματα επισήμανσης με χρήση κώδικα πολλών χρωμάτων 
είναι θετική, είναι πολύ νωρίς για να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν από τώρα 
ένα τέτοιο σύστημα. Χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες και έρευνα. Αυτό δηλώνεται και 
στην αιτιολογική σκέψη 38, που ζητεί περαιτέρω έρευνες σχετικά με την κατανόηση των 
πληροφοριών εκ μέρους των καταναλωτών στα διάφορα κράτη μέλη ούτως ώστε, αν χρειασθεί, 
να εφαρμοσθούν εναρμονισμένα συστήματα του είδους αυτού.

Τροπολογία 221
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι η απλούστευση.
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Τροπολογία 222
Emma Mcclarkin

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.

Or. en

Τροπολογία 223
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

(α) οι εν λόγω μορφές παρουσίασης δεν 
παραπλανούν τον καταναλωτή· και
β) υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία 
κατανόησης αυτών των μορφών 
παρουσίασης από το μέσο καταναλωτή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά παρεμποδίζεται από 
υποχρεωτικές εθνικές ειδικές ρυθμίσεις στον τομέα της επισήμανσης των τροφίμων. Αντίθετα, 
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στην τροπολογία στο άρθρο 33, παράγραφος 1, δίδεται το έναυσμα για εθελοντική προσέγγιση 
όσον αφορά την επισήμανση με την μορφή γραφικής παράστασης. 

Τροπολογία 224
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Γραφικά σχήματα ή σύμβολα για την 
παρουσίαση της διατροφικής δήλωσης 
μπορούν να χρησιμοποιούνται υπό την 
προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι 
ακόλουθες βασικές απαιτήσεις:

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

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα σύμβολα των θρεπτικών ουσιών θα πρέπει να εναρμονιστούν σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να 
είναι δυνατή η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων.

Τροπολογία 225
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6 Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει κανόνες 
σχετικά με άλλες πτυχές της παρουσίασης 
της διατροφική δήλωσης, εκτός αυτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 5. Τα 
μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 

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

αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκύπτει από την διαγραφή του άρθρου 34, παράγραφος 5.

Τροπολογία 226
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35 διαγράφεται
Ισχύουσες προδιαγραφές
1. Όταν πληροφορίες για τα τρόφιμα που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 
παρέχονται σε εθελοντική βάση, 
ικανοποιούν τις σχετικές ειδικές 
προδιαγραφές που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. 
2. Με την επιφύλαξη της επισήμανσης 
σύμφωνα με ειδική κοινοτική νομοθεσία, 
ισχύουν οι παράγραφοι 3 και 4 όταν η 
χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης 
ενός τροφίμου αναφέρεται εθελοντικά 
ώστε να πληροφορούνται οι καταναλωτές 
ότι το τρόφιμο προέρχεται από την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή μια 
συγκεκριμένη χώρα ή τόπο. 
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).
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4. Για το κρέας, εκτός του βοδινού και 
μοσχαρίσιου, η ένδειξη της χώρας 
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης 
μπορεί να δίνεται ως ένας ενιαίος τόπος 
μόνον εάν τα ζώα έχουν γεννηθεί, 
εκτραφεί και σφαγεί στην ίδια χώρα ή 
τόπο. Στις άλλες περιπτώσεις πρέπει να 
παρέχονται πληροφορίες για κάθε έναν 
από τους διάφορους τόπους γέννησης, 
εκτροφής και σφαγής.
5. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικούς 
κανόνες για την εφαρμογή της 
παραγράφου 3. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.
6. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικούς 
κανόνες σχετικά με τους όρους και τα 
κριτήρια χρήσης των ενδείξεων που 
παρέχονται εθελοντικά. Τα μέτρα αυτά, 
που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Existing rules relating to provision of origin labelling should be maintained. They foresee the 
indication of origin or provenance on voluntary basis unless the omission of such provisions 
would mislead the consumer as to the true origin or provenance of the foodstuff. The origin of 
a foodstuff is the place of the last transformation, which changes its nature.
Example of the application of this article:
The « made in (member state) » is compulsory for certain export destinations. Sometimes 
export packaging and EU packaging are common - in this case the destination country makes 
the « made in ... » statement compulsory.
Art. 35.3 of the present proposal specifies: « Where the country of origin or the place of 
provenance of the food is not the same as the one of its primary ingredient(s), the country of 
origin or place of provenance of those ingredients shall also be given." This leads to 
situations, which have nothing to do with reasonable consumer information. For instance: 
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cake containing eggs and rich in cocoa. Here eggs and cocoa are the two main ingredients 
(for which QUID should also be applied) 
According to art. 35.3 of the proposal, the labelling should be: made in Belgium - prepared 
with eggs from France and the Netherlands and with cocoa powder from Côte d'Ivoire, 
Ghana and Cameroon (and this possibly in several languages).

It is often impossible to know the provenance of meats at the time of producing the labels 
(often printed in advance for several months at a time). The use of multiple provenance meats 
might vary according to season, characteristics of the meats in question in relation to their 
purpose and price. This reflects the reality of commercial practices.

Τροπολογία 227
Emma Mcclarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν οι πληροφορίες για τα τρόφιμα οι οποίες παρέχονται σε εθελοντική βάση απαιτείται να 
αναγράφονται με τον ίδιο τρόπο όπως και στα προϊόντα για τα οποία η αναγραφή είναι 
υποχρεωτική, είναι πολύ πιθανό οι παραγωγοί να σταματήσουν να τις παρέχουν εθελοντικά. Ως 
εκ τούτου, η πρόταση αυτή θα έχει ως συνέπεια να λαμβάνουν οι καταναλωτές λιγότερες 
πληροφορίες από ό,τι λαμβάνουν σήμερα.
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Τροπολογία 228
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, 
επιτρέπεται να εξακολουθούν να 
αναφέρονται περαιτέρω προαιρετικές 
διατροφικές πληροφορίες για ορισμένες 
στοχοθετημένες ομάδες, όπως π.χ. 
παιδιά, στο βαθμό που οι εν λόγω ειδικές 
τιμές αναφοράς έχουν τεκμηριωθεί 
επιστημονικά, δεν παραπλανούν τον 
καταναλωτή και είναι σύμφωνες με τους 
γενικούς όρους που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι τιμές αναφοράς που καθορίζονται στο Παράρτημα XI Β αφορούν τον μέσο όρο των 
ενήλικων ατόμων. Τιμές αναφοράς που αποκλίνουν από αυτές, για προϊόντα που αφορούν μία 
ειδικότερη ομάδα στόχο, π.χ. παιδιά, οι οποίες έχουν ήδη εισαχθεί από τη βιομηχανία και οι 
οποίες έχουν τεκμηριωθεί από επιστημονικής απόψεως θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι 
αποδεκτές ως πρόσθετη πληροφορία.

Τροπολογία 229
Philippe Juvin, Damien Abad

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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 
προϊόντα1,  τον κανονισμό(ΕΚ) αριθ. 
510/2006 της 20ής Μαρτίου 2006 για την 
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χώρα ή τόπο. 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, την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, (ΕΚ) 
αριθ. 1782/2003, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, 
(ΕΚ) αριθ. 3/2008 και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2392/86 και 
(ΕΚ) αριθ. 1493/19993 , 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 και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του 
Συμβουλίου4 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, ισχύει η παράγραφος 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.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί το ακριβές πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 2.  Σκοπός της 
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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 230
Philippe Juvin, Damien Abad

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.

Or. fr

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 231
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 232
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο VI

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 233
Damien Abad

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38 διαγράφεται
Εθνικές διατάξεις για τις πρόσθετες 

υποχρεωτικές ενδείξεις
1. Εκτός από τις υποχρεωτικές ενδείξεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 9 
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παράγραφος 1 και στο άρθρο 10, τα 
κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 42, να 
απαιτούν πρόσθετες υποχρεωτικές 
ενδείξεις για ορισμένους τύπους ή 
κατηγορίες τροφίμων, που να 
αιτιολογούνται από τα ακόλουθα:
a) την προστασία της δημόσιας υγείας·
β) την προστασία των καταναλωτών·
γ) την πρόληψη της απάτης·
δ) την προστασία των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, 
των ενδείξεων προέλευσης, των 
ελεγχόμενων ονομασιών προέλευσης και 
την πρόληψη του αθέμιτου 
ανταγωνισμού.
2. Δυνάμει της παραγράφου 1, τα κράτη 
μέλη μπορούν να θεσπίζουν μέτρα 
σχετικά με την υποχρεωτική ένδειξη της 
χώρας καταγωγής ή του τόπου 
προέλευσης τροφίμων, μόνον όταν 
υπάρχει αποδεδειγμένη διασύνδεση 
ανάμεσα σε ορισμένες ποιότητες του 
τροφίμου και την καταγωγή ή την 
προέλευσή του. Όταν κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τα εν λόγω μέτρα, τα κράτη 
μέλη παρέχουν στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι η πλειονότητα των 
καταναλωτών προσδίδει ιδιαίτερη αξία 
στην παροχή αυτής της πληροφορίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές διατάξεις μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο στην εσωτερική αγορά, δημιουργώντας 
πρόσθετο κόστος για τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί η εσωτερική αγορά.
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Τροπολογία 234
Lara Comi, Tiziano Motti

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

α) την προστασία της δημόσιας υγείας·
β) την προστασία των καταναλωτών·
γ) την πρόληψη της απάτης·
δ) την προστασία των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, 
των ενδείξεων προέλευσης, των 
ελεγχόμενων ονομασιών προέλευσης και 
την πρόληψη του αθέμιτου 
ανταγωνισμού.
2. Δυνάμει της παραγράφου 1, τα κράτη 
μέλη μπορούν να θεσπίζουν μέτρα σχετικά 
με την υποχρεωτική ένδειξη της χώρας 
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης 
τροφίμων, μόνον όταν υπάρχει 
αποδεδειγμένη διασύνδεση ανάμεσα σε 
ορισμένες ποιότητες του τροφίμου και την 
καταγωγή ή την προέλευσή του. Όταν 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τα εν λόγω 
μέτρα, τα κράτη μέλη παρέχουν στοιχεία 
που να αποδεικνύουν ότι η πλειονότητα 
των καταναλωτών προσδίδει ιδιαίτερη αξία 
στην παροχή αυτής της πληροφορίας.

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Τυχόν προτάσεις που δεν θα ήταν κατάλληλα αιτιολογημένες θα ακύρωναν την κοινή δέσμευση 
των κρατών μελών να αναπτύξουν την εσωτερική αγορά. Στην πρόταση κανονισμού πρέπει να 
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προβλέπεται  η υποχρέωση αναγραφής της χώρας προέλευσης/του τόπου προέλευσης αλλά όχι 
υποχρεωτικά.

Τροπολογία 235
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν δυνατότητα επιλογής ως προς τη χρήση κωδικοποιημένου 
συστήματος επισήμανσης με πολλά χρώματα. 

Τροπολογία 236
Frank Engel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

αιτιολογούνται από τα ακόλουθα, εφόσον 
τα μέτρα αυτά δεν παρεμποδίζουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών στην 
εσωτερική αγορά:

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο νέο κανονισμό που έχει ως στόχο να ενοποιήσει και να απλοποιήσει τους κανόνες 
επισήμανσης της ΕΕ, και σύμφωνα μάλιστα με το θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας, 
είναι σημαντικό οι εθνικοί κανόνες να μην αντίκεινται σε αυτούς τους στόχους. Κρίνεται 
επομένως σκόπιμο να προστεθεί η απαίτηση, οι νέοι κανόνες να μην παρεμποδίζουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 237
Emma Mcclarkin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τέτοιου τύπου μέτρα δεν επιτρέπεται να 
εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των 
αγαθών στην εσωτερική αγορά.

Or. en

Τροπολογία 238
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δυνάμει της παραγράφου 1, τα κράτη 
μέλη μπορούν να θεσπίζουν μέτρα 
σχετικά με την υποχρεωτική ένδειξη της 
χώρας καταγωγής ή του τόπου 
προέλευσης τροφίμων, μόνον όταν 
υπάρχει αποδεδειγμένη διασύνδεση 
ανάμεσα σε ορισμένες ποιότητες του 
τροφίμου και την καταγωγή ή την 

διαγράφεται
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προέλευσή του. Όταν κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τα εν λόγω μέτρα, τα κράτη 
μέλη παρέχουν στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι η πλειονότητα των 
καταναλωτών προσδίδει ιδιαίτερη αξία 
στην παροχή αυτής της πληροφορίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρόσθετες εθνικές ρυθμίσεις θα αποτελούσαν εμπόδιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
αγαθών στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Επιπλέον, δεδομένου ότι γίνεται δεκτό ότι τα 
τρόφιμα στην ΕΕ τηρούν τη σαφή κοινοτική νομοθεσία, δεν είναι απαραίτητη η παροχή 
συμπληρωματικών πληροφοριών από τα κράτη μέλη όπως προτείνεται στην παράγραφο αυτή. 

Τροπολογία 239
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

38α. Εκτός από τις απαιτήσεις των 
άρθρων 34 παράγραφοι 1 και 2, τα κράτη 
μέλη μπορούν, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 42, να 
αποφασίσουν να προωθήσουν πρόσθετα 
προαιρετικά συστήματα για να 
παρουσιάσουν τις πληροφορίες σχετικά 
με τη θρεπτική αξία χρησιμοποιώντας 
άλλες μορφές έκφρασης υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτά τα εθνικά 
συστήματα:
α) αναπτύσσονται σύμφωνα με τις γενικές 
αρχές και απαιτήσεις που ορίζονται στα 
κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ·
β) αντικατοπτρίζουν τα συμπεράσματα 
ανεξάρτητης έρευνας καταναλωτών και 
εκτεταμένων διαβουλεύσεων με τους 
ενδιαφερόμενους σχετικά με το τι 
διευκολύνει καλύτερα τους καταναλωτές·
γ) βασίζονται είτε σε εναρμονισμένες 
προσλαμβανόμενες ποσότητες αναφοράς 
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είτε, ελλείψει αυτών, σε γενικώς 
αποδεκτές επιστημονικές συμβουλές 
σχετικά με τις ποσότητες πρόσληψης 
όσον αφορά την ενέργεια ή τις θρεπτικές 
ουσίες·
Η Επιτροπή διευκολύνει την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με θέματα που 
αφορούν τη θέσπιση και την εφαρμογή 
εθνικών συστημάτων και ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων 
μερών στη διεργασία αυτή. Η Επιτροπή 
καθιστά επίσης αυτές τις λεπτομέρειες 
διαθέσιμες στο κοινό. 
Το αργότερο στις ... * η Επιτροπή 
διενεργεί αξιολόγηση των 
συγκεντρωθέντων στοιχείων για τη χρήση 
και κατανόηση των διαφόρων εθνικών 
συστημάτων εκ μέρους των 
καταναλωτών με σκοπό να προσδιορισθεί 
ποιο αποδίδει καλύτερα και είναι 
περισσότερο χρήσιμο για τους 
Ευρωπαίους καταναλωτές και συντάσσει 
έκθεση. Η Επιτροπή στέλνει την έκθεση 
αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.
* Στην ΕΕ να συμπληρωθεί η 
ημερομηνία: την πρώτη ημέρα του μήνα 
πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει τα κράτη μέλη να έχουν τη δυνατότητα να προωθούν πρόσθετα προαιρετικά συστήματα 
για να παρουσιάζουν τις πληροφορίες σχετικά με τη θρεπτική αξία χρησιμοποιώντας άλλες 
μορφές έκφρασης, εάν το επιθυμούν.
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Τροπολογία 240
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 241
Emma Mcclarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα κράτη μέλη που, κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, έχουν 
ήδη εθνικούς κανόνες, μπορούν, εν 
αναμονή της θέσπισης των κοινοτικών 
διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 20 
στοιχείο ε), να διατηρήσουν τους κανόνες
αυτούς σχετικά με την αναγραφή 
καταλόγου συστατικών, στην περίπτωση 
ποτών με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα 
μεγαλύτερη από 1,2% κατ’ όγκον.
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Or. en

Τροπολογία 242
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 41 διαγράφεται
Εθνικά μέτρα για τα μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα
1. Για τρόφιμα που προσφέρονται για 
πώληση στον τελικό καταναλωτή ή στις 
μονάδες ομαδικής εστίασης μη 
προσυσκευασμένα ή για τρόφιμα που 
συσκευάζονται στον τόπο πώλησης, εφ’ 
όσον το ζητήσει ο αγοραστής, ή 
προσυσκευάζονται για άμεση πώληση, τα 
κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον 
τρόπο σύμφωνα με τον οποίο 
αναγράφονται οι ενδείξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 9 και στο άρθρο 
10.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην απαιτούν την 
αναγραφή ορισμένων ενδείξεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός 
αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), υπό την 
προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να είναι 
επαρκής η πληροφόρηση του 
καταναλωτή ή της μονάδας ομαδικής 
εστίασης.
3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των μέτρων 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 
2.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 243
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 41 διαγράφεται
Εθνικά μέτρα για τα μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα
1. Για τρόφιμα που προσφέρονται για 
πώληση στον τελικό καταναλωτή ή στις 
μονάδες ομαδικής εστίασης μη 
προσυσκευασμένα ή για τρόφιμα που 
συσκευάζονται στον τόπο πώλησης, εφ’ 
όσον το ζητήσει ο αγοραστής, ή 
προσυσκευάζονται για άμεση πώληση, τα 
κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον 
τρόπο σύμφωνα με τον οποίο 
αναγράφονται οι ενδείξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 9 και στο άρθρο 
10.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην απαιτούν την 
αναγραφή ορισμένων ενδείξεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός 
αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), υπό την 
προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να είναι 
επαρκής η πληροφόρηση του 
καταναλωτή ή της μονάδας ομαδικής 
εστίασης.
3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των μέτρων 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 
2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Enterprises in the food retail trade and the traditional food production sector, which also 
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include providers of mass catering services, as well as farmers engaged in direct marketing, 
likewise produce products for direct delivery to the consumer. There are no standardised 
procedures: ingredients change on a daily basis. It should also be borne in mind that the 
traditional food production sector is particularly responsible for preserving regional 
specialities, for creativity and for innovation and thus ensures the diversity of the products 
available. It is therefore important to exclude these producers from the nutrition declaration 
requirement. By exluding non-prepacked food, article 41 can be διαγράφεται.

Τροπολογία 244
Philippe Juvin, Damien Abad

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην απαιτούν την 
αναγραφή ορισμένων ενδείξεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός 
αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), υπό την 
προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να είναι 
επαρκής η πληροφόρηση του καταναλωτή 
ή της μονάδας ομαδικής εστίασης. Όσον 
αφορά τις ενδείξεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο γ), τα 
κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερείς 
κανόνες σχετικά με τον τρόπο αναγραφής 
τους, μετά από διαβούλευση με τους 
ενδιαφερομένους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

La mention des allergènes potentiels est extrêmement importante pour les consommateurs, 
que les denrées alimentaires soient préemballées ou non préemballées. Néanmoins, cette 
information ne doit pas être inadaptée ni excessivement contraignante, en particulier pour les 
entreprises de l'artisanat, du commerce alimentaire de proximité ou de la restauration 
commerciale. Il appartient aux Etats-membres d'en définir les modalités en accord avec les 
parties concernées (notamment associations de personnes allergiques, associations de 
consommateurs, représentants des entreprises concernées), en fonction des conditions 
pratiques et du contexte de la vente (ex. échange verbal, panneau signalisant la présence 
d'allergènes potentiels, etc.).
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Τροπολογία 245
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 246
Damien Abad

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 42 διαγράφεται
Διαδικασία κοινοποίησης

1. Όταν γίνεται παραπομπή στο παρόν 
άρθρο, τα κράτη μέλη που κρίνουν 
αναγκαία τη θέσπιση νέας νομοθεσίας 
σχετικά με τις πληροφορίες για τα 
τρόφιμα, κοινοποιούν προηγουμένως 
στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη 
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τα προβλεπόμενα μέτρα καθώς και την 
αιτιολόγησή τους.
2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
συμβουλεύεται τη μόνιμη επιτροπή για 
την τροφική αλυσίδα και την υγεία των 
ζώων που συστάθηκε με το άρθρο 58 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
178/2002, εάν κρίνει τη σχετική 
διαβούλευση χρήσιμη ή εάν το ζητήσει 
ένα κράτος μέλος.
3. Το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να 
λαμβάνει τα προβλεπόμενα μέτρα τρεις 
μόνον μήνες από την κοινοποίηση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, υπό την 
προϋπόθεση ότι η γνώμη της Επιτροπής 
δεν είναι αρνητική.
4. Εάν η γνώμη της Επιτροπής είναι 
αρνητική, κινείται η διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2 
πριν από τη λήξη αυτής της τρίμηνης 
περιόδου, ώστε να αποφασιστεί αν τα 
προβλεπόμενα μέτρα μπορούν να 
εφαρμοστούν. Η Επιτροπή μπορεί να 
ζητήσει ορισμένες τροποποιήσεις στα 
προβλεπόμενα μέτρα. Το εν λόγω κράτος 
μέλος μπορεί να εφαρμόσει τα 
προβλεπόμενα μέτρα μόνον μετά την 
έκδοση της τελικής απόφασης της 
Επιτροπής.
5. Η οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση 
μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον 
τομέα των τεχνικών προτύπων και 
κανονισμών δεν ισχύει για μέτρα που 
υπάγονται στη διαδικασία κοινοποίησης 
η οποία ορίζεται στις παραγράφους 1 έως 
4.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές διατάξεις μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο στην εσωτερική αγορά, δημιουργώντας 
πρόσθετο κόστος για τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί η εσωτερική αγορά. 



PE438.135v03-00 130/157 AM\802277EL.doc

EL

Τροπολογία 247
Emma Mcclarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση 
μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον 
τομέα των τεχνικών προτύπων και 
κανονισμών δεν ισχύει για μέτρα που 
υπάγονται στη διαδικασία κοινοποίησης 
η οποία ορίζεται στις παραγράφους 1 έως 
4.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 248
Emma Mcclarkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβουλεύεται 
τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική 
αλυσίδα και την υγεία των ζώων που
συστάθηκε με το άρθρο 58 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. Η 
Επιτροπή εισάγει επίσης μια επίσημη 
διαδικασία κοινοποίησης για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ορίζει η οδηγία 98/34/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ισχύουσες διαδικασίες για την καθιέρωση νέων μέτρων επισήμανσης χαρακτηρίζονται από 
έλλειψη διαφάνειας και δεν υπάρχουν απαιτήσεις για τη διαβούλευση με εξωτερικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς.  Καθώς οι νέοι κανόνες επισήμανσης θα έχουν δυσμενείς συνέπειες 
στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών, είναι σημαντικό να λαμβάνονται ευρέως υπόψη τα 
προτεινόμενα μέτρα και να δίνεται η δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να προβούν σε 
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σχολιασμό τους.  Οι προτάσεις δεν θα πρέπει να εγκριθούν, προτού αξιολογηθεί η συμβατότητά 
τους με τις ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς. 

Τροπολογία 249
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο VII

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 250
Damien Abad

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο VII

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κεφάλαιο διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές διατάξεις μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο στην εσωτερική αγορά, δημιουργώντας 
πρόσθετο κόστος για τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί η εσωτερική αγορά.
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Τροπολογία 251
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφοι 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 14 παράγραφος 1 εφαρμόζεται 
από [την πρώτη ημέρα του μήνα που 
ακολουθεί τα 3 χρόνια από την έναρξη 
ισχύος].
Τα άρθρα 29 έως 34 εφαρμόζονται από 
[την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που 
ακολουθεί τα 3 χρόνια από την έναρξη 
ισχύος], εκτός από την περίπτωση 
τροφίμων που έχουν επισημανθεί από 
τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων 
οι οποίες, κατά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος, διαθέτουν λιγότερους από 10 
εργαζομένους και συνολικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών ή/και ετήσιο ισολογισμό που 
δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ,  
όπου εφαρμόζονται από [την πρώτη 
ημέρα του μήνα που ακολουθεί τα 5 
χρόνια από την έναρξη ισχύος].

Το άρθρο 29 παράγραφος 34 εφαρμόζεται 
από [την πρώτη ημέρα του μήνα που 
ακολουθεί τα 5 χρόνια από την έναρξη 
ισχύος]. Τα τρόφιμα που έχουν 
επισημανθεί πριν από την έναρξη ισχύος 
μπορούν να διατεθούν στην αγορά έως 
την πλήρη εξάντληση των αποθεμάτων.

Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 17, παράγραφος 1 ισχύουν από την 
πρώτη ημέρα του μήνα 15 χρόνια μετά 
την έναρξη ισχύος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Im Sinne einer „Simplification“ soll eine einheitliche Geltungs- und Übergangsfrist festgelegt 
werden – in Übereinstimmung mit dem Artikel 52 Abs. 1 und 2 (EtikettierungsRL und 
NWKennzeichnungsRL). Keine Differenzierung zwischen KKMU/KMU/Großbetriebe 
(Gleichheitsgrundsatz), dafür eine längere Übergangsfrist für alle. 

Lebensmittel, die vor dem Geltungsbeginn der VO in den Verkehr gebracht worden sind, 
sollten bis zum Abbau der Bestände in Verkehr gebracht werden dürfen.

Für zur Wiederverwendung bestimmte Glasflaschen iSd Art 17 sollte eine Übergangsfrist von 
15 Jahren eingeführt werden, damit eine kostenschonende Umstellung erfolgen kann..
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Τροπολογία 252
Anja Weisgerber

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 100
εργαζομένους και συνολικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών ή/και ετήσιο ισολογισμό που δεν 
υπερβαίνει τα 5 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. 

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 253
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα τρόφιμα που διατέθηκαν στην αγορά 
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πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού και δεν είναι σύμφωνα προς 
τις απαιτήσεις του μπορούν να 
εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην 
αγορά έως την εξάντληση των 
αποθεμάτων τους. Πάντως, πριν από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
η Επιτροπή, μετά από διαβουλεύσεις με 
τους εκπροσώπους της βιομηχανίας 
τροφίμων και τα άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη, ορίζει μεταγενέστερη καταληκτική 
ημερομηνία πέραν της οποίας όλα τα 
προϊόντα διατροφής οφείλουν να 
συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, ασχέτως 
αποθεμάτων και ημερομηνιών λήξεως.

Or. en

Τροπολογία 254
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

α) ενεργειακή αξία· α) ενεργειακή αξία·

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

β) ενεργειακή αξία και κάθε ουσία που 
ανήκει σε μία από τις ακόλουθες 
κατηγορίες ή είναι συστατικό στοιχείο 
μιας ουσίας που ανήκει σε μία από τις 
ακόλουθες κατηγορίες:

λιπαρά, λιπαρά,

υδατάνθρακες, υδατάνθρακες,
ίνες, ίνες,

πρωτεΐνες, πρωτεΐνες,
αλάτι, νάτριο
- βιταμίνες και μέταλλα που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΧΙ μέρος Α 

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

υπάρχουν σε σημαντικές ποσότητες όπως 
ορίζεται στο παράρτημα ΧΙ μέρος Α 
σημείο 2.

2. «λιπαρά»: το σύνολο των λιπιδίων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
φωσφολιπιδίων· 

2. «λιπαρά»: το σύνολο των λιπιδίων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
φωσφολιπιδίων·

3. «κεκορεσμένα λιπαρά οξέα»: τα λιπαρά 
οξέα χωρίς διπλό δεσμό· 

3. «κεκορεσμένα λιπαρά οξέα»: τα λιπαρά 
οξέα χωρίς διπλό δεσμό άνθρακα-
άνθρακα·

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

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

5. «μονοακόρεστα»: τα λιπαρά οξέα με ένα 
διπλό δεσμό cis·  

5. «μονοακόρεστα»: τα λιπαρά οξέα με ένα 
διπλό δεσμό άνθρακα-άνθρακα που 
υπάρχει στον διπλό δεσμό cis ·

6. «πολυακόρεστα λιπαρά οξέα»: τα 
λιπαρά οξέα με διπλούς δεσμούς, cis-cis 
χωρισμένους από ομάδες μεθυλενίου· 

6. «πολυακόρεστα λιπαρά οξέα»: τα 
λιπαρά οξέα με τουλάχιστον δύο 
μεμονωμένους διπλούς δεσμούς άνθρακα-
άνθρακα·

7. «υδατάνθρακες»: κάθε υδατάνθρακας 
που μεταβολίζεται στον ανθρώπινο 
οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων των 
πολυολών·

7. «υδατάνθρακες»: κάθε υδατάνθρακας 
που μεταβολίζεται στον ανθρώπινο 
οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων των 
πολυολών·

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

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

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

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

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

10. «πρωτεΐνες»: η περιεκτικότητα σε 
πρωτεΐνες υπολογιζόμενη με τον τύπο: 
πρωτεΐνη = ολικό άζωτο κατά Kjeldahl × 
6,25· ή 6,38 για την πρωτεΐνη γάλακτος 
και 5,7l για την πρωτεΐνη σόγιας.

11. «αλάτι»: η περιεκτικότητα σε αλάτι 
υπολογιζόμενη με τον τύπο: αλάτι = νάτριο 
× 2,5

11. «αλάτι»: η περιεκτικότητα σε αλάτι 
υπολογιζόμενη με τον τύπο: αλάτι = νάτριο 
× 2,5

12. «μέση τιμή»: η τιμή που 
αντιπροσωπεύει καλύτερα την ποσότητα 
μιας θρεπτικής ουσίας που περιέχεται σε 
ένα συγκεκριμένο τρόφιμο και 

12. «μέση τιμή»: η τιμή που 
αντιπροσωπεύει καλύτερα την ποσότητα 
μιας θρεπτικής ουσίας που περιέχεται σε 
ένα συγκεκριμένο τρόφιμο και 
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αντικατοπτρίζει την ανοχή για τις 
εποχιακές διακυμάνσεις, για τις 
καταναλωτικές συνήθειες καθώς και για 
άλλους παράγοντες που μπορούν να 
επηρεάσουν την πραγματική τιμή·

αντικατοπτρίζει την ανοχή για τις 
εποχιακές διακυμάνσεις, για τις 
καταναλωτικές συνήθειες καθώς και για 
άλλους παράγοντες που μπορούν να 
επηρεάσουν την πραγματική τιμή·

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“ in Z 1.
Klarstellung im Pk.1 b dass auch Bestandteile eines Nährstoffs umfasst sind, entsprechend 
der bisherigen Rechtslage (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG). 
Klarstellung der Definitionen, die eindeutige Rückschlüsse auf die chemische Struktur 
zulassen (vgl.
Z 3, 4, 5, 6, 8, 9).
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des V.
Isomaltulose und D-Tagatose: Als zugelassenes Novel Food unterscheiden sich diese beiden 
Stoffe von den Zuckerarten und sollten daher von der Definition ausgenommen werden. Die 
korrekteÜbersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte „Zuckerarten“ 
lauten (vgl.
Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).
Berechnungsfaktoren für Milcheiweiß und Sojaeiweiß sollten im Einklang mit dem weltweiten 
Codex festgelegt werden (Codex Stan 1-1985 – General Standard for the Labelling of Pre-
packaged-Foods und Codex Stan 72-1981 for infant formula).

Τροπολογία 255
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. «σάκχαρα»: όλοι οι μονοσακχαρίτες και 
δισακχαρίτες που περιέχονται στα 

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ισομαλτουλόζη και η Δ-Ταγατόζη είναι εγκεκριμένα νέα τρόφιμα που ορίζονται ως 
υδατάνθρακες. Η ισομαλτουλόζη και η Δ-Ταγατόζη δεν πρέπει να ταξινομούνται ως "σάκχαρα", 
καθώς τα βασικά χαρακτηριστικά της φυσιολογίας τους είναι διαφορετικά από εκείνα των 
παραδοσιακών σακχάρων. Έτσι, η ισομαλτουλόζη και η Δ-Ταγατόζη είναι μεταξύ άλλων 
αβλαβείς για τα δόντια και επηρεάζουν ελάχιστα τα επίπεδα ζακχάρου στο αίμα.

Τροπολογία 256
Emma Mcclarkin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 8 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) καρπούς με κέλυφος που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
οινοπνευματωδών αποσταγμάτων. 

Or. en

Τροπολογία 257
Emma Mcclarkin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν έχουν χρησιμοποιηθεί βόειες ή 
χοίρειες πρωτεΐνες στην παραγωγή 
προϊόντων πουλερικών, τούτο πρέπει 
πάντοτε να αναγράφεται σαφώς στη 
συσκευασία.
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Or. en

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 258
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – Πίνακας – τίτλος -1 (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΤΥΠΟΣ Η 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΟΥ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΥΠΟΣ Η 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΟΥ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

-1 Επεξεργασία της εξωτερικής 
επιφάνειας φρούτων και λαχανικών
-1.1 Τα φρούτα 
και λαχανικά που 
έχουν υποβληθεί 
σε επεξεργασία 
του φλοιού πριν 
και μετά από τη 
συγκομιδή με τη 
χρήση 
προσθέτων 
τροφίμων ή 
φυτοφαρμάκων.

«Η εξωτερική 
επιφάνεια έχει 
υποστεί 
επεξεργασία»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ισχύοντες κανόνες δεν περιέχουν καμία γενική απαίτηση ενημέρωσης των καταναλωτών για 
τυχόν επεξεργασία της επιφάνειας των οπωροκηπευτικών μετά τη συγκομιδή με τη χρήση είτε 
πρόσθετων είτε φυτοφαρμάκων προκειμένου να διατηρηθούν νωπά.  Τούτο σημαίνει ότι τα 
προϊόντα δείχνουν άλλη μορφή "φρεσκάδας" από εκείνη που αναμένει ο καταναλωτής. Οι 
καταναλωτές δικαιούνται να ενημερώνονται για το ότι το τρόφιμο που αγοράζουν έχει υποστεί 
επιφανειακή επεξεργασία. 
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Τροπολογία 259
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – Πίνακας – τίτλος 1 και στοιχεία 2.1, 2.2 και 2.3 του τίτλου 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ 
ΑΕΡΙΑ

διαγράφεται

1.1 Τρόφιμα των 
οποίων η 
διατηρησιμότητα 
παρατείνεται με 
τη χρήση αερίων 
συσκευασίας, τα 
οποία έχουν 
εγκριθεί με την 
οδηγία 
89/107/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου.

«Συσκευασμένο 
σε 
προστατευτική 
ατμόσφαιρα»

2. ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 
ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

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

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

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

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

2.3 Τρόφιμα που 
περιέχουν 
ασπαρτάμη που 
έχει εγκριθεί 

«περιέχει πηγή 
φαινυλαλανίνης».



PE438.135v03-00 140/157 AM\802277EL.doc

EL

σύμφωνα με την 
οδηγία 
89/107/ΕΟΚ

Or. en

Αιτιολόγηση

Έτσι αποφεύγεται η διπλή αναγραφή.
Το σημείο 1.1 δεν παρέχει πρόσθετες πληροφορίες στον καταναλωτή. Ο καταναλωτής θα πρέπει 
να κοιτάζει την ημερομηνία διατηρησιμότητας.
Θεωρούμε ότι η υποχρεωτική διπλή επισήμανση των γλυκαντικών ουσιών είναι περιττή. Οι 
γλυκαντικές ουσίες αναγράφονται στον κατάλογο των συστατικών και όπου χρειάζεται 
παρέχεται προειδοποιητική επισήμανση για την παρουσία φαινυλαλανίνης. Όταν εγκρίθηκε αυτή 
η διάταξη, η χρήση των γλυκαντικών ουσιών χαμηλής περιεκτικότητας σε θερμίδες ήταν 
λιγότερο συνηθισμένη στην ΕΕ. Η πρόταση αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για απλοποίηση της 
διάταξης.

Τροπολογία 260
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV – εδάφιο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Προς αποφυγή πιθανής αντίφασης με το άρθρο 17, παράγραφος 2.

Τροπολογία 261
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV – εδάφιο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

οποίων η μέγιστη επιφάνεια είναι 
μικρότερη από 100cm2·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι εξαιρέσεις για μικρότερες συσκευασίες είναι ανεπαρκείς και δυσεφάρμοστες και ως εκ 
τούτου, πρέπει να διευρυνθούν.

Τροπολογία 262
Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – εδάφιο 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 εκτυπώσιμη επιφάνεια 
είναι μικρότερη από 80 cm2·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση συσκευασιών ή περιεκτών των οποίων η μεγαλύτερη εκτυπώσιμη επιφάνεια 
έχει εμβαδόν μικρότερο από 100 cm2 είναι πρακτικά αδύνατον να αναγράφονται όλες οι άλλως 
υποχρεωτικές πληροφορίες περί θρεπτικής αξίας.

Τροπολογία 263
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – εδάφιο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de
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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 264
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – εδάφια 3, 4, 5 και 5 α (νέο)

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· 

- βότανα, μπαχαρικά ή μίγματα αυτών· - βότανα, μπαχαρικά, καρυκεύματα και 
μίγματα αυτών·

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

- σάκχαρα·

Or. en

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.
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Τροπολογία 265
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – εδάφιο 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 100 cm2· 

Or. en

Αιτιολόγηση

100 cm²: Η προτεινόμενη εξαίρεση μικρών συσκευασιών (κάτω των 25 cm²) δεν είναι δυνατό 
να εφαρμοστεί στην πράξη. Πρέπει να επεκταθεί στις συσκευασίες 100 cm² ούτως ώστε να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς.

Τροπολογία 266
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – εδάφια 19 α (νέο), 19 β (νέο) και 19 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- συσκευασίες με ποικιλίες προϊόντων και 
δώρα·
- πολλαπλές συσκευασίες·
- τσίχλες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προϊόντα όπως οι συσκευασίες που περιέχουν ποικιλία προϊόντων και δώρα, οι πολλαπλές 
συσκευασίες και οι τσίχλες θα πρέπει επίσης να εξαιρούνται.
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Τροπολογία 267
Róża Thun Und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- βότανα, μπαχαρικά ή μίγματα αυτών· - βότανα, μπαχαρικά, καρυκεύματα και 
μίγματα αυτών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βότανα: Αποσαφήνιση.

Τροπολογία 268
Róża Thun Und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – εδάφιο 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·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 269
Róża Thun Und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – εδάφια 19 α (νέο), 19 β (νέο), 19 γ (νέο), 19 δ (νέο) και 19 ε (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- τσίχλες·
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-  τρόφιμα με αμελητέα ποσότητα ενέργειας ανά 
μερίδα·
- τρόφιμα οιουδήποτε χαρακτηρισμού σε 
ποσότητα κάτω των 5g/ml·
- τρόφιμα με εποχιακό, πολυτελή ή πολυποίκιλτο  
σχεδιασμό, σχήμα ή συσκευασία δώρου που 
περιέχει ποικιλία προϊόντων·
- υάλινες φιάλες οι οποίες φέρουν 
ανεξίτηλη ένδειξη.

Or. en

Τροπολογία 270
Anja Weisgerber

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 
σημαντικά μειωμένο ποσοστό 
κρέατος  

Απομίμηση 
προϊόντος ζαμπόν

Or. de

Αιτιολόγηση

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



PE438.135v03-00 146/157 AM\802277EL.doc

EL

Τροπολογία 271
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

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

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

(γ) για τα οποία ορίζονται εξαιρέσεις σε 
άλλες νομικές διατάξεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Γλωσσική τροποποίηση που τηρεί την τροπολογία που χρησιμοποιείται μέχρι στιγμής στο 
γερμανικό κείμενο της οδηγίας για τη σήμανση 2000/13/ΕΚ ("Καθαρή πλήρης ποσότητα").
Σχετικά με το στοιχείο (γ): γίνεται αναφορά στο άρθρο 2, παράγραφος 2 της οδηγίας 
2001/111/ΕΚ σχετικά με τα σάκχαρα (εξαίρεση προϊόντων που ζυγίζουν λιγότερο από 20 g). 
Επομένως, στην παράγραφο 3 πρέπει να γίνεται σαφές ότι παρόμοιες ειδικές διατάξεις 
παραμένουν σε ισχύ.

Τροπολογία 272
Emma Mcclarkin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – σημείο 1 – στοιχεία β α και β β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) των οποίων η καθαρή ποσότητα είναι 
μικρότερη από 50 γραμμάρια, για τα 
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προϊόντα ζαχαροπλαστικής, τη σοκολάτα 
και άλλα προϊόντα που έχουν ως βάση το 
κακάο και τα προϊόντα που έχουν ως 
βάση τα αμύγδαλα ή τα καρύδια ή άλλους 
ελαιούχους σπόρους·
ββ) των οποίων η καθαρή ποσότητα είναι 
μικρότερη από 100 γραμμάρια για τα 
μπισκότα, τα κέικ και άλλα εκλεκτά 
αρτοσκευάσματα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε έναν κανονισμό περί πληροφοριών για τρόφιμα με αποδέκτες τους καταναλωτές έχει 
σημασία να μην απαιτείται αναγραφή πληροφοριών που δεν κατανοεί το κοινό στις οποίες 
απευθύνονται.   Μελέτες καταδεικνύουν ότι οι καταναλωτές ήδη δεν κατανοούν μερικές από τις 
πληροφορίες στις ετικέτες.  Όσον αφορά τη διατροφή οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τις 
θερμίδες παρά τα joules, μονάδα που προτιμούν οι επιστήμονες και επομένως εκτός του πεδίου 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 

Τροπολογία 273
Emma Mcclarkin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – σημείο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το σημείο αυτό εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη της ειδικής κοινοτικής 
νομοθεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε έναν κανονισμό περί πληροφοριών για τρόφιμα με αποδέκτες τους καταναλωτές έχει 
σημασία να μην απαιτείται αναγραφή πληροφοριών που δεν κατανοεί το κοινό στις οποίες 
απευθύνονται.   Μελέτες καταδεικνύουν ότι οι καταναλωτές δεν κατανοούν ήδη μερικές από τις 
πληροφορίες στις ετικέτες.  Όσον αφορά τη διατροφή οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τις 
θερμίδες παρά τα joules, μονάδα που προτιμούν οι επιστήμονες και επομένως εκτός του πεδίου 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 
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Τροπολογία 274
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα X

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός αυτός δεν ισχύει για τα οινοπνευματώδη ποτά.

Τροπολογία 275
Othmar Karas

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
Χλωρίδιο (mg) 800

Ασβέστιο (mg) 800 Ασβέστιο (mg) 800
Φωσφόρος (mg) 800 Φωσφόρος (mg) 700
Σίδηρος (mg) 14 Σίδηρος (mg) 14
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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

Or. de

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 276
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – Μέρος A – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά κανόνα, η ποσότητα που θα 
λαμβάνεται υπόψη για να αποφασιστεί 
ποιες θεωρούνται σημαντικές ποσότητες 
αντιστοιχεί στο 15% της συνιστώμενης 
ανοχής που καθορίζεται στο σημείο 1 για 
100g ή 100ml ή κατά συσκευασία, εάν 
αυτή περιέχει μία μόνο μερίδα.

Κατά κανόνα η ποσότητα που θα 
λαμβάνεται υπόψη για να αποφασιστεί 
ποιες θεωρούνται σημαντικές ποσότητες 
αντιστοιχεί: 

-  στο 15% της ΣΗΔ ανά 100 g ή μονάδα 
σερβιρίσματος όσον αφορά τα στερεά 
τρόφιμα·
-  στο 7,5% της ΣΗΔ ανά 100ml ή μονάδα 
σερβιρίσματος όσον αφορά τα υγρά τρόφιμα·
-  σ το 5% της ΣΗΔ ανά 100 kcal (12% της ΣΗΔ 
1 MJ)· ή 
- στην ποσότητα που προβλέπουν οι 
παρεκκλίσεις που ορίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 
2006 σχετικά με την προσθήκη βιταμινών 
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και ανόργανων συστατικών και 
ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα, ή 
στην ποσότητα κατά συσκευασία, εάν 
αυτή περιέχει μία μόνο μερίδα ή εάν η 
ποσότητα και ο αριθμός των μερίδων 
αναγράφονται σαφώς στη συσκευασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

For beverages, which may be consumed in larger quantities that solid foods, 15% of the RDA 
is too high a level to be considered a “significant” amount. In line with Codex Alimentarius, 
a more reasonable value would be 7,5% per 100ml or per portion (without the limitation the 
package may contain a single portion).
In taking the Codex approach into consideration, provisions for determining significant 
amount based on "per portion" or "per serving" should be incorporated (important for foods 
consumed in portions larger than 100g).
Example: A consumer who eats 200 g (= average portion size) of green beans (low energy 
product containing 20 kcal/100 g) covers 15% of her/his needs in vitamins B9 whereas the 
content of vitamin B9 (8% of RDI/100 g) does not allow to claim that the product is a “source 
of vitamins B9”. However, if the content of vitamin B9 is expressed in relation to 100 kcal, it 
covers approximately 40% of the RDI.

Τροπολογία 277
Othmar Karas

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
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Or. de

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“.

Τροπολογία 278
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XIII – Μέρος A – εισαγωγή και πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

- Ενέργεια kJ και kcal Ενέργεια kcal

- λιπαρά γραμμάρια (g) λιπαρά γραμμάρια (g)
- Υδατάνθρακες - πρωτεΐνες,

- ίνες - υδατάνθρακες,
- πρωτεΐνες - λιπαρά,

- Αλάτι - Νάτριο
βιταμίνες και 
μέταλλα

οι μονάδες που 
ορίζονται στο 
παράρτημα ΧΙ 
μέρος Α σημείο 1

βιταμίνες και 
μέταλλα

οι μονάδες που 
ορίζονται στο 
παράρτημα ΧΙ 
μέρος Α σημείο 1

άλλες ουσίες οι ενδεικνυόμενες 
μονάδες για κάθε 
μεμονωμένη 
ουσία

άλλες ουσίες οι ενδεικνυόμενες 
μονάδες για κάθε 
μεμονωμένη 
ουσία

Or. de

Αιτιολόγηση

Einheitliche Begriffsbestimmungen (“Nährwertkennzeichnung”).
Die Angabe des Brennwertes in „kcal“ ist für den Verbraucher leichter verständlich als der 
Hinweis in „kJ“. „kJ“ sollte daher gestrichen werden.
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
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hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Τροπολογία 279
Emma Mcclarkin

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- Ενέργεια kJ και kcal - Ενέργεια kcal

Or. en

Τροπολογία 280
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XIII – Μέρος B α (νέο)

Κείμενο 
που 

προτείνει 
η 

Επιτροπή

Τροπολογία

ΜΕΡΟΣ Βα – ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
Κατά τον σχεδιασμό των ετικετών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
ακόλουθα κριτήρια. 
Εάν δεν είναι δυνατή η εκπλήρωση ενός ή περισσότερων από αυτά τα 
κριτήρια εφαρμόζεται μέγεθος χαρακτήρων 3 mm. 
Κριτήρια Φύλλο οδηγιών Προς αποφυγή
Αντίθεση Μαύροι χαρακτήρες 

σε λευκό φόντο ή 
αποχρώσεις που 
εξασφαλίζουν 
έντονη αντίθεση

Σκουρόχρωμοι 
χαρακτήρες σε 
σκουρόχρωμο 
φόντο. 
Ανοιχτόχρωμοι 
χαρακτήρες σε 
ανοιχτόχρωμο 
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φόντο. 
Πράσινο/κόκκινο ή 
άλλοι συνδυασμοί 
χρωμάτων που 
δυσκολεύουν την 
ανάγνωση για όσους 
πάσχουν από 
αχρωματοψία.

Τύπος και 
μορφότυπο 
κειμένου

Λιτοί χαρακτήρες, 
όπως η 
γραμματοσειρά 
Arial. Μαύροι 
χαρακτήρες εφόσον 
επιλέγεται η 
ποιότητα της 
εκτύπωσης.

Καλλιγραφικοί 
χαρακτήρες 
Σκίαση
Πλάγιοι 
χαρακτήρες

Διάταξη Κείμενο που αρχίζει 
από το αριστερό 
περιθώριο και είναι 
ευθυγραμμισμένο με 
αυτό

Αναδίπλωση 
κειμένου

Ποιότητα 
εκτύπωσης, 
ανάλογα με την 
μέθοδο

Για τα συστήματα 
εκτύπωσης που 
ενδέχεται να 
παραγάγουν 
χαμηλότερη 
ποιότητα 
εκτύπωσης, 
ενδέχεται να 
χρειαστεί φροντίδα, 
ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί 
επαρκής 
καθαρότητα και 
ευκρίνεια του 
κειμένου καθώς και 
ευθυγράμμιση και 
αποτύπωση του 
χρώματος.

Λευκό περιθώριο 
γύρω από το 
κείμενο

Επαρκής χώρος 
γύρω από το 
τυπωμένο κείμενο

Επιφάνειες Θαμπή επιφάνεια 
εκτύπωσης

Μεταλλικές και 
γυαλιστερές 
επιφάνειες. 
Τραχιές επιφάνειες
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν νέο παράρτημα προσθέτει μία δέσμη κριτηρίων αναγνωσιμότητας που θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό των ετικετών.

Τροπολογία 281
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XIII – Μέρος Γ – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενέργεια kJ και kcal Ενέργεια kcal

πρωτεΐνες g
Υδατάνθρακες g

από τα οποία:
- Σάκχαρα g
- Πολυόλες g
- άμυλα g

λιπαρά g λιπαρά
από τα οποία: από τα οποία:

- Κορεσμένα g - Κορεσμένα g

- trans-λιπαρά g
- μονοακόρεστα g - μονοακόρεστα g
- πολυακόρεστα g - πολυακόρεστα g

- trans-λιπαρά g
- χοληστερόλη mg

Υδατάνθρακες g
από τα οποία:

- σάκχαρα g
- πολυόλες g
- άμυλα g
ίνες g ίνες g

πρωτεΐνες g
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Αλάτι g Νάτριο g
βιταμίνες και 
μέταλλα

οι μονάδες που 
ορίζονται στο 
παράρτημα ΧΙ 
μέρος Α σημείο 1

βιταμίνες* και 
μέταλλα
*επιτρέπεται η 
σύντμηση "βιτ"

οι μονάδες που 
ορίζονται στο 
παράρτημα ΧΙ 

μέρος Α σημείο 1

άλλες ουσίες οι ενδεικνυόμενες 
μονάδες για κάθε 

μεμονωμένη 
ουσία

Or. de

Αιτιολόγηση

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“.
Anpassung der Stoffbezeichnungen („trans-Fettsäuren“, Polyole) und Ergänzung der Liste 
(Cholesterin). 
Gebräuchliche Abkürzungen wie etwa „Vit.“ für „Vitamine“ sollten insb. bei multilingualen 
Packungen  zulässig sein.

Τροπολογία 282
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

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

Or. de
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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.


