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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με την επισιτιστική κρίση, την απάτη στην αλυσίδα των τροφίμων και τη 

διενέργεια ελέγχων 

(2013/2091 (INI)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης πέντε σημείων1 που υπέβαλε η Επιτροπή τον Μάρτιο 

του 2013 μετά την απάτη με το κρέας αλόγου,  

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες 

επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής 

της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την 

καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών, το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό και 

τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (COM(2013)0265), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 

Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και 

Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της 

Υπαίθρου (A7-0000/2013), 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως γενική αρχή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα τρόφιμα, 

απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά μη ασφαλών τροφίμων ή τροφίμων που φέρουν 

ανακριβή ή παραπλανητική επισήμανση· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων 

και την αλυσίδα των τροφίμων παρέχει έως σήμερα το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας των 

τροφίμων για τους καταναλωτές της ΕΕ· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ταυτόχρονα, οι πρόσφατες περιπτώσεις απάτης στον τομέα των 

τροφίμων έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην αλυσίδα των 

τροφίμων, με αρνητικές επιπτώσεις στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής, 

καθώς οι μεμονωμένες περιπτώσεις βλάπτουν τη συνολική εικόνα του βασικού αυτού 

κλάδου της οικονομίας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποκατάσταση της 

εμπιστοσύνης των καταναλωτών είναι υψίστης σημασίας·  

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα είναι πολύ αναλυτική στον 

τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και περιλαμβάνει ελέγχους και δοκιμές για κατάλοιπα 

και άλλου είδους μολύνσεις των τροφίμων και των ζωοτροφών· λαμβάνοντας ωστόσο 

υπόψη ότι δεν υφίσταται πλαίσιο που να αφορά ειδικά την απάτη στον τομέα των 

τροφίμων, εκτός από τον γενικό όρο ότι οι καταναλωτές δεν πρέπει να παραπλανούνται· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίστανται στατιστικά στοιχεία για τις επιπτώσεις της απάτης 

στον τομέα των τροφίμων στην ΕΕ, λαμβάνοντας δε υπόψη ότι η Επιτροπή μόλις 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/plan_en.htm 

http://ec.europa.eu/food/food/horsemeat/plan_en.htm
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πρόσφατα αναγνώρισε την απάτη στον τομέα των τροφίμων ως νέο τομέα δράσης· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες περιπτώσεις απάτης αφορούν την εμπορία 

συνηθισμένων αλεύρων ως βιολογικών αλεύρων, αυγών που εκτρέφονται σε 

κλωβοστοιχίες ως βιολογικών αυγών, άλατος στρώσης οδοστρώματος ως άλατος για τα 

τρόφιμα, και κρέατος αλόγου ως βοείου κρέατος, καθώς και τη χρήση στα αλκοολούχα 

ποτά αλκοόλης στην οποία έχει προστεθεί μεθανόλη· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων είναι συχνά μεγάλη και 

σύνθετη, περιλαμβάνοντας πολλές επιχειρήσεις τροφίμων και άλλα μέρη· 

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι όλοι οι έμποροι και οι μεσάζοντες στην αλυσίδα 

τροφίμων καταχωρισμένοι και πιστοποιημένοι ως επιχειρήσεις τροφίμων· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη δεν μπορούν συχνά με βεβαιότητα να 

αναφέρουν πόσοι μη καταχωρισμένοι έμποροι είναι ενεργοί·  

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι την ευθύνη για την εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ 

για τα τρόφιμα φέρουν τα κράτη μέλη, και ότι η επιβολή των νόμων και ο έλεγχος 

περιορίζονται, κατά συνέπεια, κυρίως σε εθνικό επίπεδο, με αποτέλεσμα η διασυνοριακή 

εποπτεία σε ενωσιακό επίπεδο να είναι περιορισμένη έως ανύπαρκτη· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρμόδιες αρχές ορισμένων κρατών μελών έχουν ειδικές 

αστυνομικές μονάδες για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των τροφίμων· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η διενέργεια ελέγχων σε ορισμένα κράτη μέλη έχει εν μέρει 

ανατεθεί σε ιδιωτικούς φορείς ελέγχου· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε άλλα κράτη μέλη οι 

έλεγχοι διενεργούνται εξ ολοκλήρου από τις αρμόδιες αρχές·  

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις 

ζωοτροφές είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 

των κρατών μελών και της Επιτροπής, όπως για παράδειγμα στην πρόσφατη περίπτωση 

της απάτης με το κρέας αλόγου· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων της Επιτροπής 

(ΓΤΚΘ) είναι αρμόδιο για τον έλεγχο όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 

ΕΕ για την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων, λαμβάνοντας δε υπόψη ότι οι 

έλεγχοί του κατά κανόνα ανακοινώνονται εκ των προτέρων και η σχετική προετοιμασία 

γίνεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των 

ελέγχων ανά έτος είναι περιορισμένος εξαιτίας της περιορισμένης ικανότητας του ΓΤΚΘ· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΓΤΚΘ έχει δηλώσει ότι επί του παρόντος δεν διαθέτει τον 

εξοπλισμό ή την κατάρτιση ώστε να επικεντρωθεί στην απάτη στον τομέα των τροφίμων·  

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπόλ έχει παρατηρήσει αύξηση του αριθμού περιπτώσεων 

απάτης στον τομέα των τροφίμων, και ότι η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί 

παράλληλα με την αυξανόμενη συμμετοχή εγκληματικών οργανώσεων στην απάτη στον 

τομέα των τροφίμων·  

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα πληροφοριών της Eυρωπόλ μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τα κράτη μέλη στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τις 

διασυνοριακές έρευνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Eυρωπόλ μπορεί να βοηθήσει τα κράτη 
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μέλη διαθέτοντας την τεχνογνωσία της, τα εργαλεία ανάλυσης και τις βάσεις δεδομένων 

της, μόνο κατόπιν αιτήματός τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση της απάτης 

με το κρέας αλόγου, τα κράτη μέλη αρχικά δίστασαν να συνεργαστούν με την Ευρωπόλ· 

Απάτη στον τομέα των τροφίμων: πεδίο δράσης και ορισμός 

1. αναγνωρίζει ότι η καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των τροφίμων συνιστά ένα 

σχετικά νέο θέμα στην ευρωπαϊκή ατζέντα, και ότι στο παρελθόν δεν αποτέλεσε ποτέ 

βασική προτεραιότητα για τη νομοθεσία και την επιβολή των νόμων σε ενωσιακό ή 

εθνικό επίπεδο· 

2. τονίζει την ανάγκη να διαμορφωθεί σαφέστερη εικόνα για το μέγεθος, τη συχνότητα και 

τα στοιχεία των περιπτώσεων απάτης στον τομέα των τροφίμων στην ΕΕ· ζητεί από την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη τη συστηματική συλλογή δεδομένων σχετικά με τις 

περιπτώσεις απάτης και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τον εντοπισμό και την 

καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των τροφίμων· 

3. επισημαίνει ότι η νομοθεσία της ΕΕ δεν παρέχει επί του παρόντος ορισμό της απάτης 

στον τομέα των τροφίμων και ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν διαφορετικές προσεγγίσεις· 

θεωρεί σημαντική την ύπαρξη ενιαίου ορισμού για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής 

προσέγγισης όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των τροφίμων· 

τονίζει την ανάγκη να εγκριθεί άμεσα εναρμονισμένος ορισμός σε επίπεδο ΕΕ, που θα 

περιλαμβάνει στοιχεία όπως 1) η μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για τα τρόφιμα ή/και 

η παραπλάνηση των καταναλωτών, 2) η πρόθεση και 3) το οικονομικό κέρδος· 

4. επισημαίνει ότι οι πρόσφατες περιπτώσεις απάτης στον τομέα των τροφίμων έχουν 

αποκαλύψει διάφορους τύπους απάτης στον τομέα των τροφίμων, όπως η αντικατάσταση 

βασικών συστατικών με φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις, η λανθασμένη επισήμανση των 

ζωικών ειδών που χρησιμοποιούνται σε ένα προϊόν κρέατος, η εσφαλμένη επισήμανση 

όσον αφορά το βάρος, η πώληση συνηθισμένων τροφίμων ως βιολογικών, η αθέμιτη 

χρήση σημάτων ποιότητας που αφορούν την προέλευση ή την καλή μεταχείριση των 

ζώων, η επισήμανση ιχθύων υδατοκαλλιέργειας ως ιχθύων ελεύθερης αλιείας, η 

παραποίηση και η εμπορία τροφίμων μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης τους·  

5. επισημαίνει ότι στα τρόφιμα που αποτελούν συχνά το αντικείμενο παράνομων 

δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται το ελαιόλαδο, τα ψάρια, τα βιολογικά προϊόντα, τα 

δημητριακά, το μέλι, ο καφές, το τσάι, τα καρυκεύματα, το κρασί, ορισμένοι χυμοί 

φρούτων και το γάλα· 

6. εκφράζει την ανησυχία του για τις ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες ο αριθμός των 

περιπτώσεων αυξάνεται και ότι η απάτη στον τομέα των τροφίμων αποτελεί αυξανόμενη 

τάση που αντικατοπτρίζει μια διαρθρωτική αδυναμία στο εσωτερικό της αλυσίδας 

τροφίμων·  

Παράγοντες που συμβάλλουν στην απάτη στον τομέα των τροφίμων 

7. επισημαίνει ότι εν γένει η απάτη στον τομέα των τροφίμων προκύπτει όταν το πιθανό 

οικονομικό όφελος είναι υψηλό και ο κίνδυνος εντοπισμού της περιορισμένος· θεωρεί 

λυπηρό το γεγονός ότι η διάπραξη απάτης στον τομέα των τροφίμων στην ΕΕ συνιστά 
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κερδοφόρα δραστηριότητα και ότι οι πιθανότητες εντοπισμού της είναι σχετικά 

περιορισμένες·  

8. επισημαίνει τον σύνθετο και διασυνοριακό χαρακτήρα της αλυσίδας των τροφίμων, σε 

συνδυασμό με τον εθνικό, κυρίως, χαρακτήρα των ελέγχων, των κυρώσεων και της 

επιβολής του νόμου, μια κατάσταση η οποία πιστεύεται ότι αυξάνει τον κίνδυνο απάτης 

στον τομέα των τροφίμων· 

9. εφιστά, επίσης, την προσοχή σε άλλους παράγοντες που αναφέρονται συχνά ως στοιχεία 

που συμβάλλουν στην απάτη στον τομέα των τροφίμων, όπως η τρέχουσα οικονομική 

κρίση, τα μέτρα λιτότητας που επηρεάζουν τις υπηρεσίες ελέγχου, και η πίεση που 

ασκείται από τον τομέα του λιανικού εμπορίου και από άλλους τομείς για ολοένα 

φθηνότερη παραγωγή τροφίμων· 

10. πιστεύει ότι θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ο ρόλος των εμπόρων και το νομοθετικό πλαίσιο 

που ισχύει για τις διεπιχειρησιακές πωλήσεις· 

Συμπεράσματα και συστάσεις 

Θεσμικό πλαίσιο 

11. χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να συστήσει ομάδα για την καταπολέμηση της 

απάτης στον τομέα των τροφίμων και αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται 

από την Ευρωπόλ για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των τροφίμων·  

12. καλεί την Επιτροπή να διευρύνει το πεδίο εστίασης των ελέγχων του ΓΤΚΘ ώστε να 

συμπεριλάβει και την απάτη στον τομέα των τροφίμων· θεωρεί ότι το ΓΤΚΘ θα πρέπει να 

διενεργεί αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις· 

13. ζητεί από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να ενισχύσει την ικανότητα και να 

αυξήσει τους πόρους του ΓΤΚΘ και της ομάδας της Επιτροπής για την καταπολέμηση της 

απάτης στον τομέα των τροφίμων·  

14. προτείνει τη διεξαγωγή ετήσιας ακρόασης του ΓΤΚΘ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, 

Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ώστε να συζητούνται οι περατωθέντες 

και οι μελλοντικοί έλεγχοι προτού το ΓΤΚΘ εγκρίνει το πρόγραμμα εργασιών του για το 

επόμενο έτος· 

15. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες όσον αφορά την άσκηση 

δίωξης με επιτυχή τρόπο έναντι δόλιων επιχειρήσεων τροφίμων που δραστηριοποιούνται 

σε διασυνοριακό επίπεδο στην ΕΕ, εξαιτίας θεμάτων δικαιοδοσίας· εκφράζει τη λύπη του 

για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν συνεργάζονται συστηματικά με την Ευρωπόλ σε 

διασυνοριακές περιπτώσεις απάτης στον τομέα των τροφίμων, αντιθέτως συνεργάζονται 

σε διμερές επίπεδο·  

16. αναγνωρίζει τη σημασία των πληροφοριοδοτών στην αποκάλυψη δόλιων πρακτικών στον 

τομέα των τροφίμων· καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες 

που θα παράσχουν τη δυνατότητα στους πληροφοριοδότες να καταγγέλλουν κακόβουλες 

πρακτικές με ασφάλεια και ανώνυμα· 
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Νομοθετικό πλαίσιο 

17. θεωρεί ότι οι επίσημοι έλεγχοι δεν θα πρέπει να επικεντρώνονται αποκλειστικά σε θέματα 

ασφάλειας των τροφίμων, αλλά και στην πρόληψη της απάτης· εκφράζει την ικανοποίησή 

του για το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση των επίσημων 

ελέγχων περιλαμβάνει τη διενέργεια πρόσθετων ελέγχων όσον αφορά την απάτη στον 

τομέα των τροφίμων, στις περιπτώσεις όπου οι αρμόδιες αρχές έχουν λόγους να 

υποπτεύονται δόλια συμπεριφορά μιας επιχείρησης·  

18. παρατηρεί ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν εν μέρει αναθέσει τη διενέργεια ελέγχων σε 

ιδιωτικούς φορείς ελέγχου· τονίζει ότι οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να 

εποπτεύουν πάντα τα συστήματα ελέγχου και να εξακριβώνουν, να πιστοποιούν και να 

εξετάζουν ενδελεχώς όλα τα ιδιωτικά συστήματα ελέγχου προκειμένου να διασφαλίζεται 

η συμμόρφωσή τους με τα εθνικά και διεθνή πρότυπα· 

19. αναγνωρίζει τη σημασία της σαφούς και διαφανούς επισήμανσης των προϊόντων που 

πωλούνται μεταξύ επιχειρήσεων και καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την ενωσιακή 

νομοθεσία για τα τρόφιμα στον εν λόγω τομέα, όπου κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου 

να μειωθεί ο κίνδυνος της απάτης στον τομέα των τροφίμων· 

20. πιστεύει ότι όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται, εμπορεύονται ή 

αποθηκεύουν πρώτες ύλες, συστατικά τροφίμων ή προϊόντα διατροφής στην ανθρώπινη 

τροφική αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένων των εμπόρων και των ιδιοκτητών ψυκτικών 

αποθηκών, πρέπει να καταχωρίζονται ως επιχειρήσεις τροφίμων και να υπόκεινται σε 

ελέγχους·  

21. καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τις προσπάθειές της, σε συνεργασία με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη και τα κράτη μέλη, ώστε να διερευνήσει το πεδίο εφαρμογής και την 

ανάγκη δημιουργίας ηλεκτρονικών συστημάτων πιστοποίησης στην αλυσίδα τροφίμων, 

τα οποία θα μπορούσαν να μειώσουν την πιθανότητα απάτης που βασίζεται στα έντυπα 

πιστοποιητικά· 

22. υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη ζητήσει από την Επιτροπή να προβεί σε 

εκτίμηση των επιπτώσεων όσον αφορά την επισήμανση προέλευσης του νωπού κρέατος 

και των προϊόντων που περιέχουν κρέας· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει άμεσα τις 

εκτιμήσεις επιπτώσεων που εκπόνησε, καθώς και την έκθεσή της για το εν λόγω θέμα· 

τονίζει ότι η επισήμανση προέλευσης δεν είναι ένα εργαλείο για την καταπολέμηση της 

απάτης στον τομέα των τροφίμων, παρότι μπορεί έμμεσα να οδηγήσει στη βελτίωση της 

ενημέρωσης και την αύξηση της διαφάνειας της αλυσίδας εφοδιασμού· 

Εταιρική ευθύνη 

23. θεωρεί πολύτιμη για τον τομέα των τροφίμων την προορατική ανάπτυξη προγραμμάτων 

του ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση της απάτης, όπως οι έλεγχοι ακεραιότητας 

των προϊόντων, και χαιρετίζει τις τρέχουσες πρωτοβουλίες, όπως η παγκόσμια 

πρωτοβουλία για την ασφάλεια των τροφίμων· 

24. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής νομικής 

υποχρέωσης στις επιχειρήσεις τροφίμων να υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές εκθέσεις 
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σχετικά με τον αριθμό των περιπτώσεων απάτης στον τομέα των τροφίμων· 

25. πιστεύει ότι ο τομέας του λιανικού εμπορίου φέρει ιδιαίτερη ευθύνη ως προς τη 

διασφάλιση της ακεραιότητας των προϊόντων διατροφής και την απαίτηση από τους 

προμηθευτές του για μια ασφαλή και προστατευμένη αλυσίδα εφοδιασμού· εκφράζει τη 

λύπη του για την πίεση που ασκείται στους πρωτογενείς παραγωγούς από τους εμπόρους 

λιανικής και άλλες επιχειρήσεις τροφίμων για ολοένα φθηνότερη παραγωγή· 

Επιβολή του νόμου και έλεγχοι 

26. είναι πεπεισμένο ότι οι αρμόδιες αρχές πρέπει να μεταβάλουν τη στάση τους, 

μεταβαίνοντας από μια διοικητική και κτηνιατρική προσέγγιση προς μια προσέγγιση 

αστυνόμευσης, με βάση τις εμπειρίες της «κινητής μονάδας» της δανικής υπηρεσίας 

τροφίμων, καθώς και του σώματος των καραμπινιέρων (Arma dei Carabinieri) και της 

οικονομικής αστυνομίας (Guardia di Finanza) στην Ιταλία· 

27. τονίζει ότι η επιβολή του νόμου θα πρέπει να βασίζεται στον κίνδυνο και να περιλαμβάνει 

την ανάπτυξη των χαρακτηριστικών του κινδύνου και την αξιολόγηση των τρωτών 

σημείων κάθε αλυσίδας εφοδιασμού και προϊόντος διατροφής, με βάση τις εν εξελίξει 

ακαδημαϊκές μελέτες που συνδυάζουν τις γνώσεις στους τομείς της γνησιότητας των 

τροφίμων και της εγκληματολογίας, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας του 

Πανεπιστημίου VU του Άμστερνταμ και του Πανεπιστημίου του Wageningen· 

28. συνιστά στο ΓΤΚΘ και στις εθνικές αρχές να συμπεριλάβουν στους ελέγχους τους, τους 

αποκαλούμενους ελέγχους ισοζυγίου μάζας για τις ροές εισόδου και εξόδου·  

29. ζητεί από την Επιτροπή, ως θέμα επείγοντος χαρακτήρα, να θέσει σε λειτουργία ένα 

ηλεκτρονικό σύστημα που θα επιτρέπει την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 

κρατών μελών και της Επιτροπής σε περιπτώσεις απάτης στον τομέα των τροφίμων·  

Κυρώσεις 

30. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να ενισχύσει τις κυρώσεις προκειμένου να 

αντισταθμιστεί τουλάχιστον το οικονομικό πλεονέκτημα που επιδιώκεται με την 

παράβαση, ωστόσο θεωρεί ότι αυτό δεν είναι αρκετά αποτρεπτικό· πιστεύει ότι τα κράτη 

μέλη πρέπει να ορίσουν κυρώσεις για την απάτη στον τομέα των τροφίμων που θα είναι 

τουλάχιστον διπλάσιες του ποσού του οικονομικού οφέλους που επιδιώκεται μέσω της 

δόλιας δραστηριότητας· θεωρεί αναγκαία, ως επιπλέον αποτρεπτικό παράγοντα, τη 

θέσπιση ακόμη μεγαλύτερων κυρώσεων στις περιπτώσεις απάτης στις οποίες η δημόσια 

υγεία τίθεται σκόπιμα σε κίνδυνο· επιπλέον προτείνει, σε περίπτωση κατά συρροή 

παραβάσεων, να διαγράφεται από το μητρώο η επιχείρηση τροφίμων· 

31. καλεί την Επιτροπή να συγκεντρώσει στοιχεία από τα κράτη μέλη και να υποβάλει 

έκθεση σχετικά με τα διάφορα καθεστώτα στα κράτη μέλη όσον αφορά, αφενός, το είδος 

και το επίπεδο των κυρώσεων για τα αδικήματα σχετικά με την απάτη στον τομέα των 

τροφίμων και, αφετέρου, τη λειτουργία των καθεστώτων επιβολής κυρώσεων· 

32. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 

Επιτροπή. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η ασφάλεια των τροφίμων και τα συμφέροντα των καταναλωτών βρίσκονταν ανέκαθεν στο 

επίκεντρο των εργασιών της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 

Τροφίμων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ευρύτερο πλαίσιο. Επιπρόσθετα, το –

συναφές αλλά ξεχωριστό– ζήτημα της απάτης στον τομέα των τροφίμων κερδίζει ολοένα 

περισσότερη προσοχή τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα των περιπτώσεων ψευδούς 

επισήμανσης των τροφίμων και άλλων περιπτώσεων απάτης στον τομέα των τροφίμων που 

έχουν επηρεάσει την αλυσίδα τροφίμων της ΕΕ. Παραδείγματα όπως το αλάτι στρώσης 

οδοστρώματος που χρησιμοποιείται σε τρόφιμα, η εμπορία κανονικών αυγών ως βιολογικών 

και, πιο πρόσφατα, το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου, καταδεικνύουν ότι ενδεχομένως το 

πρόβλημα είναι συνεχές ή διαρθρωτικό. Αυτές οι περιπτώσεις απάτης στον τομέα των 

τροφίμων έχουν ήδη αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών 

στην αλυσίδα των τροφίμων, δημιουργώντας ένα σημαντικό παράδοξο: τα τρόφιμα είναι 

ασφαλέστερα από ποτέ, αλλά η εμπιστοσύνη των καταναλωτών βρίσκεται σε χαμηλά 

επίπεδα. Ένας ευρωπαίος πολίτης είναι 260 φορές πιθανότερο να αποβιώσει εξαιτίας της 

γρίπης από ό,τι λόγω κατανάλωσης μη ασφαλών τροφίμων, εντούτοις το ένα τρίτο των 

καταναλωτών δεν εμπιστεύεται τις πληροφορίες που παρέχονται στις ετικέτες των τροφίμων. 

Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 

Τροφίμων αποφάσισε να υποβάλει έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για τη διερεύνηση του 

ζητήματος της απάτης στον τομέα των τροφίμων και ειδικότερα: τον ορισμό της και το πεδίο 

δράσης της· τους παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνισή της καθώς και πιθανές λύσεις. 

 

Πεδίο δράσης και ορισμός 

 

Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, η ΕΕ δεν διαθέτει γενικά αποδεκτό ορισμό για την απάτη στον 

τομέα των τροφίμων, καθώς το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ επικεντρώνεται σε μεγάλο 

βαθμό στην ασφάλεια των τροφίμων. Η μόνη γενική κατευθυντήρια γραμμή υπάρχει στον 

κανονισμό 178/2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας 

για τα τρόφιμα, ο οποίος ορίζει ότι η επισήμανση, η διαφήμιση, η παρουσίαση και η 

συσκευασία «δεν πρέπει να παραπλανούν τους καταναλωτές», αν και σε πρακτικό επίπεδο η 

εφαρμογή της διάταξης αυτής ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των κρατών μελών, ενώ ο 

αριθμός των ελέγχων που διενεργούνται στον εν λόγω τομέα είναι εξαιρετικά περιορισμένος. 

Ως αποτέλεσμα, η απάτη στον τομέα των τροφίμων εξακολουθεί σε πολλές περιπτώσεις να 

μην εντοπίζεται, ειδικά όταν δεν έχει επιπτώσεις στη δημόσια υγεία ή την ασφάλεια των 

τροφίμων. Συνεπώς, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το τρέχον πεδίο δράσης της απάτης 

στον τομέα των τροφίμων στην ΕΕ, παρότι τα περισσότερα μέρη που συμβάλλουν στην 

παρούσα έκθεση δηλώνουν ότι κατά τα φαινόμενα η απάτη παρουσιάζει αυξητική τάση. 

Σύμφωνα με τους Spink και Moyer1 «η απάτη στον τομέα των τροφίμων είναι ένας 

συλλογικός όρος που χρησιμοποιείται για να καλύψει είτε τη σκόπιμη και προμελετημένη 

αντικατάσταση, προσθήκη, παραποίηση ή ψευδή παρουσίαση τροφίμων, συστατικών 

τροφίμων ή συσκευασίας τροφίμων, είτε ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις σχετικά με ένα 

προϊόν, με στόχο το οικονομικό κέρδος». Βάσει του εν λόγω ορισμού, τα βασικά 

χαρακτηριστικά της απάτης στον τομέα των τροφίμων είναι: 1) η μη συμμόρφωση με τη 

νομοθεσία για τα τρόφιμα και/ή η παραπλάνηση των καταναλωτών, 2), η οποία γίνεται 

                                                 
1 Defining the Public Health Threat of Food Fraud / Spink, J, και Moyer, DC όπως δημοσιεύθηκε στο: Journal of 

Food Science, 2011, τεύχος 75 (Αριθμός 9), σ. 57-63). 
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σκόπιμα και 3) για λόγους οικονομικού κέρδους. 

Οι διάφοροι τύποι απάτης στον τομέα των τροφίμων περιλαμβάνουν την αλλοίωση, την 

αντικατάσταση, την παραποίηση και την απομίμηση. Στα προϊόντα που διατρέχουν τον 

μεγαλύτερο κίνδυνο περιλαμβάνονται τα ψάρια, το ελαιόλαδο και τα βιολογικά τρόφιμα. 

 

Τα 10 προϊόντα που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο να 

αποτελέσουν αντικείμενο απάτης στον τομέα των τροφίμων 

1 Ελαιόλαδο 

2 Ψάρια 

3 Βιολογικά τρόφιμα 

4 Γάλα  

5 Δημητριακά 

6 Μέλι και σιρόπι σφενδάμου 

7 Καφές και τσάι 

8 Καρυκεύματα (όπως ζαφορά και σκόνη τσίλι) 

9 Κρασί  

10 Ορισμένοι χυμοί φρούτων 

Πίνακας 1 Βασίζεται στους Spink κ.ά.1 και σε στοιχεία από τις οργανώσεις εμπόρων λιανικής 

και τις κλαδικές οργανώσεις  

 

Παράγοντες που συμβάλλουν στην απάτη στον τομέα των τροφίμων 

 

Ο κίνδυνος απάτης είναι υψηλότερος όταν ο κίνδυνος εντοπισμού της είναι περιορισμένος 

και το πιθανό οικονομικό κέρδος είναι μεγάλο. Ο σύνθετος και διασυνοριακός χαρακτήρας 

της αλυσίδας τροφίμων, σε συνδυασμό με την κυρίαρχη εστίαση στην ασφάλεια των 

τροφίμων και τον εθνικό χαρακτήρα των ελέγχων και της επιβολής του νόμου αναφέρονται 

συχνά ως παράγοντες που μειώνουν τον εντοπισμό των περιπτώσεων απάτης χαμηλού 

κινδύνου στον τομέα των τροφίμων. Το οικονομικό κέρδος της απάτης ενισχύεται περαιτέρω 

από το συχνά αναποτελεσματικό καθεστώς κυρώσεων: σχετικά χαμηλές σε κόστος κυρώσεις 

και μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στην 

απάτη στον τομέα των τροφίμων περιλαμβάνουν την τρέχουσα οικονομική κρίση, τα μέτρα 

λιτότητας που επηρεάζουν τις υπηρεσίες ελέγχου, και την πίεση που ασκείται από τον τομέα 

του λιανικού εμπορίου και από άλλα μέρη για την ολοένα φθηνότερη παραγωγή τροφίμων. 

Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστεί ο ρόλος των εμπόρων και το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει 

για τις πωλήσεις μεταξύ επιχειρήσεων. Τέλος, η απόδειξη ότι εγκληματικές οργανώσεις 

συμμετέχουν όλο και περισσότερο στην απάτη στον τομέα των τροφίμων προκαλεί έντονη 

ανησυχία. 

 

Συμπεράσματα 

 

Παρά το γεγονός ότι η δημόσια υγεία και η ασφάλεια των τροφίμων παραμένουν ύψιστη 

προτεραιότητα, προτείνεται στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευρύνουν την εστίαση, τις 

πολιτικές και τους ελέγχους τους πέραν της υγείας και της ασφάλειας ώστε να 

συμπεριλάβουν και την απάτη στον τομέα των τροφίμων.  

                                                 
1 Development and Application of a Database of Food Ingredient Fraud and Economically Motivated 

Adulteration from 1980 to 2010 / Moore, J, Spink, J, και Lipkus, M. όπως δημοσιεύθηκε στο: Journal of Food 

Science, 2012, τεύχος 77 (Αριθμός 4), σ. R118-R126. 



 

PR\1005774EL.doc 11/11 PE519.759v01-00 

 EL 

Πρώτον, είναι απαραίτητο να δοθεί ορισμός σχετικά με το τι συνιστά απάτη στον τομέα των 

τροφίμων: ένας σαφής και εναρμονισμένος ορισμός έχει ουσιώδη σημασία ως βάση για μια 

αποτελεσματική εθνική και ενωσιακή προσέγγιση. Δεύτερον, πρέπει αφενός να ενισχυθεί ο 

ρόλος του ΓΤΚΘ στον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης στον τομέα των τροφίμων, και 

αφετέρου να αυξηθούν οι πόροι του. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται 

περισσότερο μέσω της Eυρωπόλ για τη διεξαγωγή διασυνοριακών ερευνών. Τρίτον, οι 

επίσημοι έλεγχοι θα πρέπει επίσης να αποσκοπούν στην καταπολέμηση της απάτης στον 

τομέα των τροφίμων, και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει πάντα να πιστοποιούν και να εξετάζουν 

ενδελεχώς τους ιδιωτικούς φορείς ελέγχου που αναλαμβάνουν συγκεκριμένα καθήκοντα 

επίσημων ελέγχων. Θα πρέπει επίσης να επανεξεταστούν οι κανόνες που αφορούν την 

επισήμανση των μεσαζόντων και τους εμπόρους. Τέταρτον, ο τομέας των τροφίμων αυτός 

καθαυτός διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι ιδιωτικές 

πρωτοβουλίες για την κατάρτιση προγραμμάτων σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης, 

ενώ η νομική υποχρέωση των επιχειρήσεων τροφίμων να υποβάλλουν αναφορές στις 

αρμόδιες αρχές σχετικά με τη δόλια συμπεριφορά στον κλάδο τους θα μπορούσε να συμβάλει 

στην αποκάλυψη περισσότερων περιπτώσεων απάτης σε πρώιμο στάδιο, καθώς και στον 

περιορισμό των κινδύνων για τη δημόσια υγεία. Πέμπτον, η στάση των φορέων επιβολής του 

νόμου θα πρέπει να μετακινηθεί από τη διοικητική και κτηνιατρική προσέγγιση προς μία 

προσέγγιση αστυνόμευσης, κάτι το οποίο σημειώνει επιτυχία σε ορισμένα κράτη μέλη, θα 

πρέπει δε να βασίζεται σε ανάλυση των χαρακτηριστικών κινδύνου. 

Τέλος, οι κυρώσεις θα πρέπει να αυξηθούν τουλάχιστον στο διπλάσιο του ποσού του 

οικονομικού οφέλους που επιδιώκεται μέσω της απάτης στον τομέα των τροφίμων, και οι 

επιχειρήσεις τροφίμων θα πρέπει να διαγράφονται από το μητρώο σε περίπτωση κατά συρροή 

παραβάσεων.  

 

 


