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Θέμα: Αναφορά 1161/2012, του Hans-Thomas Wacks, αυστριακής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ένδειξη παραγωγού ή παραγωγών τροφίμων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι στα τρόφιμα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ πρέπει να υπάρχει 
ένδειξη που θα αναφέρει από ποιον παράγονται. Συχνά τα τρόφιμα φέρουν ενδείξεις, όπως 
«προϊόν ιδιωτικής ετικέτας» ή «παρασκευάζεται για το Spar/Billa», κ.τ.λ., αλλά δεν 
διευκρινίζεται η ταυτότητα του παραγωγού ή των παραγωγών. Ο αναφέρων ζητεί, ως εκ 
τούτου, ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την προέλευση των τροφίμων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

Η οδηγία αριθ. 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση και την 
παρουσίαση των τροφίμων1 θέτει εναρμονισμένους κανόνες που διέπουν την επισήμανση των 
τροφίμων που διατίθενται ως τέτοια στον τελικό καταναλωτή. Απαιτεί, μεταξύ άλλων, την
ένδειξη του ονόματος ή της εμπορικής επωνυμίας και της διεύθυνσης του κατασκευαστή ή 
του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου στο εσωτερικό της Ένωσης στην ετικέτα 
των προσυσκευασμένων τροφίμων2. Η διάταξη αυτό έχει ως κύριο στόχο τη δυνατότητα του
καταναλωτή να εντοπίζει ευχερώς ένα σημείο επαφής, ώστε να μπορεί να το ενημερώνει για 
                                               
1 ΕΕ L 109, 6.5.2000, σ. 29.
2 Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο 7, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ.
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τα θετικά ή αρνητικά του σχόλια όσον αφορά το αγορασθέν τρόφιμο1. Η υποχρέωση αυτή 
τηρείται όταν το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση τουλάχιστον ενός από τους 
υπευθύνους που αναφέρονται σε αυτή, όπως ο κατασκευαστής ή ο συσκευαστής ή ο πωλητής 
που είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της Ένωσης, αναγράφονται στην ετικέτα ή στην 
συσκευασία ενός τροφίμου. Συνεπώς, τα τρόφιμα ιδιωτικής ετικέτας ευθυγραμμίζονται με 
αυτή την απαίτηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, καθώς το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η 
διεύθυνση του ιδιοκτήτη της ετικέτας αναγράφονται de facto.
Η οδηγία 2000/13/ΕΚ αναθεωρήθηκε πρόσφατα. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα 
τρόφιμα στους καταναλωτές2 θα καταργήσει και θα αντικαταστήσει την οδηγία 2000/13/ΕΚ 
από τις 13 Δεκεμβρίου 2014. Κατά τις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην έγκριση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, συζητήθηκε η εισαγωγή μιας απαίτησης για συστηματική
αναγραφή του ονόματος και της διεύθυνσης του υπευθύνου της επιχείρησης τροφίμων. 
Ωστόσο, οι νομοθέτες αποφάσισαν να μην καταστήσουν αυτή την απαίτηση υποχρεωτική, 
αλλά να θεσπίσουν ρητώς μια σύνδεση μεταξύ του ονόματος του υπευθύνου της επιχείρησης 
τροφίμων που αναγράφεται στην ετικέτα ή στη συσκευασία τροφίμων με το ζήτημα της 
ευθύνης σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση προς τις σχετικές απαιτήσεις της Ένωσης.
Πράγματι, το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο η) του προαναφερθέντος κανονισμού απαιτεί 
να αναγράφονται, στην ετικέτα των προσυσκευασμένων τροφίμων, το όνομα ή η εμπορική 
επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου της επιχείρησης τροφίμων που είναι αρμόδιος για 
την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα. Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του ίδιου κανονισμού 
ορίζει ότι ο υπεύθυνος της επιχείρησης τροφίμων, αρμόδιος για την παροχή πληροφοριών για 
τα τρόφιμα, είναι εκείνος στο όνομα του οποίου - ή της επιχείρησης του οποίου - διατίθεται 
το τρόφιμο στην αγορά ή, εφόσον ο εν λόγω υπεύθυνος δεν είναι εγκατεστημένος στην 
Ένωση, ο εισαγωγέας στην αγορά της Ένωσης.
Στην περίπτωση των τροφίμων ιδιωτικής ετικέτας, ο υπεύθυνος της επιχείρησης τροφίμων,
αρμόδιος για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα, είναι ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης
ετικέτας· συνεπώς, στη συσκευασία των τροφίμων αυτών θα πρέπει να αναγράφεται μόνον το 
όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του ιδιοκτήτη της ετικέτας, αφ’ ης στιγμής 
τεθεί σε εφαρμογή ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011.

Τέλος, σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου 85/374/ΕΟΚ για την προσέγγιση των 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σε θέματα 
ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων3, ο ιδιοκτήτης της ετικέτας είναι αυτός που 
αναλαμβάνει την ευθύνη για ζημίες προκαλούμενες από ελαττώματα των τροφίμων ιδιωτικής 
ετικέτας.

Συμπέρασμα

Το θέμα που εγείρει ο αναφέρων έχει ήδη εξετασθεί από τους νομοθέτες κατά την πρόσφατη
αναθεώρηση της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα 

                                               
1 Υπόθεση C-83/96, Dega, [1997] Συλλ. I-5001, παράγραφοι 17 και 18· υπόθεση C-315/05, Lidl Italia Srl v.
Comune di Arcole, [2006], Συλλ. I-11181, παράγραφος 46.
2 ΕΕ L 304, 22.11.2011, σ. 18.
3 ΕΕ L 210, 7.8.1985, σ. 29.
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τρόφιμα στους καταναλωτές. Αποφασίστηκε να μην απαιτηθεί υποχρεωτικώς το όνομα και η
διεύθυνση του κατασκευαστή των τροφίμων, αλλά να διασφαλιστεί ότι ο υπεύθυνος της 
επιχείρησης τροφίμων, αρμόδιος για το τρόφιμο και την παροχή πληροφοριών για το τρόφιμο
που εμφαίνονται σε αυτό, να διασαφηνίζεται πάντοτε στην ετικέτα. Στην περίπτωση των
τροφίμων ιδιωτικής ετικέτας, ο ιδιοκτήτης της ετικέτας είναι υπεύθυνος για την παροχή
πληροφοριών για τα τρόφιμα, αλλά και για όλα τα ελαττώματα που συνδέονται με τα τρόφιμα 
ιδιωτικής ετικέτας. 


