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Θέμα: Αναφορά 0725/2010, του Marco Noto, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
σήμανση κονσερβοποιημένων ψαριών 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων παρατηρεί ότι στη σήμανση κονσερβοποιημένων ψαριών αναφέρεται μόνο το 
πού έγινε η μεταποίηση των ψαριών, αλλά όχι το πού αλιεύθηκαν τα ψάρια. Ο αναφέρων 
θεωρεί ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να μπορούν οι 
καταναλωτές να προβαίνουν σε συνειδητές επιλογές εάν, για παράδειγμα, δεν επιθυμούν να 
καταναλώνουν ψάρια από ύδατα που υφίστανται υπεραλίευση ή είναι εξαιρετικά μολυσμένα. 
Ως εκ τούτου, ζητεί τη συμπερίληψη των πληροφοριών αυτών στη σήμανση των εν λόγω 
προϊόντων. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Οκτωβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου 2010.

Σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ.2065/2001 της Επιτροπής (ο οποίος ορίζει τους κανόνες 
εφαρμογής του κανονισμού αριθ.104/2002 του Συμβουλίου), η υποχρεωτική αναγραφή της 
περιοχής αλιείας εφαρμόζεται μόνο στα προϊόντα που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3 της 
συνδυασμένης ονοματολογίας. 

Παρασκευάσματα, δηλαδή προϊόντα που αναφέρονται στο κεφάλαιο 16 της συνδυασμένης 
ονοματολογίας συμπεριλαμβανομένων των κονσερβοποιημένων προϊόντων, δεν υπόκεινται 
σε αυτήν την υποχρέωση. Επομένως τα περισσότερα κονσερβοποιημένα προϊόντα διέπονται 
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μόνο από τις γενικές απαιτήσεις σήμανσης που θεσπίζονται με την οδηγία 200/13 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Εντούτοις, ειδικές απαιτήσεις σήμανσης για τα κονσερβοποιημένα προϊόντα ορίζονται στον 
κανονισμό αριθ. 2136/89 του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε από τους κανονισμούς αριθ. 
1181/2003 και 1345/2008 της Επιτροπής (εμπορικές προδιαγραφές για κονσέρβες σαρδελών 
και προϊόντων τύπου σαρδέλας) και τον κανονισμό αριθ. 1536/92 του Συμβουλίου (εμπορικές 
προδιαγραφές για τις κονσέρβες τόνου και παλαμίδας). 

Στην περίπτωση των προϊόντων κονσέρβας σαρδέλας και προϊόντων τύπου σαρδέλας, ο 
κανονισμός αριθ. 1345/2008 της Επιτροπής προβλέπει ότι η γεωγραφική περιοχή αλιείας
χρησιμοποιείται ως προσδιοριστικός όρος στη σήμανση αυτών των προϊόντων. 

Συμπεράσματα
Η μεταρρύθμιση της πολιτικής της αγοράς θα περιλαμβάνει πιθανούς τρόπους βελτίωσης των 
πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές σχετικά με τη γεωγραφική περιοχή αλιείας 
των προϊόντων αλιείας. Η Επιτροπή σχεδιάζει να υποβάλει πρόταση για τη μεταρρύθμιση στο 
πρώτο εξάμηνο του 2011. 


