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1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα θεωρεί ότι θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται στην επισήμανση των 
τροφίμων κατά πόσο έχουν χρησιμοποιηθεί ουσίες ζωικής προέλευσης για την παρασκευή 
ενός προϊόντος (ή των μεμονωμένων συστατικών του) και, εάν ναι, ποια ζωικά συστατικά 
έχουν χρησιμοποιηθεί. Η αναφέρουσα δηλώνει ότι πολλοί χορτοφάγοι και αυστηρά 
χορτοφάγοι («vegan») δεν καταναλώνουν κανένα ζωικό προϊόν. Επομένως, θα ήθελαν να 
γνωρίζουν εάν ένα τρόφιμο που πρόκειται ενδεχομένως να καταναλώσουν περιέχει συστατικά 
ζωικής προέλευσης ή συστατικά τα οποία παράγονται με τη βοήθεια στοιχείων ζωικής 
προέλευσης. Θα ήθελαν να γνωρίζουν, για παράδειγμα, κατά πόσο οι χυμοί φρούτων ή η 
μπύρα περιέχουν ζελατίνη ζωικής προέλευσης. Προς το παρόν, κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται 
στις συσκευασίες των τροφίμων. Πολλοί χορτοφάγοι και αυστηρά χορτοφάγοι («vegans») –
καθώς επίσης οι πιστοί ορισμένων θρησκειών– αποφεύγουν να καταναλώσουν ορισμένα 
προϊόντα επειδή δεν είναι σαφές εάν περιέχουν συστατικά ζωικής προέλευσης ή κατάλοιπα 
τέτοιων συστατικών. Η αναφέρουσα θεωρεί ότι οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να 
γνωρίζουν όχι μόνο ποια συστατικά περιέχει ένα τρόφιμο, αλλά και πώς, και με τη χρήση 
ποιων συστατικών, έχει το τρόφιμο αυτό παρασκευαστεί. Μόνο έτσι θα μπορούν να κάνουν 
συνειδητές επιλογές.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Νοεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2014
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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 
και τη διαφήμιση των τροφίμων προβλέπει την εναρμόνιση των κανόνων που διέπουν την 
επισήμανση των τροφίμων, όπως αυτά διατίθενται στον τελικό καταναλωτή1 και απαιτεί την 
αναγραφή των συστατικών στις ετικέτες τροφίμων. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες 
σχετικά με πληροφορίες για την καταλληλότητα των τροφίμων για χορτοφάγους, αυστηρά 
χορτοφάγους (vegans) και πιστούς ορισμένων θρησκειών. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν 
όμως να παρέχονται σε προαιρετική βάση, εφόσον δεν παραπλανούν τον καταναλωτή.

Η οδηγία αυτή αναθεωρήθηκε πρόσφατα. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα 
τρόφιμα στους καταναλωτές2 θα καταργήσει και θα αντικαταστήσει την οδηγία 2000/13/ΕΚ 
από τις 13 Δεκεμβρίου 2014.

Ο νέος κανονισμός δεν θεσπίζει υποχρεωτική επισήμανση της καταλληλότητας των τροφίμων 
για χορτοφάγους, vegans ή πιστούς ορισμένων θρησκειών, αλλά ζητεί από την Επιτροπή να 
θεσπίσει εκτελεστική πράξη σχετικά με προαιρετικές πληροφορίες για την καταλληλότητα 
των τροφίμων για χορτοφάγους ή vegans. Σκοπός της εκτελεστικής αυτής πράξης θα είναι η 
διασαφήνιση των απαιτήσεων για να θεωρηθεί ένα τρόφιμο κατάλληλο για χορτοφάγους και 
vegans.

Ο κανονισμός δεν προβλέπει προθεσμία για τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις αλλά επιβάλλει 
στην Επιτροπή άλλες υποχρεώσεις εκτέλεσης για τις οποίες ορίζονται αυστηρές προθεσμίες. 
Επομένως η Επιτροπή θα αναλάβει κατά προτεραιότητα τις δράσεις αυτές.

Συμπέρασμα

Το ζήτημα που εγείρει η αναφέρουσα τέθηκε κατά την περίοδο των συζητήσεων που 
οδήγησαν στη θέσπιση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011. Παρόλο που οι συννομοθέτες 
δεν επιβάλλουν την υποχρεωτική επισήμανση της καταλληλότητας των τροφίμων για 
χορτοφάγους, vegans ή πιστούς ορισμένων θρησκειών, ζητείται από την Επιτροπή να 
θεσπίσει εκτελεστική πράξη σχετικά με προαιρετικές πληροφορίες για την καταλληλότητα 
των τροφίμων για χορτοφάγους ή vegans.

                                               
1 ΕΕ L 109, της 6.5.2000, σ. 29.
2 ΕΕ L 304 της 22.11.11, σ. 18.


