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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί τη θέσπιση νομικών κανόνων σχετικά με την ένδειξη καταγωγής και 
προέλευσης των τροφίμων, εκφράζοντας ανησυχία για το γεγονός ότι συχνά δεν παρέχονται 
πληροφορίες στη συσκευασία των τροφίμων όσον αφορά των προέλευση των συστατικών. 
Για παράδειγμα, δεν παρέχονται πληροφορίες όσον αφορά την προέλευση των φρούτων που 
χρησιμοποιούνται σε μαρμελάδες ή/και ο τόπος παραγωγής τους. Συχνά παρέχεται μόνο το 
όνομα και η διεύθυνση του χονδρέμπορου, παρά τη σημασία που μπορεί να έχουν 
ενδεχομένως για τους καταναλωτές οι ενδείξεις καταγωγής. Επιπλέον, διαμαρτύρεται για το 
γεγονός ότι οι προειδοποιήσεις που περιέχει η συσκευασία συχνά δεν επισημαίνονται στη 
γλώσσα (στην περίπτωση του αναφέροντα, γερμανική) της χώρας στην οποία πωλείται και 
καταναλώνεται το προϊόν.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Απριλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

 Η Επιτροπή θεωρεί την επισήμανση της προέλευσης ως, κατά κύριο λόγο, μέσο για την 
ενημέρωση του καταναλωτή, ιδιαίτερα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, και ενδεχομένως, για 
τα διάφορα επίπεδα ποιότητας του τροφίμου. Η επισήμανση της προέλευσης δεν είναι ένα 
εργαλείο που θα συμβάλει στην ασφάλεια των τροφίμων εφόσον όλα τα τρόφιμα και οι 
ζωοτροφές που διατίθενται νομίμως στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι 
ασφαλή, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους. 
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Σύμφωνα με την πρόσφατη κοινοτική νομοθεσία, η επισήμανση της προέλευσης ή του τόπου 
γεωργικής παραγωγής απαιτείται: 

• σε περιπτώσεις οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε πλάνη τους καταναλωτές όσον 
αφορά την πραγματική καταγωγή ή προέλευση των τροφίμων (Οδηγία 2000/13/ΕΚ)1  
και

• κατ’ εφαρμογή ειδικών κανόνων όπως εκείνων που αφορούν τον οίνο, το ελαιόλαδο, 
τα φρούτα και τα λαχανικά, το μέλι, το βόειο κρέας, τα αυγά, το εισαγόμενο κρέας 
πουλερικών, και το ψάρι.

Επιπλέον, μπορούν να προσκομισθούν σε εθελοντική βάση συμπληρωματικές πληροφορίες 
όσον αφορά την καταγωγή ή προέλευση τροφίμων. Σε περιπτώσεις πληροφοριών  ως προς 
την καταγωγή προϊόντος, σε εθελοντική βάση, είναι σημαντικό οι πληροφορίες αυτές να 
συμμορφώνονται προς ορισμένους κανόνες ώστε να προλαμβάνεται τυχόν σύγχυση ως προς 
την πραγματική καταγωγή ή προέλευση τροφίμων και να αποφεύγεται η παραπλάνηση των 
καταναλωτών. 

Η Επιτροπή είναι πρόθυμη να βελτιώσει την νομοθεσία για την επισήμανση των τροφίμων 
προκειμένου να υπάρξει καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών ως προς τα χαρακτηριστικά 
και τις ποιότητες τροφών συμπεριλαμβανομένης και της περιεκτικότητάς τους σε θρεπτικά 
συστατικά. Συγκεκριμένα, το θέμα της επισήμανσης της προέλευσης εξετάζεται στο πλαίσιο 
της πρότασης της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές2  που 
έχει ως στόχο να καταστούν σαφέστερες οι επισημάνσεις των τροφίμων και να αντιστοιχούν 
καλύτερα στις ανάγκες των καταναλωτών της ΕΕ. Κατά τις διαβουλεύσεις που οδήγησαν στη 
νέα πρόταση δεν επιδείχθηκε επαρκής υποστήριξη για την εισαγωγή υποχρεωτικής σε 
επίπεδο ΕΕ επισήμανσης της καταγωγής για όλα τα τρόφιμα. Αποδείχθηκε ότι το αίτημα των 
καταναλωτών για την ενημέρωση όσον αφορά τη χώρα προέλευσης ποικίλλει από το ένα 
κράτος μέλος στο άλλο και από το ένα προϊόν στο άλλο, γεγονός που οδηγεί σε 
διαφοροποιημένη προσέγγιση ανάλογα με τον τύπο των τροφών. Κατά συνέπεια, η πρόταση 
διατηρεί τη γενική αρχή της εθελοντικής επισήμανσης της προέλευσης εκτός εάν η 
παράλειψή της οδηγήσει σε πλάνη τον καταναλωτή σε περιπτώσεις που υπάρχουν σαφείς 
κανόνες.

Σύμφωνα με τους προτεινόμενους κανόνες, τα μεταποιημένα τρόφιμα (όπως, π.χ. μαρμελάδες 
που αναφέρονται  στην αναφορά) μπορούν να φέρουν μία επισήμανση που αναφέρει το 
κράτος μέλος από το οποίο προέρχονται στο βαθμό που η τελευταία σημαντική αλλαγή ή 
δραστηριότητα επεξεργασίας έλαβε χώρα σε αυτό το κράτος μέλος. Αυτή η προσέγγιση 
ευθυγραμμίζεται με τον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα. Ωστόσο, η ένδειξη της χώρας 
καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης των κυριοτέρων συστατικών θα απαιτηθεί όταν αυτά τα 
συστατική προέρχονται από διαφορετικό τόπο από εκείνο του τελικού προϊόντος (π.χ., στην 

                                               
1 Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 2000 για 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση 
των τροφίμων, ΕΕ L 109, 6.5.2000.
2 COM(2008)40 τελικό
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περίπτωση της μαρμελάδας, εάν αναφέρεται, σε εθελοντική βάση, ο τόπος επεξεργασίας, ο 
τόπος όπου συλλέχθηκε το φρούτο θα πρέπει επίσης να αναφέρεται σε περίπτωση που είναι 
διαφορετικός από τον τόπο όπου έγινε η επεξεργασία της μαρμελάδας).

Στο συγκεκριμένο θέμα της επισήμανσης του τόπου παραγωγής για τα αγροτικά προϊόντα, η 
Επιτροπή ενέκρινε στις 28 Μαΐου ανακοίνωση για την πολιτική ποιότητας1 των αγροτικών 
προϊόντων η οποία εξετάζει το πώς θα βελτιωθεί η κοινοποίηση των γεωργικών 
χαρακτηριστικών του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου παραγωγής και του 
τόπου γεωργικής παραγωγής. Αυτή η ανακοίνωση βασίζεται στο Πράσινο βιβλίο της 
Επιτροπής για την πολιτική2 ποιότητας των γεωργικών προϊόντων, μετά από διαβουλεύσεις 
με τους ενδιαφερόμενους για τα θέματα αυτά παράγοντες στα τέλη του 2008, και στα 
συμπεράσματα της Διάσκεψης Υψηλού Επιπέδου για την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων 
που πραγματοποιήθηκε στη Πράγα, υπό την αιγίδα της Τσεχικής προεδρίας στις 12 και 13 
Μαρτίου 2009. Οι απαντήσεις στο Πράσινο βιβλίο έδειξαν ότι, μολονότι οι αντιπρόσωποι 
των καταναλωτών και των αγροτών τάσσονται υπέρ της γενίκευσης της επισήμανσης του 
τόπου παραγωγής, οι μεταποιητικές βιομηχανίες και οι λιανοπωλητές εξέφρασαν τις 
ανησυχίες τους ως προς το κόστος και τη σύγχυση που θα μπορούσε να προκληθεί  από αυτό 
τον τύπο επισήμανσης στα μεταποιημένα προϊόντα στις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται 
πρώτες ύλες οι οποίες προέρχονται από διαφορετικές πηγές.  Η Επιτροπή επιβεβαιώνει στην 
ανακοίνωση ότι θα εξετάσει τη δυνατότητα επισήμανσης σχετικά με τον τόπο της παραγωγής 
στο πλαίσιο των κανόνων εμπορίας που εφαρμόζονται στα αγροτικά προϊόντα, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες ορισμένων τομέων, και ιδίως όσον αφορά τα μεταποιημένα 
αγροτικά προϊόντα.  

                                               
1 COM(2009) 234, 28.5.2009.
2 Πράσινη Βίβλος  σχετικά με την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων: πρότυπα προϊόντων, απαιτήσεις για τη 
γεωργική παραγωγή και συστήματα ποιότητας (COM(2008)641 τελικό)


