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Θέμα: Αναφορά 0846/2011, των Giuseppe Giacomini, Stefano Cresta και Sergio
Maradei, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης «Assoutenti», σχετικά 
με την ορθή σήμανση των οινοπνευματωδών ποτών

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες, οι οποίοι είναι εκπρόσωποι ένωσης καταναλωτών, επισημαίνουν ότι η 
κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ασθένειες και να 
οδηγήσει σε εξάρτηση σε περίπτωση κατάχρησης. Για τον λόγο αυτόν, ζητούν τη θέσπιση 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας η οποία θα απαιτεί την αναγραφή των κατάλληλων πληροφοριών για 
τους καταναλωτές στην επισήμανση των οινοπνευματωδών ουσιών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012.

Ο αναφέρων παραπέμπει στο πόρισμα διαφόρων μελετών σχετικά με τις αρνητικές 
επιπτώσεις που έχει στην υγεία η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών και, ιδιαίτερα, στο 
γεγονός ότι το αλκοόλ αποτελεί παράγοντα κινδύνου για συγκεκριμένους τύπους καρκίνου, 
ανεξαρτήτως της προσλαμβανόμενης ποσότητας.  Ως εκ τούτου, ο αναφέρων πιστεύει ότι η 
νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να συμπεριλάβει απαίτηση επισήμανσης επί των 
οινοπνευματωδών ποτών, έτσι ώστε να παρέχεται στους καταναλωτές ακριβής και ξεκάθαρη 
προειδοποίηση. 

Επιπλέον, ο αναφέρων εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν έχουν θεσπιστεί 
συγκεκριμένες διατάξεις επισήμανσης για τα οινοπνευματώδη ποτά, όπως απαιτείται από το 
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άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/13/EΚ. Υποστηρίζεται, περαιτέρω, ότι το εν λόγω 
νομικό κενό δεν έχει καλυφθεί από την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό σχετικά με την 
παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.   

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η προστασία της υγείας των καταναλωτών αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας για την 
Επιτροπή. Είναι επίσης σημαντικό να παρέχονται στους καταναλωτές πληροφορίες οι οποίες 
είναι απαραίτητες ώστε να προβαίνουν σε επιλογές τροφίμων έχοντας λάβει την κατάλληλη 
ενημέρωση. 

Η οδηγία 2000/13/EΚ1 θεσπίζει τους οριζόντιους κανόνες αναφορικά με τις πληροφορίες που 
πρέπει να αναγράφονται στην επισήμανση των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των 
οινοπνευματωδών ποτών. Ως εκ τούτου απαιτείται στα εν λόγω τρόφιμα να αναγράφονται οι 
συγκεκριμένες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 της οδηγίας. Η μόνη 
παρέκκλιση που προβλέπεται και σχετίζεται συγκεκριμένα με ορισμένα οινοπνευματώδη 
ποτά είναι αυτή του άρθρου 9, παράγραφος 5, σύμφωνα με την οποία η ένδειξη της 
ημερομηνίας διατηρησιμότητας δεν απαιτείται για τους οίνους, τα vins de liqueur, τους 
αφρώδεις οίνους, τους αρωματικούς οίνους και τα παρόμοια προϊόντα που προέρχονται από 
σταφύλι, γλεύκος σταφυλιού και άλλα φρούτα, καθώς και για τα ποτά με κατ’ όγκον 
περιεκτικότητα σε αλκοόλη τουλάχιστον 10%. 

Επίσης είναι απαραίτητο, κατ’ αρχήν, τα οινοπνευματώδη ποτά να φέρουν ετικέτα με τα 
συστατικά τους. Η πρόθεση του νομοθέτη επιβεβαιώνεται με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της 
οδηγίας 2000/13/EΚ που ορίζει ότι θα καθοριστούν κανόνες για τον σκοπό αυτό. Ωστόσο, 
όπως αναφέρεται από τον αναφέροντα, λόγω της έλλειψης των εν λόγω κανόνων, δεν είναι 
ουσιαστικά δυνατό να εφαρμοστεί η εν λόγω αρχή. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η 
Επιτροπή έχει καταθέσει στο Συμβούλιο πρόταση για τον καθορισμό των κανόνων της 
επισήμανσης των συστατικών των οινοπνευματωδών ποτών, τρεις φορές (το 1982, το 1991 
και το 1997). Δυστυχώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν κατάφεραν ποτέ 
να καταλήξουν σε συμφωνία.  

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι σε κάθε περίπτωση τα συστατικά των οινοπνευματωδών ποτών 
πρέπει να επισημαίνονται αν περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Παραρτήματος IIIα 
(αλλεργιογόνα) της οδηγίας 2000/13/EΚ. 

Όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των οινοπνευματωδών ποτών, η πρόταση της 
Επιτροπής για κανονισμό σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 
καταναλωτές2 επιχείρησε, μεταξύ άλλων, να βελτιώσει και να διευκρινίσει την υφιστάμενη 
νομική ασάφεια. Για να ληφθεί υπόψη η ανάγκη των καταναλωτών για πληροφόρηση, η 
πρόταση προέβλεπε ότι στα έτοιμα ανάμεικτα οινοπνευματώδη ποτά, τα οποία αναφέρονται 
συχνά ως «alcopops», θα πρέπει να αναγράφεται κατάλογος συστατικών. Δεδομένων των 

                                               
1 Οδηγία 2000/13/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 
2000, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, 
την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων, ΕΕ L 109, 6.5.2000, σ. 29.
2 COM (2008) 40 τελικό
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ιδιαιτεροτήτων του οίνου, των οινοπνευματωδών ποτών και της μπύρας και με στόχο τη 
διασφάλιση μιας συνεπούς προσέγγισης και συνοχής στον εν λόγω τομέα, προβλέφθηκε ότι η 
Επιτροπή θα υπέβαλε έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης όσον 
αφορά την αναγραφή καταλόγου συστατικών και τη διατροφική επισήμανση στα εν λόγω 
προϊόντα με τη δυνατότητα θέσπισης μέτρων. 

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων αναφορικά με το προτεινόμενο κείμενο στα πλαίσια του 
Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν υποστηρίχθηκε η γραμμή πολιτικής της 
Επιτροπής. Έτσι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαίτησε την εξαίρεση όλων των 
οινοπνευματωδών ποτών από την επισήμανση των συστατικών και την αναγραφή 
διατροφικών πληροφοριών. Το Συμβούλιο, με τη σειρά του, ζήτησε εξαιρέσεις για τον οίνο, 
τα οινοπνευματώδη ποτά, τη μπύρα και παρόμοια ανταγωνιστικά προϊόντα, με υποβολή 
έκθεσης σχετικά με την επισήμανση των εν λόγω προϊόντων εντός 5 ετών. Ο τελικός 
συμβιβασμός που επιτεύχθηκε σε σχέση με τα ανωτέρω ήταν να διατηρηθεί η εξαίρεση 
επισήμανσης για όλα τα οινοπνευματώδη ποτά. Επιπλέον, ο νομοθέτης δέσμευσε την 
Επιτροπή να προσκομίσει, εντός 3 ετών, έκθεση σχετικά για την εφαρμογή στα εν λόγω 
προϊόντα των απαιτήσεων επισήμανσης που αφορούν τον κατάλογο συστατικών και να 
καθορίσει κατά πόσο τα οινοπνευματώδη ποτά θα πρέπει μελλοντικά να παρέχουν 
διατροφικές πληροφορίες και συγκεκριμένα πληροφορίες αναφορικά με την ενεργειακή αξία. 

Το ζήτημα των προειδοποιητικών επισημάνσεων επί των οινοπνευματωδών ποτών δεν ετέθη 
στο πλαίσιο της αναθεώρησης του τρέχοντος νομικού πλαισίου της ΕΕ σχετικά με την 
παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές,  Ως εκ τούτου, και λαμβάνοντας 
υπόψη το εύρος των κινδύνων που σχετίζονται με το αλκοόλ, οι οποίοι υπογραμμίζονται σε 
συστήματα εκούσιας επισήμανσης, ο κανονισμός (EΕ) αριθ. 1169/20111 που θεσπίστηκε 
πρόσφατα δεν προβλέπει απαιτήσεις ως προς το ζήτημα αυτό. Ωστόσο, τα κράτη έλη έχουν 
τη δυνατότητα να εγκρίνουν τέτοιου είδους προειδοποιήσεις μέσω εθνικών διατάξεων, για 
λόγους, μεταξύ άλλων, δημόσιας υγείας. Η συμβατότητά τους με το δίκαιο της Ένωσης 
πρέπει να αξιολογείται από την Επιτροπή κατά περίπτωση. Επιπλέον, ο κανονισμός (EΕ) 
αριθ. 1169/2011 καλεί την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω, στο πλαίσιο της έκθεσης για την 
επισήμανση των οινοπνευματωδών ποτών, συγκεκριμένες απαιτήσεις αναφορικά με τα 
οινοπνευματώδη ποτά. Υπό αυτό το πρίσμα, η Επιτροπή ενθαρρύνεται να λάβει υπόψη τη 
δημόσια ανησυχία για τις βλάβες που σχετίζονται με το αλκοόλ κυρίως σε νέους και ευπαθείς 
καταναλωτές. 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η στρατηγική της ΕΕ για την υποστήριξη των κρατών 
μελών προκειμένου να μειώσουν τις βλάβες που σχετίζονται με το αλκοόλ συγκαταλέγει 
μεταξύ των προτεραιοτήτων δράσης την πληροφόρηση, την εκπαίδευση και την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τον αντίκτυπο της βλαβερής και επικίνδυνης κατανάλωσης 
οινοπνευματωδών . Η Επιτροπή ενθαρρύνει τους παραγωγούς οινοπνευματωδών να 
τοποθετούν εκουσίως στα οινοπνευματώδη ποτά μηνύματα για να ενημερώνουν τους 
καταναλωτές σχετικά τους κινδύνους για την υγεία.  Έτσι, ορισμένοι παραγωγοί 
χρησιμοποιούν εκουσίως τη μορφή της ετικέτας προειδοποίησης για τους κινδύνους που 
σχετίζονται με την εγκυμοσύνη, η οποία είναι υποχρεωτική στη Γαλλία. Οι εν λόγω 
                                               
1 Κανονισμός (EΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές,  ΕΕ L 304, 
22.11.2011.
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πρακτικές συμβάλλουν στην επίτευξη μιας σχετικής συνοχής και ομοιομορφίας του 
μηνύματος σε όλες τις κατηγορίες των ποτών και σε όλα τα κράτη μέλη.

Συμπέρασμα

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που θεσπίστηκε πρόσφατα στον τομέα της επισήμανσης των 
τροφίμων, η Επιτροπή θα αναλύσει περαιτέρω τις απαιτήσεις πληροφόρησης για τα 
οινοπνευματώδη ποτά. Ως εκ τούτου, κατόπιν διαβούλευσης με φορείς και τα κράτη μέλη, η 
Επιτροπή θα προσκομίσει έκθεση έως τις 13 Δεκεμβρίου 2014 η οποία, εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο, θα συνοδεύεται από νομοθετικά μέτρα που θα εισάγουν συγκεκριμένες απαιτήσεις 
επισημάνσης για τα εν λόγω προϊόντα. Υπό αυτό το πρίσμα, θα εξεταστούν όλες οι 
διαθέσιμες μελέτες και πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αναφέρονται από τον 
αναφέροντα. 


