
CM\914326EL.doc PE496.603v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

28.9.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0089/2012 , του Piero Carini, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
αίτημα για θέσπιση ευρωπαϊκής ρύθμισης που θα προϋποθέτει σαφή 
χρωματική επισήμανση στην ετικέτα των εμπορικών προϊόντων

1. Περίληψη της αναφοράς

Στην αναφορά επισημαίνεται, με τρόπο εξαιρετικά συνοπτικό, η ανάγκη πρόβλεψης μιας 
ευρωπαϊκής ρύθμισης η οποία θα θεσπίζει την επισήμανση με διαφορετικές χρωματικές 
αποχρώσεις για τις διάφορες κατηγορίες εμπορικών προϊόντων, με στόχο επίσης την 
καλύτερη διάθεση των απορριμμάτων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Μαΐου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Σεπτεμβρίου 2012

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να παρέχονται στους καταναλωτές οι απαραίτητες πληροφορίες 
που θα τους επιτρέπουν να προβαίνουν σε ασφαλείς, υγιεινές και βιώσιμες επιλογές. Στη 
γενική νομοθεσία της ΕΕ για την επισήμανση των τροφίμων1 προβλέπεται η παροχή 
ορισμένων υποχρεωτικών ενδείξεων στα τρόφιμα. Προσφάτως, οι εν λόγω κανόνες 
αναθεωρήθηκαν και βελτιώθηκαν σημαντικά. Στον νέο κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 
σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές2 λαμβάνονται 

                                               
1 Οδηγία 2000/13/EΚ 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 της 6.5.2000, σ. 29.
2 ΕΕ L 304, της 22.11.2011, σ. 18.
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υπόψη οι προσδοκίες και οι ανάγκες των καταναλωτών όπως διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της 
διαδικασίας διαβούλευσης που προηγήθηκε της έγκρισης του κανονισμού. Το συγκεκριμένο 
αίτημα θέσπισης επισήμανσης για διάφορες κατηγορίες εμπορικών προϊόντων με στόχο τη 
μείωση των απορριμμάτων τροφίμων δεν τέθηκε από κανένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ωστόσο, η πολιτική για τα απορρίμματα τροφίμων συμπεριλαμβάνεται στις τρέχουσες 
προτεραιότητες της Επιτροπής. Η Επιτροπή έχει δρομολογήσει διάφορες πρωτοβουλίες και 
δράσεις με σκοπό να συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με το 
θέμα των απορριμμάτων τροφίμων, των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους και της πρόληψής 
τους. (βλέπε http://ec.europa.eu/food/food/sustainability/index_en.htm).

Η Επιτροπή επιθυμεί ειδικότερα να αναφέρει τα ακόλουθα επιτεύγματα και πρωτοβουλίες:

- τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, οι οποίες εγκρίθηκαν το 2010, για την εφαρμογή 
εθελοντικών συστημάτων πιστοποίησης (μεταξύ άλλων και σε επίπεδο περιβάλλοντος), με 
στόχο την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών για την αποφυγή της πρόκλησης σύγχυσης 
στους καταναλωτές και την αύξηση της διαφάνειας και της σαφήνειας των απαιτήσεων που 
επιβάλλουν τα συστήματα.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:341:0005:01:EL:HTML

- Η Ευρωπαϊκή Στρογγυλή Τράπεζα Τροφίμων της ΕΕΦ αποτελεί πρωτοβουλία, της οποίας 
συμπροεδρεύουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εταίροι της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Το 
όραμά της είναι η προώθηση μιας συνεκτικής προσέγγισης, βασισμένης σε επιστημονικά 
δεδομένα, όσον αφορά τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή στον τομέα τροφίμων σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Μια από τις βασικές αρχές είναι ότι οι περιβαλλοντικές πληροφορίες 
που παρέχονται σε όλο το μήκος της τροφικής αλυσίδας, μεταξύ άλλων στους καταναλωτές, 
πρέπει να είναι επιστημονικά αξιόπιστες και συνεπείς, κατανοητές και όχι παραπλανητικές, 
ώστε να συμβάλλουν στην πραγματοποίηση τεκμηριωμένων επιλογών. 

Τον Δεκέμβριο του 2011, η Ευρωπαϊκή Στρογγυλή Τράπεζα Τροφίμων της ΕΕΦ ενέκρινε 
καθοδηγητική έκθεση σχετικά με την ενημέρωση για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τροφίμων 
και ποτών («Communicating environmental performance of food and drink products»).
http://www.food-scp.eu/files/ReportEnvComm_8Dec2011.pdf
http://www.food-scp.eu/node/26

- Η Επιτροπή επιδιώκει την ανάπτυξη εναρμονισμένης μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων (όχι μόνο των τροφίμων). Συγκεκριμένα, 
στόχος της είναι:

α) να υιοθετήσει κοινή μεθοδολογική προσέγγιση που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη και στον 
ιδιωτικό τομέα να αξιολογούν, να προβάλλουν και να συγκρίνουν τις περιβαλλοντικές 
επιδόσεις προϊόντων, υπηρεσιών και εταιριών, βάσει μιας συνολικής εκτίμησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής («περιβαλλοντικό 
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αποτύπωμα») (το 2012)·

β) να μεριμνήσει για την καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών και να 
βελτιώσει την πληροφόρηση σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων, 
μεταξύ άλλων με την αποτροπή παραπλανητικών ισχυρισμών και την τελειοποίηση των 
συστημάτων οικολογικής σήμανσης (το 2012).

http://ec.europa.eu/environment/eussd/product_footprint.htm

Παράλληλα, οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξετάζουν το ενδεχόμενο ανάληψης νέων 
πρωτοβουλιών και εκπόνησης περαιτέρω μελετών. Στόχος είναι να βελτιωθούν οι γνώσεις 
και η κατανόηση των καταναλωτών σχετικά με τη βιωσιμότητα των προϊόντων 
(συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων) και να προσδιορισθεί ο βέλτιστος τρόπος παροχής 
των συναφών πληροφοριών προς αυτούς.

Η Επιτροπή δεν προτίθεται να προβεί στη θέσπιση ευρωπαϊκής ρύθμισης περί επισήμανσης 
διαφορετικών χρωματικών αποχρώσεων για την καλύτερη διάθεση των απορριμμάτων.
Ωστόσο, η πολιτική για τα απορρίμματα τροφίμων συμπεριλαμβάνεται στις τρέχουσες 
προτεραιότητες της Επιτροπής, η οποία ήδη έχει δρομολογήσει πληθώρα πρωτοβουλιών με 
σκοπό την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος.


