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Θέμα: Αναφορά αριθ. 1598/2012, του S.M, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
επισήμανση των τροφίμων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων προτείνει ότι, εκτός από τις πληροφορίες που πρέπει ήδη να περιλαμβάνουν οι 
ετικέτες των τροφίμων, θα πρέπει να φέρουν και χρωματική κωδικοποίηση με βάση το 
σύστημα φωτεινού σηματοδότη. Το πράσινο χρώμα θα δείχνει ότι το τρόφιμο είναι υγιεινό, 
το πορτοκαλί χρώμα ότι είναι λιγότερο υγιεινό και το κόκκινο ότι δεν είναι υγιεινό. Ο 
κώδικας αυτός πρέπει να τοποθετείται πάνω στη συσκευασία με ευδιάκριτο και ανεξίτηλο 
τρόπο. Ο αναφέρων υποστηρίζει επίσης ότι οι ετικέτες των τροφίμων πρέπει να 
περιλαμβάνουν πληροφορίες με στοιχεία Μπράιγ, ώστε να είναι αναγνώσιμες από τους 
τυφλούς καταναλωτές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Μαΐου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Η οδηγία αριθ. 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την 
παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων θέτει εναρμονισμένους κανόνες που διέπουν την 
επισήμανση των τροφίμων που διατίθενται ως έχουν στον τελικό καταναλωτή. Σύμφωνα με 
την οδηγία απαιτείται η επισήμανση, μεταξύ άλλων, του ονόματος του προϊόντος, της 
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ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας ή της ημερομηνίας λήξης («ανάλωση έως»), των 
συστατικών και των αλλεργιογόνων.

Η οδηγία 2000/13/ΕΚ αναθεωρήθηκε πρόσφατα. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα 
τρόφιμα στους καταναλωτές θα καταργήσει και θα αντικαταστήσει την οδηγία 2000/13/ΕΚ 
στις 13 Δεκεμβρίου 20141.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης πριν από την έγκριση του νέου κανονισμού, συζητήθηκε, 
χωρίς ωστόσο να ψηφιστεί, μια τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την οποία 
ζητείτο η αναγραφή των υποχρεωτικών πληροφοριών με τον κώδικα Μπράιγ.
Ο νέος κανονισμός προβλέπει την καθιέρωση ελάχιστου μεγέθους γραμματοσειράς για της 
υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιμα με σκοπό να γίνουν πιο ευανάγνωστες οι 
επισημάνσεις των τροφίμων και να βελτιωθεί η κατάσταση των καταναλωτών που έχουν 
μυωπία ή είναι ηλικιωμένοι, οι οποίοι συνιστούν ένα ολοένα αυξανόμενο μέρος του 
πληθυσμού.

Η Επιτροπή έχει υποστηρίξει στο παρελθόν την έρευνα σχετικά με τη χρήση γραμμωτών 
κωδικών σε συνδυασμό με βοηθητικές συσκευές προκειμένου οι πληροφορίες των προϊόντων 
να καθίστανται εύκολα προσβάσιμες σε άτομα με προβλήματα όρασης. Η έρευνα αυτή θα 
μπορούσε να ενθαρρύνει την εξεύρεση καινοτομικών λύσεων στην αγορά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν επίσης υπογράψει και κυρώσει τη 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία2, με εξαίρεση 
τρία κράτη μέλη που βρίσκονται ακόμη στο στάδιο ολοκλήρωσης της διαδικασίας κύρωσης. 
Στο άρθρο 9 της Σύμβασης προβλέπεται ότι τα κράτη μέρη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για 
«να διασφαλίσουν ότι οι ιδιωτικοί φορείς που παρέχουν εγκαταστάσεις και υπηρεσίες οι 
οποίες είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό λαμβάνουν υπόψη όλες τις πτυχές της 
προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες». Το δικαίωμα στην παροχή πληροφοριών σε 
προσβάσιμους μορφότυπους υπογραμμίζεται περαιτέρω στο άρθρο 21 της εν λόγω 
Σύμβασης. Η Επιτροπή εργάζεται από κοινού με τα κράτη μέλη προκειμένου να εφαρμόσει 
τη Σύμβαση του ΟΗΕ και να ανταποκριθεί στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. 

Όσον αφορά τη διατροφική δήλωση, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, καθίσταται υποχρεωτική 
το αργότερο έως τον Δεκέμβριο του 2016. Οι συννομοθέτες συζήτησαν τη χρήση 
συστημάτων με φωτεινούς σηματοδότες για την επισήμανση του διατροφικού περιεχομένου. 
Η ενσωμάτωσή τους στον κανονισμό δεν κατέστη δυνατή λόγω έλλειψης πλειοψηφίας. Στον 
τελικό συμβιβασμό συμφωνήθηκε η διατροφική δήλωση να παρουσιάζεται σε συγκεκριμένο 
μορφότυπο. Ο κανονισμός παρέχει, ωστόσο, τη δυνατότητα πρόσθετων μορφών έκφρασης 
και παρουσίασης των διατροφικών πληροφοριών. Κατά συνέπεια, είναι δυνατό οι υπεύθυνοι 
επιχειρήσεων τροφίμων να χρησιμοποιούν προαιρετικά ορισμένα συστήματα όπως οι 
φωτεινοί σηματοδότες, υπό την προϋπόθεση να συμμορφώνονται με έναν κατάλογο 
κριτηρίων προκειμένου να διασφαλίζεται ότι διευκολύνεται η κατανόηση των καταναλωτών 
και ότι δεν δημιουργούνται εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων.

                                               
1 ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18.
2 http://www.un.org/disabilities/
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Συμπέρασμα
Το θέμα που εγείρει ο αναφέρων έχει ήδη εξετασθεί από τους νομοθέτες κατά την πρόσφατη 
αναθεώρηση της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα 
τρόφιμα στους καταναλωτές. Παρόλο που δεν κατέστη υποχρεωτική η αναγραφή των 
υποχρεωτικών πληροφοριών σε κώδικα Μπράιγ, αποφασίστηκε να γίνουν οι πληροφορίες πιο 
ευανάγνωστες –μέσω της καθιέρωσης ελάχιστου μεγέθους γραμματοσειράς– γεγονός που 
συνιστά ήδη ένα πρώτο βήμα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις εν λόγω πληροφορίες. 
Σχετικά με τη διατροφική δήλωση, παρόλο που, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, δεν 
απαιτείται να χρησιμοποιείται σύστημα με φωτεινούς σηματοδότες, είναι δυνατή η 
προαιρετική χρήση του, υπό την προϋπόθεση να συμμορφώνεται με ορισμένα κριτήρια.


