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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

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

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

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

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

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

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διατηρηθεί η συμβατότητα με τους σημερινούς στόχους της ΕΕ για διασφάλιση 
πλήρους λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, είναι ουσιώδες να κοινοποιούνται οποιεσδήποτε 
νέες απαιτήσεις και να εξετάζονται απ' όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί ότι είναι δικαιολογημένες και δεν παρεμποδίζουν την ελεύθερη διακίνηση των 
αγαθών.
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 4

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.

(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.
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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.

Οι μελέτες δείχνουν ότι οι ευανάγνωστες 
ετικέτες αποτελούν σημαντικό στοιχείο 
στη μεγιστοποίηση της δυνατότητας να 
επηρεάσουν οι πληροφορίες της ετικέτας 
τα άτομα που τις διαβάζουν, και ότι, κατά 
συνέπεια, θα πρέπει να εξετάζονται 
ταυτόχρονα παράγοντες όπως το μέγεθος, 
οι χαρακτήρες, το χρώμα και η αντίθεση, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ή 
ικανοποίηση των καταναλωτών με τις 
ετικέτες των τροφίμων.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(27) Προκειμένου να παρέχονται στους 
καταναλωτές πληροφορίες για τα τρόφιμα, 
οι οποίες απαιτούνται για να κάνουν 
ενημερωμένοι τις επιλογές τους, όλα τα 
αλκοολούχα ποτά, συμπεριλαμβανομένων 
του κρασιού, των οινοπνευματωδών, της 
μπύρας και των αλκοολούχων μικτών 
ποτών πρέπει να παρέχουν πληροφορίες 
για τα συστατικά τους.

Or. en
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Τροπολογία 6

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. 

διαγράφεται
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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. 
___________
1 ΕΕ L 179, 14.7.1999, σ. 1.

2 ΕΕ L [...], [...], σ. [...].

Or. en

Τροπολογία 7

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 σε ενέργεια και 
υδατάνθρακες.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Για να ανταποκρίνονται στο μέσο 
καταναλωτή και να εξυπηρετούν τον 

(37) Για να ανταποκρίνονται στο μέσο 
καταναλωτή και να εξυπηρετούν τον 
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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.

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 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

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

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38a) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει 
πρόταση σχετικά με την απαγόρευση σε 
ολόκληρη την ΕΕ των trans-λιπαρών 
οξέων. Έως ότου τεθεί σε ισχύ η 
απαγόρευση αυτή, η επισήμανση των 
τεχνητών trans-λιπαρών οξέων θα πρέπει 
να είναι υποχρεωτική.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Στην έκθεσή του σχετικά με την Λευκή Βίβλο για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη 
διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε την 
απαγόρευση σε ολόκληρη την ΕΕ των trans-λιπαρών οξέων. Δεδομένου ότι τα trans-λιπαρά 
οξέα είναι επιβλαβή για την υγεία και μπορούν να αποφευχθούν, θα πρέπει νε επιβληθεί 
απαγόρευση σε ολόκληρη την ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. Για να προστατεύονται 
οι καταναλωτές, η επισήμανση των τεχνητών trans-λιπαρών οξέων θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτική έως ότου τεθεί σε ισχύ αυτή η απαγόρευση.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 11

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 12
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο ιθ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 13

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 14
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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, εκτός εάν οι απαιτήσεις αυτές 
αφορούν την προστασία της ανθρώπινης 
υγείας, χορηγείται 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.

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, εκτός εάν οι απαιτήσεις αυτές 
αφορούν άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, οπότε μάλλον δεν ενδείκνυται η χορήγηση αυτής 
της περιόδου.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα της ενημέρωσης σχετικά με την ποσότητα των συστατικών και την χώρα 
προέλευσης θα έπρεπε να ισχύει επίσης και για τα μη προσυσκευασμένα προϊόντα. 

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του πρώτου 
εδαφίου, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 
τροφίμων μεριμνούν ώστε οι ενδείξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α), στ), ζ) και η) να αναγράφονται
και στην εξωτερική συσκευασία με την 
οποία το τρόφιμο διατίθεται στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που 
προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο, στο 
κεφάλαιο V και στο κεφάλαιο VI,είναι 
υποχρεωτική η αναγραφή των ακόλουθων 
ενδείξεων:

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο της Επιτροπής σε συνδυασμό με το άρθρο 13, παράγραφος 4 επεκτείνει την 
υποχρέωση επισήμανσης των αλλεργιογόνων ουσιών για μη προσυσκευασμένα τρόφιμα. Η 
απαίτηση επισήμανσης των αλλεργιογόνων ουσιών για μη προσυσκευασμένα τρόφιμα θα 
περιλαμβάνει μια συστηματική επισήμανση των ουσιών αυτών ώστε να καλύπτει τυχόν κίνδυνο 
από σταυροειδή μόλυνση. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι ενώσεις ατόμων με αλλεργίες προτιμούν μια 
υποχρέωση γνωστοποίησης στο χώρο πώλησης μέσω μιας ένδειξης ή της παροχής φύλλων 
δεδομένων. 
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) ημερομηνία ελάχιστης 
διατηρησιμότητας και ημερομηνία λήξης·

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

Or. en

Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) η ημερομηνία παρασκευής·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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άρθρο 49 παράγραφος 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

1 ΕΕ L 247 της 21.9.2007, σ. 17.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στην περίπτωση των μη 
προσυσκευασμένων τροφίμων 

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 26

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 ευανάγνωστου μεγέθους.

- τουλάχιστον 1,2 mm για συσκευασίες ή 
περιέκτες η μεγαλύτερη επιφάνεια ή 
ετικέτα των οποίων έχει έκταση μεταξύ 
25 και 50 cm2·
- τουλάχιστον 2 mm για συσκευασίες ή 
περιέκτες η μεγαλύτερη επιφάνεια ή 
ετικέτα των οποίων έχει έκταση μεταξύ 
50 και 75 cm2·
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- τουλάχιστον 2,5 mm για συσκευασίες ή 
περιέκτες η μεγαλύτερη επιφάνεια ή 
ετικέτα των οποίων έχει έκταση 
μεγαλύτερη των 75 cm2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ελάχιστο μέγεθος 3 mm θα συνεπαγόταν αύξηση του μεγέθους της συσκευασίας, σε αντίθεση με 
τους περιβαλλοντικούς στόχους. Ένα ελάχιστα μικρότερο μέγεθος είναι αρκετό για την μεγάλη 
πλειοψηφία των καταναλωτών, υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής αυστηρών κριτηρίων 
αναγνωσιμότητας.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 29

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 25 cm2. Μπορούν να 
θεσπίζονται εθνικές διατάξεις για αυτές 
τις συσκευασίες ή τους περιέκτες στην 
περίπτωση κρατών μελών που έχουν 
πλείονες της μίας επίσημες γλώσσες.

Or. en

Τροπολογία 30

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. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 14, παράγραφος 4, στην 
περίπτωση συσκευασιών ή περιεκτών των 
οποίων η μεγαλύτερη επιφάνεια έχει 
εμβαδόν μικρότερο από 25 cm2, απαιτείται 
η αναγραφή μόνο των ενδείξεων που 
απαριθμούνται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β), γ), ε), στ). Για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων 
αναγνωσιμότητας, οι ενδείξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχείο β) παρέχονται επίσης με άλλα 
μέσα ή διατίθενται έπειτα από αίτηση του 
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καταναλωτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των συστατικών θα πρέπει να αναφέρεται πάντοτε, ανεξαρτήτως του μεγέθους της 
συσκευασίας. Εν τούτοις, δεδομένου ότι η εφαρμογή του άρθρου 14, παράγραφος 4 δεν 
εξασφαλίζει την καλύτερη αναγνωσιμότητα για όλους τους καταναλωτές, οι πληροφορίες αυτές 
πρέπει επίσης να παρέχονται και με άλλα μέσα.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 32

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 

διαγράφεται
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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 
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

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επισήμανση της ουσίας που προκαλεί αλλεργίες ή δυσανεξίες αντί για το συστατικό που 
περιέχει αυτή την ουσία είναι σαφέστερη και αποτελεσματικότερη. 
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

__________
ΕΕ L 176 της 6.7.1985, σ. 18.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 35

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 36

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τις ποσότητες λιπαρών, κορεσμένων, 
υδατανθράκων -με ειδική αναφορά στα 

(β) τις ποσότητες λιπαρών, υδατανθράκων, 
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σάκχαρα- και αλατιού. αλατιού και ζάχαρης.

Or. en

Τροπολογία 37

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 38

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 

Στην περίπτωση των αλκοολούχων 
ποτών, η υποχρεωτική διατροφική 
δήλωση περιλαμβάνει την ενεργειακή 
αξία και τις ποσότητες υδατανθράκων.
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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

Τροπολογία 39

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) ίνες· διαγράφεται
(ζ) πρωτεΐνες·

Or. en

Τροπολογία 40

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) χοληστερόλη

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά της χοληστερόλης χωριστά από τα λίπη που την περιέχουν μπορεί να είναι χρήσιμη 
για τους καταναλωτές.
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Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 - παράγραφος 2 - στοιχείο ζ β) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζβ) ημερομηνία ελάχιστης 
διατηρησιμότητας 

Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι κατάλογοι των παραγράφων 1 και 2 
μπορούν να τροποποιούνται από την 
Επιτροπή. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 43

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 ή των στοιχείων τους που 
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εκφράζεται ανά 100g ή ανά 100ml ή, με 
την επιφύλαξη του άρθρου 32 
παράγραφοι 2 και 3, ανά μερίδα.

αναφέρεται στην παράγραφο 1 εκφράζεται 
ανά 100 g ή ανά 100 ml.

Η ποσότητα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί επίσης να 
εκφράζεται 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.

Τροπολογία 44

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.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 45

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, όπως 
ποσοτικοπούνται στην ετικέτα, με την 
προϋπόθεση ότι δηλώνονται οι αριθμοί 
ημερίδων που περιέχονται στη συσκευασία
και οι μερίδες είναι όλες παρόμοιες.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 46

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 υποχρεωτική διατροφική δήλωση στο 
κύριο οπτικό πεδίο στοιχείων που 
αναφέρονται στο άρθρο 29, παράγραφος 
1, στοιχεία α) και β) μπορεί να εκφράζεται 
μόνο σε βάση «ανά μερίδα», αν το τρόφιμο 
είναι προσυσκευασμένο ως ατομική μερίδα
και όλες οι μερίδες είναι παρόμοιες.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η Επιτροπή αποφασίζει ενδεχόμενη 
έκφραση στο κύριο οπτικό πεδίο των 
στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 29, 
παράγραφος 1, στοιχείο α) μόνο σε βάση
"ανά μερίδα" για τρόφιμα που δεν 
αναφέρονται στην παράγραφο 2. 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 
μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 48

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 

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



PE430.628v01-00 32/51 PA\795698EL.doc

EL

ειδική αναφορά στα σάκχαρα και το αλάτι. ειδική αναφορά στα σάκχαρα και το αλάτι.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

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

Or. en

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Εκτός των άλλων διατάξεων του 
παρόντος άρθρου, η ενεργειακή αξία που 
αναφέρεται στο άρθρο 29, παράγραφος 1, 
στοιχεία α) αναγράφεται στο κύριο 
οπτικό πεδίο μέσω ενός κωδικού 
συστήματος πολλαπλών χρωμάτων. Τα 
χρώματα πράσινο, κίτρινο ή πορτοκαλί 
και κόκκινο υποδεικνύουν εάν ένα 
τρόφιμο έχει χαμηλή, μέση ή υψηλή 
ενεργειακή αξία. Οι πληροφορίες αυτές 
αναγράφονται ανά 100 g ή ανά 100ml. Ο 
καθορισμός των ποσοτήτων αναφοράς 
για υψηλά, μέσα ή χαμηλά επίπεδα των 
θρεπτικών αυτών ουσιών καθορίζεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 49, 
παράγραφος 3 βάσει γνωμοδότησης της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας 
Τροφίμων. 

Or. en

Τροπολογία 52

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφοι 5 και 6

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. Η Επιτροπή εγκρίνει έως …* ειδικά 
μέτρα που καθορίζουν τους κανόνες για 
τα γραφικά σχήματα ή σύμβολα για την 
παρουσίαση της υποχρεωτικής
διατροφικής δήλωσης που αναφέρεται
στην παράγραφο 1.

a) οι εν λόγω μορφές παρουσίασης δεν 
παραπλανούν τον καταναλωτή· και
b) υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία 
κατανόησης αυτών των μορφών 
παρουσίασης από το μέσο καταναλωτή.
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 παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του,
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Τα μέτρα αυτά που αποσκοπούν σε
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.

Με την επιφύλαξη της διάταξης αυτής 
και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θέτει 
φραγμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά, 
πρόσθετα 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 βασικές 
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απαιτήσεις.

_____________

*EE: Τρία έτη μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 54

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 χώρα ή τόπο. 

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

Or. en

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 56
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35α
Kοινό σύμβολο καλής διατροφής

1. Έως ...*, η Επιτροπή θεσπίζει ένα 
κοινό σύμβολο καλής διατροφής 
προκειμένου να βοηθήσει τους 
καταναλωτές να επιλέξουν την πιο υγιεινή 
κατηγορία τροφίμων.
Το μέτρο αυτό, που αποσκοπεί στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με συμπλήρωσή 
του, εγκρίνεται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.
2. Το κοινό σύμβολο καλής διατροφής 
φέρουν μόνο τα τρόφιμα που 



PA\795698EL.doc 37/51 PE430.628v01-00

EL

συμμορφώνονται προς τα κριτήρια της 
Επιτροπής και τα περιγράμματα των 
θρεπτικών συστατικών που ορίζονται από 
το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 
2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς 
διατροφής και υγείας που διατυπώνονται 
στα τρόφιμα1.  
3. Τα κριτήρια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 καθορίζονται λαμβάνοντας 
υπόψη ιδίως:
(a) τη συνολική διατροφική σύνθεση του 
τροφίμου και την παρουσία θρεπτικών 
ουσιών που είναι αποδεδειγμένο 
επιστημονικά ότι έχουν αντίκτυπο στην 
υγεία.
(β) τον ρόλο και τη σημασία του 
τροφίμου (ή των κατηγοριών τροφίμων) 
και τη συμβολή του στη διατροφή του 
πληθυσμού γενικότερα ή, εάν κρίνεται 
σκόπιμο, στη διατροφή ορισμένων 
ομάδων υψηλού κινδύνου, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.
Τα κριτήρια βασίζονται σε επιστημονικά 
δεδομένα σχετικά με τη δίαιτα και τη 
διατροφή και τη σχέση τους με την υγεία. 
Προκειμένου να ορίσει τα κριτήρια, η 
Επιτροπή ζητεί από την Αρχή να της 
παράσχει σχετικές επιστημονικές 
συμβουλές εντός 12 μηνών.
___________

* 1η Ιανουαρίου του τρίτου έτους μετά την 
ημερομηνία έγκρισης του παρόντος κανονισμού.

EE L 404, 30.12.2006, σ. 9.

Or. en

Αιτιολόγηση
Το κοινό σύμβολο καλής διατροφής θα βοηθήσει τους καταναλωτές να εντοπίζουν την πιο 
υγιεινή επιλογή όταν αγοράζουν τρόφιμα. Τα τρόφιμα που θα φέρουν το σύμβολο καλής 
διατροφής θα περιέχουν π.χ. λιγότερα λιπαρά, σάκχαρα, αλάτι και περισσότερες ίνες από ότι τα 
προϊόντα το ίδιου τύπου που δεν θα φέρουν το σύμβολο. Το σύμβολο καλής διατροφής θα 
επιτρέπει στους καταναλωτές να επιλέγουν το πιο υγιεινό προϊόν με μια γρήγορη ματιά την ώρα 
που κάνουν τις αγορές τους.
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Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 37 διαγράφεται
Αρχή

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
διατάξεις στον τομέα των πληροφοριών 
για τα τρόφιμα μόνον όπου προβλέπεται 
από τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39 διαγράφεται
Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα

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. 
Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο αυτών των διατάξεων.

Or. en

Τροπολογία 60
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 61

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 απαιτούν να 
εμφανίζονται ή να παρέχονται οι άλλες 
ενδείξεις που ορίζονται στα άρθρα 9 και 
10 και μπορούν να εγκρίνουν λεπτομερείς 
διατάξεις σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο εμφανίζονται ή παρέχονται οι 
ενδείξεις αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το επιλεγέν κανονιστικό μέσο (κανονισμός) έχει ως αποτέλεσμα μια αλλαγή του καθεστώτος για 
τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα, καθιστώντας δυνητικά άμεσα εφαρμόσιμες όλες τις διατάξεις 
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που περιέχει η πρόταση στα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα, εκτός εάν ένα κράτος μέλος 
αποφασίσει να εξαιρέσει ορισμένες ή όλες τις απαιτήσεις.
Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να καταστήσει σαφή την έλλειψη συνοχής και να 
επιστρέψει στο προηγούμενο καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο ένα κράτος μέλος ήταν 
υποχρεωμένο να λάβει προληπτικά μέτρα για να ζητήσει την παροχή ορισμένων από τις 
υποχρεωτικές ενδείξεις. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει σχεδόν διεθνοριακή δραστηριότητα για τα 
προϊόντα αυτά, δεν τίθεται ζήτημα ενιαίας αγοράς σε περίπτωση διαφορετικών εθνικών 
κανόνων.

Τροπολογία 62

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 
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 
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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. en

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 43 διαγράφεται
Λεπτομερείς κανόνες

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

Or. en

Τροπολογία 64
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 44 διαγράφεται
Εθνικά συστήματα

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

Or. en
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Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 45 διαγράφεται
Τεκμήριο συμμόρφωσης

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

Or. en

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 46 διαγράφεται
Κοινοτικά μέτρα

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

Or. en

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 47 διαγράφεται
Εκτελεστικοί κανόνες

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

Or. en

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά 
πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού και δεν 
συμμορφώνονται προς αυτόν, μπορούν να 
εξακολουθήσουν να διατίθενται έως ότου 
εξαντληθούν τα αποθέματά τους.

Or. en

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 2.3 – δεξιά στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«περιέχει πηγή φαινυλαλανίνης». «περιέχει ασπαρτάμη».

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ 
ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
Τα φρούτα και «Ο φλοιός έχει 
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λαχανικά έχουν 
υποβληθεί σε 
επεξεργασία του 
φλοιού μετά από 
τη συγκομιδή με 
τη χρήση 
προσθέτων 
τροφίμων ή 
φυτοφαρμάκων.

υποστεί 
επεξεργασία»

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV – εδάφιο 3

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
αρωματικές ύλες·

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

Or. en

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- σάκχαρα·
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Or. en

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV – εδάφιο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- τρόφιμα σε συσκευασίες ή δοχεία, των 
οποίων η μέγιστη επιφάνεια έχει εμβαδόν
μικρότερο από 25 cm2·

- τρόφιμα σε συσκευασίες ή δοχεία, των 
οποίων η μέγιστη επιφάνεια ή σε φιάλες 
των οποίων οι μέγιστη ετικέτα έχει 
εμβαδόν μικρότερο από 25cm2·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε μερικούς τομείς, ιδιαίτερα σε αυτών των οινοπνευματωδών, είναι διαδεδομένη η πώληση 
φιαλιδίων (συνήθως των 5 cl).  Καλό είναι, λόγω του μικρού τους μεγέθους και του ρόλου τους 
ως "δειγμάτων", να υπάγονται επίσης στην εξαίρεση από ορισμένες απαιτήσεις επισήμανσης.  
Όμως, οι φιάλες δεν μπορούν να μετρηθούν ώστε να καθοριστεί η πλευρά με τη μεγαλύτερη 
επιφάνεια.  Για αυτό είναι πιο απλό, για τις εκτελεστικές αρχές και όχι μόνο, να οριστεί ως 
καθοριστικός παράγοντας εξαίρεσης ένα μέγιστο μέγεθος ετικέτας.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV – παράγραφος 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- 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.

Τροπολογία 76
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – Μέρος Α – σημείο 5 – αριστερή στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 77

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

είτε με την ένδειξη της ειδικής φυτικής ή 
ζωικής προέλευσης.

είτε με την ένδειξη της ειδικής φυτικής ή 
ζωικής προέλευσης.

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

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

2. «Λιπαρή ουσία», από κοινού με 2. «Λιπαρή ουσία», από κοινού με
είτε με τον προσδιορισμό «φυτικό» ή
«ζωικό», κατά περίπτωση

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

είτε με την ένδειξη της ειδικής φυτικής ή 
ζωικής προέλευσης.

είτε με την ένδειξη της ειδικής φυτικής ή 
ζωικής προέλευσης.

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

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 78

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙΙΙ – σημείο 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

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


