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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σε μια εποχή που η παχυσαρκία έχει καταστεί θέμα μείζονος ανησυχίας στην ευρωπαϊκή 
ήπειρο, και ενώ εξακολουθούν να υφίστανται ανησυχίες όσον αφορά την ποιότητα των 
προϊόντων, έχει ιδιαίτερη σημασία να μπορούν οι καταναλωτές να έχουν στην διάθεσή 
τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την προστασία της υγείας τους. Η πρόταση 
της Επιτροπής μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου αυτού.

Η πρόταση αυτή στηρίζεται σε δύο βασικούς άξονες: τις γενικές υποχρεώσεις σε θέματα 
επισήμανσης των τροφίμων, αφενός, και της διατροφικής επισήμανσης, αφετέρου.

1. Γενική επισήμανση των τροφίμων

Το κυριότερο σημείο του κειμένου που προτείνεται από την Επιτροπή είναι η συγχώνευση 
των διαφόρων ειδικών κειμένων σε έναν ενιαίο κανονισμό. Προβλέπεται μόνον μία εξαίρεση 
για τα οινοπνεύματα, λόγω της ιδιαιτερότητας τους. Η προσωρινή αυτή εξαίρεση 
δικαιολογείται βεβαίως, θα πρέπει όμως η προτεινόμενη προθεσμία από την Επιτροπή να 
μειωθεί σε δύο χρόνια - αντί των πέντε - ώστε να υποβάλει έκθεση σχετικά με την 
επισήμανση των οινοπνευμάτων και να επεκταθεί η εξαίρεση αυτή και στον μηλίτη, δια 
λόγους συνεπείας.

Μεταξύ των θετικών σημείων της πρότασης, πρέπει να υπογραμμίσουμε την συμπερίληψη 
των μη προσυσκευασμέων προϊόντων, τα οποία υπόκεινται στο εξής σε ορισμένες 
υποχρεώσεις, ειδικότερα όσον αφορά την ενημέρωση σχετικά με τα αλλεργιογόνα.

Καθορίζονται επίσης σαφώς οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των διαφόρων κρίκων της 
αλυσίδας εφοδιασμού μέχρι τους τελικούς καταναλωτές, ακόμη και αν είναι επιθυμητή, 
ακόμη και αναγκαία, μια εξισορρόπηση μεταξύ προμηθευτών και διανομέων.

Επιπλέον, η θέσπιση αυστηρότερων κανόνων για την αναφορά της χώρας προέλευσης 
των προϊόντων είναι απαραίτητη για τους καταναλωτές οι οποίοι ενδιαφέρονται όλο και 
περισσότερο για την προέλευση των προϊόντων. 

Εν τούτοις, προκειμένου να μην καταλήξουμε σε υπερβολική παροχή πληροφοριών, η 
υποχρεωτική αναφορά της χώρας προέλευσης θα πρέπει να περιορίζεται, όσον αφορά τα 
μαγειρευμένα προϊόντα με συστατικά διαφορετικής προέλευσης από τα χαρακτηριστικά και 
τα βασικά συστατικά του επεξεργασμένου προϊόντος. 

Δια λόγους σαφήνειας των πληροφοριών και δεδομένης της πολύ μικρής επιτυχίας των 
εθελοντικών κατευθυντηρίων γραμμών που καθορίσθηκαν από τη βιομηχανία, η Επιτροπή 
εισήγαγε ένα ελάχιστο μέγεθος χαρακτήρων 3 mm για την εκτύπωση των υποχρεωτικών 
πληροφοριών. Το μέγεθος αυτό φαίνεται υπερβολικό και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την 
αύξηση του μεγέθους της συσκευασίας, πράγμα που θα απέβαινε εις βάρος των 
περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων που προβάλλονται στις πολιτικές της ΕΕ. Ένα σύστημα 
ανάλογο του μεγέθους για τις μικρές συσκευασίες, κάτω των 50 cm², φαίνεται ότι είναι 
καταλληλότερο.
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Τέλος, δεν είναι αποδεκτό να μπορούν να τροποποιηθούν ουσιώδη στοιχεία, όπως πίνακες 
υποχρεωτικών πληροφοριών, με απλή διαδικασία επιτροπολογίας.

2. Επισήμανση των τροφίμων

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Λευκής Βίβλου του Μαΐου του 2007 σχετικά με τα 
προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τη διατροφή, η Επιτροπή είχε εκτιμήσει ότι οι 
καταναλωτές έπρεπε να έχουν πρόσβαση σε σαφή, συνεπή και ορατή ενημέρωση. 
Προτείνεται, συνεπώς, οι κύριες διατροφικές πληροφορίες να αναγράφονται στο εμπρός 
μέρος της συσκευασίας, με όλες τις συμπληρωματικές πληροφορίες σε μορφή πίνακα στο 
πίσω μέρος της συσκευασίας. Η πρόταση ως αρχή είναι καλή, πρέπει όμως να διευκρινισθούν 
ορισμένα σημεία:

- για την αποφυγή εμποδίων στις συναλλαγές και προκειμένου οι πληροφορίες να είναι 
αναγνώσιμες και κατανοητές σε όλες τις χώρες της ΕΕ, η Επιτροπή πρέπει να προτείνει, το 
συντομότερο δυνατόν, έκθεση σχετικά με τον τρόπο της εναρμονισμένης παρουσίασης των 
διατροφικών πληροφοριών·

- οι κύριες αυτές πληροφορίες θα πρέπει να παρουσιάζονται με μορφή γραφικών 
απεικονίσεων στην εμπρός όψη του πακέτου, σύμφωνα με το ποσοστό της ημερήσιας 
πρόσληψης για κάθε θρεπτικό συστατικό·

- πρέπει να εμφανίζεται στην εμπρός όψη, καθώς και στην ειδική αναφορά στον κατάλογο 
των συστατικών, η ποσότητα των trans λιπαρών οξέων (υδρογονωμένα λίπη) 

- μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου, οι ορισμοί πρέπει να καθορίζονται με την 
διαδικασία της επιτροπολογίας ώστε να είναι δυνατή η έκφραση των διατροφικών 
πληροφοριών ανά μερίδα, για κάθε είδος προϊόντος για το οποίο η έκφραση ανά 100g δεν 
είναι κατάλληλη.

Ο επιδιωκόμενος στόχος είναι η καλύτερη αγωγή του καταναλωτή, με την μετάδοση πλήρων, 
αναγνώσιμων και εναρμονισμένων πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ο καλά πληροφορημένος και με βελτιωμένη καταναλωτική αγωγή καταναλωτής γίνεται 
πολίτης υπεύθυνος για την υγεία του.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι κοινοτικοί κανόνες πρέπει να 
εφαρμόζονται μόνο στις επιχειρήσεις, η 
έννοια των οποίων υπονοεί κάποια 
συνέχεια δραστηριοτήτων και έναν 
ορισμένο βαθμό οργάνωσης. Οι πράξεις 
όπως ο περιστασιακός χειρισμός, το 
σερβίρισμα και η πώληση τροφίμων από 
ιδιώτες σε εκδηλώσεις όπως οι 
φιλανθρωπικές εκδηλώσεις ή οι τοπικές 
δημοτικές πανηγύρεις και συναντήσεις δεν 
καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

(15) Οι κοινοτικοί κανόνες πρέπει να 
εφαρμόζονται μόνο στις επιχειρήσεις, η 
έννοια των οποίων υπονοεί κάποια 
συνέχεια δραστηριοτήτων και έναν 
ορισμένο βαθμό οργάνωσης. Με την 
εξαίρεση των πληροφοριών που 
συνδέονται με τα αλλεργιογόνα, οι 
υπηρεσίες ομαδικής εστίασης που 
παρέχονται από τις εταιρείες μεταφορών 
δεν πρέπει να υπόκεινται στον παρόντα 
κανονισμό παρά στην περίπτωση 
συνδέσεων μεταξύ δύο σημείων του 
εδάφους της Κοινότητας. Οι πράξεις όπως 
ο περιστασιακός χειρισμός, το σερβίρισμα 
και η πώληση τροφίμων από ιδιώτες σε 
εκδηλώσεις όπως οι φιλανθρωπικές 
εκδηλώσεις ή οι τοπικές δημοτικές 
πανηγύρεις και συναντήσεις δεν 
καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για συνδέσεις με χώρες προέλευσης ή προορισμού εκτός της ΕΕ, οι εταιρείες μεταφορών 
ενδέχεται να μη βρίσκουν προμηθευτές οι οποίοι να πληρούν τις υποχρεώσεις ενημέρωσης. Η 
υπαγωγή των μεταφορέων στον κανονισμό για τις συνδέσεις αυτές ενδέχεται να προκαλέσει 
ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τους μεταφορείς της ΕΕ, οι οποίοι θα ήσαν οι μόνοι που θα 
έπρεπε να εφαρμόζουν τον κανονισμό. Οι μεταφορείς, ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, πρέπει 
να συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό στην περίπτωση ενδοκοινοτικών συνδέσεων.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 2. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
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τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό 
τον έλεγχό τους, δεν τροποποιούν τις 
πληροφορίες που συνοδεύουν ένα τρόφιμο 
εάν μια τέτοια τροποποίηση θα 
παραπλανούσε τον τελικό καταναλωτή ή, 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο, θα μείωνε το 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, 
ιδίως όσον αφορά την υγεία.

τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό 
τον έλεγχό τους, δεν τροποποιούν τις 
πληροφορίες που συνοδεύουν ένα τρόφιμο 
εάν μια τέτοια τροποποίηση θα 
παραπλανούσε τον τελικό καταναλωτή ή, 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο, θα μείωνε το 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, 
ιδίως όσον αφορά την υγεία, καθώς και 
την ικανότητά τους να προβαίνουν στις 
κατάλληλες επιλογές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ευθύνη αυτή δεν πρέπει να περιορίζεται μόνον στα θέματα προστασίας της υγείας.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων που είναι αρμόδιοι για
δραστηριότητες λιανικής πώλησης ή 
διανομής οι οποίες δεν επηρεάζουν τις 
πληροφορίες για τα τρόφιμα ενεργούν με 
τη δέουσα προσοχή ώστε να 
εξασφαλίσουν, εντός των ορίων των 
αντίστοιχων δραστηριοτήτων τους, την 
παρουσία των εφαρμοστέων απαιτήσεων 
σχετικά με τις πληροφορίες για τα 
τρόφιμα, ιδίως με το να μην διαθέτουν
τρόφιμα για τα οποία γνωρίζουν ή 
υποθέτουν, βάσει των πληροφοριών που 
έχουν ως επαγγελματίες, ότι δεν 
συμμορφώνονται με τις εν λόγω 
απαιτήσεις.

4. Στο μέτρο των δραστηριοτήτων τους, 
οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων 
που είναι αρμόδιοι για δραστηριότητες 
λιανικής πώλησης ή διανομής οι οποίες δεν 
επηρεάζουν τις πληροφορίες για τα 
τρόφιμα δεν προμηθεύουν τρόφιμα για τα 
οποία γνωρίζουν, βάσει των πληροφοριών 
που έχουν ως επαγγελματίες ή που τους 
διεβιβάσθησαν από τους προμηθευτές 
τους, ότι δεν συμμορφώνονται με τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Οι διανομείς δεν μπορούν να θεωρούνται εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι εκ των προτέρων για τις 
πληροφορίες που αναγράφονται σε προϊόντα που δεν φέρουν το εμπορικό τους σήμα.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό 
τον έλεγχό τους, εξασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που σχετίζονται με τα μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα διαβιβάζονται 
στον υπεύθυνο που παραλαμβάνει τα 
τρόφιμα, έτσι ώστε να προβλέψει, κατά 
περίπτωση, την παροχή, στον τελικό 
καταναλωτή, των υποχρεωτικών 
πληροφοριών για τα τρόφιμα οι οποίες 
καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως γ) και στ).

5. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό 
τον έλεγχό τους, εξασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που σχετίζονται με τα μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα διαβιβάζονται 
στον υπεύθυνο που παραλαμβάνει τα 
τρόφιμα, έτσι ώστε να προβλέψει, κατά 
περίπτωση, την παροχή, στον τελικό 
καταναλωτή, των υποχρεωτικών 
πληροφοριών για τα τρόφιμα οι οποίες 
καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως δ) και στ) και θ).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα της ενημέρωσης σχετικά με την ποσότητα των συστατικών και την χώρα 
προέλευσης θα έπρεπε να ισχύει επίσης και για τα μη προσυσκευασμένα προϊόντα.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 αναγράφονται με λέξεις και 
αριθμούς, εκτός αν οι καταναλωτές 
πληροφορούνται, όσον αφορά μία ή 
περισσότερες ενδείξεις, με άλλες μορφές 
έκφρασης που έχουν καθιερωθεί με μέτρα 
εφαρμογής που θέσπισε η Επιτροπή. Τα 

2. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 αναγράφονται με λέξεις και 
αριθμούς, εκτός αν οι καταναλωτές 
πληροφορούνται, όσον αφορά μία ή 
περισσότερες ενδείξεις, με άλλες μορφές 
έκφρασης.
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μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή 
του, αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο κατάλογος των υποχρεωτικών πληροφοριών είναι ένα από τα κύρια στοιχεία 
του κανονισμού αυτού, δεν φαίνεται λογικό να μπορεί να τροποποιηθεί μέσω μιας κανονιστικής 
διαδικασίας με έλεγχο.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί τον 
κατάλογο των υποχρεωτικών ενδείξεων 
που ορίζονται στην παράγραφο 1. Τα 
μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή 
του, αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο κατάλογος των υποχρεωτικών πληροφοριών είναι ένα από τα κύρια στοιχεία 
του κανονισμού αυτού, δεν φαίνεται λογικό να μπορεί να τροποποιηθεί μέσω μιας κανονιστικής 
διαδικασίας με έλεγχο.
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη της ειδικής 
κοινοτικής νομοθεσίας που εφαρμόζεται σε 
ιδιαίτερα τρόφιμα όσον αφορά τις 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ια), όταν 
εμφανίζονται στη συσκευασία η στην 
ετικέτα που έχει τοποθετηθεί σ’ αυτήν, οι 
υποχρεωτικές ενδείξεις που απαριθμούνται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 1 αναγράφονται 
στη συσκευασία ή στην ετικέτα με 
χαρακτήρες μεγέθους τουλάχιστον 3mm
και παρουσιάζονται κατά τρόπον ώστε να 
εξασφαλίζεται σημαντική αντίθεση μεταξύ 
των γραμματοσειρών και του φόντου.

1. Με την επιφύλαξη της ειδικής 
κοινοτικής νομοθεσίας που εφαρμόζεται σε 
ιδιαίτερα τρόφιμα όσον αφορά τις 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ια), όταν 
εμφανίζονται στη συσκευασία η στην 
ετικέτα που έχει τοποθετηθεί σ’ αυτήν, οι 
υποχρεωτικές ενδείξεις που απαριθμούνται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 1 αναγράφονται 
στη συσκευασία ή στην ετικέτα με 
χαρακτήρες μεγέθους τουλάχιστον 2,5mm, 
με αναγνώσιμη γραμματοσειρά και 
παρουσιάζονται κατά τρόπον ώστε να 
εξασφαλίζεται σημαντική αντίθεση μεταξύ 
των γραμματοσειρών και του φόντου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ελάχιστο μέγεθος 3 mm θα συνεπαγόταν αύξηση του μεγέθους της συσκευασίας, σε αντίθεση με 
τους περιβαλλοντικούς στόχους. Ένα ελάχιστα μικρότερο μέγεθος είναι αρκετό για την μεγάλη 
πλειοψηφία των καταναλωτών, υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής αυστηρών κριτηρίων 
αναγνωσιμότητας.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
9 παράγραφος 1 στοιχεία α), ε) και ια) 
πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο οπτικό 
πεδίο.

2. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
9 παράγραφος 1 στοιχεία α), ε) και ια) 
αφενός και οι ενδείξεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία γ), 
στ), ζ) και ι) πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο 
οπτικό πεδίο. 
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Όλες οι υγειονομικές πληροφορίες ή οι πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία θα πρέπει να 
εμφανίζονται στο ίδιο οπτικό πεδίο (αλλεργιογόνα, ημερομηνία λήξης, συνθήκες συντήρησης 
και οδηγίες χρήσης).

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το ελάχιστο μέγεθος των χαρακτήρων 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν 
εφαρμόζεται στην περίπτωση 
συσκευασιών ή περιεκτών των οποίων η 
μεγαλύτερη επιφάνεια έχει εμβαδόν 
μικρότερο από 10 cm2.

4. Το ελάχιστο μέγεθος των χαρακτήρων 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν 
εφαρμόζεται στην περίπτωση 
συσκευασιών ή περιεκτών των οποίων η 
μεγαλύτερη επιφάνεια έχει εμβαδόν 
μικρότερο από 25 cm2. Ελάχιστο μέγεθος 
χαρακτήρων 1,5 χιλιοστού εφαρμόζεται 
σε συσκευασίες ή περιέκτες των οποίων 
έχει εμβαδόν μικρότερο από 50 cm2. 
Μπορούν να θεσπίζονται εθνικές 
διατάξεις για τις κατηγορίες αυτές 
συσκευασιών ή περιεκτών στην 
περίπτωση κρατών μελών που έχουν 
διάφορες επίσημες γλώσσες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Έπρεπε να ληφθούν υπόψη οι μικρές συσκευασίες μέχρι 50 cm². Επιπλέον, η υποχρεωτική 
χρήση περισσότερων γλωσσών σε ορισμένες εθνικές αγορές έπρεπε να ληφθεί υπόψη γι αυτές 
τις κατηγορίες συσκευασιών.
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση συσκευασιών ή 
περιεκτών των οποίων η μεγαλύτερη 
επιφάνεια έχει εμβαδόν μικρότερο από 10
cm2, απαιτείται η αναγραφή μόνο των 
ενδείξεων που απαριθμούνται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχεία α), γ), ε), στ). Οι
ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχονται με 
άλλα μέσα ή διατίθενται έπειτα από αίτηση 
του καταναλωτή.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 14, παράγραφος 4, στην 
περίπτωση συσκευασιών ή περιεκτών των 
οποίων η μεγαλύτερη επιφάνεια έχει 
εμβαδόν μικρότερο από 25 cm2, απαιτείται 
η αναγραφή μόνο των ενδείξεων που 
απαριθμούνται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α), β), γ), ε), στ). Για την 
αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων 
αναγνωσιμότητας οι ενδείξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχείο β) παρέχονται επίσης με άλλα 
μέσα ή διατίθενται έπειτα από αίτηση του 
καταναλωτή.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των συστατικών θα πρέπει να αναφέρεται πάντοτε, ανεξαρτήτως του μεγέθους της 
συσκευασίας. Εν τούτοις, δεδομένου ότι η εφαρμογή του άρθρου 14, παράγραφος 4 δεν 
εξασφαλίζει την καλύτερη αναγνωσιμότητα για όλους τους καταναλωτές, οι πληροφορίες αυτές 
πρέπει επίσης να παρέχονται και με άλλα μέσα.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) κρασί, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, 
μπίρα και οινοπνευματώδη, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] της […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την 

ε) κρασί, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, 
μπίρα και οινοπνευματώδη, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] της […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την 
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επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου. Η Επιτροπή 
καταρτίζει έκθεση μετά [πέντε χρόνια από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] σχετικά με την εφαρμογή του 
άρθρου 19 για τα εν λόγω προϊόντα, και 
μπορεί να συνοδεύει την έκθεση αυτή με 
ειδικά μέτρα για τον καθορισμό των 
κανόνων για την επισήμανση των 
συστατικών. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου. Η Επιτροπή 
καταρτίζει έκθεση μετά [δύο χρόνια από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] σχετικά με την εφαρμογή του 
άρθρου 19 για τα εν λόγω προϊόντα, και 
μπορεί να συνοδεύει την έκθεση αυτή με 
ειδικά μέτρα για τον καθορισμό των 
κανόνων για την επισήμανση των 
συστατικών. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δικαιολογείται βεβαίως η προσωρινή εξαίρεση προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες των οινοπνευματωδών ποτών, το διάστημα όμως των πέντε ετών φαίνεται 
υπερβολικό και η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έκθεση εντός δύο ετών. Δια λόγους συνεπείας 
θα πρέπει να εξαιρεθούν επίσης ο μηλίτης και ο απιδίτης οίνος.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις ποσότητες λιπαρών, κορεσμένων, 
υδατανθράκων -με ειδική αναφορά στα 
σάκχαρα- και αλατιού.

β) τις ποσότητες λιπαρών, κορεσμένων, 
υδατανθράκων, trans λιπαρών οξέων -με 
ειδική αναφορά στα σάκχαρα- και αλατιού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα trans λιπαρά οξέα θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο υποχρεωτικής δήλωσης. Η αναφορά 
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της χοληστερόλης χωριστά από τα λίπη που την περιέχουν μπορεί να είναι χρήσιμη για τους 
καταναλωτές. 

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) η ποσότητα ινών και πρωτεϊνών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα οξέα, οι ίνες και οι πρωτεΐνες θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο υποχρεωτικής δήλωσης. 

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
στο κρασί, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, 
στη μπίρα και στα οινοπνευματώδη, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] της […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου. Η Επιτροπή 
καταρτίζει έκθεση μετά [πέντε χρόνια από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας παραγράφου για τα εν λόγω 
προϊόντα, και μπορεί να συνοδεύει την 
έκθεση αυτή με ειδικά μέτρα για τον 
καθορισμό των κανόνων για υποχρεωτική 
διατροφική δήλωση όσον αφορά τα εν 

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
στο κρασί, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, 
στη μπίρα και στα οινοπνευματώδη, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] της […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου. Η Επιτροπή 
καταρτίζει έκθεση μετά [δύο χρόνια από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας παραγράφου για τα εν λόγω 
προϊόντα, και μπορεί να συνοδεύει την 
έκθεση αυτή με ειδικά μέτρα για τον 
καθορισμό των κανόνων για υποχρεωτική 
διατροφική δήλωση όσον αφορά τα εν 
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λόγω προϊόντα. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

λόγω προϊόντα. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. fr

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a) trans-λιπαρά οξέα· διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχεία στ και ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) ίνες· διαγράφεται
ζ) πρωτεΐνες·

Or. fr

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) χοληστερόλη,
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αναφορά της χοληστερόλης χωριστά από τα λίπη που την περιέχουν μπορεί να είναι χρήσιμη 
για τους καταναλωτές.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) άλλες ουσίες όπως αναφέρεται στο 
τμήμα Α του παραρτήματος ΧΙΙΙ.
Η δήλωση αυτή μπορεί επίσης να 
περιλαμβάνει συστατικά από τις 
παραπάνω κατηγορίες, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται επίσης η 
σύνθετη θρεπτική ουσία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη των "άλλων ουσιών" είναι θέμα συνέπειας με το παράρτημα ΧΙΙΙ. Η δυνατότητα 
διευκρίνησης των συστατικών των κύριων κατηγοριών μπορεί επίσης να αποδειχθεί χρήσιμη 
(τα ωμέγα-3 είναι λ.χ. ένα συστατικό στοιχείο των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων).

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
εκφράζεται, κατά περίπτωση, ως ποσοστό 
των προσλαμβανόμενων ποσοτήτων 
αναφοράς που καθορίζονται στο μέρος Β 
του παραρτήματος XI σε σχέση με την 
έκφραση ανά 100g ή ανά 100ml ή ανά 
μερίδα. Όταν παρέχεται, η δήλωση σχετικά 
με τις βιταμίνες και τα μέταλλα επίσης 
εκφράζεται ως ποσοστό των 

3. Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
εκφράζεται ως ποσοστό των 
προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς 
που καθορίζονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος XI σε σχέση με την 
έκφραση ανά 100g ή ανά 100ml ή ανά 
μερίδα. Η δήλωση αυτή πρέπει να 
συνοδεύεται από την ένδειξη "μέγιστη 
συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη". Όταν 
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προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς 
που καθορίζονται στο σημείο 1 του μέρους 
Α του παραρτήματος XI.

παρέχεται, η δήλωση σχετικά με τις 
βιταμίνες και τα μέταλλα επίσης 
εκφράζεται ως ποσοστό των 
προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς 
που καθορίζονται στο σημείο 1 του μέρους 
Α του παραρτήματος XI.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η ένδειξη του ποσοστού της πρόσληψης αναφοράς. Θα πρέπει 
εν τούτοις να αναφέρεται σαφώς ότι η συνιστώμενη πρόσληψη δεν αποτελεί στόχο, αλλά μία 
μέγιστη ποσότητα για ένα άτομο αναφοράς.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η δήλωση των πολυολών ή/και του 
αμύλου και η δήλωση των λιπαρών οξέων, 
εκτός από την υποχρεωτική δήλωση των 
κορεσμένων που αναφέρεται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 στοιχείο β), παρουσιάζεται 
σύμφωνα με το παράρτημα XIII μέρος B.

4. Η δήλωση των πολυολών ή/και του 
αμύλου και η δήλωση των λιπαρών οξέων, 
εκτός από την υποχρεωτική δήλωση των 
κορεσμένων και trans λιπαρών οξέων που 
αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 1 
στοιχείο β), παρουσιάζεται σύμφωνα με το 
παράρτημα XIII μέρος B.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προσαρμόζει την παράγραφο αυτή στο άρθρο 29, όπως έχει τροποποιηθεί.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφοι 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διατροφική δήλωση μπορεί να 
εκφράζεται μόνο σε βάση "ανά μερίδα", αν 

2. Η διατροφική δήλωση μπορεί να 
εκφράζεται μόνο σε βάση "ανά μερίδα", αν 
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το τρόφιμο είναι προσυσκευασμένο ως 
ατομική μερίδα.

το τρόφιμο είναι προσυσκευασμένο ως 
ατομική μερίδα, εφόσον οι μερίδες είναι 
απολύτως όμοιες. 

3. Η Επιτροπή αποφασίζει ενδεχόμενη 
έκφραση μόνο σε βάση "ανά μερίδα" για 
τρόφιμα που παρουσιάζονται σε 
συσκευασίες οι οποίες περιέχουν 
πολλαπλές μερίδες του τροφίμου και που 
δεν έχουν προσυσκευαστεί ως ατομικές 
μερίδες. Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν 
στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού με τη 
συμπλήρωσή του, αποφασίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 
3.

3. Η Επιτροπή αποφασίζει ενδεχόμενη 
έκφραση στο κύριο οπτικό πεδίο των 
στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 29, 
παράγραφος 1, στοιχεία α) και β) μόνο σε 
βάση "ανά μερίδα" για τρόφιμα που δεν 
αναφέρονται στην παράγραφο 2. Τα 
μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή 
του, αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3
μέχρι του τέλους της μεταβατικής 
περιόδου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αναφορά της ενεργειακής αξίας ανά μερίδα είναι πολύ πιο χρήσιμη για τους καταναλωτές για 
τα περισσότερα προϊόντα από την σχετικά αφηρημένη ένδειξη ανά 100 g . Πρέπει πάντως να 
εναρμονισθεί ο καθορισμός του μεγέθους των μερίδων αναφοράς, ώστε να είναι δυνατή η απλή 
σύγκριση προϊόντων από διαφορετικές μάρκες για τον ίδιο τύπο προϊόντος.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 31 παράγραφος 2 σχετικά με την
υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
περιλαμβάνονται στο κύριο οπτικό πεδίο. 
Παρουσιάζονται, όπου ενδείκνυται, από 
κοινού σε σαφή μορφότυπο και με την 
ακόλουθη σειρά: ενέργεια, λιπαρά, 
κεκορεσμένα λιπαρά, υδατάνθρακες με 
ειδική αναφορά στα σάκχαρα και το αλάτι.

1. Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
εξαιρέσει των στοιχείων που αναφέρονται 
στο άρθρο 29, παράγραφος 1, σημείο β 
α), που εκφράζεται με τη μορφή που 
προβλέπεται στο άρθρο 31, παράγραφοι 2 
και 3, περιλαμβάνεται στο κύριο οπτικό 
πεδίο. Εάν τα στοιχεία παρουσιάζονται 
από κοινού, παρουσιάζονται σε σαφή 
μορφότυπο και με την ακόλουθη σειρά:
ενέργεια, λιπαρά, κεκορεσμένα λιπαρά, 
trans λιπαρά οξέα, υδατάνθρακες με 
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ειδική αναφορά στα σάκχαρα και το αλάτι.

Η διατροφική δήλωση που εκφράζεται 
ως ποσοστό της πρόσληψης αναφοράς 
απεικονίζεται οπτικά υπό αναγνώσιμη και 
άμεσα κατανοητή γραφική μορφή (π.χ. 
ιστογράμματα ή τομείς).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι πρωτεΐνες και οι ίνες θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικώς, όχι όμως επάνω στην κύρια 
επιφάνεια. Επιπλέον, δια λόγους αναγνωσιμότητας και διευκόλυνσης της ερμηνείας, η 
υποχρεωτική αναφορά των ποσοστών των προσλήψεων αναφοράς πρέπει να γίνεται υπό μορφή 
γραφικών παραστάσεων.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διατροφική δήλωση σχετικά με τις 
θρεπτικές ουσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 29 παράγραφος 2 απεικονίζεται από 
κοινού σε ένα μέρος και, ως ενδείκνυται, 
με τη σειρά παρουσίασης που προβλέπεται 
στο μέρος Γ του παραρτήματος XIII.

2. Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση και 
η δήλωση σχετικά με τις θρεπτικές ουσίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 2 απεικονίζεται από κοινού σε 
ένα μέρος και, ως ενδείκνυται, όσον αφορά 
τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 
29, παράγραφος 2, με τη σειρά 
παρουσίασης που προβλέπεται στο μέρος Γ 
του παραρτήματος XIII.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στο πίσω μέρος του πακέτου, πλήρης διατροφική δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα 
θρεπτικά συστατικά.
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε περιπτώσεις που η ποσότητα της 
ενέργειας ή της(-ων) θρεπτικής(-ών) 
ουσίας(-ών) είναι αμελητέα, η διατροφική 
δήλωση για τα στοιχεία αυτά μπορεί να 
αντικατασταθεί με μια δήλωση όπως 
"περιέχει αμελητέες ποσότητες των …" σε 
σημείο πολύ κοντά στη διατροφική 
δήλωση, όταν υφίσταται.

4. Σε περιπτώσεις που η ποσότητα της 
ενέργειας ή της(-ων) θρεπτικής(-ών) 
ουσίας(-ών) είναι αμελητέα, η διατροφική 
δήλωση για τα στοιχεία αυτά μπορεί να 
αντικατασταθεί με μια δήλωση όπως 
"περιέχει αμελητέες ποσότητες των …" σε 
σημείο πολύ κοντά στη διατροφική 
δήλωση, όταν υφίσταται. Σε περιπτώσεις 
που η ποσότητα της ενέργειας ή της(-ων) 
θρεπτικής(-ών) ουσίας(-ών) είναι 
μηδενική, η διατροφική δήλωση για τα 
στοιχεία αυτά μπορεί να αντικατασταθεί 
με μια δήλωση όπως "δεν περιέχει καμία 
ποσότητα των …" σε σημείο πολύ κοντά 
στη διατροφική δήλωση, όταν υφίσταται.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι πιο σωστό να αναφέρεται η πλήρης απουσία κάποιας θρεπτικής ουσίας από την αναφορά 
"αμελητέων ποσοτήτων".

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 5 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Γραφικά σχήματα ή σύμβολα για την 
παρουσίαση της διατροφικής δήλωσης 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο 
ενός εθνικού συστήματος που αναφέρεται 
στο άρθρο 44, υπό την προϋπόθεση ότι 
ικανοποιούνται οι ακόλουθες βασικές 
απαιτήσεις:

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 34. παράγραφος 1, γραφικά 
σχήματα ή σύμβολα για την παρουσίαση 
της διατροφικής δήλωσης μπορούν να 
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο ενός 
εθνικού συστήματος που αναφέρεται στο 
άρθρο 44, υπό την προϋπόθεση ότι 
ικανοποιούνται οι ακόλουθες βασικές 
απαιτήσεις:
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Or. fr

Αιτιολόγηση
Οι ενδεχόμενες εθνικές διατάξεις δεν θα πρέπει να εμποδίζουν μια ποσοστιαία ένδειξη των 
προσλήψεων αναφοράς σε γραφική μορφή.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει κανόνες 
σχετικά με άλλες πτυχές της παρουσίασης 
της διατροφική δήλωσης, εκτός αυτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 5. Τα 
μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή 
του, αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει κανόνες 
σχετικά με άλλες πτυχές της παρουσίασης 
της διατροφικής δήλωσης. Όσον αφορά τα 
θέματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5, η Επιτροπή υποβάλει στο 
τέλος της μεταβατικής περιόδου το 
αργότερο, έκθεση σχετικά με τον τρόπο 
κοινής παρουσίασης σε κοινοτική 
κλίμακα, λαμβανομένων υπόψη των 
διατάξεων της παραγράφου 1 σε σχέση με 
το άρθρο 31, παράγραφος 3. Τα μέτρα 
αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εναρμόνιση της παρουσίασης των διατροφικών πληροφοριών στην εσωτερική αγορά είναι 
απαραίτητη, αλλά δεν μπορεί να γίνει παρά μόνον μετά από ενδελεχή μελέτη για τον εντοπισμό 
της παρουσίασης που έχει αφομοιωθεί καλύτερα από το σύνολο των ευρωπαίων καταναλωτών.
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Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η χώρα καταγωγής ή ο τόπος 
προέλευσης του τροφίμου δεν είναι 
ίδια/ίδιος με αυτήν/αυτόν του(-ων) 
πρωταρχικού(-ων) συστατικού(-ων), 
πρέπει να αναφέρεται επίσης η χώρα 
καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης αυτού(-
ων) του(-ων) συστατικού(-ων).

3. Όταν η χώρα καταγωγής ή ο τόπος 
προέλευσης του τροφίμου δεν είναι 
ίδια/ίδιος με αυτήν/αυτόν του(-ων) 
χαρακτηριστικού (ών) συστατικού(-ων), 
πρέπει να αναφέρεται επίσης η χώρα 
καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης αυτού(-
ων) του(-ων) συστατικού(-ων).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η χρησιμοποίηση της λέξης "χαρακτηριστικό", όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 2, 
αποσκοπεί στην μη αναφορά της προέλευσης ενός συστατικού, η γνώση της προέλευσης του 
οποίου δεν είναι απαραίτητη για τον καταναλωτή και θα αποτελούσε απλώς παράθεση 
άχρηστων πληροφοριών.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην απαιτούν την 
αναγραφή ορισμένων ενδείξεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός 
αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), υπό την 
προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να είναι 
επαρκής η πληροφόρηση του 
καταναλωτή ή της μονάδας ομαδικής 
εστίασης.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην απαιτούν την 
αναγραφή ορισμένων ενδείξεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός 
αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), υπό την 
προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 9, παράγραφος 1, 
σημεία α), β) και στ) θα μπορούν να 
παρέχονται στον τελικό καταναλωτή μετά 
από αίτησή του.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η παρουσία αλλεργιογόνων πρέπει βεβαίως να αναφέρεται σαφώς στα σημεία πώλησης στις 
περιπτώσεις μη προσυσκευασμένων προϊόντων, αλλά και άλλες σημαντικές πληροφορίες, όπως 
η κατάσταση των συστατικών ή η χώρα προέλευσης θα πρέπει να είναι δυνατόν να παρέχονται 
στους καταναλωτές μετά από αίτηση τους.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 2.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.3 Τρόφιμα που περιέχουν άσπαρτη που 
έχει εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 
89/107/ΕΟΚ

2.3 Τρόφιμα που περιέχουν άσπαρτη που 
έχει εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 
89/107/ΕΟΚ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: "περιέχει πηγή 
φαινυλαλανίνης".

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: "περιέχει άσπαρτη".

Or. fr

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή επιδιώκεται η καλύτερη κατανόηση από τον καταναλωτή με την χρήση 
του συνήθους ονόματος και όχι του τεχνικού όρου.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Μέρος Β – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στα τρόφιμα που περιέχουν τρανς-
λιπαρά οξέα πρέπει υποχρεωτικώς να 
υπάρχει μία από τις εξής επισημάνσεις:
"περιέχει τρανς-λιπαρά οξέα" ή "περιέχει 
υδρογονωμένα λίπη" ή "περιέχει λίπη 
μερικώς υδρογονωμένα".
Η επισήμανση αυτή πρέπει να 
παρουσιάζεται χωριστά από τα άλλα 
συστατικά στο κύριο οπτικό πεδίο και να 
είναι ιδιαιτέρως εμφανής.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα trans λιπαρά οξέα είναι γνωστό ότι είναι επιβλαβή για την υγεία και έχουν απαγορευθεί σε 
αρκετές χώρες. Η επισήμανση της παρουσίας τους πρέπει συνεπώς να είναι υποχρεωτική και 
ιδιαίτερα εμφανής.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – Μέρος Β – σημεία 1 και 2 – στήλη "Προσδιορισμός"

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. "Έλαιο", από κοινού με 1. "Έλαιο", από κοινού με

είτε με τον προσδιορισμό "φυτικό" ή 
"ζωικό", κατά περίπτωση

είτε με τον προσδιορισμό "φυτικό" ή 
"ζωικό", κατά περίπτωση

είτε με την ένδειξη της ειδικής φυτικής ή 
ζωικής προέλευσης.

είτε με την ένδειξη της ειδικής φυτικής ή 
ζωικής προέλευσης.

Ο προσδιορισμός "υδρογονωμένο" πρέπει 
να συνοδεύει την ένδειξη υδρογονωμένου 
ελαίου, εκτός αν η ποσότητα 
κεκορεσμένων και trans-λιπαρών 
περιλαμβάνεται στη διατροφική δήλωση.

Ο προσδιορισμός "υδρογονωμένο" πρέπει 
να συνοδεύει την ένδειξη υδρογονωμένου 
ελαίου.

2. "Λιπαρή ουσία", από κοινού με 2. "Λιπαρή ουσία", από κοινού με

είτε με τον προσδιορισμό "φυτικό" ή 
"ζωικό", κατά περίπτωση

είτε με τον προσδιορισμό "φυτικό" ή 
"ζωικό", κατά περίπτωση

είτε με την ένδειξη της ειδικής φυτικής ή 
ζωικής προέλευσης.

είτε με την ένδειξη της ειδικής φυτικής ή 
ζωικής προέλευσης.

Ο προσδιορισμός "υδρογονωμένο" πρέπει 
να συνοδεύει την ένδειξη υδρογονωμένης 
λιπαρής ουσίας, εκτός αν η ποσότητα 
κεκορεσμένων και trans-λιπαρών 
περιλαμβάνεται στη διατροφική δήλωση.

Ο προσδιορισμός "υδρογονωμένο" πρέπει 
να συνοδεύει την ένδειξη υδρογονωμένης 
λιπαρής ουσίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα trans λιπαρά οξέα είναι γνωστό ότι είναι επιβλαβή για την υγεία και έχουν απαγορευθεί σε 
αρκετές χώρες. Η επισήμανση της παρουσίας τους πρέπει συνεπώς να είναι υποχρεωτική και 
ιδιαίτερα εμφανής. Το γεγονός ότι έχουν περιληφθεί στη διατροφική δήλωση δεν σημαίνει ότι 
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δεν πρέπει να αναφέρονται σαφώς μεταξύ των συστατικών.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν είναι αναγκαίο, οι ενδείξεις αυτές 
συμπληρώνονται με αναγραφή των 
συνθηκών διατηρήσεως με την τήρηση των 
οποίων εξασφαλίζεται η αναγραφόμενη 
διατηρησιμότητα.

Αν είναι αναγκαίο, οι ενδείξεις αυτές 
συμπληρώνονται με αναγραφή των 
συνθηκών διατηρήσεως με την τήρηση των 
οποίων εξασφαλίζεται η αναγραφόμενη 
διατηρησιμότητα. Η διάρκεια και οι 
προϋποθέσεις διατήρησης μετά το 
άνοιγμα πρέπει επίσης να επισημαίνονται. 
Η τελευταία αυτή υποχρέωση δεν 
εφαρμόζεται στα τρόφιμα το άνοιγμα της 
συσκευασίας των οποίων δεν επηρεάζει 
τη διάρκεια διατήρησής τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε λίγα μόνον ταχέως αλλοιώσιμα προϊόντα αναφέρεται η διάρκεια διατήρησης μετά το 
άνοιγμα. Η διάταξη αυτή πρέπει να επεκταθεί και σε όλα τα προϊόντα για τα οποία το άνοιγμα 
της συσκευασίας τους μεταβάλλει την διάρκεια διατήρησής τους.
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