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Χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης νωπού, διατηρημένου σε απλή ψύξη ή 

κατεψυγμένου κρέατος χοίρων, αιγοπροβάτων και πουλερικών 

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τον 

εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1337/2013 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 

για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της χώρας 

καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή 

κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών 

(2014/2530(RSP)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1337/2013 της Επιτροπής της 13ης 

Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη 

της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη 

ή κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών1  

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα 

τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 

και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την 

κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 2002/67/ΕΚ και 

2008/5/ΕΚ της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής2 

(κανονισμός για την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα), και ιδίως το άρθρο 7 

παράγραφος 1 και το άρθρο 26 παράγραφοι 2, 8 και 9, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών 

σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών 

αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή3, και ιδίως το άρθρο 11, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 88 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1169/2011 απαιτεί να αναγράφεται η χώρα καταγωγής για το κρέας των κωδικών 

συνδυασμένης ονοματολογίας («ΣΟ») που απαριθμούνται στο παράρτημα XΙ του ιδίου 

κανονισμού (όπου περιλαμβάνονται νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 

κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών)· 

                                                 
1  ΕΕ L 335 της 14.12.2013, σ. 19. 
2  ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18. 
3  ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13. 



Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή του άρθρου 26 παράγραφος 2 υπόκειται στην 

έκδοση εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με την παράγραφο 8 του ιδίου άρθρου, δηλαδή 

στη έκδοση του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι, σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 59 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, οι εν 

λόγω εκτελεστικές πράξεις πρέπει να ορίζουν τον τρόπο αναγραφής της χώρας 

καταγωγής ή του τόπου προέλευσης των κρεάτων που αναφέρονται στο άρθρο 26 

παράγραφος 2 στοιχείο β)· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράγραφος 9 του άρθρου 26 απαιτεί από την Επιτροπή να 

εξετάζει, στις εκτιμήσεις αντικτύπου και τις εκθέσεις την εφαρμογή του στοιχείου β) της 

παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου, μεταξύ άλλων τις επιλογές για τους τρόπους αναγραφής 

της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης των εν λόγω τροφίμων, ιδιαίτερα σε 

σχέση με έκαστο των ακολούθων καθοριστικών στοιχείων στη ζωή του ζώου: τον τόπο 

γέννησης, τον τόπο εκτροφής και τον τόπο σφαγής·  

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ψηφοφορία της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τον 

κανονισμό για την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα, το Κοινοβούλιο 

υποστήριξε την αναγραφή της χώρας καταγωγής για τη γέννηση, την εκτροφή και τη 

σφαγή για τα νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα1· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού για την 

ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα, οι πληροφορίες για τα τρόφιμα δεν πρέπει 

να είναι παραπλανητικές ως προς τα χαρακτηριστικά του τροφίμου και ιδίως ως προς τη 

χώρα καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένδειξη καταγωγής είναι υποχρεωτική για το βόειο κρέας και 

τα προϊόντα με βάση το βόειο κρέας στην Ένωση μετά την κρίση της σπογγώδους 

εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ΣΕΒ)2 και οι ενωσιακοί κανόνες για την επισήμανση 

του βοείου κρέατος ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2002· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές 

οι απαιτήσεις επισήμανσης ήδη περιλαμβάνουν τον τόπο γέννησης, εκτροφής και 

σφαγής· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προαναφερθείσες απαιτήσεις που ισχύουν για το βόειο κρέας 

και τα προϊόντα με βάση το βόειο κρέας έχουν αυξήσει τις προσδοκίες των καταναλωτών 

σε σχέση με τις πληροφορίες για την προέλευση άλλων ειδών κρέατος που 

καταναλώνονται ευρέως στην Ένωση· 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιτιολογική σκέψη 31 του κανονισμού για την ενημέρωση των 

καταναλωτών για τα τρόφιμα τονίζει ότι η καταγωγή του κρέατος αποτελεί πρωταρχικό 

μέλημα των καταναλωτών και, ως εκ τούτου, οι καταναλωτές αναμένουν να 

ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τη χώρα καταγωγής του κρέατος· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι αυτό επιβεβαιώνεται περαιτέρω από πρόσφατες μελέτες και εκθέσεις από 

                                                 
1  ΕΕ C 236 Ε της 12.8.2011, σ. 187. 
2  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 17ης Ιουλίου 2000, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των 
βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο 
κρέας, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σ. 1)  



εκθέσεις καταναλωτικών ερευνών1· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να παρέχονται στους καταναλωτές ακριβείς πληροφορίες 

σχετικά με την προέλευση του κρέατος, η ένδειξη τόπου γέννησης, εκτροφής και σφαγής 

πρέπει να αναγράφεται στις ετικέτες των τροφίμων και ότι αυτό θα επέτρεπε επίσης 

στους καταναλωτές να αποκτούν πιο ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τα πρότυπα καλής 

διαβίωσης των ζώων και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο ενός προϊόντος κρέατος· 

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πρόσφατα διατροφικά σκάνδαλα, περιλαμβανομένης της 

δόλιας αντικατάστασης βόειου κρέατος με κρέας αλόγου, απέδειξαν ότι απαιτούνται 

αυστηρότεροι κανόνες στον τομέα της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων και της 

ενημέρωσης των καταναλωτών και το ίδιο επιθυμούν οι καταναλωτές· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένδειξη «παραγωγής ΕΕ» ή «παραγωγής εκτός ΕΕ» στον κιμά 

και τα τρίμματα κρέατος είναι σχεδόν άσκοπη και μπορεί να δημιουργήσει ένα 

ανεπιθύμητο προηγούμενο, ιδίως όσον αφορά τη μελλοντική επισήμανση της χώρας 

καταγωγής για το κρέας που χρησιμοποιείται ως συστατικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

απαιτήσεις επισήμανσης της προέλευσης για το βόειο κρέας αποδεικνύουν ότι η πιο 

συγκεκριμένη ένδειξη καταγωγής για τον κιμά και τα τρίμματα κρέατος είναι τόσο 

εφικτή όσο και σκόπιμη για να εξασφαλιστεί η ενημέρωση των καταναλωτών και η 

ιχνηλασιμότητα των προϊόντων·  

1. θεωρεί ότι ο εκτελεστικός κανονισμός της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές 

αρμοδιότητες που παραχωρούνται στην Επιτροπή δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1169/2011· 

2. καλεί την Επιτροπή να αποσύρει τον εκτελεστικό κανονισμό· 

3. καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει αναθεωρημένη έκδοση του εκτελεστικού κανονισμού, 

η οποία πρέπει να περιλαμβάνει απαίτηση υποχρεωτικής επισήμανσης για τον τόπο 

γέννησης, εκτροφής και σφαγής για ακατέργαστο κρέας χοιροειδών, πουλερικών, 

προβατοειδών και αιγοειδών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την επισήμανση 

της προέλευσης για το βόειο κρέας· 

4. καλεί την Επιτροπή να αφαιρέσει από τον εκτελεστικό κανονισμό τυχόν παρεκκλίσεις για 

τον κιμά και τα τρίμματα κρέατος· 

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών. 

                                                 
1  Για παράδειγμα, η έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου 

προέλευσης για το κρέας που χρησιμοποιείται ως συστατικό, COM(2013)0755, και το 

συνοδευτικό έγγραφο εργασίας της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την επισήμανση 

προέλευσης του κρέατος που χρησιμοποιείται ως συστατικό: στάση των καταναλωτών, 

σκοπιμότητα πιθανών σεναρίων και επιπτώσεις SWD (2013) 437 τελικό· και η έρευνα 

του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενώσεων Καταναλωτών (ΕΓΕΚ) της 24ης Ιανουαρίου 2013 

σχετικά με την επισήμανση προέλευσης: 

http://www.beuc.org/Content/Default.asp?PageID=2139 


