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Θέμα: Αναφορά 0367/2013, της M.S., ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με τη χρήση 
του συστήματος επισήμανσης των τροφίμων με βάση τα χρώματα του 
φωτεινού σηματοδότη

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα θα ήθελε να ενημερώνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τις ουσίες που 
περιλαμβάνονται στα τρόφιμα. Προτείνει οι ετικέτες των τροφίμων να περιλαμβάνουν 
σαφέστερη ένδειξη για τα επίπεδα, για παράδειγμα, του σακχάρου, του λίπους ή των 
θρεπτικών ουσιών που περιέχονται στο προϊόντα, με βάση τα χρώματα του φωτεινού 
σηματοδότη. Κατανοεί ότι αυτό αμφισβητήθηκε έντονα από τις ομάδες συμφερόντων που 
εκπροσωπούν τις εταιρείες τροφίμων, την τελευταία φορά που προτάθηκε. Ωστόσο, 
υποστηρίζει ότι μια τέτοια επισήμανση θα ευαισθητοποιούσε και θα παρότρυνε τους 
καταναλωτές να ακολουθούν μια πιο υγιεινή διατροφή. Επίσης, πιστεύει ότι είναι σημαντικό 
να ενημερώνονται οι καταναλωτές με τον ίδιο τρόπο για τα φυτοφάρμακα που 
χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια φρούτων και λαχανικών και για τα αντιβιοτικά που 
χορηγούνται σε ζώα των οποίων το κρέας πωλείται.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014

Η οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση 
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και τη διαφήμιση των τροφίμων1 προβλέπει την εναρμόνιση των κανόνων που διέπουν την 
επισήμανση των τροφίμων ,όπως αυτά διατίθενται στον τελικό καταναλωτή και ορίζει ότι η 
επισήμανση αυτή δεν πρέπει να είναι παραπλανητική.

Η οδηγία 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες επισήμανσης των τροφίμων2

όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες θεσπίζει κανόνες για την προαιρετική διατροφική 
επισήμανση.

Οι οδηγίες αυτές αναθεωρήθηκαν πρόσφατα. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα 
τρόφιμα στους καταναλωτές3, θα καταργήσει και θα αντικαταστήσει την οδηγία 2000/13/ΕΚ 
και 90/496/ΕΟΚ από την 13η Δεκεμβρίου 2014.Όσον αφορά τη διατροφική επισήμανση, η 
νέα νομοθεσία την καθιστά υποχρεωτική από το Δεκέμβριο του 2016.  Τα αρμόδια 
νομοθετικά όργανα συζήτησαν το ενδεχόμενο της χρησιμοποίησης των χρωμάτων του 
φωτεινού σηματοδότη ως ενδείξεων για το διατροφικό περιεχόμενο των τροφίμων. Η 
πλειοψηφία όμως δεν ενέκρινε την πρόταση να συμπεριληφθούν οι ενδείξεις αυτές στον 
κανονισμό. Στον τελικό συμβιβασμό, συμφωνήθηκε να παρέχεται η διατροφική επισήμανση 
με συγκεκριμένη μορφή. Ωστόσο, ο κανονισμός αφήνει και περιθώρια για πρόσθετες μορφές 
αποτύπωσης και παρουσίασης των διατροφικών πληροφοριών. Τέτοιου είδους συστήματα, 
όπως τα χρώματα του φωτεινού σηματοδότη μπορούν συνεπώς να χρησιμοποιηθούν 
προαιρετικά από τους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίμων και μπορούν να συστήνονται 
από τις αρχές των κρατών μελών, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν μια σειρά κριτηρίων για να 
διασφαλιστεί κυρίως ότι θα γίνονται εύκολα αντιληπτά από τους καταναλωτές και δεν θα 
δημιουργούν εμπόδια στην ελεύθερη διακίνηση των αγαθών.  

Ο κανονισμός επίσης προβλέπει την υποβολή μιας έκθεσης από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη χρήση πρόσθετων μορφών αποτύπωσης και 
παρουσίασης, τον αντίκτυπό τους στην εσωτερική αγορά και τη σκοπιμότητα περαιτέρω 
εναρμόνισης έως το Δεκέμβριο του 2017. Η Επιτροπή μπορεί να προσθέτει στην έκθεση αυτή  
προτάσεις για τροποποιήσεις των σχετικών κανόνων της ΕΕ.

Όσον αφορά στα κατάλοιπα αντιβιοτικών σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης και στα κατάλοιπα 
φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα φυτικής ή ζωικής προέλευσης, η νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει 
ήδη ότι τρόφιμα που περιέχουν τέτοια κατάλοιπα που υπερβαίνουν το επιτρεπτό για την 
ασφάλεια  των καταναλωτών ποσοστό, είναι ασυμβίβαστα με τη σχετική νομοθεσία και 
πρέπει  απομακρύνονται από τη διατροφική αλυσίδα.

Δεν υφίσταται ωστόσο κάποια πρόβλεψη ή κάποιο σχέδιο που να καθιερώνουν την 
υποχρέωση επισήμανσης της χρήσης φυτοφαρμάκων ή αντιβιοτικών στην παραγωγή 
τροφίμων. Ωστόσο, σε προαιρετική βάση και όταν αυτό ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα, η απουσία τέτοιων ουσιών μπορεί να μνημονεύεται επάνω στην ετικέτα του 
τροφίμου.

Συμπέρασμα

Το ζήτημα που θέτει η αναφέρουσα σχετικά με τις πρόσθετες μορφές αποτύπωσης και 
παρουσίασης στο πλαίσιο της διατροφικής επισήμανσης έχει ήδη ληφθεί υπόψη από τα 
νομοθετικά όργανα στην πρόσφατη αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την 
                                               
1 ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29.
2 ΕΕ L 276 της 6.10.1990, σ. 40.
3 ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18.
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παροχή διατροφικών πληροφοριών στους καταναλωτές.  Μολονότι τέτοιες πρόσθετες μορφές 
επισήμανσης , όπως λ.χ. το σύστημα των χρωμάτων του φωτεινού σηματοδότη δεν 
προβλέπονται ως υποχρεωτικές από τον νέο κανονισμό, ωστόσο μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν προαιρετικά, υπό την προϋπόθεση ότι συνάδουν προς ορισμένα κριτήρια.  

Αναφορικά με τη χρήση φυτοφαρμάκων και αντιβιοτικών στο πλαίσιο της διατροφικής 
αλυσίδας, η σχετική νομοθεσία της ΕΕ διασφαλίζει ήδη την ασφάλεια των τροφίμων. Οι 
υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων δύνανται επίσης να ενημερώνουν τους καταναλωτές 
σχετικά με την απουσία φυτοφαρμάκων ή αντιβιοτικών ουσιών από τα τρόφιμα όταν αυτό 
αληθεύει. Η δυνατότητα εισαγωγής υποχρεωτικής επισήμανσης σχετικά με τη χρήση τέτοιων 
ουσιών κατά τη διαδικασία παραγωγής τροφίμων δεν αποτελεί σήμερα αντικείμενο 
συζήτησης. 


