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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0743/2011 του Jaime Sanfelix Palau, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με ισχυρισμούς περί ελλείψεων της οδηγίας 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

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκτιμά ότι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 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 είναι περιορισμένο επειδή δεν ρυθμίζει λεπτομερώς το ακριβές σημείο του 
προϊόντος στο οποίο πρέπει να τοποθετείται η επισήμανση ώστε να είναι ορατή από τον 
καταναλωτή. Δεδομένου ότι το ζήτημα αυτό εναπόκειται στην εθνική νομοθεσία, η 
ενημέρωση των καταναλωτών δεν είναι σαφής και προσφέρεται για καταχρήσεις εκ μέρους 
των διανομέων δημιουργώντας σύγχυση σχετικά με την προέλευση και την ποιότητα των 
αντίστοιχων προϊόντων. Κατά συνέπεια, ισχυρίζεται ότι η εν λόγω οδηγία χρήζει 
τροποποίησης προς το συμφέρον των καταναλωτών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Νοεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι δεν υφίστανται λεπτομερείς κανόνες της ΕΕ που να 
προσδιορίζουν το σημείο όπου πρέπει να τοποθετείται ή να παρουσιάζεται η επισήμανση των 
τροφίμων. Επιπλέον, θεωρεί ότι οι γενικοί κανόνες περί επισήμανσης των τροφίμων, όπως 
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απαιτείται βάσει της οδηγίας 2000/13/ΕΚ1, πρέπει να καλύπτουν και τα μη προσυσκευασμένα 
τρόφιμα. Έχει παρατηρηθεί ότι, λόγω της απουσίας τέτοιων υποχρεωτικών απαιτήσεων, η 
συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων μπορεί εύκολα να μπερδευτεί με άλλες κατηγορίες και, 
συνεπώς, να υπάρξει σύγχυση όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα. Αυτό με την σειρά του θα 
μπορούσε να μειώσει την ανιχνευσιμότητα των εν λόγω τροφίμων και να λειτουργήσει 
παραπλανητικά για τους καταναλωτές. Για τους παραπάνω λόγους, ο αναφέρων ζητεί την 
κατάλληλη τροποποίηση των ισχυόντων κανόνων περί επισήμανσης. 

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η οδηγία 2000/13/ΕΚ προβλέπει μια γενική αρχή σύμφωνα με την οποία η επισήμανση, η 
παρουσίαση και η διαφήμιση των τροφίμων απαγορεύεται να παραπλανούν τον καταναλωτή. 
Η εν λόγω αρχή ισχύει τόσο για τα προσυσκευασμένα όσο και για τα μη προσυσκευασμένα 
τρόφιμα. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «επισήμανση» νοούνται οι μνείες, 
ενδείξεις, εμπορικά ή βιομηχανικά σήματα, εικόνες ή σύμβολα που αναφέρονται σ’ ένα 
τρόφιμο και φέρονται σε κάθε συσκευασία, έγγραφο, πινακίδα, ετικέτα, δακτύλιο ή στεφάνη 
που συνοδεύει ή αναφέρεται στο τρόφιμο αυτό. 

Βάσει της αρχής της επικουρικότητας και δεδομένου ότι είναι πολύ περιορισμένο το 
διασυνοριακό εμπόριο των τροφίμων που πωλούνται χωρίς συσκευασία, εναπόκειται στα 
κράτη μέλη να αποφασίζουν ποιες ενδείξεις πρέπει να τοποθετούνται στα μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα. Η ίδια προσέγγιση ακολουθείται στον προσφάτως εγκεκριμένο 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 
καταναλωτές2. Ωστόσο, βάσει της νέας νομοθεσίας, οι πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη 
ουσιών που ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις ή δυσανεξία πρέπει να 
παρέχονται σε κάθε περίπτωση στους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των μη 
προσυσκευασμένων τροφίμων.

Επιπλέον, ο νέος κανονισμός προβλέπει μια σειρά αρχών και απαιτήσεων που αφορούν τις 
ορθές πρακτικές πληροφόρησης καθώς και τη διαθεσιμότητα, την τοποθέτηση και την 
παρουσίαση των υποχρεωτικών πληροφοριών για τα τρόφιμα. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι 
οι υποχρεωτικές πληροφορίες πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες και να αναγράφονται σε 
εμφανές σημείο κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολα ορατές, ευανάγνωστες και, ανάλογα με την 
περίπτωση, ανεξίτηλες. Σε καμία περίπτωση οι πληροφορίες αυτές δεν κρύβονται, 
καλύπτονται, διαγράφονται ή διακόπτονται από οποιαδήποτε άλλα κείμενα ή εικόνες ή 
οποιαδήποτε άλλα παρεμβαλλόμενα στοιχεία.

Όσον αφορά τα προσυσκευασμένα τρόφιμα, οι πληροφορίες αναγράφονται στη συσκευασία ή 
σε ετικέτα. Για αυτόν τον λόγο, ως «ετικέτα» νοείται οποιαδήποτε σήμανση, εμπορικό σήμα, 
σήμα, εικόνα ή άλλη περιγραφή, η οποία είναι γραπτή, έντυπη, διάτρητη, σημειωμένη, 
ανάγλυφη ή αποτυπωμένη ή προσηρτημένη στη συσκευασία ή στον περιέκτη του τροφίμου. 
Όσον αφορά τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα, οι τρόποι με τους οποίους διατίθενται οι 
απαιτούμενες από διάφορα κράτη μέλη πληροφορίες που αφορούν αλλεργιογόνα ή άλλες 

                                               
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 της 
6.5.2000, σ. 29.

ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18. 
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ενδείξεις αποφασίζονται από τις εθνικές αρχές. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, οι 
προαναφερθείσες γενικές αρχές και απαιτήσεις, όπως η εύκολη πρόσβαση και η ορατότητα, 
πρέπει να πληρούνται. 

Τέλος, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τις πληροφορίες 
που φέρουν τα τρόφιμα, ο κανονισμός ορίζει την ευθύνη που φέρουν οι υπεύθυνοι 
επιχειρήσεων τροφίμων σύμφωνα με το ρόλο τους στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Ως 
εκ τούτου, στην περίπτωση των μη προσυσκευασμένων τροφίμων, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 
τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των λιανοπωλητών, πρέπει να διασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ καθώς και με τους εθνικούς κανόνες που αφορούν την 
παρουσίαση και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών για τα τρόφιμα.  

Συμπέρασμα

Λόγω της αρχής της επικουρικότητας και δεδομένου ότι είναι πολύ περιορισμένο το 
διασυνοριακό εμπόριο των μη προσυσκευασμένων τροφίμων, εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
αποφασίζουν, εξαιρουμένων των αλλεργιογόνων, αν και ποιες πληροφορίες πρέπει να 
παρέχονται για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων. Ο νέος κανονισμός σχετικά με την
παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές προβλέπει πρόσθετα νομικά εργαλεία με σκοπό να 
διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές δεν παραπλανώνται όσον αφορά τις πληροφορίες και την 
ταυτότητα των μη προσυσκευασμένων τροφίμων.


