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ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 1 ), 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία ( 2 ), 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 
(1) Το άρθρο 169 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει ότι η Ένωση πρέπει να συµβάλλει στην επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών µε τα µέτρα που θεσπίζει σύµφωνα µε το άρθρο 114. 

(2) Η ελεύθερη κυκλοφορία ασφαλών και υγιεινών τροφίµων είναι θεµελιώδης πτυχή της εσωτερικής αγοράς και συµβάλλει σηµαντικά στην υγεία 
και την ευηµερία των πολιτών, καθώς και στη διασφάλιση των κοινωνικών και οικονοµικών τους συµφερόντων. 

(3) Προκειµένου να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των καταναλωτών και να εξασφαλισθεί το δικαίωµά τους για πληροφόρηση, 
θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι καταναλωτές είναι κατάλληλα ενηµερωµένοι όσον αφορά τα τρόφιµα που καταναλώνουν. Οι επιλογές των 
καταναλωτών είναι δυνατόν να επηρεασθούν, µεταξύ άλλων, από υγειονοµικούς, οικονοµικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 
δεοντολογικούς προβληµατισµούς. 

(4) Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον 
καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των τροφίµων ( 3 ), είναι γενική αρχή της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα να 
παρέχεται βάση ώστε οι καταναλωτές να µπορούν να επιλέγουν ενήµεροι τα τρόφιµα που καταναλώνουν και να εµποδίζονται οποιεσδήποτε 
άλλες πρακτικές που ενδέχεται να παραπλανήσουν τον καταναλωτή. 

(5) Η οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές των 
επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά ( 4 ) καλύπτει ορισµένες πτυχές της παροχής πληροφοριών στους καταναλωτές, 
ειδικότερα µε σκοπό την πρόληψη παραπλανητικών ενεργειών και παραλείψεων πληροφόρησης. Οι γενικές αρχές όσον αφορά τις αθέµιτες 
εµπορικές πρακτικές θα πρέπει να συµπληρωθούν µε ειδικούς κανόνες σχετικά µε την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα στους 
καταναλωτές. 

(6) Οι ενωσιακοί κανόνες περί της επισήµανσης των τροφίµων που ισχύουν για όλα τα τρόφιµα περιέχονται στην οδηγία 2000/13/ΕΚ 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 ( 5 ). Οι περισσότερες από τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας χρονολογούνται 
από το 1978 και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν. 
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(7) Η οδηγία 90/496/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 1990, σχετικά µε τους κανόνες επισήµανσης των τροφίµων όσον αφορά τις 
τροφικές τους ιδιότητες ( 6 ), θεσπίζει κανόνες για το περιεχόµενο και την παρουσίαση των διατροφικών πληροφοριών στα προσυσκευασµένα 
τρόφιµα. Σύµφωνα µε αυτούς τους κανόνες, η αναγραφή των διατροφικών πληροφοριών είναι προαιρετική, εκτός εάν υπάρχει ισχυρισµός επί 
θεµάτων διατροφής όσον αφορά το τρόφιµο. Οι περισσότερες από τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας χρονολογούνται από το 1990 και, ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν. 

(8) Οι απαιτήσεις γενικής επισήµανσης συµπληρώνονται µε διάφορες διατάξεις που εφαρµόζονται σε όλα τα τρόφιµα σε ιδιαίτερες συνθήκες ή σε 
ορισµένες κατηγορίες τροφίµων. Επιπλέον, υπάρχουν πολλοί ειδικοί κανόνες οι οποίοι εφαρµόζονται σε συγκεκριµένα τρόφιµα. 

(9) Μολονότι οι αρχικοί στόχοι και τα βασικά στοιχεία της τρέχουσας νοµοθεσίας σχετικά µε την επισήµανση εξακολουθούν να ισχύουν, αυτή 
πρέπει να εξορθολογισθεί, προκειµένου να διασφαλισθούν ευκολότερη συµµόρφωση και µεγαλύτερη σαφήνεια για τους συµφεροντούχους, και 
να εκσυγχρονισθεί, προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι νέες εξελίξεις στον τοµέα των πληροφοριών για τα τρόφιµα. Ο παρών κανονισµός 
αφενός µεν εξυπηρετεί τα συµφέροντα της εσωτερικής αγοράς µε την απλοποίηση της νοµοθεσίας, την κατοχύρωση της ασφάλειας δικαίου και 
τη µείωση της γραφειοκρατίας και αφετέρου ωφελεί τον πολίτη επιβάλλοντας µια σαφή, κατανοητή και ευανάγνωστη επισήµανση των 
τροφίµων. 

(10) Το ευρύ κοινό έχει συµφέρον στη σχέση µεταξύ διατροφής και υγείας και στην επιλογή κατάλληλης διατροφής που να ανταποκρίνεται στις 
ατοµικές ανάγκες. Στη λευκή βίβλο της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2007 για µια Ευρωπαϊκή Στρατηγική για θέµατα υγείας που έχουν σχέση 
µε τη ∆ιατροφή, το Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία («λευκή βίβλος της Επιτροπής») σηµειώθηκε ότι η διατροφική επισήµανση 
αποτελεί µια σηµαντική µέθοδο για την πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά µε τη σύνθεση των τροφίµων και για να τους βοηθά να 
επιλέγουν ενήµεροι. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 2007 µε τίτλο «Στρατηγική για την πολιτική καταναλωτών 2007-
2013 της ΕΕ — Ενδυνάµωση των καταναλωτών, προώθηση της ευηµερίας τους και αποτελεσµατική προστασία τους» υπογραµµίσθηκε ότι η 
παροχή στους καταναλωτές της δυνατότητας να κάνουν τις επιλογές τους ενήµεροι είναι σηµαντική τόσο για την αποτελεσµατικότητα του 
ανταγωνισµού όσο και για την ευηµερία των καταναλωτών. Η γνώση των βασικών αρχών διατροφής και οι κατάλληλες διατροφικές 
πληροφορίες στα τρόφιµα θα συµβάλουν σηµαντικά στο να µπορεί ο καταναλωτής να κάνει τις επιλογές του ενήµερος. Οι εκστρατείες 
εκπαίδευσης και πληροφόρησης που διεξάγουν τα κράτη µέλη συνιστούν σηµαντικό µηχανισµό για τη βελτίωση της κατανόησης των 
πληροφοριών για τα τρόφιµα από τους καταναλωτές. 

(11) Προκειµένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου και να κατοχυρωθούν η ορθολογικότητα και η συνεκτικότητα της εφαρµογής, είναι σκόπιµο να 
καταργηθούν οι οδηγίες 90/496/ΕΟΚ και 2000/13/ΕΚ και να αντικατασταθούν µε ενιαίο κανονισµό, που θα κατοχυρώνει τη βεβαιότητα για 
τους καταναλωτές και για τους άλλους συµφεροντούχους και θα µειώνει τον διοικητικό φόρτο. 

(12) Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιµο να καταργηθούν και να συµπεριληφθούν στον παρόντα κανονισµό και άλλες οριζόντιες πράξεις, και 
συγκεκριµένα: η οδηγία 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 1987, σχετικά µε την αναγραφή του ογκοµετρικού αλκοολικού τίτλου 
κατά την επισήµανση των αλκοολούχων ποτών που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή ( 7 ), η οδηγία 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της 
8ης Μαρτίου 1999, η οποία διέπει τις παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του άρθρου 7 της οδηγίας 79/112/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την 
επισήµανση των ειδών διατροφής ( 8 ), η οδηγία 2002/67/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2002, σχετικά µε την επισήµανση των 
τροφίµων που περιέχουν κινίνη και των τροφίµων που περιέχουν καφεΐνη ( 9 ), ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής, της 31ης 
Μαρτίου 2004, για τη σήµανση των τροφίµων και των συστατικών τροφίµων µε προσθήκη φυτοστερολών, φυτοστερολεστέρων, 
φυτοστανολών ή φυτοστανολεστέρων ( 10 ), και η οδηγία 2008/5/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2008, σχετικά µε την αναγραφή, 
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στην επισήµανση ορισµένων τροφίµων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεποµένων από την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ( 11 ). 

(13) Είναι αναγκαίο να θεσπισθούν κοινοί ορισµοί, αρχές, απαιτήσεις και διαδικασίες, έτσι ώστε να δηµιουργηθούν ένα σαφές πλαίσιο και µια 
κοινή βάση για τη λήψη ενωσιακών και εθνικών µέτρων όσον αφορά τις πληροφορίες για τα τρόφιµα. 

(14) Προκειµένου να ακολουθηθεί µια εκτενής και εξελικτική προσέγγιση όσον αφορά τις πληροφορίες που παρέχονται στους καταναλωτές 
σχετικά µε τα τρόφιµα που καταναλώνουν, είναι αναγκαίος ένας ευρύς ορισµός της νοµοθεσίας σχετικά µε τις πληροφορίες για τα τρόφιµα, 
που θα καλύπτει τους κανόνες γενικού και ειδικού χαρακτήρα, καθώς και ένας ευρύς ορισµός των πληροφοριών για τα τρόφιµα, που θα 
καλύπτει τις πληροφορίες που παρέχονται από µέσα διαφορετικά από την ετικέτα. 

(15) Οι ενωσιακοί κανόνες θα πρέπει να εφαρµόζονται µόνο στις επιχειρήσεις, η έννοια των οποίων υπονοεί κάποια συνέχεια δραστηριοτήτων και 
έναν ορισµένο βαθµό οργάνωσης. Ενέργειες, όπως ο περιστασιακός χειρισµός και η παράδοση τροφίµων, το σερβίρισµα γευµάτων και η 
πώληση τροφίµων από ιδιώτες, παραδείγµατος χάριν σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις ή τοπικές πανηγύρεις και συναντήσεις, δεν θα πρέπει να 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. 

(16) Η νοµοθεσία σχετικά µε τις πληροφορίες για τα τρόφιµα θα πρέπει να παρέχει επαρκή ευελιξία, ώστε να µπορεί να ενηµερώνεται σύµφωνα µε 
τις νέες απαιτήσεις των καταναλωτών σε πληροφορίες και να εξασφαλίζει ισορροπία µεταξύ της προστασίας της εσωτερικής αγοράς και των 
διαφορών στην αντίληψη των καταναλωτών στα κράτη µέλη. 

(17) Ο κύριος λόγος για τον οποίο απαιτείται η αναγραφή υποχρεωτικών πληροφοριών για τα τρόφιµα θα πρέπει να είναι η παροχή στους 
καταναλωτές της δυνατότητας να αναγνωρίζουν ένα τρόφιµο και να κάνουν κατάλληλη χρήση του, καθώς και να κάνουν επιλογές οι οποίες 
ανταποκρίνονται στις ατοµικές διαιτητικές τους ανάγκες. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων θα πρέπει να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των ανθρώπων µε προβλήµατα όρασης στις εν λόγω πληροφορίες. 

(18) Για να µπορεί η νοµοθεσία σχετικά µε τις πληροφορίες για τα τρόφιµα να προσαρµόζεται στις µεταβαλλόµενες ανάγκες των καταναλωτών για 
πληροφορίες, οποιοδήποτε σκεπτικό για την ανάγκη παροχής υποχρεωτικών πληροφοριών για τα τρόφιµα θα πρέπει επίσης να λαµβάνει 
υπόψη το ευρέως αποδεδειγµένο ενδιαφέρον της πλειονότητας των καταναλωτών για τη γνωστοποίηση ορισµένων πληροφοριών. 

(19) Εντούτοις, οι νέες απαιτήσεις όσον αφορά τις υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιµα θα πρέπει να θεσπίζονται, εάν και όταν απαιτούνται, 
σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της αειφορίας. 

(20) Η νοµοθεσία σχετικά µε την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα θα πρέπει να απαγορεύει τη χρήση πληροφοριών που παραπλανούν τον 
καταναλωτή, ιδίως όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, τα αποτελέσµατα ή τις ιδιότητες του τροφίµου ή την απόδοση στα τρόφιµα θεραπευτικών 
ιδιοτήτων. Για να είναι αποτελεσµατική, η εν λόγω απαγόρευση θα πρέπει επίσης να επεκταθεί στη διαφήµιση και την παρουσίαση των 
τροφίµων. 

(21) Προκειµένου να εµποδισθεί ο κατακερµατισµός των κανόνων σχετικά µε την ευθύνη των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίµων όσον αφορά την 
παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα, είναι σκόπιµο να αποσαφηνισθούν οι ευθύνες των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίµων στον τοµέα 
αυτόν. Η εν λόγω αποσαφήνιση θα πρέπει είναι σύµφωνη προς τις ευθύνες έναντι του καταναλωτή οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 17 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. 

(22) Θα πρέπει να καταρτισθεί κατάλογος όλων των υποχρεωτικών πληροφοριών οι οποίες θα πρέπει καταρχήν να παρέχονται για όλα τα τρόφιµα 
που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή και τις µονάδες οµαδικής εστίασης. Στον κατάλογο αυτό θα πρέπει να διατηρηθούν οι 
πληροφορίες που απαιτούνται ήδη βάσει της ισχύουσας ενωσιακής νοµοθεσίας, δεδοµένου ότι θεωρούνται, σε γενικές γραµµές, πολύτιµο 
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κεκτηµένο όσον αφορά την πληροφόρηση των καταναλωτών. 
(23) Προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη οι αλλαγές και οι εξελίξεις στον τοµέα των πληροφοριών για τα τρόφιµα, θα πρέπει να προβλεφθούν 

διατάξεις που θα δίνουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να επιτρέπει τη διάθεση ορισµένων στοιχείων µε εναλλακτικά µέσα. Η διαβούλευση µε 
τους συµφεροντούχους θα πρέπει να διευκολύνει την πραγµατοποίηση έγκαιρων και εύστοχων αλλαγών των απαιτήσεων σχετικά µε τις 
πληροφορίες για τα τρόφιµα. 

(24) Ορισµένα συστατικά ή άλλες ουσίες ή προϊόντα (όπως τεχνολογικά βοηθήµατα), όταν χρησιµοποιούνται στην παραγωγή τροφίµων και 
εξακολουθούν να παραµένουν σε αυτά, µπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες ή δυσανεξίες σε κάποιους ανθρώπους, ορισµένες δε από τις εν 
λόγω αλλεργίες ή δυσανεξίες συνιστούν κίνδυνο για την υγεία των ενδιαφερόµενων καταναλωτών. Είναι σηµαντικό να δίνονται πληροφορίες 
σχετικά µε την παρουσία προσθέτων στα τρόφιµα, τεχνολογικών βοηθηµάτων και άλλων ουσιών ή προϊόντων µε επιστηµονικά τεκµηριωµένη 
αλλεργιογόνο δράση ή πρόκληση δυσανεξίας, έτσι ώστε οι καταναλωτές, ιδιαίτερα εκείνοι που πάσχουν από τροφική αλλεργία ή δυσανεξία να 
µπορούν να κάνουν ενήµεροι επιλογές που είναι ασφαλείς για τους ίδιους. 

(25) Για την πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά µε την παρουσία τεχνολογικά επεξεργασµένων νανοϋλικών στα τρόφιµα, είναι σκόπιµο να 
δοθεί ορισµός των τεχνολογικά επεξεργασµένων νανοϋλικών. Λαµβάνοντας υπόψη την πιθανότητα τα τρόφιµα που περιέχουν τεχνολογικώς 
επεξεργασµένα νανοϋλικά ή αποτελούνται από τέτοια υλικά να είναι νέα τρόφιµα, το ενδεικνυόµενο νοµοθετικό πλαίσιο για τον εν λόγω 
ορισµό θα πρέπει να εξετασθεί στη βάση της επικείµενης ανασκόπησης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1997, σχετικά µε τα νέα τρόφιµα και τα νέα συστατικά τροφίµων ( 12 ). 

(26) Οι ετικέτες των τροφίµων θα πρέπει να είναι σαφείς και κατανοητές, ώστε να βοηθούν τους καταναλωτές που επιθυµούν να κάνουν 
περισσότερο ενήµεροι τις διατροφικές και διαιτητικές επιλογές τους. Οι µελέτες δείχνουν ότι οι ευανάγνωστες ετικέτες αποτελούν σηµαντικό 
στοιχείο στη µεγιστοποίηση της δυνατότητας να επηρεάσουν οι πληροφορίες της ετικέτας τα άτοµα που τις διαβάζουν και ότι οι 
δυσανάγνωστες πληροφορίες για το προϊόν είναι µια από τις αιτίες που οι καταναλωτές δεν είναι ικανοποιηµένοι µε τις ετικέτες των 
τροφίµων. Συνεπώς, θα πρέπει να αναπτυχθεί µια πλήρης προσέγγιση, προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη όλες οι πτυχές του ευανάγνωστου 
των ετικετών, συµπεριλαµβανοµένων της γραµµατοσειράς, του χρώµατος και της αντίθεσης. 

(27) Προκειµένου να διασφαλισθεί η παροχή των πληροφοριών για τα τρόφιµα, είναι αναγκαίο να εξετασθούν όλοι οι τρόποι διάθεσης των 
τροφίµων στους καταναλωτές, περιλαµβανοµένης της πωλήσεως τροφίµων εξ αποστάσεως. Μολονότι είναι σαφές ότι οποιαδήποτε τρόφιµα 
διατίθενται µε πώληση εξ αποστάσεως θα πρέπει να πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις πληροφοριών µε εκείνα που πωλούνται στα καταστήµατα, 
είναι αναγκαίο να αποσαφηνισθεί ότι, σε αυτές τις περιπτώσεις, οι σχετικές υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιµα θα πρέπει να είναι 
επίσης διαθέσιµες πριν πραγµατοποιηθεί η αγορά. 

(28) Η τεχνολογία που χρησιµοποιείται στην κατάψυξη τροφίµων αναπτύχθηκε σηµαντικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες και χρησιµοποιήθηκε 
ευρέως τόσο για τη βελτίωση της κυκλοφορίας αγαθών στην εσωτερική αγορά της Ένωσης, όσο και για τη µείωση των κινδύνων σχετικά µε 
την ασφάλεια των τροφίµων. Πάντως, η κατάψυξη και η µεταγενέστερη απόψυξη ορισµένων τροφίµων, ειδικά των προϊόντων κρέατος και 
αλιείας, περιορίζουν την πιθανή περαιτέρω χρήση τους και µπορεί να έχουν επίπτωση στην ασφάλεια, στη γεύση και στην ποιότητά τους. 
Αντιθέτως, για άλλα προϊόντα, ειδικά το βούτυρο, η κατάψυξη δεν έχει επιπτώσεις. Συνεπώς, όταν το προϊόν έχει αποψυχθεί, ο τελικός 
καταναλωτής θα πρέπει να ενηµερώνεται δεόντως για την κατάστασή του. 

(29) Η αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης ενός τροφίµου θα πρέπει να προβλέπεται σε κάθε περίπτωση που η απουσία της 
είναι πιθανόν να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον αφορά την πραγµατική χώρα καταγωγής ή τον πραγµατικό τόπο προέλευσης του 
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συγκεκριµένου προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, η αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης θα πρέπει να γίνεται µε τρόπο 
ώστε να µην παραπλανάται ο καταναλωτής και βάσει σαφώς καθορισµένων κριτηρίων, τα οποία θα διασφαλίζουν ίσους όρους για τη 
βιοµηχανία και θα βελτιώνουν την κατανόηση από τους καταναλωτές των πληροφοριών που σχετίζονται µε τη χώρα καταγωγής ή τον τόπο 
προέλευσης ενός τροφίµου. Τα εν λόγω κριτήρια δεν θα πρέπει να εφαρµόζονται στις αναγραφές που σχετίζονται µε το όνοµα ή τη διεύθυνση 
του υπευθύνου επιχείρησης τροφίµων. 

(30) Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων ενδέχεται να επιθυµούν να επισηµάνουν την καταγωγή ενός τροφίµου 
προαιρετικά για να επιστήσουν την προσοχή των καταναλωτών στην ποιότητα του προϊόντος τους. Οι αναγραφές αυτές θα πρέπει επίσης να 
συµµορφώνονται µε εναρµονισµένα κριτήρια. 

(31) Η αναγραφή καταγωγής είναι επί του παρόντος υποχρεωτική για το βόειο κρέας και τα προϊόντα µε βάση το βόειο κρέας ( 13 ) στην Ένωση 
µετά την κρίση της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών και έχει δηµιουργήσει προσδοκίες στους καταναλωτές. Η εκτίµηση 
επιπτώσεων της Επιτροπής επιβεβαιώνει ότι η καταγωγή του κρέατος εµφανίζεται ως το πρωταρχικό µέληµα των καταναλωτών. Υπάρχουν 
και άλλα κρέατα που καταναλώνονται ευρέως στην Ένωση, όπως χοίρου, αιγοπροβάτων και πουλερικών. Είναι εποµένως σκόπιµο να 
επιβληθεί η υποχρεωτική δήλωση καταγωγής των προϊόντων αυτών. Οι ειδικές απαιτήσεις καταγωγής µπορούν να διαφέρουν από τον έναν 
τύπο κρέατος στον άλλο σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά των ζωικών ειδών. Είναι σκόπιµο να προβλεφθεί, µέσω εκτελεστικών κανόνων, η 
καθιέρωση υποχρεωτικών απαιτήσεων που θα µπορούν να ποικίλλουν από τον έναν τύπο κρέατος στον άλλο, λαµβανοµένης υπ’ όψιν της 
αρχής της αναλογικότητας και του διοικητικού φόρτου για τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίµων και τις αρχές επιβολής του νόµου. 

(32) Η υποχρεωτική παροχή της καταγωγής αναπτύχθηκε βάσει κάθετων προσεγγίσεων όπως για το µέλι ( 14 ), τα οπωροκηπευτικά ( 15 ), τους 
ιχθύες ( 16 ), το βόειο κρέας και τα προϊόντα µε βάση το βόειο κρέας ( 17 ) και το ελαιόλαδο ( 18 ). Είναι αναγκαία η διερεύνηση της 
δυνατότητας να επεκταθεί η υποχρεωτική επισήµανση καταγωγής και για άλλα τρόφιµα. Είναι, εποµένως, σκόπιµο να ζητηθεί από την 
Επιτροπή να εκπονήσει εκθέσεις που να καλύπτουν τα ακόλουθα τρόφιµα: είδη κρεάτων εκτός του βόειου και του χοίρειου κρέατος και του 
κρέατος προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών, το γάλα, το γάλα ως συστατικό γαλακτοκοµικών προϊόντων, το κρέας ως συστατικό, τα µη 
µεταποιηµένα τρόφιµα, τα τρόφιµα που αποτελούνται από ένα µόνο συστατικό και τα συστατικά που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 50 
% τροφίµου. Καθώς το γάλα είναι ένα από τα προϊόντα για τα οποία η αναγραφή καταγωγής θεωρείται ως έχουσα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, η 
έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε αυτό το προϊόν θα πρέπει να παρασχεθεί το συντοµότερο δυνατόν. Με βάση τα συµπεράσµατα αυτών των 
εκθέσεων, η Επιτροπή µπορεί να υποβάλει προτάσεις τροποποίησης των σχετικών ενωσιακών διατάξεων ή να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες, 
εφόσον απαιτούνται, κατά τοµέα. 

(33) Οι ενωσιακοί µη προτιµησιακοί κανόνες καταγωγής θεσπίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 
1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα ( 19 ), και στις διατάξεις εφαρµογής του στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της 
Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου 
περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα ( 20 ). Ο καθορισµός της χώρας καταγωγής των τροφίµων θα βασίζεται σε αυτούς τους 
κανόνες, τους οποίους γνωρίζουν καλά οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων και οι διοικήσεις και οι οποίοι θα πρέπει να διευκολύνουν εν 
προκειµένω την εφαρµογή τους. 

(34) Η διατροφική δήλωση για ένα τρόφιµο αφορά πληροφορίες σχετικά µε την παρουσία ενέργειας και ορισµένων θρεπτικών ουσιών στο 
τρόφιµο. Η υποχρεωτική παροχή διατροφικών πληροφοριών επί της συσκευασίας θα πρέπει να υποστηρίζει τις δράσεις στον τοµέα της 
διατροφής ως µέρος των πολιτικών για τη δηµόσια υγεία οι οποίες θα µπορούσαν να συνεπάγονται την παροχή επιστηµονικών συστάσεων για 
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τη διατροφική εκπαίδευση του κοινού και να στηρίζει την ενηµερωµένη επιλογή τροφίµων. 
(35) Για να διευκολυνθεί η σύγκριση προϊόντων σε διαφορετικά µεγέθη συσκευασιών, είναι σκόπιµο να διατηρηθεί η απαίτηση σύµφωνα µε την 

οποία η υποχρεωτική διατροφική δήλωση θα πρέπει να αναφέρεται σε ποσότητες 100 g ή 100 ml και, αν χρειάζεται, να επιτρέπονται 
πρόσθετες δηλώσεις ανά µερίδα. Συνεπώς, στις περιπτώσεις όπου το τρόφιµο είναι προσυσκευασµένο και διατίθενται στην αγορά 
εξατοµικευµένες µερίδες ή µονάδες κατανάλωσης, θα πρέπει να επιτρέπεται διατροφική δήλωση ανά µερίδα ή ανά µονάδα κατανάλωσης, 
επιπροσθέτως της αναφοράς σε ποσότητες 100 g ή 100 ml. Πέραν αυτών, για να παρέχονται συγκρίσιµες ενδείξεις σχετικά µε µερίδες ή 
µονάδες κατανάλωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτείται να θεσπίζει κανόνες σχετικά µε την έκφραση της διατροφικής δήλωσης ανά 
µερίδα ή µονάδα κατανάλωσης για συγκεκριµένες κατηγορίες τροφίµων. 

(36) Στη λευκή βίβλο της Επιτροπής υπογραµµίσθηκαν ορισµένα διατροφικά στοιχεία που είναι σηµαντικά για τη δηµόσια υγεία, όπως τα 
κεκορεσµένα λιπαρά, τα σάκχαρα ή το νάτριο. Συνεπώς, είναι σκόπιµο οι απαιτήσεις όσον αφορά την υποχρεωτική παροχή των διατροφικών 
πληροφοριών να λαµβάνουν υπόψη τα εν λόγω στοιχεία. 

(37) ∆εδοµένου ότι ένας από τους στόχους που επιδιώκεται µε τον παρόντα κανονισµό είναι η παροχή µιας βάσης στον τελικό καταναλωτή 
προκειµένου να προβαίνει ενήµερος σε επιλογές, είναι σηµαντικό να εξασφαλισθεί από αυτήν την άποψη ότι ο τελικός καταναλωτής κατανοεί 
εύκολα τις πληροφορίες που παρέχονται στην επισήµανση. Εποµένως, είναι σκόπιµο να χρησιµοποιείται στην επισήµανση ο όρος «αλάτι» 
αντί του αντίστοιχου όρου της θρεπτικής ουσίας του «νατρίου». 

(38) Για λόγους συνέπειας και συνοχής της ενωσιακής νοµοθεσίας, η προαιρετική αναγραφή των ισχυρισµών επί θεµάτων διατροφής ή υγείας στις 
ετικέτες των τροφίµων θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε τους ισχυρισµούς επί θεµάτων διατροφής και υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιµα ( 
21 ). 

(39) Για να αποφευχθούν περιττές επιβαρύνσεις των υπευθύνων των επιχειρήσεων τροφίµων, είναι σκόπιµο να εξαιρεθούν από την υποχρεωτική 
παροχή διατροφικής δήλωσης ορισµένες κατηγορίες τροφίµων τα οποία είναι µη επεξεργασµένα ή για τα οποία οι διατροφικές πληροφορίες 
δεν αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τις αποφάσεις αγοράς των καταναλωτών ή των οποίων η εξωτερική συσκευασία είναι πολύ µικρή 
για να χωρέσει τις απαιτήσεις υποχρεωτικής επισήµανσης, εκτός εάν η υποχρέωση παροχής αυτών των πληροφοριών προβλέπεται από άλλους 
ενωσιακούς κανόνες. 

(40) Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των οινοπνευµατωδών ποτών, είναι σκόπιµο να κληθεί η Επιτροπή να αναλύσει περαιτέρω τις 
απαιτήσεις πληροφόρησης για τα εν λόγω προϊόντα. Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη να διασφαλισθεί η 
συνεκτικότητα µε άλλες σχετικές πολιτικές της Ένωσης, να συντάξει έκθεση εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισµού σχετικά µε την εφαρµογή των απαιτήσεων για την παροχή πληροφοριών όσον αφορά τα συστατικά και τη διατροφή σε σχέση µε 
τα αλκοολούχα ποτά. Επιπροσθέτως, λαµβάνοντας υπόψη το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 5ης Σεπτεµβρίου 2007,σχετικά µε 
τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη των κρατών µελών στην προσπάθειά τους να µειώσουν τις βλάβες που προκαλούνται 
από το οινόπνευµα ( 22 ), τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 23 ), τις εργασίες της Επιτροπής και την 
ανησυχία της κοινής γνώµης για τις επιζήµιες συνέπειες των αλκοολούχων ποτών, ιδίως όσον αφορά τους νέους και ευάλωτους καταναλωτές, 
η Επιτροπή θα πρέπει, κατόπιν διαβουλεύσεων µε τους συµφεροντούχους και µε τα κράτη µέλη, να εξετάσει την ανάγκη ύπαρξης ορισµού για 
ποτά, όπως τα «χαµηλόβαθµα αλκοολούχα ποτά (alcopops)», που απευθύνονται ειδικά σε νέους. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να προτείνει, 
κατά περίπτωση, ειδικές απαιτήσεις σχετικά µε τα αλκοολούχα ποτά στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού. 
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(41) Για να ανταποκρίνονται στον µέσο καταναλωτή και να εξυπηρετούν τον ενηµερωτικό σκοπό για τον οποίο προορίζονται, λαµβανοµένου δε 
υπόψη του σηµερινού επιπέδου γνώσεων για το θέµα της διατροφής, οι παρεχόµενες διατροφικές πληροφορίες θα πρέπει να είναι απλές και 
εύκολα κατανοητές. Η αναγραφή των πληροφοριών για τα τρόφιµα εν µέρει στο κύριο οπτικό πεδίο, κοινώς γνωστό ως «εµπρόσθιο µέρος της 
συσκευασίας», και εν µέρει σε άλλη όψη της συσκευασίας, παραδείγµατος χάριν στο «οπίσθιο µέρος της συσκευασίας», θα µπορούσε να 
δηµιουργήσει σύγχυση στους καταναλωτές. Συνεπώς, η διατροφική δήλωση θα πρέπει να αναγράφεται στο ίδιο οπτικό πεδίο. Επιπλέον, σε 
προαιρετική βάση, τα πιο σηµαντικά στοιχεία των διατροφικών πληροφοριών µπορούν να επαναλαµβάνονται στο κύριο οπτικό πεδίο, µε 
σκοπό να µπορούν οι καταναλωτές να βλέπουν εύκολα τις ουσιώδεις διατροφικές πληροφορίες όταν αγοράζουν τρόφιµα. Η ελεύθερη επιλογή 
ως προς τις πληροφορίες που θα µπορούσαν να επαναλαµβάνονται ενδέχεται να δηµιουργεί σύγχυση στους καταναλωτές. Είναι εποµένως 
αναγκαίο να διευκρινισθεί ποιες πληροφορίες µπορούν να επαναλαµβάνονται. 

(42) Προκειµένου να παροτρυνθούν οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων να παράσχουν προαιρετικά τις πληροφορίες που περιέχονται στη 
διατροφική δήλωση για τρόφιµα, όπως τα αλκοολούχα ποτά και τα µη προσυσκευασµένα τρόφιµα που µπορούν να εξαιρεθούν από τη 
διατροφική δήλωση, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να δηλώνονται µόνο περιορισµένα στοιχεία της διατροφικής δήλωσης. Είναι, εντούτοις, 
σκόπιµο να καθορισθούν σαφώς οι πληροφορίες που µπορούν να παρασχεθούν προαιρετικά, προκειµένου να αποφευχθεί η παραπλάνηση του 
καταναλωτή από την ελευθερία επιλογής του υπευθύνου επιχείρησης τροφίµων. 

(43) Το τελευταίο διάστηµα, ορισµένα κράτη µέλη και οργανώσεις της βιοµηχανίας τροφίµων έχουν προχωρήσει στην έκφραση της διατροφικής 
δήλωσης µε διαφορετικούς τρόπους πέρα από την έκφραση ανά 100 g, ανά 100 ml ή ανά µερίδα ή στην παρουσίασή της µε τη χρήση 
σχηµάτων ή συµβόλων. Αυτού του είδους οι πρόσθετες µορφές έκφρασης και παρουσίασης µπορούν να βοηθούν τους καταναλωτές να 
κατανοούν καλύτερα τη διατροφική δήλωση. Εντούτοις, υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία από ολόκληρη την Ένωση σχετικά µε τον τρόπο µε τον 
οποίο ο µέσος καταναλωτής κατανοεί και χρησιµοποιεί τις εναλλακτικές µορφές έκφρασης ή παρουσίασης των πληροφοριών. Συνεπώς, 
κρίνεται σκόπιµο να επιτραπεί η ανάπτυξη διαφορετικών µορφών έκφρασης και παρουσίασης βάσει κριτηρίων που προσδιορίζονται στον 
παρόντα κανονισµό και να κληθεί η Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση σχετικά µε τη χρήση των εν λόγω µορφών έκφρασης και παρουσίασης, τις 
επιπτώσεις τους στην εσωτερική αγορά και τη σκοπιµότητα περαιτέρω εναρµόνισης. 

(44) Για να βοηθήσουν την Επιτροπή στην εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης, τα κράτη µέλη θα πρέπει να παράσχουν στην Επιτροπή τις κατάλληλες 
πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση των πρόσθετων µορφών έκφρασης και παρουσίασης της διατροφικής δήλωσης στην αγορά τους. Προς 
τούτο, τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν από τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίµων που διαθέτουν στις 
αγορές τους τρόφιµα µε πρόσθετες µορφές έκφρασης ή παρουσίασης να γνωστοποιούν στις εθνικές αρχές τη χρήση των πρόσθετων αυτών 
µορφών και τα σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία όσον αφορά την εκπλήρωση των απαιτήσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισµό. 

(45) Είναι επιθυµητό να διασφαλισθεί ορισµένος βαθµός συνεκτικότητας κατά την ανάπτυξη πρόσθετων µορφών έκφρασης και παρουσίασης της 
διατροφικής δήλωσης. Για τον λόγο αυτόν, κρίνεται σκόπιµο να προωθηθεί η διαρκής ανταλλαγή και γνωστοποίηση βέλτιστων πρακτικών και 
εµπειριών µεταξύ των κρατών µελών και µε την Επιτροπή και να προωθηθεί η συµµετοχή των συµφεροντούχων στις ανταλλαγές αυτές. 

(46) Η δήλωση, στο ίδιο οπτικό πεδίο, των ποσοτήτων των διατροφικών στοιχείων και των συγκριτικών δεικτών, σε εύκολα αναγνωρίσιµη µορφή, 
ώστε να µπορούν να αξιολογηθούν οι διατροφικές ιδιότητες ενός τροφίµου, θα πρέπει να εξετάζεται στο σύνολό της ως µέρος της διατροφικής 
δήλωσης και θα πρέπει να µην αντιµετωπίζεται ως οµάδα µεµονωµένων ισχυρισµών. 

(47) Η εµπειρία δείχνει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι προαιρετικές πληροφορίες για τα τρόφιµα παρέχονται εις βάρος της σαφήνειας των 
υποχρεωτικών πληροφοριών για τα τρόφιµα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλεφθούν κριτήρια που θα βοηθήσουν τους υπευθύνους 
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επιχειρήσεων τροφίµων και τις εκτελεστικές αρχές να επιτύχουν ισορροπία µεταξύ της παροχής υποχρεωτικών και προαιρετικών 
πληροφοριών για τα τρόφιµα. 

(48) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διατηρήσουν το δικαίωµα, ανάλογα µε τις τοπικές πρακτικές συνθήκες και περιστάσεις, να καθορίζουν κανόνες 
όσον αφορά την παροχή πληροφοριών για τα µη προσυσκευασµένα τρόφιµα. Μολονότι σε αυτές τις περιπτώσεις η ζήτηση των καταναλωτών 
για άλλες πληροφορίες είναι περιορισµένη, οι πληροφορίες σχετικά µε δυνητικά αλλεργιογόνα θεωρούνται πολύ σηµαντικές. Τα στοιχεία 
καταδεικνύουν ότι τα περισσότερα περιστατικά εκδήλωσης τροφικών αλλεργιών οφείλονται σε µη προσυσκευασµένα τρόφιµα. Συνεπώς, οι 
πληροφορίες σχετικά µε δυνητικά αλλεργιογόνα θα πρέπει να παρέχονται πάντα στον καταναλωτή. 

(49) Όσον αφορά τα θέµατα που εναρµονίζονται ειδικά από τον παρόντα κανονισµό, τα κράτη µέλη δεν θα πρέπει να δύνανται να θεσπίζουν 
εθνικές διατάξεις, εκτός αν εξουσιοδοτούνται προς τούτο από το ενωσιακό δίκαιο. Ο παρών κανονισµός δεν θα πρέπει να εµποδίζει τα κράτη 
µέλη να θεσπίζουν εθνικές διατάξεις για θέµατα που δεν εναρµονίζονται ειδικά από τον παρόντα κανονισµό. Ωστόσο, αυτά τα εθνικά µέτρα 
δεν θα πρέπει να απαγορεύουν, να παρακωλύουν ή να περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων τα οποία συµµορφώνονται 
µε τον παρόντα κανονισµό. 

(50) Οι καταναλωτές της Ένωσης δείχνουν αυξανόµενο ενδιαφέρον για την εφαρµογή των κανόνων της Ένωσης σχετικά µε την καλή κατάσταση 
των ζώων κατά τη σφαγή, περιλαµβανοµένης της υποβολής τους σε νάρκωση πριν από τη σφαγή. Επ’ αυτού, θα πρέπει να εξετασθεί το 
ενδεχόµενο σύνταξης µελέτης για τη δυνατότητα παροχής στους καταναλωτές πληροφοριών για τη νάρκωση των ζώων στο πλαίσιο 
µελλοντικής στρατηγικής της Ένωσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων. 

(51) Οι κανόνες σχετικά µε τις πληροφορίες για τα τρόφιµα θα πρέπει να µπορούν να προσαρµόζονται σε ένα ταχέως µεταβαλλόµενο κοινωνικό, 
οικονοµικό και τεχνολογικό περιβάλλον. 

(52) Για την επιβολή της συµµόρφωσης µε τον παρόντα κανονισµό, τα κράτη µέλη θα πρέπει να διενεργούν επίσηµους ελέγχους σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήµων 
ελέγχων της συµµόρφωσης προς τη νοµοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίµων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των 
ζώων ( 24 ). 

(53) Οι παραποµπές στην οδηγία 90/496/ΕΟΚ, στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε την προσθήκη βιταµινών και ανόργανων συστατικών και 
ορισµένων άλλων ουσιών στα τρόφιµα ( 25 ), θα πρέπει να επικαιροποιηθούν, ώστε να ληφθεί υπόψη ο παρών κανονισµός. Θα πρέπει, 
εποµένως, να τροποποιηθούν αναλόγως οι κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006. 

(54) Η επικαιροποίηση των απαιτήσεων σχετικά µε τις πληροφορίες για τα τρόφιµα ανά µη τακτά και συχνά χρονικά διαστήµατα µπορεί να 
οδηγήσει σε σηµαντικό διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις τροφίµων, ιδίως τις µικροµεσαίες. Για τον λόγο αυτόν, κρίνεται σκόπιµο να 
διασφαλιστεί ότι τα µέτρα που ενδέχεται να λαµβάνει η Επιτροπή κατά την άσκηση των εκχωρούµενων από τον παρόντα κανονισµό εξουσιών 
θα εφαρµόζονται την ίδια ηµέρα του εκάστοτε ηµερολογιακού έτους, µετά την πάροδο κατάλληλης µεταβατικής περιόδου. Παρεκκλίσεις από 
την αρχή αυτή θα πρέπει να επιτρέπονται σε επείγουσες περιπτώσεις, όταν ο σκοπός των συγκεκριµένων µέτρων είναι η προστασία της 
ανθρώπινης υγείας. 

(55) Για να µπορούν οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων να προσαρµόζουν την επισήµανση των προϊόντων τους στις νέες απαιτήσεις που 
θεσπίζονται από τον παρόντα κανονισµό, είναι σηµαντικό να προβλεφθούν κατάλληλες µεταβατικές περίοδοι για την εφαρµογή του παρόντος 
κανονισµού. 
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(56) ∆εδοµένων των ουσιωδών τροποποιήσεων που επιφέρει ο παρών κανονισµός στις απαιτήσεις σχετικά µε τη διατροφική επισήµανση, ιδίως 
όσον αφορά το περιεχόµενο της διατροφικής δήλωσης, είναι σκόπιµο να επιτραπεί στους υπευθύνους επιχείρησης τροφίµων να εφαρµόσουν 
νωρίτερα τον παρόντα κανονισµό. 

(57) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισµού δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και µπορούν, συνεπώς, να 
επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως καθορίζεται 
του άρθρου 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισµός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

(58) Θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά, 
µεταξύ άλλων, τη διαθεσιµότητα ορισµένων υποχρεωτικών ενδείξεων µε άλλα µέσα πέρα από την αναγραφή τους στο πακέτο ή την ετικέτα, 
τον κατάλογο των τροφίµων για τα οποία δεν απαιτείται κατάλογος συστατικών, την επανεξέταση του καταλόγου ουσιών ή προϊόντων που 
προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες ή τον κατάλογο των θρεπτικών ουσιών που µπορούν να δηλώνονται προαιρετικά. Είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικό να πραγµατοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, καθώς και σε επίπεδο 
εµπειρογνωµόνων. Κατά την προετοιµασία και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και σωστή διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

(59) Προκειµένου να διασφαλισθούν ενιαίοι όροι εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρµοδιότητες στην 
Επιτροπή να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά, µεταξύ άλλων, µε τις µεθόδους έκφρασης µιας ή περισσοτέρων ενδείξεων µέσω 
εικονογραµµάτων ή συµβόλων αντί λέξεων ή αριθµών, τον τρόπο αναγραφής της ηµεροµηνίας ελάχιστης διατηρησιµότητας, τον τρόπο 
αναγραφής της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης των κρεάτων, την ακρίβεια των δηλούµενων τιµών στη διατροφική δήλωση ή την 
έκφραση της διατροφικής δήλωσης ανά µερίδα ή ανά µονάδα κατανάλωσης. Οι αρµοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύµφωνα µε 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 Επιτροπή ( 26 
), 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Άρθρο 1 

Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής 
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1.  Ο παρών κανονισµός αποτελεί τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά τις πληροφορίες για 
τα τρόφιµα, λαµβανοµένων υπόψη των διαφορών αντίληψης των καταναλωτών και των αναγκών τους για πληροφόρηση και µε παράλληλη 
διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. 

2.  Ο παρών κανονισµός θεσπίζει τις γενικές αρχές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις που διέπουν τις πληροφορίες για τα τρόφιµα και ειδικότερα την 
επισήµανση των τροφίµων. Καθορίζει τα µέσα για την κατοχύρωση του δικαιώµατος πληροφόρησης των καταναλωτών και των διαδικασιών 
παροχής πληροφοριών για τα τρόφιµα, λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης επαρκούς ευελιξίας ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι µελλοντικές 
εξελίξεις και οι νέες απαιτήσεις πληροφόρησης. 

3.  Ο παρών κανονισµός ισχύει για τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίµων σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, εφόσον οι δραστηριότητές 
τους αφορούν την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα στους καταναλωτές. Ισχύει για όλα τα τρόφιµα που προορίζονται για τον τελικό 
καταναλωτή, περιλαµβανοµένων των τροφίµων που διατίθενται από τις µονάδες οµαδικής εστίασης και των τροφίµων που προορίζονται να 
παραδοθούν στις µονάδες οµαδικής εστίασης. 

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται σε υπηρεσίες εστίασης που παρέχονται από επιχειρήσεις µεταφορών όταν η αναχώρηση λαµβάνει χώρα στις 
επικράτειες των κρατών µελών στις οποίες ισχύουν οι Συνθήκες. 

4.  Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων επισήµανσης που προβλέπονται στις ειδικές ενωσιακές διατάξεις που 
ισχύουν για συγκεκριµένα τρόφιµα. 

Άρθρο 2 

Ορισµοί 

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

α) οι ορισµοί «τρόφιµα», «νοµοθεσία για τα τρόφιµα», «επιχείρηση τροφίµων», «υπεύθυνος επιχείρησης τροφίµων», «λιανική», «διάθεση στην αγορά» 
και «τελικός καταναλωτής» του άρθρου 2 και του άρθρου 3 σηµεία 1, 2, 3, 7, 8 και 18 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002· 

β) οι ορισµοί «µεταποίηση», «µη µεταποιηµένα προϊόντα» και «µεταποιηµένα προϊόντα» του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχεία ιγ), ιδ) και ιε) του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίµων ( 27 
)· 

γ) ο ορισµός «ένζυµο τροφίµων» του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1332/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2008, για τα ένζυµα τροφίµων ( 28 )· 
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δ) οι ορισµοί «πρόσθετο τροφίµων», «τεχνολογικό βοήθηµα» και «φορέας» του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) και του σηµείου 5 του 
παραρτήµατος I του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2008, που 
αφορά τα πρόσθετα τροφίµων ( 29 )· 

ε) ο ορισµός «αρωµατικές ύλες» του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2008, για αρωµατικές ύλες και ορισµένα συστατικά τροφίµων µε αρωµατικές ιδιότητες που 
χρησιµοποιούνται εντός και επί των τροφίµων ( 30 )· 

στ) οι ορισµοί «κρέας», «µηχανικώς διαχωρισµένο κρέας», «παρασκευάσµατα κρέατος», «προϊόντα αλιείας» και «προϊόντα µε βάση το κρέας» των 
σηµείων 1.1, 1.14, 1.15, 3.1 και 7.1 του παραρτήµατος I του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισµό 
ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης ( 31 )· 

ζ) ο ορισµός «διαφήµιση» του άρθρου 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης 
∆εκεµβρίου 2006, για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήµιση ( 32 )· 

2.  Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισµοί: 

α) «πληροφορίες για τα τρόφιµα»:πληροφορίες που αφορούν ένα τρόφιµο και διατίθενται στον τελικό καταναλωτή µέσω επισήµανσης, άλλου 
συνοδευτικού υλικού ή οιουδήποτε άλλου µέσου, συµπεριλαµβανοµένων των εργαλείων της σύγχρονης τεχνολογίας ή των προφορικών 
ανακοινώσεων· 

β) «νοµοθεσία σχετικά µε τις πληροφορίες για τα τρόφιµα»:οι ενωσιακές διατάξεις που διέπουν τις πληροφορίες για τα τρόφιµα και ιδίως την 
επισήµανση, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων γενικού χαρακτήρα που εφαρµόζονται σε όλα τα τρόφιµα σε ιδιαίτερες συνθήκες ή σε 
ορισµένες κατηγορίες τροφίµων και των κανόνων που εφαρµόζονται µόνο σε συγκεκριµένα τρόφιµα· 

γ) «υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιµα»:οι ενδείξεις οι οποίες απαιτείται να παρέχονται στον τελικό καταναλωτή βάσει διατάξεων της 
Ένωσης· 

δ) «µονάδα οµαδικής εστίασης»:οποιοδήποτε κατάστηµα (συµπεριλαµβανοµένων των οχηµάτων ή των σταθερών ή κινητών πάγκων πώλησης), 
όπως εστιατόρια, καντίνες, σχολεία, νοσοκοµεία και επιχειρήσεις εστίασης όπου, στο πλαίσιο µιας επαγγελµατικής δραστηριότητας, 
παρασκευάζονται τρόφιµα τα οποία είναι έτοιµα για κατανάλωση από τον τελικό καταναλωτή· 

ε)«προσυσκευασµένο τρόφιµο»:η χωριστή µονάδα προς πώληση που προορίζεται να παρουσιασθεί ως έχει στον τελικό καταναλωτή και στις 
µονάδες οµαδικής εστίασης και αποτελείται από ένα τρόφιµο και τη συσκευασία µέσα στην οποία έχει τοποθετηθεί πριν από τη διάθεσή του 
προς πώληση, είτε η συσκευασία αυτή καλύπτει το τρόφιµο ολικά είτε µόνο εν µέρει, αλλά εν πάση περιπτώσει κατά τρόπο που να µην είναι 
δυνατόν να τροποποιηθεί το περιεχόµενο χωρίς να ανοιχθεί ή να τροποποιηθεί η συσκευασία· ο όρος «προσυσκευασµένο τρόφιµο» δεν καλύπτει 
τρόφιµα συσκευασµένα κατόπιν επιθυµίας του καταναλωτή στον τόπο πώλησης ή προσυσκευασµένα ενόψει της άµεσης πώλησής τους· 

στ) «συστατικό»:οποιαδήποτε ουσία ή προϊόν, συµπεριλαµβανοµένων των αρωµατικών υλών, των προσθέτων τροφίµων και των ενζύµων 
τροφίµων, καθώς και οιοδήποτε στοιχείο ενός σύνθετου συστατικού, οι οποίες χρησιµοποιούνται στην παρασκευή ή επεξεργασία ενός 
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τροφίµου και εξακολουθούν να υπάρχουν στο τελικό προϊόν, ακόµη και σε διαφοροποιηµένη µορφή· τα υπολείµµατα δεν θεωρούνται 
«συστατικά»· 

ζ) «τόπος προέλευσης»:οποιοσδήποτε τόπος από τον οποίο αναγράφεται ότι προέρχεται ένα τρόφιµο και ο οποίος δεν είναι η «χώρα καταγωγής» 
όπως ορίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 23 έως 26 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92· το όνοµα, η εµπορική επωνυµία ή η διεύθυνση του 
υπευθύνου της επιχείρησης τροφίµων στην επισήµανση δεν συνιστά ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης του εν λόγω 
τροφίµου κατά την έννοια του παρόντος κανονισµού· 

η) «σύνθετο συστατικό» συστατικό που αποτελείται από περισσότερα του ενός συστατικά· 
θ)«ετικέτα»:οποιαδήποτε σήµανση, εµπορικό σήµα, σήµα, εικόνα ή άλλη περιγραφή, η οποία είναι γραπτή, έντυπη, διάτρητη, σηµειωµένη, 
ανάγλυφη ή αποτυπωµένη ή προσηρτηµένη στη συσκευασία ή στον περιέκτη του τροφίµου· 

ι)«επισήµανση»:οποιεσδήποτε µνείες, ενδείξεις, εµπορικά σήµατα, εµπορικές ονοµασίες, εικόνες ή σύµβολα που αναφέρονται σε ένα τρόφιµο και 
τοποθετούνται σε κάθε συσκευασία, έγγραφο, πινακίδα, ετικέτα, δακτύλιο ή περιλαίµιο που συνοδεύει ή αναφέρεται στο τρόφιµο αυτό· 
ια) «οπτικό πεδίο»:όλες οι επιφάνειες µιας συσκευασίας που µπορούν να διαβασθούν από µία οπτική γωνία· 
ιβ)«κύριο οπτικό πεδίο»:το οπτικό πεδίο της συσκευασίας το οποίο είναι το πιο πιθανό να δει ο καταναλωτής µε την πρώτη µατιά, κατά τον χρόνο 
της αγοράς, και το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να αναγνωρίζει αµέσως ένα προϊόν όσον αφορά τον χαρακτήρα ή τη φύση του 
και, κατά περίπτωση, την εµπορική του ονοµασία. Εάν µια συσκευασία έχει πλείονα ταυτόσηµα κύρια οπτικά πεδία, το κύριο οπτικό πεδίο είναι 
εκείνο που επιλέγει ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίµων· 

ιγ) «αναγνωσιµότητα»:η εµφάνιση της πληροφορίας επί της συσκευασίας, µέσω της οποίας η πληροφορία είναι οπτικά προσιτή στο ευρύ κοινό και 
η οποία καθορίζεται από ποικίλα στοιχεία, µεταξύ άλλων από το µέγεθος της γραµµατοσειράς, την απόσταση µεταξύ των γραµµάτων, την 
ένταση της γραφής, το χρώµα των χαρακτήρων, τη µορφή των χαρακτήρων, τη σχέση µεταξύ του πλάτους και του ύψους των γραµµάτων, την 
επιφάνεια του υλικού και τη σηµαντική αντίθεση µεταξύ της γραφής και του φόντου· 

ιδ) «νόµιµη ονοµασία»:η ονοµασία ενός τροφίµου η οποία προβλέπεται στις ενωσιακές διατάξεις που εφαρµόζονται για το τρόφιµο αυτό ή, αν δεν 
υπάρχουν τέτοιες ενωσιακές διατάξεις, η ονοµασία η οποία προβλέπεται στους νόµους και στις κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που 
εφαρµόζονται στο κράτος µέλος στο οποίο το τρόφιµο πωλείται στον τελικό καταναλωτή ή σε µονάδες οµαδικής εστίασης· 

ιε) «συνήθης ονοµασία»:ονοµασία η οποία είναι αποδεκτή ως ονοµασία του τροφίµου από τους καταναλωτές στο κράτος µέλος στο οποίο το εν 
λόγω τρόφιµο πωλείται, χωρίς η ονοµασία να χρήζει περαιτέρω επεξήγησης· 

ιστ) «περιγραφική ονοµασία»:ονοµασία η οποία παρέχει περιγραφή του τροφίµου και — εάν χρειάζεται— της χρήσης του, η οποία είναι επαρκώς 
σαφής, ώστε να επιτρέπει στους καταναλωτές να γνωρίζουν την πραγµατική του φύση και να το διακρίνουν από άλλα προϊόντα µε τα οποία 
είναι δυνατόν να συγχέεται· 

ιζ) «πρωταρχικό συστατικό»:το συστατικό ή τα συστατικά τροφίµου που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 50 % του τροφίµου αυτού ή τα 
οποία συνήθως συνδέονται από τον καταναλωτή µε την ονοµασία του τροφίµου και για τα οποία, στις περισσότερες περιπτώσεις, απαιτείται 
ποσοτική αναγραφή· 

ιη) «ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας ενός τροφίµου»:η ηµεροµηνία µέχρι την οποία το τρόφιµο διατηρεί τις ιδιαίτερες ιδιότητές του σε 
κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης· 

ιθ)«θρεπτική ουσία»:πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπαρά, εδώδιµες ίνες, νάτριο, βιταµίνες και ανόργανα συστατικά που απαριθµούνται στο 
παράρτηµα ΧΙΙΙ µέρος Α σηµείο 1 του παρόντος κανονισµού, καθώς και ουσίες που ανήκουν σε µια από αυτές τις κατηγορίες ή αποτελούν 
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συστατικά της· 
κ) «τεχνολογικά επεξεργασµένα νανοϋλικά»: 

τα σκοπίµως παραγόµενα υλικά που διαθέτουν µία ή περισσότερες διαστάσεις της τάξεως των 100 nm ή λιγότερο ή αποτελούνται από διακριτά 
λειτουργικά µέρη, είτε εσωτερικά είτε στην επιφάνεια, πολλά εκ των οποίων διαθέτουν µία ή περισσότερες διαστάσεις της τάξεως των 100 nm ή 
λιγότερο, συµπεριλαµβανοµένων των δοµών, των συσσωµατωµάτων ή των συνόλων, που µπορεί να έχουν µέγεθος ανώτερο της τάξεως των 100 
nm αλλά διατηρούν ιδιότητες που είναι χαρακτηριστικές της νανοκλίµακας. 

Οι χαρακτηριστικές ιδιότητες της νανοκλίµακας περιλαµβάνουν: 

τις ιδιότητες που συνδέονται µε τη µεγάλη ειδική επιφάνεια των υπόψη υλικών και/ή 

συγκεκριµένες φυσικοχηµικές ιδιότητες που διαφέρουν από τις ιδιότητες της µη νανοµορφής του ίδιου υλικού· 
κα) «µέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως»:κάθε µέσο το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί, χωρίς την αυτοπρόσωπη και ταυτόχρονη παρουσία του 
προµηθευτή και του καταναλωτή, για τη σύναψη συµβάσεως µεταξύ τους. 

3.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, η χώρα καταγωγής ενός τροφίµου αναφέρεται στην καταγωγή ενός τροφίµου, όπως καθορίζεται 
σύµφωνα µε τα άρθρα 23 έως 26 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2913/92. 

4.  Ισχύουν επίσης οι ειδικοί ορισµοί του παραρτήµατος I. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ  

Άρθρο 3 

Γενικοί στόχοι 

1.  Με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα επιδιώκεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και των συµφερόντων των καταναλωτών, αυτή 
αποτελεί δε τη βάση για να επιλέγουν οι τελικοί καταναλωτές ενήµεροι και να κάνουν ασφαλή χρήση των τροφίµων, µε ιδιαίτερη έµφαση στους 
υγειονοµικούς, οικονοµικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και δεοντολογικούς παράγοντες. 
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2.  Η νοµοθεσία σχετικά µε τις πληροφορίες για τα τρόφιµα έχει ως στόχο την επίτευξη, στην Ένωση, της ελεύθερης κυκλοφορίας των τροφίµων 
που παράγονται και διατίθενται στην αγορά νόµιµα, λαµβανοµένης υπόψη, ανάλογα µε την περίπτωση, της ανάγκης προστασίας των θεµιτών 
συµφερόντων των παραγωγών και της προώθησης της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων. 

3.  Όταν η νοµοθεσία σχετικά µε τις πληροφορίες για τα τρόφιµα θεσπίζει νέες απαιτήσεις, χορηγείται µεταβατική περίοδος µετά την έναρξη 
ισχύος των νέων απαιτήσεων, πλην δεόντως αιτιολογηµένων περιπτώσεων. Κατά τη διάρκεια αυτής της µεταβατικής περιόδου, τα τρόφιµα που 
φέρουν ετικέτα η οποία δεν είναι σύµφωνη προς τις νέες απαιτήσεις µπορούν να διατίθενται στην αγορά και τα αποθέµατα των εν λόγω τροφίµων 
που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από το πέρας της µεταβατικής περιόδου να µπορούν να εξακολουθούν να πωλούνται έως ότου εξαντληθούν. 

4.  Ζητείται η γνώµη του κοινού µε ανοικτό και διαφανή τρόπο, περιλαµβανοµένων των συµφεροντούχων, άµεσα ή µέσω αντιπροσωπευτικών 
οργάνων, κατά την εκπόνηση, την αξιολόγηση και την αναθεώρηση της νοµοθεσίας σχετικά µε τις πληροφορίες για τα τρόφιµα, εκτός εάν ο 
επείγων χαρακτήρας του θέµατος δεν το επιτρέπει. 

Άρθρο 4 

Αρχές που διέπουν τις υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιµα 

1.  Όταν απαιτούνται υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιµα από τη νοµοθεσία σχετικά µε τις πληροφορίες για τα τρόφιµα, πρόκειται για 
πληροφορίες που εµπίπτουν ιδίως σε µια από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

α) πληροφορίες σχετικά µε την ταυτότητα και τη σύνθεση, τις ιδιότητες ή άλλα χαρακτηριστικά του τροφίµου· 

β) πληροφορίες σχετικά µε την προστασία της υγείας των καταναλωτών και την ασφαλή χρήση ενός τροφίµου. Ειδικότερα, πρόκειται για πληροφορίες 
σχετικά µε: 

i) τα χαρακτηριστικά της σύνθεσης τα οποία ενδέχεται να είναι επιβλαβή για την υγεία ορισµένων οµάδων καταναλωτών, 

ii) τη διατηρησιµότητα, την αποθήκευση και την ασφαλή χρήση, 

iii) τον αντίκτυπο στην υγεία, συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων και συνεπειών που σχετίζονται µε την επιβλαβή και επικίνδυνη κατανάλωση ενός 
τροφίµου· 

γ) πληροφορίες σχετικά µε τα διατροφικά χαρακτηριστικά, ώστε να µπορούν οι καταναλωτές, µεταξύ άλλων και εκείνοι µε ειδικές διαιτητικές 
απαιτήσεις, να επιλέγουν ενήµεροι. 
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2.  Όταν εξετάζεται η ανάγκη παροχής υποχρεωτικών πληροφοριών για τα τρόφιµα και µε σκοπό να µπορούν οι καταναλωτές να επιλέγουν 
ενήµεροι, λαµβάνονται υπόψη η ευρεία ανάγκη της πλειονότητας των καταναλωτών για ορισµένες πληροφορίες στις οποίες αποδίδουν σηµαντική 
αξία ή τα τυχόν γενικώς αποδεκτά οφέλη για τον καταναλωτή. 

Άρθρο 5 

∆ιαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων 

Τα µέτρα της Ένωσης στον τοµέα της νοµοθεσίας σχετικά µε τις πληροφορίες για τα τρόφιµα που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στη δηµόσια 
υγεία θεσπίζονται έπειτα από διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων («Αρχή»). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Άρθρο 6 

Βασική απαίτηση 

Τα τρόφιµα που προορίζονται για παράδοση στον τελικό καταναλωτή ή σε µονάδες οµαδικής εστίασης συνοδεύονται από πληροφορίες για τα 
τρόφιµα, σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. 

Άρθρο 7 

Θεµιτές πρακτικές σχετικά µε τις πληροφορίες 

1.  Οι πληροφορίες για τα τρόφιµα δεν πρέπει να είναι παραπλανητικές, ιδίως: 

α) ως προς τα χαρακτηριστικά του τροφίµου και ιδίως τη φύση, την ταυτότητα, τις ιδιότητες, τη σύνθεση, την ποσότητα, τη διατηρησιµότητα, τη χώρα 
καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης, τη µέθοδο παρασκευής ή παραγωγής του· 

β) µε την απόδοση στο τρόφιµο αποτελεσµάτων ή ιδιοτήτων που δεν έχει· 
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γ) µε τον υπαινιγµό ότι το τρόφιµο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ενώ στην πραγµατικότητα όλα τα παρόµοια τρόφιµα έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, 
ιδιαίτερα τονίζοντας την παρουσία ή απουσία ορισµένων συστατικών και/ή θρεπτικών ουσιών· 

δ) µε το να προτείνουν, µέσω της εµφάνισης, της περιγραφής ή των εικονογραφηµένων παραστάσεων, την ύπαρξη συγκεκριµένου τροφίµου ή 
συστατικού, ενώ στην πραγµατικότητα ένα φυσικώς ενεχόµενο συστατικό ή ένα συστατικό που χρησιµοποιείται συνήθως στο εν λόγω τρόφιµο 
έχει υποκατασταθεί από διαφορετικό συστατικό. 

2.  Οι πληροφορίες για τα τρόφιµα πρέπει να είναι ακριβείς, σαφείς και κατανοητές για τον καταναλωτή. 

3.  Με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στην ενωσιακή νοµοθεσία σχετικά µε τα φυσικά µεταλλικά νερά και τα τρόφιµα 
ειδικής διατροφής, οι πληροφορίες για τα τρόφιµα δεν πρέπει να αποδίδουν σε οποιοδήποτε τρόφιµο τις ιδιότητες πρόληψης, αγωγής ή θεραπείας 
οιασδήποτε ανθρώπινης ασθένειας, ούτε να αναφέρονται σε τέτοιες ιδιότητες. 

4.  Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρµόζονται επίσης: 

α) στη διαφήµιση· 

β) στην παρουσίαση των τροφίµων, ιδίως στο σχήµα, τη µορφή που τους έχει δοθεί ή τη συσκευασία τους, το χρησιµοποιούµενο υλικό συσκευασίας, 
τον τρόπο µε τον οποίο είναι τακτοποιηµένα, καθώς και τον χώρο στον οποίο εκτίθενται. 

Άρθρο 8 

Υποχρεώσεις 

1.  Ο υπεύθυνος 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. 

2.  Ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίµων αρµόδιος για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα µεριµνά για την παρουσία και την ακρίβεια των 
πληροφοριών για τα τρόφιµα σύµφωνα µε την εφαρµοστέα νοµοθεσία σχετικά µε τις πληροφορίες για τα τρόφιµα και τις απαιτήσεις των σχετικών 
εθνικών διατάξεων. 

3.  Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων που δεν επηρεάζουν τις πληροφορίες για τα τρόφιµα δεν προµηθεύουν τρόφιµα για τα οποία γνωρίζουν ή 
υποθέτουν, βάσει των πληροφοριών που έχουν ως επαγγελµατίες, ότι δεν είναι σύµφωνα µε την εφαρµοστέα νοµοθεσία σχετικά µε τις 
πληροφορίες για τα τρόφιµα και µε τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών διατάξεων. 
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4.  Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό τον έλεγχό τους, δεν τροποποιούν τις πληροφορίες που συνοδεύουν ένα 
τρόφιµο, εάν η τροποποίηση αυτή θα παραπλανούσε τον τελικό καταναλωτή ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο θα µείωνε το επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών και τις δυνατότητες των καταναλωτών να επιλέγουν ενήµεροι. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων είναι αρµόδιοι για κάθε 
τροποποίηση που επιφέρουν στις πληροφορίες για τα τρόφιµα που συνοδεύουν τρόφιµο. 

5.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 έως 4, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό τον έλεγχό τους, 
µεριµνούν για τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας σχετικά µε τις πληροφορίες για τα τρόφιµα και προς τις απαιτήσεις των 
σχετικών εθνικών διατάξεων, οι οποίες σχετίζονται µε τις δραστηριότητές τους, και επαληθεύουν ότι οι εν λόγω απαιτήσεις πληρούνται. 

6.  Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό τον έλεγχό τους, διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που σχετίζονται 
µε µη προσυσκευασµένα τρόφιµα προοριζόµενα για τον τελικό καταναλωτή ή για παράδοση σε µονάδες οµαδικής εστίασης διαβιβάζονται στον 
υπεύθυνο επιχείρησης τροφίµων που παραλαµβάνει τα τρόφιµα, έτσι ώστε να καταστήσει εφικτή, όταν απαιτείται, την παροχή υποχρεωτικών 
πληροφοριών για τα τρόφιµα στον τελικό καταναλωτή. 

7.  Στις ακόλουθες περιπτώσεις, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό τον έλεγχό τους, µεριµνούν ώστε οι 
υποχρεωτικές ενδείξεις που απαιτούνται δυνάµει των άρθρων 9 και 10 να αναγράφονται στην προσυσκευασία ή σε ετικέτα συνδεδεµένη µε αυτήν 
ή στα εµπορικά έγγραφα που αναφέρονται στα τρόφιµα, εφόσον µπορεί να εξασφαλίζεται ότι τα εν λόγω έγγραφα είτε συνοδεύουν το τρόφιµο στο 
οποίο αναφέρονται είτε αποστέλλονται πριν από την παράδοση ή ταυτόχρονα µε αυτήν: 

α) εφόσον το προσυσκευασµένο τρόφιµο προορίζεται µεν για τον τελικό καταναλωτή, αλλά διατίθεται στο εµπόριο σε στάδιο που προηγείται της 
πωλήσεως στον τελικό καταναλωτή και εφόσον το στάδιο αυτό δεν αφορά πώληση σε µονάδα οµαδικής εστίασης· 

β) εφόσον το προσυσκευασµένο τρόφιµο προορίζεται για παράδοση σε µονάδες οµαδικής εστίασης προκειµένου να παρασκευασθεί, να µεταποιηθεί, να 
διαχωρισθεί σε µέρη ή να τεµαχισθεί. 

Παρά το πρώτο εδάφιο, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων µεριµνούν ώστε οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία 
α), στ), ζ) και η) να αναγράφονται και στην εξωτερική συσκευασία µε την οποία τα προσυσκευασµένα τρόφιµα διατίθενται στην αγορά. 

8.  Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων που προµηθεύουν σε άλλους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίµων τρόφιµα µη προοριζόµενα για τον 
τελικό καταναλωτή ή µονάδες οµαδικής εστίασης µεριµνούν ώστε να παρέχονται στους άλλους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίµων επαρκείς 
πληροφορίες οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα, κατά περίπτωση, να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της παραγράφου 2. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ  

 

ΤΜΗΜΑ 1  

Περιεχόµενο και παρουσίαση  

Άρθρο 9 

Κατάλογος υποχρεωτικών ενδείξεων 

1.  Σύµφωνα µε τα άρθρα 10 έως 35 και µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο, είναι υποχρεωτική η αναγραφή 
των ακόλουθων ενδείξεων: 

              α) η ονοµασία του τροφίµου· 

             β) ο κατάλογος των συστατικών· 

                 γ) κάθε συστατικό ή τεχνολογικό βοήθηµα που απαριθµείται στο παράρτηµα II ή προέρχεται από ουσία 

ή προϊόν που απαριθµείται στο    παράρτηµα II και το οποίο προκαλεί αλλεργίες ή δυσανεξίες και 

χρησιµοποιείται στην παραγωγή ή παρασκευή ενός τροφίµου και εξακολουθεί να υπάρχει στο τελικό προϊόν, 

ακόµη και σε τροποποιηµένη µορφή· 

                      δ) η ποσότητα ορισµένων συστατικών ή κατηγοριών συστατικών· 

                       ε) η καθαρή ποσότητα του τροφίµου· 

                             στ) η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας και η τελική ηµεροµηνία ανάλωσης («ανάλωση έως»)· 

                               ζ) τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης· 
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                                     η) το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίµων 

που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1· 

                                θ) η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 26· 

                                        ι) οδηγίες χρήσης, εφόσον η παράλειψή τους θα δυσχέραινε τη σωστή χρήση του τροφίµου· 

                                    ια) για τα ποτά µε περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη µεγαλύτερη από 1,2 % κατ’ όγκον, η 

αναγραφή του αποκτηθέντος κατ’ όγκον αλκοολικού τίτλου· 

                       ιβ) διατροφική δήλωση. 

2.  Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αναγράφονται µε λέξεις και αριθµούς. Με την επιφύλαξη του άρθρου 35, µπορούν 
επιπροσθέτως να εκφράζονται µε εικονογράµµατα ή σύµβολα. 

3.  Σε περιπτώσεις όπου η Επιτροπή εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις, όπως αναφέρεται στο παρόν άρθρο, οι 
ενδείξεις της παραγράφου 1 µπορούν εναλλακτικά να εκφράζονται µε εικονογράµµατα ή σύµβολα αντί λέξεων ή αριθµών. 

Για να εξασφαλισθεί ότι οι καταναλωτές επωφελούνται από άλλα µέσα έκφρασης των υποχρεωτικών πληροφοριών για τα τρόφιµα εκτός από 
λέξεις και αριθµούς και υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο ενηµέρωσης µε εκείνο των λέξεων και αριθµών, η Επιτροπή, 
λαµβάνοντας υπ’ όψιν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα στοιχεία αυτά γίνονται κατανοητά µε τον ίδιο τρόπο από τους καταναλωτές, µπορεί να 
θεσπίζει, µέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 51, τα κριτήρια βάσει των οποίων µία ή περισσότερες ενδείξεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 µπορούν να εκφράζονται µέσω εικονογραµµάτων ή συµβόλων αντί λέξεων ή αριθµών. 

4.  Για να εξασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή µπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για 
τους τρόπους εφαρµογής των κριτηρίων που ορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 για να εκφράζονται µία ή περισσότερες ενδείξεις µέσω 
εικονογραµµάτων ή συµβόλων αντί λέξεων ή αριθµών. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται βάσει της διαδικασίας εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 48 παράγραφος 2. 

Άρθρο 10 

Πρόσθετες υποχρεωτικές ενδείξεις για συγκεκριµένους τύπους ή κατηγορίες τροφίµων 
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1.  Εκτός από τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1, στο παράρτηµα III προβλέπονται πρόσθετες υποχρεωτικές ενδείξεις για 
συγκεκριµένους τύπους ή κατηγορίες τροφίµων. 

2.  Προκειµένου να εξασφαλίζεται η πληροφόρηση του καταναλωτή όσον αφορά συγκεκριµένους τύπους ή κατηγορίες τροφίµων και προκειµένου 
να λαµβάνονται υπόψη η πρόοδος της τεχνολογίας, οι επιστηµονικές εξελίξεις, η προστασία της υγείας των καταναλωτών ή η ασφαλής χρήση των 
τροφίµων, η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί το παράρτηµα III µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 51. 

Εφόσον, στην περίπτωση εµφάνισης κινδύνου για την υγεία των καταναλωτών, επιτακτικοί λόγοι επείγοντος το απαιτούν, η διαδικασία του 
άρθρου 52 εφαρµόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδόθηκαν σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. 

Άρθρο 11 

Μέτρα και σταθµά 

Το άρθρο 9 ισχύει µε την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της Ένωσης σχετικά µε τα µέτρα και σταθµά. 

Άρθρο 12 

∆ιαθεσιµότητα και παράθεση των υποχρεωτικών πληροφοριών για τα τρόφιµα 

1.  Οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιµα διατίθενται και είναι εύκολα προσβάσιµες, σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, για όλα τα 
τρόφιµα. 

2.  Στην περίπτωση των προσυσκευασµένων τροφίµων, οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιµα αναγράφονται απευθείας στη συσκευασία ή 
σε ετικέτα συνδεδεµένη σ’ αυτήν. 

3.  Προκειµένου να διασφαλισθεί ότι οι καταναλωτές µπορούν να επωφελούνται από άλλα µέσα παροχής υποχρεωτικών πληροφοριών για τα 
τρόφιµα τα οποία ταιριάζουν καλύτερα σε ορισµένες υποχρεωτικές ενδείξεις και υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο 
ενηµέρωσης µε εκείνο που προσφέρει η συσκευασία ή η ετικέτα, η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπ’ όψιν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι 
πληροφορίες γίνονται κατανοητές µε τον ίδιο τρόπο από τους καταναλωτές και ότι οι καταναλωτές χρησιµοποιούν ευρέως αυτά τα µέσα, µπορεί 
να θεσπίζει, µέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύµφωνα µε το άρθρο 51, κριτήρια βάσει των οποίων ορισµένες υποχρεωτικές ενδείξεις µπορούν 
να εκφράζονται µε άλλα µέσα πέρα από την αναγραφή τους στη συσκευασία ή στην ετικέτα. 

4.  Για να εξασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή µπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για 
τους τρόπους εφαρµογής των κριτηρίων που εµφαίνονται στην παράγραφο 3, µε σκοπό την έκφραση ορισµένων υποχρεωτικών ενδείξεων µε άλλα 
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µέσα πέρα από την αναγραφή τους στη συσκευασία ή στην ετικέτα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 2. 

5.  Στην περίπτωση µη προσυσκευασµένων τροφίµων, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 44. 

Άρθρο 13 

Παρουσίαση υποχρεωτικών ενδείξεων 

1.  Με την επιφύλαξη των εθνικών µέτρων που θεσπίζονται δυνάµει του άρθρου 44 παράγραφος 2, οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιµα 
αναγράφονται σε εµφανές σηµείο, κατά τρόπον ώστε να είναι εύκολα ορατές, ευανάγνωστες και, ανάλογα µε την περίπτωση, ανεξίτηλες. Σε καµία 
περίπτωση οι πληροφορίες αυτές δεν κρύβονται, καλύπτονται, διαγράφονται ή διακόπτονται από οποιαδήποτε άλλα κείµενα ή εικόνες ή 
οποιαδήποτε άλλα παρεµβαλλόµενα στοιχεία. 

2.  Με την επιφύλαξη ειδικών ενωσιακών διατάξεων που ισχύουν για συγκεκριµένα τρόφιµα, οι υποχρεωτικές ενδείξεις που απαριθµούνται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1, όταν εµφανίζονται στη συσκευασία ή την ετικέτα που τοποθετείται σε αυτήν, αναγράφονται στη συσκευασία ή την 
ετικέτα κατά τέτοιον τρόπον ώστε να διασφαλίζεται σαφώς η αναγνωσιµότητα, µε χαρακτήρες µεγέθους γραµµατοσειράς της οποίας το ύψος x, 
όπως ορίζεται στο παράρτηµα IV, είναι ίσο ή µεγαλύτερο από 1,2 mm. 

3.  Στην περίπτωση συσκευασιών ή περιεκτών των οποίων η µέγιστη επιφάνεια είναι µικρότερη από 80 cm2, το ύψος x του µεγέθους 
γραµµατοσειράς που αναφέρεται στην παράγραφο 2 είναι ίσο ή µεγαλύτερο των 0,9 mm. 

4.  Για τους σκοπούς της επίτευξης των στόχων του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή θεσπίζει, µέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα µε 
το άρθρο 51, κανόνες για την αναγνωσιµότητα. 

Για τους ίδιους σκοπούς µε του πρώτου εδαφίου, η Επιτροπή δύναται, µέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 51, να επεκτείνει 
τις απαιτήσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου στις πρόσθετες υποχρεωτικές ενδείξεις για συγκεκριµένους τύπους ή κατηγορίες 
τροφίµων. 

5.  Οι ενδείξεις που απαριθµούνται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α), ε) και ια) ευρίσκονται στο ίδιο οπτικό πεδίο. 

6.  Η παράγραφος 5 δεν ισχύει στις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2. 

Άρθρο 14 
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Πώληση εξ αποστάσεως 

1.  Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων πληροφόρησης που προβλέπονται στο άρθρο 9, στην περίπτωση προσυσκευασµένων τροφίµων που 
διατίθενται προς πώληση µε επικοινωνία εξ αποστάσεως: 

α) οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιµα, εκτός των ενδείξεων που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο στ), είναι διαθέσιµες πριν 
από την ολοκλήρωση της αγοράς και εµφανίζονται στο υλικό που υποστηρίζει την εξ αποστάσεως πώληση ή παρέχονται µε άλλα κατάλληλα µέσα 
που καθορίζονται σαφώς από τον υπεύθυνο επιχείρησης τροφίµων. Όταν χρησιµοποιούνται άλλα κατάλληλα µέσα, οι υποχρεωτικές πληροφορίες 
για τα τρόφιµα παρέχονται χωρίς πρόσθετες χρεώσεις από τον υπεύθυνο επιχείρησης τροφίµων προς τους καταναλωτές· 

β) όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις είναι διαθέσιµες κατά τη στιγµή της παράδοσης. 

2.  Στην περίπτωση µη προσυσκευασµένων τροφίµων που προσφέρονται προς πώληση µε επικοινωνία εξ αποστάσεως, οι ενδείξεις που 
απαιτούνται δυνάµει του άρθρου 44 διατίθενται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

3.  Η παράγραφος 1 στοιχείο α) δεν ισχύει για τα τρόφιµα που προσφέρονται προς πώληση µέσω µηχανηµάτων αυτόµατης πώλησης ή εµπορικών 
καταστηµάτων αυτόµατης πώλησης. 

Άρθρο 15 

Γλωσσικές απαιτήσεις 

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφος 3, οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιµα αναγράφονται σε γλώσσα που είναι εύκολα 
κατανοητή από τους καταναλωτές των κρατών µελών στα οποία πωλείται το τρόφιµο. 

2.  Εντός της επικράτειάς τους, τα κράτη µέλη στα οποία πωλείται ένα τρόφιµο µπορούν να αποφασίσουν την αναγραφή των ενδείξεων σε µία ή 
περισσότερες από τις επίσηµες γλώσσες της Ένωσης. 

3.  Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν απαγορεύουν την πολύγλωσση επισήµανση των ενδείξεων. 

Άρθρο 16 

Παράλειψη ορισµένων υποχρεωτικών ενδείξεων 
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1.  Στην περίπτωση υάλινων φιαλών προοριζόµενων να επαναχρησιµοποιηθούν, οι οποίες φέρουν ανεξίτηλη ένδειξη και, ως εκ τούτου, δεν 
φέρουν ετικέτα, δακτύλιο ή ταινία λαιµού, απαιτείται η αναγραφή µόνο των υποχρεωτικών ενδείξεων που απαριθµούνται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχεία α), γ), ε), στ) και ιβ). 

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

3.  Με την επιφύλαξη άλλων ενωσιακών διατάξεων που επιβάλλουν υποχρεωτική διατροφική δήλωση, η δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) δεν απαιτείται για τα τρόφιµα που απαριθµούνται στο παράρτηµα V. 

4.  Με την επιφύλαξη άλλων ενωσιακών διατάξεων που επιβάλλουν κατάλογο των συστατικών ή υποχρεωτική διατροφική δήλωση, οι ενδείξεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία β) και ιβ) δεν απαιτούνται για ποτά µε περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη άνω του 1,2 % 
κατ’ όγκον. 

Έως τις 13 ∆εκεµβρίου 2014, η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση η οποία αφορά την εφαρµογή του άρθρου 18 και του άρθρου 30 παράγραφος 1 στα 
προϊόντα που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο και εξετάζει εάν τα αλκοολούχα ποτά θα πρέπει στο µέλλον να καλύπτονται, ιδίως, από την 
απαίτηση παροχής πληροφοριών για την ενεργειακή αξία, καθώς επίσης παρέχει και την αιτιολόγηση των ενδεχόµενων εξαιρέσεων, λαµβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη να διασφαλισθεί συνοχή µε άλλες συναφείς πολιτικές της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσο 
χρειάζεται να προταθεί ορισµός των «χαµηλόβαθµων αλκοολούχων ποτών (alcopops)». 

Η Επιτροπή συνοδεύει την έκθεση αυτή µε νοµοθετική πρόταση, κατά περίπτωση, καθορισµού των κανόνων για τον κατάλογο των συστατικών ή 
την υποχρεωτική διατροφική δήλωση για τα συγκεκριµένα προϊόντα. 

 

ΤΜΗΜΑ 2  

Λεπτοµερείς διατάξεις για τις υποχρεωτικές ενδείξεις  

Άρθρο 17 

Ονοµασία του τροφίµου 
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1.  Η ονοµασία του τροφίµου είναι η νόµιµη ονοµασία του. Αν δεν υπάρχει τέτοια ονοµασία, η ονοµασία του τροφίµου είναι η συνήθης ονοµασία 
του ή, αν δεν υπάρχει συνήθης ονοµασία ή αν η συνήθης ονοµασία δεν χρησιµοποιείται, παρέχεται περιγραφική ονοµασία του τροφίµου. 

2.  Η ονοµασία του τροφίµου µε την οποία το προϊόν παρασκευάζεται και διατίθεται νοµίµως στην αγορά στο κράτος µέλος παραγωγής 
επιτρέπεται να χρησιµοποιείται στο κράτος µέλος εµπορίας. Ωστόσο, σε περίπτωση που η εφαρµογή των άλλων διατάξεων του παρόντος 
κανονισµού, ιδίως των προβλεπόµενων στο άρθρο 9, δεν θα επέτρεπε στους καταναλωτές του κράτους µέλους εµπορίας να γνωρίζουν την 
πραγµατική φύση του τροφίµου και να το διακρίνουν από τα τρόφιµα µε τα οποία θα µπορούσαν να το συγχέουν, η ονοµασία του τροφίµου 
συνοδεύεται από άλλες περιγραφικές πληροφορίες οι οποίες αναγράφονται κοντά στην ονοµασία του τροφίµου. 

3.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η ονοµασία του τροφίµου στο κράτος µέλος παραγωγής δεν χρησιµοποιείται στο κράτος µέλος εµπορίας, όταν το 
τρόφιµο που φέρει αυτή την ονοµασία στο κράτος µέλος παραγωγής απέχει τόσο πολύ, ως προς τη σύνθεση ή την παρασκευή του, από το τρόφιµο 
που είναι γνωστό υπό την ονοµασία αυτή στο κράτος µέλος εµπορίας, ώστε η παράγραφος 2 να µην είναι επαρκής για να εξασφαλίσει την ορθή 
ενηµέρωση των καταναλωτών στο κράτος µέλος εµπορίας. 

4.  Η ονοµασία του τροφίµου δεν αντικαθίσταται από προστατευόµενη ως πνευµατική ιδιοκτησία ονοµασία, από εµπορική ονοµασία ή από 
συνήθη ονοµασία. 

5.  Στο παράρτηµα VI θεσπίζονται ειδικές διατάξεις σχετικά µε την ονοµασία των τροφίµων και τις ενδείξεις που τη συνοδεύουν. 

Άρθρο 18 

Κατάλογος των συστατικών 

1.  Του καταλόγου των συστατικών προηγείται κατάλληλος τίτλος ή ένδειξη που συνίσταται στη λέξη «συστατικά» ή περιέχει τη λέξη αυτή. Ο εν 
λόγω κατάλογος περιλαµβάνει όλα τα συστατικά του τροφίµου, κατά φθίνουσα σειρά περιεκτικότητας ως προς το βάρος, όπως καταγράφηκαν 
κατά τη στιγµή της χρησιµοποίησής τους στην παρασκευή του τροφίµου. 

2.  Τα συστατικά αναφέρονται µε το ειδικό τους όνοµα, εφόσον έχουν, σύµφωνα µε τους κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 17 και στο 
παράρτηµα VI. 

3.  Όλα τα συστατικά που περιέχονται υπό τη µορφή τεχνολογικώς επεξεργασµένων νανοϋλικών αναγράφονται σαφώς στον κατάλογο των 
συστατικών. Τα ονόµατα αυτών των συστατικών ακολουθούνται από τη λέξη «νανο» σε παρένθεση. 

4.  Οι τεχνικοί κανόνες για την εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου και καθορίζονται στο παράρτηµα VII. 
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5.  Για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή, µέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 51, 
προσαρµόζει τον ορισµό των τεχνολογικά επεξεργασµένων νανοϋλικών που εµφαίνονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο κ) στην τεχνική και 
επιστηµονική πρόοδο ή στους ορισµούς που συµφωνούνται σε διεθνές επίπεδο. 

Άρθρο 19 

Παράλειψη του καταλόγου των συστατικών 

1.  Για τα ακόλουθα τρόφιµα δεν απαιτείται κατάλογος συστατικών: 

α) για νωπά φρούτα και λαχανικά, στα οποία περιλαµβάνονται και οι πατάτες, τα οποία δεν έχουν αποφλοιωθεί, κοπεί ή υποστεί παρόµοια 
επεξεργασία· 

β) αεριούχα νερά, η ονοµασία των οποίων δηλώνει αυτό το χαρακτηριστικό τους· 

γ) ξύδια ζύµωσης που προέρχονται αποκλειστικά από ένα µόνο βασικό προϊόν και εφόσον δεν έχει προστεθεί άλλο συστατικό· 

δ) τυρί, βούτυρο, γάλα και κρέµα γάλακτος που έχουν υποστεί ζύµωση και στα οποία δεν έχουν προστεθεί άλλα συστατικά εκτός από γαλακτικά 
προϊόντα, ένζυµα τροφίµων και καλλιέργειες µικροοργανισµών που είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή το αναγκαίο αλάτι για την 
παρασκευή τυριών, εκτός από τα νωπά και τα τηγµένα· 

ε) προϊόντα που αποτελούνται από ένα µόνο συστατικό, όπου: 

i) η ονοµασία του τροφίµου είναι η ίδια µε την ονοµασία του συστατικού· ή 

ii) η ονοµασία του τροφίµου επιτρέπει τον καθορισµό της φύσης του συστατικού χωρίς να υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης. 

2.  Ανάλογα µε τη χρησιµότητα που έχει για τον καταναλωτή ένας κατάλογος συστατικών για συγκεκριµένα είδη ή κατηγορίες τροφίµων, η 
Επιτροπή δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µέσω εκτελεστικών πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 51, να συµπληρώνει την παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι οι παραλείψεις δεν οδηγούν σε ανεπαρκή ενηµέρωση των τελικών καταναλωτών ή των µονάδων 
οµαδικής εστίασης. 

Άρθρο 20 

Παράλειψη στοιχείων των τροφίµων από τον κατάλογο των συστατικών 
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Με την επιφύλαξη του άρθρου 21, τα ακόλουθα στοιχεία ενός τροφίµου δεν απαιτείται να περιλαµβάνονται στον κατάλογο των συστατικών: 

α) τα στοιχεία ενός συστατικού που έχουν προσωρινά αφαιρεθεί κατά τη διαδικασία παρασκευής για να προστεθούν και πάλι κατόπιν, σε ποσότητα που 
δεν υπερβαίνει όµως την αρχική περιεκτικότητα· 

β) πρόσθετα τροφίµων και ένζυµα τροφίµων: 

i) των οποίων η παρουσία σε ένα τρόφιµο οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι περιέχονταν σε ένα ή περισσότερα συστατικά του τροφίµου αυτού, 
σύµφωνα µε την αρχή της µεταφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, υπό 
τον όρο ότι δεν εξυπηρετούν κανέναν τεχνολογικό σκοπό στο τελικό προϊόν· ή 

ii) που χρησιµοποιούνται ως τεχνολογικά βοηθήµατα· 

γ) φορείς και ουσίες που δεν είναι πρόσθετα τροφίµων, αλλά χρησιµοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο και µε τον ίδιο σκοπό όπως οι φορείς και που 
χρησιµοποιούνται στις αυστηρά αναγκαίες ποσότητες· 

δ) ουσίες που δεν είναι πρόσθετα τροφίµων, αλλά χρησιµοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο και µε τον ίδιο σκοπό όπως τα τεχνολογικά βοηθήµατα και 
εξακολουθούν να υπάρχουν στο τελικό προϊόν, ακόµη και σε τροποποιηµένη µορφή· 

ε) νερό: 

i) όταν το νερό χρησιµοποιείται κατά τη διαδικασία παρασκευής αποκλειστικά για την ανασύσταση στην αρχική του µορφή ενός συστατικού που 
χρησιµοποιήθηκε σε συµπυκνωµένη ή αφυδατωµένη µορφή· ή 

ii) στην περίπτωση υγρού καλύψεως που κανονικά δεν καταναλώνεται. 

Άρθρο 21 

Επισήµανση ορισµένων ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες 

1.  Με την επιφύλαξη των κανόνων που θεσπίζονται δυνάµει του άρθρου 44 παράγραφος 2, οι ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

α) αναγράφονται στον κατάλογο των συστατικών σύµφωνα µε τους κανόνες του άρθρου 18 παράγραφος 1, µε σαφή αναφορά της ονοµασίας της ουσίας 
ή του προϊόντος όπως περιλαµβάνεται στο παράρτηµα ΙΙ· και 
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β) η ονοµασία της ουσίας ή του προϊόντος όπως περιλαµβάνεται στο παράρτηµα II τονίζεται µε είδος χαρακτήρων που κάνει σαφή διάκριση της 
ονοµασίας από το υπόλοιπο του καταλόγου των συστατικών, παραδείγµατος χάριν µέσω της γραµµατοσειράς, της µορφής ή του χρώµατος του 
φόντου. 

Αν δεν υπάρχει κατάλογος συστατικών, η αναγραφή των ενδείξεων που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) περιλαµβάνει τη 
λέξη «περιέχει», ακολουθούµενη από την ονοµασία της ουσίας ή του προϊόντος όπως περιλαµβάνεται στο παράρτηµα II. 

Σε περίπτωση που διάφορα συστατικά ή τεχνολογικά βοηθήµατα τροφίµων προέρχονται από µία µόνη ουσία ή προϊόν που απαριθµείται στο 
παράρτηµα II, διευκρινίζεται στην επισήµανση για κάθε σχετικό συστατικό ή τεχνολογικό βοήθηµα. 

Η αναγραφή των ενδείξεων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) δεν απαιτείται σε περιπτώσεις όπου η ονοµασία του τροφίµου 
αναφέρεται σαφώς στην εν λόγω ουσία ή προϊόν. 

2.  Προκειµένου να διασφαλίζεται καλύτερη πληροφόρηση για τους καταναλωτές και να λαµβάνονται υπόψη οι τελευταίες επιστηµονικές πρόοδοι 
και οι τεχνικές γνώσεις, η Επιτροπή επανεξετάζει συστηµατικά και, εφόσον είναι απαραίτητο, ενηµερώνει τον κατάλογο του παραρτήµατος II µε 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 51. 

Εφόσον, στην περίπτωση εµφάνισης κινδύνου για την υγεία των καταναλωτών, επιτακτικοί λόγοι επείγοντος το απαιτούν, η διαδικασία του 
άρθρου 52 εφαρµόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που θεσπίζονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. 

Άρθρο 22 

Ποσοτική αναγραφή των συστατικών 

1.  Η αναγραφή της ποσότητας ενός συστατικού ή κατηγορίας συστατικών που χρησιµοποιούνται στην παρασκευή ή επεξεργασία ενός τροφίµου 
απαιτείται όταν το εν λόγω συστατικό ή κατηγορία συστατικών: 

α) εµφανίζεται στην ονοµασία του τροφίµου ή ο καταναλωτής το συνδέει, συνήθως, µε την ονοµασία αυτή· 

β) διακρίνεται σαφώς στην επισήµανση, µε λέξεις, εικόνες ή γραφική απεικόνιση· ή 

γ) έχει ουσιαστική σηµασία για τον χαρακτηρισµό ενός τροφίµου και για τη διάκρισή του από προϊόντα µε τα οποία είναι δυνατόν να συγχέεται λόγω 
της ονοµασίας ή της εµφάνισής του. 
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2.  Οι τεχνικοί κανόνες για την εφαρµογή της παραγράφου 1, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών περιπτώσεων στις οποίες δεν απαιτείται 
ποσοτική αναγραφή όσον αφορά ορισµένα συστατικά, καθορίζονται στο παράρτηµα VIII. 

Άρθρο 23 

Καθαρή ποσότητα 

1.  Η καθαρή ποσότητα ενός τροφίµου εκφράζεται σε λίτρα, εκατοστόλιτρα, χιλιοστόλιτρα, χιλιόγραµµα ή γραµµάρια, κατά περίπτωση: 

α) σε µονάδες όγκου για τα υγρά προϊόντα· 

β) σε µονάδες µάζας για τα υπόλοιπα προϊόντα. 

2.  Προκειµένου να κατανοεί καλύτερα ο καταναλωτής τις πληροφορίες για τα τρόφιµα που αναγράφονται στην επισήµανση, η Επιτροπή µπορεί 
να θεσπίζει για ορισµένα συγκεκριµένα προϊόντα, µέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 51, διαφορετικό τρόπο έκφρασης της 
καθαρής ποσότητας από αυτόν που θεσπίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

3.  Οι τεχνικοί κανόνες για την εφαρµογή της παραγράφου 1, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών περιπτώσεων στις οποίες δεν απαιτείται 
αναγραφή της καθαρής ποσότητας, καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΧ. 

Άρθρο 24 

Ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας, τελική ηµεροµηνία ανάλωσης και ηµεροµηνία κατάψυξης 

1.  Στην περίπτωση τροφίµων τα οποία είναι µικροβιολογικώς ιδιαίτερα ευαλλοίωτα και τα οποία, για τον λόγο αυτόν, ενδέχεται, έπειτα από 
σύντοµο χρονικό διάστηµα, να συνιστούν άµεσο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας αντικαθίσταται από 
την τελική ηµεροµηνία ανάλωσης. Αφού παρέλθει η τελική ηµεροµηνία ανάλωσης, το τρόφιµο θεωρείται µη ασφαλές σύµφωνα µε το άρθρο 14 
παράγραφοι 2 έως 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. 

2.  Η κατάλληλη ηµεροµηνία εκφράζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα X. 

3.  Για να διασφαλισθεί ενιαία εφαρµογή του τρόπου αναγραφής της ηµεροµηνίας ελάχιστης διατήρησης που αναφέρεται στο σηµείο 1 στοιχείο γ) 
του παραρτήµατος Χ, η Επιτροπή µπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισµό σχετικών κανόνων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 2. 
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Άρθρο 25 

Συνθήκες διατήρησης ή συνθήκες χρήσης 

1.  Στις περιπτώσεις στις οποίες κάποια τρόφιµα χρειάζονται ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης και/ή χρήσης, αναγράφονται οι εν λόγω συνθήκες. 

2.  Για να είναι δυνατή η διατήρηση ή η χρήση των τροφίµων µετά το άνοιγµα της συσκευασίας, αναγράφονται οι συνθήκες διατήρησης και/ή η 
προθεσµία κατανάλωσης, κατά περίπτωση. 

Άρθρο 26 

Χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης 

1.  Το παρόν άρθρο ισχύει µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων επισήµανσης που προβλέπονται σε ειδικές ενωσιακές διατάξεις, ειδικότερα στον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 509/2006 του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιµα που χαρακτηρίζονται ως 
εγγυηµένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα ( 33 ), και στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την 
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων ( 34 ). 

2.  Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης αναγράφονται υποχρεωτικά: 

α) όταν η µη αναγραφή τους ενδέχεται να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς την πραγµατική χώρα καταγωγής ή τον πραγµατικό τόπο 
προέλευσης του τροφίµου, ιδίως αν οι πληροφορίες που συνοδεύουν το τρόφιµο ή η ετικέτα στο σύνολό της υπονοούν ότι το τρόφιµο έχει 
διαφορετική χώρα καταγωγής ή τόπο προέλευσης· 

β) για το κρέας των κωδικών συνδυασµένης ονοµατολογίας («ΣΟ») που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΧΙ. Η εφαρµογή του παρόντος στοιχείου 
υπόκειται στην έκδοση των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 8. 

3.  Σε περίπτωση που αναφέρεται η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης τροφίµου και δεν είναι ίδια µε τη χώρα καταγωγής ή τον τόπο 
προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού του: 

α) αναφέρεται επίσης η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης του εν λόγω πρωταρχικού συστατικού· ή 

β) αναφέρεται ότι η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης τού πρωταρχικού συστατικού είναι διαφορετικός από αυτόν του τροφίµου. 

Η εφαρµογή της παρούσας παραγράφου υπόκειται στην έκδοση των εκτελεστικών κανόνων που αναφέρονται στην παράγραφο 8. 
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4.  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο εντός πέντε ετών από την ηµεροµηνία εφαρµογής της 
παραγράφου 2 στοιχείο β), στην οποία αξιολογείται η υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα προϊόντα που 
αναφέρονται στο εν λόγω στοιχείο. 

5.  Έως τις 13 ∆εκεµβρίου 2014, η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο σχετικά µε την υποχρεωτική 
αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα ακόλουθα τρόφιµα: 

α) τα είδη κρέατος εκτός των βόειων και εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β)· 

β) το γάλα· 

γ) το γάλα ως συστατικό γαλακτοκοµικών προϊόντων· 

δ) τα µη µεταποιηµένα τρόφιµα· 

ε) τα προϊόντα που αποτελούνται από ένα µόνο συστατικό· 

στ) τα συστατικά που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 50 % τροφίµου. 

6.  Έως τις 13 ∆εκεµβρίου 2013, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο σχετικά µε την υποχρεωτική 
αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για το κρέας που χρησιµοποιείται ως συστατικό. 

7.  Οι εκθέσεις που εµφαίνονται στις παραγράφους 5 και 6 λαµβάνουν υπόψη την ανάγκη ενηµέρωσης του καταναλωτή, το εφικτό της παροχής 
της υποχρεωτικής αναγραφής της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης και την ανάλυση του κόστους και του οφέλους από την εισαγωγή 
των µέτρων αυτών, συµπεριλαµβανοµένων του νοµικού αντικτύπου στην εσωτερική αγορά και του αντικτύπου στο διεθνές εµπόριο. 

Η Επιτροπή µπορεί να συνοδεύσει τις εκθέσεις αυτές µε προτάσεις για τροποποίηση των οικείων διατάξεων της Ένωσης. 

8.  Έως τις 13ης ∆εκεµβρίου 2013, κατόπιν εκτιµήσεων αντικτύπου, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά µε την εφαρµογή της 
παραγράφου 2 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου και την εφαρµογή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις 
εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέµπει το άρθρο 48 παράγραφος 2. 

9.  Στις περιπτώσεις τροφίµων που εµφαίνονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β), στην παράγραφο 5 στοιχείο α) και στην παράγραφο 6, οι εκθέσεις 
και οι εκτιµήσεις αντικτύπου δυνάµει του παρόντος άρθρου εξετάζουν, µεταξύ άλλων, τις επιλογές για τους τρόπους αναγραφής της χώρας 
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καταγωγής ή του τόπου προέλευσης των εν λόγω τροφίµων, ιδιαίτερα σε σχέση µε έκαστο των ακολούθων καθοριστικών στοιχείων στη ζωή του 
ζώου: 

α) τόπο γέννησης· 

β) τόπο εκτροφής· 

γ) τόπο σφαγής. 

Άρθρο 27 

Οδηγίες χρήσης 

1.  Οι οδηγίες χρήσης ενός τροφίµου πρέπει να δίνονται µε τρόπο που να επιτρέπει την κατάλληλη χρήση του τροφίµου. 

2.  Η Επιτροπή µπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογή της παραγράφου 1 για ορισµένα 
τρόφιµα. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέµπει το άρθρο 48 παράγραφος 2. 

Άρθρο 28 

Αλκοολικός τίτλος 

1.  Οι κανόνες σύµφωνα µε τους οποίους αναγράφεται ο κατ’ όγκον αλκοολικός τίτλος, σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 
2204, καθορίζονται από τις ειδικές διατάξεις της Ένωσης που ισχύουν στην περίπτωσή τους. 

2.  Ο αποκτηθείς κατ’ όγκον αλκοολικός τίτλος των ποτών µε περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη µεγαλύτερη από 1,2 % κατ’ όγκον, εκτός από 
εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αναγράφεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΧΙΙ. 

 

ΤΜΗΜΑ 3  

∆ιατροφική δήλωση  

Άρθρο 29 
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Σχέση µε άλλες νοµοθετικές πράξεις 

1.  Το παρόν τµήµα δεν εφαρµόζεται στα τρόφιµα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των ακόλουθων νοµοθετικών πράξεων: 

α) της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των 
κρατών µελών περί των συµπληρωµάτων διατροφής ( 35 )· 

β) της οδηγίας 2009/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά µε την εκµετάλλευση και τη θέση στο 
εµπόριο των φυσικών µεταλλικών νερών ( 36 ). 

2.  Το παρόν τµήµα εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της οδηγίας 2009/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6ης Μαΐου 
2009, για τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή ( 37 ) και των ειδικών οδηγιών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της εν 
λόγω οδηγίας. 

Άρθρο 30 

Περιεχόµενο 

1.  Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση περιλαµβάνει τα ακόλουθα 

α) ενεργειακή αξία, και 

β) ποσότητες λιπαρών, κορεσµένων, υδατανθράκων, σακχάρων, πρωτεϊνών και αλατιού. 

Εφόσον συντρέχει περίπτωση, πολύ κοντά στη διατροφική δήλωση µπορεί να υπάρχει δήλωση που να αναφέρει ότι η περιεκτικότητα σε αλάτι 
οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία φυσικώς ενεχόµενου νατρίου. 

2.  Το περιεχόµενο της υποχρεωτικής διατροφικής δήλωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 µπορεί να συµπληρωθεί µε αναγραφή των 
ποσοτήτων ενός ή περισσοτέρων από τα εξής: 

α) µονοακόρεστα· 

β) πολυακόρεστα· 

γ) πολυόλες· 
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δ) άµυλο· 

ε) εδώδιµες ίνες· 

στ) οποιεσδήποτε από τις βιταµίνες ή τα ανόργανα συστατικά που απαριθµούνται στο σηµείο 1 του µέρους A του παραρτήµατος XIII και υπάρχουν σε 
σηµαντικές ποσότητες, όπως καθορίζεται στο σηµείο 2 του µέρους A του παραρτήµατος ΧΙΙΙ. 

3.  Αν η επισήµανση ενός προσυσκευασµένου τροφίµου προβλέπει την υποχρεωτική διατροφική δήλωση της παραγράφου 1, οι κάτωθι 
πληροφορίες µπορούν να επαναλαµβάνονται σε αυτήν: 

α) η ενεργειακή αξία ή 

β) η ενεργειακή αξία µαζί µε τις ποσότητες σε λιπαρά, κορεσµένα, σάκχαρα και αλάτι. 

4.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 36 παράγραφος 1, εφόσον η επισήµανση των προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 4 
προβλέπει διατροφική δήλωση, το περιεχόµενο της δήλωσης µπορεί να περιορίζεται µόνο στην ενεργειακή αξία. 

5.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 44 και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 36 παράγραφος 1, εφόσον η επισήµανση των προϊόντων που 
προβλέπονται στο άρθρο 44 παράγραφος 1 προβλέπει διατροφική δήλωση, το περιεχόµενο αυτής της δήλωσης µπορεί να περιορίζεται µόνο: 

α) στην ενεργειακή αξία ή 

β) στην ενεργειακή αξία µαζί µε τις ποσότητες σε λιπαρά, κορεσµένα, σάκχαρα και αλάτι. 

6.  Για να ληφθεί υπόψη η χρησιµότητα που έχουν για την ενηµέρωση των καταναλωτών οι ενδείξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5, 
η Επιτροπή µπορεί, µέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 51, να τροποποιεί τους καταλόγους των παραγράφων 2 έως 5, 
προσθέτοντας ή αφαιρώντας ενδείξεις. 

7.  Έως 13 ∆εκεµβρίου 2014, η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη επιστηµονικά στοιχεία και την κτηθείσα πείρα στα κράτη µέλη, υποβάλλει έκθεση 
για την παρουσία trans-λιπαρών σε τρόφιµα και στη διατροφή στο σύνολο του πληθυσµού της Ένωσης. Ο στόχος της έκθεσης είναι να εκτιµηθούν 
οι αντίκτυποι των κατάλληλων µέσων που θα µπορούσαν να επιτρέπουν στους καταναλωτές να κάνουν υγιεινότερες επιλογές όσον αφορά τα 
τρόφιµα και τη διατροφή τους εν γένει ή που θα µπορούσαν να προωθήσουν την παροχή υγιεινότερων επιλογών όσον αφορά τα τρόφιµα στους 
καταναλωτές, περιλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, της παροχής πληροφοριών στους καταναλωτές σχετικά µε trans-λιπαρά ή της επιβολής 
περιορισµών στη χρήση τους. Η Επιτροπή συνοδεύει την έκθεση µε σχετική πρόταση κανονισµού, εφόσον ενδείκνυται. 
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Άρθρο 31 

Υπολογισµός 

1.  Η ενεργειακή αξία υπολογίζεται µε τη χρήση των συντελεστών µετατροπής που απαριθµούνται στο παράρτηµα XIV. 

2.  Η Επιτροπή µπορεί να θεσπίζει, µέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 51, συντελεστές µετατροπής για τις βιταµίνες και τα 
ανόργανα συστατικά που αναφέρονται στο σηµείο 1 του µέρους Α του παραρτήµατος ΧΙΙΙ, για τον ακριβέστερο υπολογισµό της περιεκτικότητας 
των εν λόγω βιταµινών και ανόργανων συστατικών στα τρόφιµα. Αυτοί οι συντελεστές µετατροπής προστίθενται στο παράρτηµα XIV. 

3.  Η ενεργειακή αξία και οι ποσότητες των θρεπτικών ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφοι 1 ως 5 είναι εκείνες του τροφίµου όπως 
πωλείται. 

Κατά περίπτωση, οι πληροφορίες µπορεί να σχετίζονται µε το τρόφιµο µετά την παρασκευή του, µε την προϋπόθεση ότι παρέχονται επαρκώς 
λεπτοµερείς οδηγίες παρασκευής και οι πληροφορίες σχετίζονται µε το τρόφιµο όπως παρασκευάζεται για κατανάλωση. 

4.  Οι δηλούµενες τιµές είναι, σύµφωνα µε την εκάστοτε περίπτωση, µέσες τιµές βασιζόµενες: 

α) στην ανάλυση του τροφίµου από τον παρασκευαστή· 

β) σε υπολογισµό µε βάση τις γνωστές ή τις πραγµατικές µέσες τιµές των συστατικών που χρησιµοποιήθηκαν, ή 

γ) σε υπολογισµό µε βάση γενικώς καθορισµένα και αποδεκτά δεδοµένα. 

Η Επιτροπή µπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν λεπτοµερείς κανόνες για την ενιαία εφαρµογή της παρούσας παραγράφου 
όσον αφορά την ακρίβεια των δηλούµενων τιµών, όπως οι διαφορές µεταξύ των δηλούµενων τιµών και αυτών που διαπιστώνονται κατά τη 
διάρκεια επίσηµων ελέγχων. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέµπει το άρθρο 48 
παράγραφος 2. 

Άρθρο 32 

Έκφραση ανά 100 g ή ανά 100 ml 

1.  Η ενεργειακή αξία και η ποσότητα των θρεπτικών ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφοι 1 ως 5 εκφράζονται µε τη χρήση των 
µονάδων µέτρησης που απαριθµούνται στο παράρτηµα XV. 
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2.  Η ενεργειακή αξία και η ποσότητα θρεπτικών ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφοι 1 ως 5 εκφράζεται ανά 100 g ή ανά 100 ml. 

3.  Όταν παρέχεται η δήλωση σχετικά µε τις βιταµίνες και τα ανόργανα συστατικά, αυτή εκφράζεται, εκτός από τη µορφή της έκφρασης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2, και ως ποσοστό των προσλαµβανόµενων ποσοτήτων αναφοράς που καθορίζονται στο σηµείο 1 του µέρους Α του 
παραρτήµατος ΧΙΙΙ σε σχέση µε τη βάση ανά 100 g ή ανά 100 ml. 

4.  Εκτός από τη µορφή της έκφρασης που προβλέπεται στην παράγραφο 2, η ενεργειακή αξία και οι ποσότητες των θρεπτικών ουσιών που 
προβλέπονται στο άρθρο 30 παράγραφοι 1, 3, 4 και 5 µπορούν να εκφράζονται, ανάλογα µε την περίπτωση, και ως ποσοστό των 
προσλαµβανόµενων ποσοτήτων αναφοράς που καθορίζονται στο µέρος Β του παραρτήµατος ΧΙΙΙ σε σχέση µε τη βάση ανά 100 g ή ανά 100 ml. 

5.  Όπου δίδονται πληροφορίες σύµφωνα µε την παράγραφο 4, δίπλα ακριβώς αναγράφεται η ακόλουθη πρόσθετη δήλωση: «Προσλαµβανόµενη 
ποσότητα αναφοράς ενός µέσου ενήλικα (8 400 kJ/2 000 kcal)». 

Άρθρο 33 

Έκφραση σε βάση ανά µερίδα ή ανά µονάδα κατανάλωσης 

1.  Στις κάτωθι περιπτώσεις, η ενεργειακή αξία και οι ποσότητες θρεπτικών ουσιών που προβλέπονται από το άρθρο 30 παράγραφοι 1 έως 5 
µπορούν να εκφράζονται ανά µερίδα και/ή ανά µονάδα κατανάλωσης, που αναγνωρίζονται εύκολα από τον καταναλωτή, υπό τον όρο ότι η 
χρησιµοποιούµενη µερίδα ή η µονάδα ορίζεται ποσοτικά στην ετικέτα και ότι δηλώνεται ο αριθµός των µερίδων ή µονάδων που περιέχονται στη 
συσκευασία: 

α) επιπλέον της µορφής έκφρασης ανά 100 g ή ανά 100 ml που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2· 

β) επιπλέον της µορφής έκφρασης ανά 100 g ή ανά 100 ml που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 3 σχετικά µε τις ποσότητες βιταµινών και 
ανόργανων συστατικών· 

γ) επιπλέον ή αντί της µορφής έκφρασης ανά 100 g ή ανά 100 ml που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 4. 

2.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 32 παράγραφος 2, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 3 στοιχείο β), η ποσότητα 
θρεπτικών ουσιών και/ή το ποσοστό των προσλαµβανόµενων ποσοτήτων αναφοράς που καθορίζονται στο µέρος Β του παραρτήµατος ΧΙΙΙ 
µπορούν να εκφράζονται σε βάση ανά µερίδα ή ανά µονάδα κατανάλωσης µόνο. 

Όταν οι ποσότητες των θρεπτικών συστατικών εκφράζονται σε βάση ανά µερίδα ή ανά µονάδα κατανάλωσης µόνο, σύµφωνα µε το προηγούµενο 
εδάφιο, η ενεργειακή αξία εκφράζεται ανά 100 g ή ανά 100 ml και σε βάση ανά µερίδα ή ανά µονάδα κατανάλωσης µόνο. 
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3.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 32 παράγραφος 2, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 5, η ενεργειακή αξία και η 
ποσότητα θρεπτικών ουσιών και/ή το ποσοστό των προσλαµβανόµενων ποσοτήτων αναφοράς που καθορίζονται στο µέρος Β του παραρτήµατος 
ΧΙΙΙ µπορούν να εκφράζονται σε βάση ανά µερίδα ή ανά µονάδα κατανάλωσης µόνο. 

4.  Η χρησιµοποιούµενη µερίδα ή µονάδα αναγράφεται πολύ κοντά στη διατροφική δήλωση. 

5.  Για τη διασφάλιση της ενιαίας εφαρµογής της έκφρασης της διατροφικής δήλωσης ανά µερίδα ή µονάδα κατανάλωσης και για τη διαµόρφωση 
ενιαίας βάσης σύγκρισης για τον καταναλωτή, η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την καταναλωτική συµπεριφορά των καταναλωτών στην πράξη 
καθώς και διατροφικές συστάσεις, θεσπίζει, µέσω εκτελεστικών πράξεων, κανόνες για συγκεκριµένες κατηγορίες τροφίµων όσον αφορά την 
έκφραση ανά µερίδα ή µονάδα κατανάλωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέµπει το άρθρο 48 παράγραφος 2. 

Άρθρο 34 

Παρουσίαση 

1.  Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 παράγραφοι 1 και 2 περιλαµβάνονται στο ίδιο οπτικό πεδίο. Παρουσιάζονται µαζί σε σαφή µορφή 
και, ανάλογα µε την περίπτωση, µε τη σειρά παρουσίασης που προβλέπεται στο παράρτηµα ΧV. 

2.  Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 παράγραφοι 1 και 2 παρουσιάζονται, αν το επιτρέπει ο χώρος, σε µορφή πίνακα µε τους αριθµούς 
σε αντιστοίχιση. Όπου δεν το επιτρέπει ο χώρος, η δήλωση παρουσιάζεται σε γραµµική µορφή. 

3.  Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 παράγραφος 3 παρουσιάζονται: 

α) στο κύριο οπτικό πεδίο και 

β) χρησιµοποιώντας µέγεθος γραµµατοσειράς σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 2. 

Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 παράγραφος 3 µπορούν να παρουσιάζονται µε µορφή διαφορετική από αυτήν που καθορίζεται στην 
παράγραφο 2. 

4.  Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 παράγραφοι 4 και 5 µπορούν να παρουσιάζονται µε µορφή διαφορετική από αυτήν που 
καθορίζεται στην παράγραφο 2. 
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5.  Εφόσον η ενεργειακή αξία ή η ποσότητα των θρεπτικών ουσιών είναι αµελητέα, οι πληροφορίες για τα στοιχεία αυτά µπορούν να 
αντικαθίστανται από δήλωση όπως «Περιέχει αµελητέες ποσότητες των …», πρέπει δε να επισηµαίνεται σε σηµείο πολύ κοντά στη διατροφική 
δήλωση, όταν υφίσταται. 

Για τη διασφάλιση της ενιαίας εφαρµογής της παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή µπορεί να θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις σχετικά µε την 
ενεργειακή αξία και τις ποσότητες θρεπτικών ουσιών αναφερόµενων στο άρθρο 30 παράγραφοι 1 έως 5 οι οποίες µπορούν να θεωρηθούν 
αµελητέες. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέµπει το άρθρο 48 παράγραφος 2. 

6.  Για τη διασφάλιση της ενιαίας εφαρµογής του τρόπου παρουσίασης της διατροφικής δήλωσης µε τις µορφές που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή µπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις προς τον σκοπό αυτόν. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέµπει το άρθρο 48 παράγραφος 2. 

Άρθρο 35 

Πρόσθετες µορφές έκφρασης και παρουσίασης 

1.  Εκτός από τις µορφές έκφρασης που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφοι 2 και 4 και στο άρθρο 33 και από την παρουσίαση που 
αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2, η ενεργειακή αξία και η ποσότητα θρεπτικών ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφοι 1 έως 
5 µπορούν να γνωστοποιούνται µε άλλες µορφές έκφρασης και/ή να παρουσιάζονται µε τη χρήση γραφικών ή συµβόλων, επιπλέον των λέξεων ή 
των ψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις: 

α) βασίζονται σε ορθή και επιστηµονικά έγκυρη έρευνα µεταξύ των καταναλωτών και δεν παραπλανούν τον καταναλωτή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
7· 

β) εξελίσσονται κατόπιν διαβουλεύσεων µε ευρύ φάσµα των οµάδων συµφεροντούχων· 

γ) σκοπό έχουν να διευκολύνουν τους καταναλωτές να κατανοήσουν τη συµβολή ή τη σηµασία του τροφίµου για το ενεργειακό και διατροφικό 
περιεχόµενο µιας διατροφής· 

δ) παρέχουν τη διαβεβαίωση, βάσει επιστηµονικά έγκυρων στοιχείων, ότι αυτές οι µορφές έκφρασης ή παρουσίασης γίνονται κατανοητές από τον µέσο 
καταναλωτή· 

ε) στην περίπτωση άλλων µορφών έκφρασης, βασίζονται είτε στις εναρµονισµένες προσλαµβανόµενες ποσότητες αναφοράς που καθορίζονται στο 
παράρτηµα XIII, είτε, όταν αυτές δεν υπάρχουν, σε γενικώς αποδεκτές επιστηµονικές συµβουλές σχετικά µε τις ποσότητες πρόσληψης όσον 
αφορά την ενέργεια ή τις θρεπτικές ουσίες· 
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στ) είναι αντικειµενικές και δεν επιφέρουν διακρίσεις· και 

ζ) η εφαρµογή τους δεν δηµιουργεί εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων. 

2.  Τα κράτη µέλη δύναται να εισηγούνται στους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίµων τη χρήση µιας ή περισσοτέρων πρόσθετων µορφών 
έκφρασης ή παρουσίασης της διατροφικής δήλωσης που, κατά την κρίση τους, πληρούν καλύτερα τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 
στοιχεία α) έως ζ). Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις λεπτοµέρειες των πρόσθετων αυτών µορφών έκφρασης και παρουσίασης. 

3.  Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν την κατάλληλη παρακολούθηση των πρόσθετων µορφών έκφρασης ή παρουσίασης της διατροφικής δήλωσης που 
απαντούν στην αγορά εντός της επικράτειάς τους. 

Για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης της χρήσης των πρόσθετων µορφών έκφρασης ή παρουσίασης, τα κράτη µέλη δύναται να απαιτούν από 
τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίµων που διαθέτουν στην εθνική αγορά τρόφιµα που φέρουν τέτοιου είδους πληροφορίες να ενηµερώνουν την 
αρµόδια αρχή για τη χρήση της πρόσθετης µορφής έκφρασης ή παρουσίασης και να τους παρέχουν τα σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία όσον 
αφορά την εκπλήρωση των απαιτήσεων που θεσπίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως ζ). Στις περιπτώσεις αυτές, µπορούν επίσης να 
ζητούνται πληροφορίες για τη διακοπή της χρήσης τέτοιου είδους πρόσθετων µορφών έκφρασης ή παρουσίασης. 

4.  Η Επιτροπή διευκολύνει και οργανώνει την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών, µε την ίδια και µε τους συµφεροντούχους για 
θέµατα που αφορούν τη χρήση οποιωνδήποτε πρόσθετων µορφών έκφρασης ή παρουσίασης της διατροφικής δήλωσης. 

5.  Βάσει της πείρας που θα έχει αποκτηθεί, έως 13 ∆εκεµβρίου 2017, η Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 
έκθεση σχετικά µε τη χρήση πρόσθετων µορφών έκφρασης και παρουσίασης, τον αντίκτυπό τους στην εσωτερική αγορά και τη σκοπιµότητα 
περαιτέρω εναρµόνισής τους. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή συναφείς πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση τέτοιου 
είδους πρόσθετων µορφών έκφρασης ή παρουσίασης στην αγορά εντός της επικράτειάς τους. Η Επιτροπή µπορεί να συνοδεύσει την έκθεση αυτή 
µε προτάσεις για τροποποίηση των οικείων διατάξεων της Ένωσης. 

6.  Για να διασφαλισθεί η ενιαία εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν λεπτοµερείς κανόνες 
σχετικά µε την εφαρµογή των παραγράφων 1, 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέµπει το άρθρο 48 παράγραφος 2. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ  
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Άρθρο 36 

Ισχύουσες απαιτήσεις 

1.  Όταν πληροφορίες για τα τρόφιµα που προβλέπονται στα άρθρα 9 και 10 παρέχονται σε προαιρετική βάση, τηρούν τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στα τµήµατα 2 και 3 του κεφαλαίου IV. 

2.  Οι πληροφορίες για τα τρόφιµα που παρέχονται σε προαιρετική βάση πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν παραπλανούν τον καταναλωτή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7· 

β) είναι σαφείς για τον καταναλωτή και δεν του προκαλούν σύγχυση, και 

γ) βασίζονται, κατά περίπτωση, σε σχετικά επιστηµονικά δεδοµένα. 

3.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά την εφαρµογή των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 
στις ακόλουθες προαιρετικές πληροφορίες για τα τρόφιµα: 

α) πληροφορίες σχετικά µε την πιθανή και µη σκόπιµη παρουσία στα τρόφιµα ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες· 

β) πληροφορίες σχετικά µε την καταλληλότητα του τροφίµου για χορτοφάγους ή ακραιφνείς χορτοφάγους· 

γ) στην αναγραφή των προσλαµβανόµενων ποσοτήτων αναφοράς για συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες επιπροσθέτως των προσλαµβανόµενων 
ποσοτήτων αναφοράς που καθορίζονται στο παράρτηµα XIII, και 

▼M1  

δ) πληροφορίες σχετικά µε την απουσία ή τη µειωµένη παρουσία γλουτένης στα τρόφιµα. 

▼B  

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέµπει το άρθρο 48 παράγραφος 2. 

4.  Για τη διασφάλιση της κατάλληλης ενηµέρωσης των καταναλωτών, σε περίπτωση που παρέχονται από τους υπευθύνους επιχειρήσεων 
τροφίµων προαιρετικές πληροφορίες για τα τρόφιµα µε διαφορετικό τρόπο, ο οποίος θα µπορούσε να παραπλανήσει τον καταναλωτή ή να του 
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δηµιουργήσει σύγχυση, η Επιτροπή µπορεί, µέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 51, να προβλέπει πρόσθετες περιπτώσεις 
παροχής προαιρετικών πληροφοριών πέραν αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 3. 

Άρθρο 37 

Παρουσίαση 

Η αναγραφή προαιρετικών πληροφοριών για τα τρόφιµα δεν γίνεται εις βάρος του χώρου που διατίθεται για τις υποχρεωτικές πληροφορίες για τα 
τρόφιµα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  

Άρθρο 38 

Εθνικά µέτρα 

1.  Όσον αφορά τα θέµατα που εναρµονίζονται ειδικά από τον παρόντα κανονισµό, τα κράτη µέλη δεν µπορούν να θεσπίζουν ούτε να διατηρούν 
εθνικά µέτρα, εκτός αν εξουσιοδοτούνται προς τούτο από το δίκαιο της Ένωσης. Τα εν λόγω εθνικά µέτρα δεν παρεµποδίζουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία αγαθών ούτε εισάγουν διακρίσεις όσον αφορά τρόφιµα από άλλα κράτη µέλη. 

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 39, τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν εθνικά µέτρα για θέµατα που δεν εναρµονίζονται ειδικά από τον 
παρόντα κανονισµό, υπό τον όρο ότι δεν απαγορεύουν, παρακωλύουν ή περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων τα οποία 
συµµορφώνονται µε τον παρόντα κανονισµό. 

Άρθρο 39 

Εθνικά µέτρα για τις πρόσθετες υποχρεωτικές ενδείξεις 

1.  Εκτός από τις υποχρεωτικές ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 και στο άρθρο 10, τα κράτη µέλη µπορούν, σύµφωνα µε τη 
διαδικασία του άρθρου 45, να θεσπίζουν µέτρα που να απαιτούν πρόσθετες υποχρεωτικές ενδείξεις για συγκεκριµένους τύπους ή κατηγορίες 
τροφίµων, για τουλάχιστον έναν από τους εξής λόγους: 
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α) την προστασία της δηµόσιας υγείας· 

β) την προστασία των καταναλωτών· 

γ) την πρόληψη της απάτης· 

δ) την προστασία των δικαιωµάτων βιοµηχανικής και εµπορικής ιδιοκτησίας, των αναγραφών προέλευσης και των ελεγχόµενων ονοµασιών 
προέλευσης και την πρόληψη του αθέµιτου ανταγωνισµού. 

2.  Κατ’ εφαρµογήν της παραγράφου 1, τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν µέτρα σχετικά µε την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής 
ή του τόπου προέλευσης τροφίµων, µόνο όταν υπάρχει αποδεδειγµένη διασύνδεση µεταξύ ορισµένων ιδιοτήτων του τροφίµου και της καταγωγής 
ή της προέλευσής του. Όταν κοινοποιούν στην Επιτροπή τα εν λόγω µέτρα, τα κράτη µέλη παρέχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η 
πλειονότητα των καταναλωτών προσδίδει ιδιαίτερη αξία στην παροχή αυτής της πληροφορίας. 

Άρθρο 40 

Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα 

Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν µέτρα που να παρεκκλίνουν από το άρθρο 9 παράγραφος 1 και το άρθρο 10 παράγραφος 1 στην περίπτωση 
γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων που κυκλοφορούν σε γυάλινες φιάλες οι οποίες πρόκειται να επαναχρησιµοποιηθούν. 

Γνωστοποιούν στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση το κείµενο αυτών των µέτρων. 

Άρθρο 41 

Αλκοολούχα ποτά 

Τα κράτη µέλη µπορούν, εν αναµονή της έκδοσης των διατάξεων της Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 4, να διατηρούν εθνικά 
µέτρα σχετικά µε την αναγραφή καταλόγου συστατικών, στην περίπτωση ποτών µε περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη µεγαλύτερη από 1,2 % 
κατ’ όγκον. 

Άρθρο 42 

Έκφραση της καθαρής ποσότητας 
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Απουσία ενωσιακών διατάξεων κατά το άρθρο 23 παράγραφος 2 σχετικά µε την έκφραση της καθαρής ποσότητας για συγκεκριµένα τρόφιµα µε 
τρόπο διαφορετικό από αυτόν που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1, τα κράτη µέλη δύνανται να διατηρούν εθνικά µέτρα που έχουν 
θεσπισθεί πριν από τις 12 ∆εκεµβρίου 2011. 

Έως τις 13 ∆εκεµβρίου 2014, τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε τα µέτρα αυτά. Η Επιτροπή τα γνωστοποιεί στα υπόλοιπα 
κράτη µέλη. 

Άρθρο 43 

Προαιρετική αναγραφή προσλαµβανόµενων ποσοτήτων αναφοράς για συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες 

Εν αναµονή της θέσπισης των ενωσιακών διατάξεων που εµφαίνονται στο άρθρο 36 παράγραφος 3 στοιχείο γ), τα κράτη µέλη µπορούν να 
θεσπίζουν εθνικά µέτρα σχετικά µε την προαιρετική αναγραφή προσλαµβανόµενων ποσοτήτων αναφοράς για συγκεκριµένες πληθυσµιακές 
οµάδες. 

Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση το κείµενο των µέτρων αυτών. 

Άρθρο 44 

Εθνικά µέτρα για τα µη προσυσκευασµένα τρόφιµα 

1.  Για τα τρόφιµα που προσφέρονται µη προσυσκευασµένα για πώληση στον τελικό καταναλωτή ή σε µονάδες οµαδικής εστίασης ή για τα 
τρόφιµα που συσκευάζονται στον τόπο πώλησης, εφόσον το ζητήσει ο αγοραστής, ή προσυσκευάζονται για άµεση πώληση, 

α) η παροχή των ενδείξεων που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) είναι υποχρεωτική· 

β) η παροχή άλλων ενδείξεων που προβλέπονται στα άρθρα 9 και 10 δεν είναι υποχρεωτική, εκτός εάν τα κράτη µέλη θεσπίζουν εθνικά µέτρα που 
απαιτούν την παροχή ορισµένων ή όλων αυτών των ενδείξεων ή στοιχείων αυτών των ενδείξεων. 

2.  Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν εθνικά µέτρα σχετικά µε τον τρόπο διάθεσης των ενδείξεων ή των στοιχείων των ενδείξεων που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 και, εφόσον συντρέχει λόγος, τη µορφή έκφρασης και παρουσίασής τους. 

3.  Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή το κείµενο των µέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) και 
στην παράγραφο 2. 
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Άρθρο 45 

∆ιαδικασία κοινοποίησης 

1.  Όταν γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο, το κράτος µέλος που κρίνει αναγκαία τη θέσπιση νέας νοµοθεσίας σχετικά µε τις πληροφορίες για 
τα τρόφιµα κοινοποιεί προηγουµένως στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη τα προβλεπόµενα µέτρα, καθώς και την αιτιολόγησή τους. 

2.  Η Επιτροπή συµβουλεύεται τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που συστάθηκε µε το άρθρο 58 παράγραφος 
1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, εάν κρίνει τη σχετική διαβούλευση χρήσιµη ή εάν το ζητήσει ένα κράτος µέλος. Στην περίπτωση αυτή, η 
Επιτροπή εξασφαλίζει ότι αυτή η διαδικασία είναι διαφανής για όλους τους συµφεροντούχους. 

3.  Το κράτος µέλος που κρίνει αναγκαία τη θέσπιση νέας νοµοθεσίας σχετικά µε τις πληροφορίες για τα τρόφιµα µπορεί να λαµβάνει τα 
προβλεπόµενα µέτρα τρεις µόνο µήνες από την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει λάβει αρνητική 
γνώµη της Επιτροπής. 

4.  Εάν η γνώµη της Επιτροπής είναι αρνητική, και πριν από τη λήξη της κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου προθεσµίας, η Επιτροπή 
προσφεύγει στη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 2, προκειµένου να αποφασίσει αν τα προτεινόµενα µέτρα 
δύνανται να τεθούν σε εφαρµογή, υποκείµενα ενδεχοµένως στις κατάλληλες τροποποιήσεις. 

5.  Η οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση µιας διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των 
πληροφοριών ( 38 ), δεν ισχύει για τα µέτρα που υπάγονται στη διαδικασία κοινοποίησης η οποία ορίζεται στο παρόν άρθρο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Άρθρο 46 

Τροποποιήσεις των παραρτηµάτων 

Προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη η τεχνική πρόοδος, οι επιστηµονικές εξελίξεις, η υγεία των καταναλωτών ή η ανάγκη των καταναλωτών για 
ενηµέρωση και µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 παράγραφος 2 και του άρθρου 21 παράγραφος 2 σχετικά µε τις τροποποιήσεις 
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των παραρτηµάτων ΙΙ και ΙΙΙ, η Επιτροπή µπορεί να τροποποιεί τα παραρτήµατα του παρόντος κανονισµού µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύµφωνα µε το άρθρο 51. 

Άρθρο 47 

Μεταβατική περίοδος για τα εκτελεστικά µέτρα ή τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και ηµεροµηνία εφαρµογής τους 

1.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, κατά την άσκηση των παραχωρηθεισών από τον παρόντα κανονισµό 
αρµοδιοτήτων για τη λήψη µέτρων µέσω εκτελεστικών πράξεων σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέµπει το άρθρο 48 
παράγραφος 2 ή µέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 51, η Επιτροπή: 

α) ορίζει κατάλληλη µεταβατική περίοδο για την εφαρµογή των νέων µέτρων, κατά τη διάρκεια της οποίας τα τρόφιµα που φέρουν επισήµανση που δεν 
είναι σύµφωνη προς τα νέα µέτρα µπορούν να διατίθενται στην αγορά και µετά την οποία τα αποθέµατα των εν λόγω τροφίµων που έχουν διατεθεί 
στην αγορά πριν από το πέρας της µεταβατικής περιόδου µπορούν να συνεχίζουν να πωλούνται έως ότου εξαντληθούν, και 

β) διασφαλίζει ότι τα µέτρα αυτά τίθενται σε εφαρµογή την 1η Απριλίου του εκάστοτε ηµερολογιακού έτους. 

2.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται σε επείγουσες περιπτώσεις, όταν ο σκοπός των µέτρων που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο είναι η 
προστασία της ανθρώπινης υγείας. 

Άρθρο 48 

Επιτροπή 

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που συστάθηκε µε το άρθρο 58 
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011. 

2.  Όταν γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

Εάν η επιτροπή δεν εκδώσει γνώµη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης και εφαρµόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο 
εδάφιο του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

Άρθρο 49 
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Τροποποιήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 

Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Η διατροφική επισήµανση προϊόντων για τα οποία έχει διατυπωθεί ισχυρισµός διατροφής και/ή υγείας είναι υποχρεωτική, εκτός από τη γενική 
διαφήµιση. Οι παρεχόµενες πληροφορίες συνίστανται σε εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά µε την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα 
στους καταναλωτές ( 39 ). Εφόσον διατυπώνεται ισχυρισµός διατροφής και/ή υγείας για ένα θρεπτικό συστατικό που προβλέπεται στο άρθρο 30 
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, η ποσότητα αυτού του θρεπτικού συστατικού πρέπει να δηλώνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 31 
ως 34 του εν λόγω κανονισµού. 

Οι ποσότητες των ουσιών για τις οποίες διατυπώνεται ισχυρισµός διατροφής ή υγείας, οι οποίες δεν εµφανίζονται στη διατροφική επισήµανση, 
αναγράφονται στο ίδιο οπτικό πεδίο µε τη διατροφική επισήµανση και εκφράζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 31, 32 και 33 του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. 1169/2011. Οι µονάδες µέτρησης που χρησιµοποιούνται για να εκφρασθεί η ποσότητα της ουσίας πρέπει να είναι ενδεδειγµένες για κάθε 
επιµέρους ουσία. 

Άρθρο 50 

Τροποποιήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 

Το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«3.  Η διατροφική επισήµανση των προϊόντων στα οποία έχουν προστεθεί βιταµίνες και ανόργανα συστατικά και τα οποία καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισµό είναι υποχρεωτική. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται αποτελούνται από εκείνες που ορίζονται στο άρθρο 30 
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά µε 
την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα στους καταναλωτές ( 40 ), και από τις συνολικές περιεχόµενες ποσότητες των βιταµινών και των 
ανόργανων συστατικών που έχουν προστεθεί στα τρόφιµα. 

Άρθρο 51 

Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1.  Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο. 
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2.  Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 10 παράγραφος 2, το άρθρο 12 
παράγραφος 3, το άρθρο 13 παράγραφος 4, το άρθρο 18 παράγραφος 5, το άρθρο 19 παράγραφος 2, το άρθρο 21 παράγραφος 2, το άρθρο 23 
παράγραφος 2, το άρθρο 30 παράγραφος 6, το άρθρο 31 παράγραφος 2, το άρθρο 36 παράγραφος 4 και το άρθρο 46 ανατίθεται στην Επιτροπή για 
διάστηµα πέντε ετών µετά τη 12η ∆εκεµβρίου 2011. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά µε τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο 
εννέα µήνες πριν από τη λήξη του διαστήµατος των πέντε ετών. Η ανάθεση εξουσιών ανανεώνεται σιωπηρά για διαστήµατα ίδιας διάρκειας, εκτός 
εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο αντιταχθεί σε αυτήν την ανανέωση το αργότερο τρεις µήνες πριν από τη λήξη κάθε διαστήµατος. 

3.  Η ανάθεση εξουσιών που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 10 παράγραφος 2, το άρθρο 12 παράγραφος 3, το άρθρο 13 
παράγραφος 4, το άρθρο 18 παράγραφος 5, το άρθρο 19 παράγραφος 2, το άρθρο 21 παράγραφος 2, το άρθρο 23 παράγραφος 2, το άρθρο 30 
παράγραφος 6, το άρθρο 31 παράγραφος 2, το άρθρο 36 παράγραφος 4 και το άρθρο 46 µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγµή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που καθορίζεται στην απόφαση αυτή. Αρχίζει να ισχύει την 
εποµένη ηµέρα από τη δηµοσίευση της απόφασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οιαδήποτε µεταγενέστερη ηµεροµηνία την 
οποία ορίζει σαφώς η απόφαση. ∆εν θίγει την εγκυρότητα τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. 

4.  Η Επιτροπή, µόλις εκδώσει πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, την κοινοποιεί πάραυτα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

5.  Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που έχει εκδοθεί σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 10 παράγραφος 2, το άρθρο 12 παράγραφος 
3, το άρθρο 13 παράγραφος 4, το άρθρο 18 παράγραφος 5, το άρθρο 19 παράγραφος 2, το άρθρο 21 παράγραφος 2, το άρθρο 23 παράγραφος 2, το 
άρθρο 30 παράγραφος 6, το άρθρο 31 παράγραφος 2, το άρθρο 36 παράγραφος 4 και το άρθρο 46 τίθεται σε ισχύ µόνο εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο δεν έχει εκφράσει την αντίθεσή του εντός προθεσµίας δύο µηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσµίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το 
Συµβούλιο, έχουν ενηµερώσει την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να διατυπώσουν αντιρρήσεις. Το διάστηµα αυτό παρατείνεται κατά δύο µήνες µε 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου. 

Άρθρο 52 

∆ιαδικασία επείγοντος 

1.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο τίθενται σε ισχύ αµέσως και εφαρµόζονται εφόσον δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της διαδικασίας του επείγοντος. 

2.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο µπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις σχετικά µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 51 παράγραφος 5. Σε αυτήν την περίπτωση, η Επιτροπή καταργεί χωρίς καθυστέρηση την πράξη µετά την 
κοινοποίηση στην οποία προβαίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο όσον αφορά την απόφασή του να προβάλει αντιρρήσεις. 
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Άρθρο 53 

Κατάργηση 

1.  Οι οδηγίες 87/250/ΕΟΚ, 90/496/ΕΟΚ, 1999/10/ΕΚ, 2000/13/ΕΚ, 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 608/2004 
καταργούνται από τη 13η ∆εκεµβρίου 2014. 

2.  Οι παραποµπές στις καταργούµενες πράξεις νοούνται ως παραποµπές στον παρόντα κανονισµό. 

Άρθρο 54 

Μεταβατικά µέτρα 

1.  Τα τρόφιµα που διατέθηκαν στην αγορά ή επισηµάνθηκαν πριν από τις 13 ∆εκεµβρίου 2014 και δεν συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισµού δύνανται να διατίθενται στην εµπορία µέχρις εξαντλήσεως των αποθεµάτων τους. 

Τα τρόφιµα που διατέθηκαν στην αγορά ή επισηµάνθηκαν πριν από τις 13 ∆εκεµβρίου 2016 και δεν συµµορφώνονται προς την απαίτηση που 
θεσπίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) δύνανται να διατίθενται στην εµπορία µέχρις εξαντλήσεως των αποθεµάτων τους. 

Τα τρόφιµα που διατέθηκαν στην αγορά ή επισηµάνθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και δεν συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις που 
θεσπίζονται στο µέρος Β του παραρτήµατος VI δύνανται να διατίθενται στην εµπορία µέχρις εξαντλήσεως των αποθεµάτων τους. 

2.  Μεταξύ της 13ης ∆εκεµβρίου 2014 και της 13ης ∆εκεµβρίου 2016, σε περίπτωση που η διατροφική δήλωση παρέχεται σε προαιρετική βάση, 
τηρεί τα άρθρα 30 έως 35. 

3.  Παρά την οδηγία 90/496/ΕΟΚ, το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1925/2006, τα τρόφιµα που επισηµαίνονται σύµφωνα µε τα άρθρα 30 έως 35 του παρόντος κανονισµού µπορούν να διατίθενται στην αγορά πριν 
από τις 13 ∆εκεµβρίου 2014. 

Παρά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1162/2009 της Επιτροπής, της 30ής Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε τη θέσπιση µεταβατικών µέτρων για την 
εφαρµογή των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 853/2004, (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου ( 41 ), τα τρόφιµα που επισηµαίνονται σύµφωνα µε το µέρος Β του παραρτήµατος VI του παρόντος κανονισµού µπορούν να 
διατίθενται στην αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014. 

Άρθρο 55 
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Έναρξη ισχύος και ηµεροµηνία εφαρµογής 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφαρµόζεται από τη 13η ∆εκεµβρίου 2014, εξαιρουµένου του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ), το οποίο εφαρµόζεται από τη 13η ∆εκεµβρίου 
2016, και του µέρους Β του παραρτήµατος VI, το οποίο εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014. 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ  

Όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 

1. «διατροφική δήλωση» ή «διατροφική επισήµανση»: οι πληροφορίες που δηλώνουν τα ακόλουθα: 

α) την ενεργειακή αξία, ή 

β) την ενεργειακή αξία και µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες θρεπτικές ουσίες µόνο: 

— λιπαρά (κορεσµένα, µονοακόρεστα, πολυακόρεστα), 

— υδατάνθρακες (σάκχαρα, πολυόλες, άµυλο), 

— αλάτι, 

— εδώδιµες ίνες, 
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— πρωτεΐνες, 

— οποιεσδήποτε από τις βιταµίνες ή τα ανόργανα συστατικά που απαριθµούνται στο σηµείο 1 του µέρους Α του παραρτήµατος ΧΙΙΙ και 
διαπιστώνονται σε σηµαντικές ποσότητες όπως ορίζεται στο σηµείο 2 του µέρους Α του παραρτήµατος ΧΙΙΙ, 

2. «λιπαρά»: το σύνολο των λιπιδίων, συµπεριλαµβανοµένων των φωσφολιπιδίων· 

3. «κορεσµένα»: τα λιπαρά οξέα χωρίς διπλό δεσµό· 

4. «trans»: τα λιπαρά οξέα µε τουλάχιστον ένα µη συνδυασµένο (δηλαδή διακοπτόµενο από τουλάχιστον µία οµάδα µεθυλενίου) διπλό δεσµό άνθρακα-
άνθρακα στη διάταξη trans· 

5. «µονοακόρεστα»: τα λιπαρά οξέα µε ένα διπλό δεσµό cis· 

6. «πολυακόρεστα»: τα λιπαρά οξέα µε δύο ή περισσοτέρους δεσµούς cis, δεσµούς cis - cis χωρισµένους από οµάδες µεθυλενίου· 

7. «υδατάνθρακες»: όλοι οι υδατάνθρακες που µεταβολίζονται από τον ανθρώπινο οργανισµό, συµπεριλαµβανοµένων των πολυολών· 

8. «σάκχαρα»: όλοι οι µονοσακχαρίτες και δισακχαρίτες που περιέχονται στα τρόφιµα, εκτός από τις πολυόλες· 

9. «πολυόλες»: οι αλκοόλες που περιέχουν περισσότερες από δύο οµάδες υδροξυλίου· 

10. «πρωτεΐνες»: η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες υπολογιζόµενη µε τον τύπο: πρωτεΐνη = ολικό άζωτο κατά Kjeldahl × 6,25· 

11. «αλάτι»: το ισοδύναµο περιεκτικότητας σε αλάτι υπολογιζόµενο µε τον τύπο: αλάτι = νάτριο × 2,5· 

12. «εδώδιµες ίνες»: τα υδατανθρακικά πολυµερή µε τρία ή περισσότερα µονοµερή, που δεν πέπτονται ούτε απορροφώνται από το λεπτό έντερο του 
ανθρώπινου οργανισµού και εµπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

— εδώδιµα υδατανθρακικά πολυµερή που απαντώνται σε φυσική µορφή στα τρόφιµα όπως καταναλώνονται, 

— εδώδιµα υδατανθρακικά πολυµερή που έχουν ληφθεί από πρώτες ύλες τροφίµων µε φυσικά, ενζυµικά ή χηµικά µέσα και έχουν ωφέλιµη επίδραση 
στη φυσιολογία του οργανισµού, η οποία έχει καταδειχθεί µε επιστηµονικά στοιχεία γενικής αποδοχής, 
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— εδώδιµα συνθετικά υδατανθρακικά πολυµερή που έχουν ωφέλιµη επίδραση στη φυσιολογία του οργανισµού, η οποία έχει καταδειχθεί µε 
επιστηµονικά στοιχεία γενικής αποδοχής, 

13. «µέση τιµή»: η τιµή που αντιπροσωπεύει καλύτερα την ποσότητα µιας θρεπτικής ουσίας που περιέχεται σε ένα συγκεκριµένο τρόφιµο και εκφράζει 
την ανοχή για τις εποχιακές διακυµάνσεις, για τις καταναλωτικές συνήθειες καθώς και για άλλους παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν την 
πραγµατική τιµή. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΟΥΣΙΕΣ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ∆ΥΣΑΝΕΞΙΕΣ  

▼M2  

1. ∆ηµητριακά που περιέχουν γλουτένη, δηλαδή: σίτος (όπως η όλυρα και ο σίτος khorasan), σίκαλη, κριθάρι, βρώµη ή υβριδικές ποικιλίες τους, και 
προϊόντα µε βάση τα δηµητριακά αυτά, εκτός από: 

α) σιρόπια γλυκόζης µε βάση το σιτάρι, συµπεριλαµβανοµένης της δεξτρόζης ( 42 )· 

β) µαλτοδεξτρίνες µε βάση το σιτάρι ( 43 )· 

γ) σιρόπια γλυκόζης µε βάση το κριθάρι· 

δ) σιτηρά που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή αλκοολούχων αποσταγµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής 
προέλευσης. 

2. Καρκινοειδή και προϊόντα µε βάση τα καρκινοειδή. 

3. Αυγά και προϊόντα µε βάση τα αυγά. 
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4. Ψάρια και προϊόντα µε βάση τα ψάρια, εκτός από: 

α) ζελατίνη ψαριών που χρησιµοποιείται ως φορέας σκευασµάτων βιταµινών ή καροτενοειδών· 

β) ζελατίνη ψαριών ή ιχθυόκολλα που χρησιµοποιείται ως διαυγαστικό µέσο σε µπίρες και οίνους· 

5. Αραχίδες (αράπικα φιστίκια) και προϊόντα µε βάση τις αραχίδες. 

6. Σόγια και προϊόντα µε βάση τη σόγια, εκτός από: 

α) πλήρως ραφιναρισµένο σογιέλαιο και λίπη που προέρχονται από σόγια ( 44 )· 

β) τοκοφερόλες που έχουν αναµειχθεί µε φυσικό τρόπο (E306), φυσική D-άλφα τοκοφερόλη, φυσική D-άλφα οξική τοκοφερόλη, φυσική D-άλφα 
ηλεκτρική τοκοφερόλη από σπέρµατα σόγιας· 

γ) φυτοστερόλες και φυτοστερολεστέρες που προέρχονται από φυτικά έλαια από σπέρµατα σόγιας· 

δ) φυτοστανολεστέρα που παράγεται από στερόλες φυτικών ελαίων από σπέρµατα σόγιας. 

7. Γάλα και προϊόντα µε βάση το γάλα (συµπεριλαµβανοµένης της λακτόζης), εκτός από: 

α) τον ορό γάλακτος που χρησιµοποιείται για την παραγωγή αλκοολούχων αποσταγµάτων συµπεριλαµβανοµένης της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής 
προέλευσης· 

β) λακτιτόλη. 

8. Καρποί µε κέλυφος, δηλαδή: αµύγδαλα (Amygdalus communis L.), φουντούκια (Corylus avellana), καρύδια (Juglans regia), καρύδια κάσιους 
(Anacardium occidentale), καρύδια πεκάν [Carya illinoiesis (Wangenh.) Κ. Koch], καρύδια Βραζιλίας (Bertholletia excelsa), φυστίκια (Pistacia 
vera), καρύδια µακαντάµια ή καρύδια Κουίνσλαντ (Macadamia ternifolia) και προϊόντα µε βάση τα ανωτέρω, εκτός από καρπούς µε κέλυφος 
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή αλκοολούχων αποσταγµάτων συµπεριλαµβανοµένης της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης. 

9. Σέλινο και προϊόντα µε βάση το σέλινο. 

10. Σινάπι και προϊόντα µε βάση το σινάπι. 
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11. Σπόροι σησαµιού και προϊόντα µε βάση τους σπόρους σησαµιού. 

12. Το διοξείδιο του θείου και οι θειώδεις ενώσεις σε συγκεντρώσεις άνω των 10 mg/kg ή 10 mg/litre εκπεφρασµένα ως SO2 που υπολογίζονται στα 
προϊόντα που προσφέρονται έτοιµα για κατανάλωση ή που ανασυστάθηκαν σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

13. Λούπινο και προϊόντα µε βάση το λούπινο. 

14. Μαλάκια και προϊόντα µε βάση τα µαλάκια. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

 

 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ  

ΤΥΠΟΣ Ή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 

1.  Τρόφιµα συσκευασµένα σε ορισµένα αέρια  

1.1.  Τρόφιµα των οποίων η διατηρησιµότητα έχει παραταθεί µε τη 
χρήση αερίων συσκευασίας εγκεκριµένων σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008. 

«συσκευασµένο σε προστατευτική ατµόσφαιρα». 

2.  Τρόφιµα που περιέχουν γλυκαντικά  

2.1.  Τρόφιµα που περιέχουν ένα ή περισσότερα γλυκαντικά 
εγκεκριµένα σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008. 

«µε γλυκαντικά»· η δήλωση αυτή συνοδεύει την ονοµασία του τροφίµου. 

2.2.  Τρόφιµα που περιέχουν ένα ή περισσότερα πρόσθετα σάκχαρα 
και ταυτόχρονα ένα ή περισσότερα γλυκαντικά εγκεκριµένα 

«µε σάκχαρα και γλυκαντικά»· η δήλωση αυτή συνοδεύει την ονοµασία του 
τροφίµου. 
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σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008. 

2.3.  Τρόφιµα που περιέχουν ασπαρτάµη/άλας ασπαρτάµης-
ακετοσουλφάµης εγκεκριµένα σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 1333/2008. 

«περιέχει ασπαρτάµη (πηγή φαινυλαλανίνης)» αναγράφεται στην ετικέτα στις 
περιπτώσεις όπου η ασπαρτάµη/άλας ασπαρτάµης-ακετοσουλφάµης 
περιλαµβάνεται στον κατάλογο συστατικών µόνο µε αναφορά στον αριθµό Ε. 

«περιέχει πηγή φαινυλαλανίνης» αναγράφεται στην ετικέτα στις περιπτώσεις 
όπου η ασπαρτάµη/άλας ασπαρτάµης-ακετοσουλφάµης περιλαµβάνεται στον 
κατάλογο συστατικών µε τη συγκεκριµένη ονοµασία της. 

2.4.  Τρόφιµα µε περιεκτικότητα σε πρόσθετες πολυόλες πάνω από 
10 % εγκεκριµένα σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1333/2008. 

«η υπερβολική κατανάλωση µπορεί να έχει υπακτική δράση». 

3.  Τρόφιµα που περιέχουν γλυκυρριζικό οξύ ή το µετά αµµωνίου άλας του  

3.1.  Είδη ζαχαροπλαστικής ή ποτά που περιέχουν γλυκυρριζικό 
οξύ ή το µετά αµµωνίου άλας του λόγω της προσθήκης της ουσίας 
(των ουσιών) ως τοιαύτης (ως τοιαύτων) ή του φυτού γλυκύρριζα 
(Glycyrrhiza glabra), σε συγκέντρωση τουλάχιστον 100 mg/kg ή 10 
mg/l. 

Η δήλωση «περιέχει γλυκύρριζα» προστίθεται αµέσως µετά τον κατάλογο των 
συστατικών, εκτός εάν ο όρος «γλυκύρριζα» περιλαµβάνεται ήδη στον 
κατάλογο των συστατικών ή στην ονοµασία του τροφίµου. Εάν δεν υπάρχει 
κατάλογος των συστατικών, η δήλωση συνοδεύει την ονοµασία του τροφίµου. 

3.2.  Είδη ζαχαροπλαστικής που περιέχουν γλυκυρριζικό οξύ ή το 
µετά αµµωνίου άλας του λόγω της προσθήκης της ουσίας (των 
ουσιών) ως τοιαύτης (ως τοιαύτων) ή του φυτού γλυκύρριζα 
(Glycyrrhiza glabra), µε συγκέντρωση ίση µε ή ανώτερη από 4 
g/kg. 

Η δήλωση «περιέχει γλυκύρριζα —να αποφεύγεται η υπερβολική κατανάλωση 
σε περίπτωση υπέρτασης» προστίθεται µετά τον κατάλογο των συστατικών. 
Εάν δεν υπάρχει κατάλογος των συστατικών, η δήλωση συνοδεύει την 
ονοµασία του τροφίµου. 

3.3.  Ποτά που περιέχουν γλυκυρριζικό οξύ ή το µετά αµµωνίου 
άλας του λόγω της προσθήκης της ουσίας (των ουσιών) ως 
τοιαύτης (ως τοιαύτων) ή του φυτού γλυκύρριζα (Glycyrrhiza 
glabra), σε συγκέντρωση τουλάχιστον 50 mg/l ή 300 mg/l µε 
περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη ανώτερη του 1,2 % κατ’ 
όγκο (1). 

Η δήλωση «περιέχει γλυκύρριζα —να αποφεύγεται η υπερβολική κατανάλωση 
σε περίπτωση υπέρτασης» προστίθεται µετά τον κατάλογο των συστατικών. 
Εάν δεν υπάρχει κατάλογος των συστατικών, η δήλωση συνοδεύει την 
ονοµασία του τροφίµου. 

4.  Ποτά µε υψηλή περιεκτικότητα καφεΐνης ή τρόφιµα µε προσθήκη καφεΐνης  

4.1.  Ποτά, µε εξαίρεση αυτά που παρασκευάζονται µε βάση τον 
καφέ, το τσάι ή εκχυλίσµατα καφέ ή τσαγιού, των οποίων η 
ονοµασία πώλησης περιέχει τον όρο «καφές» ή «τσάι» και τα 

«Υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη. ∆εν συνιστάται για παιδιά ή εγκύους ή 
θηλάζουσες», στο ίδιο οπτικό πεδίο µε την ονοµασία του ποτού, 
ακολουθούµενη από αναγραφή, σε παρένθεση και σύµφωνα µε το άρθρο 13 
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οποία: 

— προορίζονται για κατανάλωση χωρίς τροποποίηση και περιέχουν 
καφεΐνη, από οποιαδήποτε πηγή, σε αναλογία άνω των 150 mg/l, ή 

— βρίσκονται σε συµπυκνωµένη ή ξηρά µορφή και µετά την 
ανασύσταση περιέχουν καφεΐνη, από οποιαδήποτε πηγή, σε 
αναλογία άνω των 150 mg/l. 

παράγραφος 1 του παρόντος κανονισµού, της περιεκτικότητας σε καφεΐνη, 
εκφραζόµενης σε mg ανά 100 ml. 

4.2.  Τρόφιµα εκτός των ποτών, στα οποία η καφεΐνη προστίθεται 
και επιφέρει φυσιολογικό αποτέλεσµα. 

«Περιέχει καφεΐνη. ∆εν συνιστάται για παιδιά ή εγκύους», στο ίδιο οπτικό 
πεδίο µε την ονοµασία του τροφίµου, ακολουθούµενη από αναγραφή, σε 
παρένθεση και σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 1 του παρόντος 
κανονισµού, της περιεκτικότητας σε καφεΐνη, εκφραζόµενης σε mg ανά 100 
g/ml. Στην περίπτωση συµπληρωµάτων διατροφής, η περιεκτικότητα σε 
καφεΐνη εκφράζεται ανά συνιστώµενη προς ηµερήσια κατανάλωση µερίδα, 
όπως αναγράφεται στην επισήµανση. 

5.  Τρόφιµα στα οποία έχουν προστεθεί φυτοστερόλες, φυτοστερολεστέρες, φυτοστανόλες ή φυτοστανολεστέρες  

5.1.  Τρόφιµα ή συστατικά τροφίµων στα οποία έχουν προστεθεί 
φυτοστερόλες, φυτοστερολεστέρες, φυτοστανόλες ή 
φυτοστανολεστέρες 

(1)  Στο ίδιο οπτικό πεδίο µε το όνοµα του τροφίµου πρέπει να αναγράφεται η 
ένδειξη «µε προσθήκη φυτοστερολών/φυτοστανολών»· 

(2)  το ποσοστό των περιεχοµένων πρόσθετων φυτοστερολών, 
φυτοστερολεστέρων, φυτοστανολών ή φυτοστανολεστέρων (εκφραζόµενο σε 
% ή ως g ελεύθερων φυτοστερολών/φυτοστανολών ανά 100 g ή 100 ml του 
τροφίµου) αναγράφεται στον κατάλογο των συστατικών· 

►M2   

(3)  πληροφορία ότι το προϊόν δεν απευθύνεται σε άτοµα που δεν χρειάζεται να 
ελέγχουν το επίπεδο της χοληστερόλης στο αίµα· 

 ◄  

(4)  αναφέρεται η πληροφορία ότι οι ασθενείς που λαµβάνουν φάρµακα για τη 
µείωση της χοληστερόλης πρέπει να καταναλώνουν το προϊόν υπό ιατρική 
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παρακολούθηση· 

(5)  αναγράφεται καθαρά ότι το τρόφιµο ενδέχεται να µην είναι κατάλληλο για 
τη διατροφή των εγκύων και των θηλαζουσών γυναικών και των παιδιών 
ηλικίας κάτω των πέντε ετών· 

(6)  περιλαµβάνεται η υπόδειξη ότι το τρόφιµο πρέπει να χρησιµοποιείται στο 
πλαίσιο µιας υγιούς διατροφής που περιλαµβάνει την τακτική κατανάλωση 
φρούτων και λαχανικών (τα οποία βοηθούν στη διατήρηση των επιπέδων 
καροτινοειδών)· 

(7)  στο ίδιο οπτικό πεδίο όπου αναγράφεται η δήλωση που ορίζει το σηµείο 
(3) ανωτέρω, δήλωση ότι πρέπει να αποφεύγεται η ηµερήσια κατανάλωση άνω 
των 3 g πρόσθετων φυτοστερολών/φυτοστανολών· 

(8)  παρέχεται ορισµός της µερίδας του συγκεκριµένου τροφίµου ή συστατικού 
τροφίµων (κατά προτίµηση σε g ή ml) µε αναφορά του ποσοστού 
φυτοστερόλης/φυτοστανόλης που περιέχει κάθε µερίδα. 

6.  Κατεψυγµένο κρέας, κατεψυγµένα παρασκευάσµατα κρέατος και κατεψυγµένα µη µεταποιηµένα προϊόντα αλιείας  

6.1.  Κατεψυγµένο κρέας, κατεψυγµένα παρασκευάσµατα κρέατος 
και κατεψυγµένα µη µεταποιηµένα προϊόντα αλιείας 

η ηµεροµηνία κατάψυξης ή η ηµεροµηνία πρώτης κατάψυξης σε περιπτώσεις 
όπου το προϊόν έχει καταψυχθεί περισσότερες από µία φορές, σύµφωνα µε το 
σηµείο 3 του παραρτήµατος X. 

(1)   Το επίπεδο εφαρµόζεται στα προϊόντα όπως προτείνονται έτοιµα προς κατανάλωση ή όπως έχουν ανασυσταθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
παρασκευαστή. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ x  
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ΥΨΟΣ x 

 

Υπόµνηµα: 

 

 

1 Ανιούσα γραµµή 

2 Γραµµή κεφαλαίου 

3 Μεσαία γραµµή 

4 Γραµµή βάσης 

5 Κατιούσα γραµµή 

6 Ύψος x 

7 Μέγεθος γραµµατοσειράς 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ  

1. Μη µεταποιηµένα προϊόντα που περιέχουν ένα µόνον συστατικό ή µία κατηγορία συστατικών· 
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2. Μεταποιηµένα προϊόντα που η µόνη επεξεργασία στην οποία υποβλήθηκαν είναι η ωρίµανση και τα οποία περιέχουν ένα µόνο συστατικό ή κατηγορία 
συστατικών· 

3. Νερά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, συµπεριλαµβανοµένων αυτών των οποίων τα µόνα πρόσθετα συστατικά τους είναι το διοξείδιο 
του άνθρακα και/ή αρωµατικές ύλες· 

4. Βότανα, µπαχαρικά ή µείγµατα αυτών· 

5. Αλάτι και υποκατάστατα αυτού· 

6. Επιτραπέζια γλυκαντικά· 

7. Προϊόντα που καλύπτονται από την οδηγία 1999/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Φεβρουαρίου 1999, για τα 
εκχυλίσµατα καφέ και τα εκχυλίσµατα κιχωρίου ( 45 ), ολόκληροι ή αλεσµένοι κόκκοι καφέ και ολόκληροι ή αλεσµένοι κόκκοι καφέ χωρίς 
καφεΐνη· 

8. Φυτικά αφεψήµατα και αφεψήµατα φρούτων, τσάι, αποτεϊνωµένο τσάι, στιγµιαίο ή διαλυτό τσάι ή εκχύλισµα τσαγιού, τσάι χωρίς καφεΐνης στιγµιαίο 
ή διαλυτό ή εκχύλισµα τσαγιού, που δεν περιέχουν άλλα πρόσθετα συστατικά εκτός από αρωµατικές ύλες που δεν τροποποιούν τη θρεπτική αξία 
του τσαγιού· 

9. Ξίδι που έχει υποστεί ζύµωση, υποκατάστατα ξιδιού, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που έχουν ως µόνο πρόσθετο συστατικό αρωµατικές ύλες· 

10. Αρωµατικές ύλες· 

11. Πρόσθετα τροφίµων· 

12. Τεχνολογικά βοηθήµατα· 

13. Ένζυµα τροφίµων· 

14. Ζελατίνη· 

15. Ουσίες ζελατινοποίησης· 

16. Ζυµοµύκητες· 
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17. Τσίχλες· 

18. Τρόφιµα σε συσκευασίες ή δοχεία, των οποίων η µέγιστη επιφάνεια έχει εµβαδόν µικρότερο από 25 cm2· 

19. Τρόφιµα, περιλαµβανοµένων των χειροποίητων τροφίµων, που παραδίδονται απευθείας από παραγωγό µικρών ποσοτήτων προϊόντων στον τελικό 
καταναλωτή ή σε τοπικά καταστήµατα λιανικής πώλησης που προµηθεύουν άµεσα τον τελικό καταναλωτή. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ  

ΜΕΡΟΣ Α —   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΥ  

1. Η ονοµασία του τροφίµου περιλαµβάνει ή συνοδεύεται από ενδείξεις της φυσικής κατάστασης του τροφίµου ή της ειδικής επεξεργασίας που έχει 
υποστεί (π.χ. σε σκόνη, κατεψυγµένο εκ νέου, λυοφιλιωµένο, βαθείας/ταχείας κατάψυξης, συµπυκνωµένο, καπνιστό) σε κάθε περίπτωση που η 
παράλειψη αυτής της πληροφορίας θα µπορούσε να παραπλανήσει τον αγοραστή. 

2. Στην περίπτωση τροφίµων που έχουν καταψυχθεί πριν από την πώληση και τα οποία πωλούνται αποψυγµένα, η ονοµασία του τροφίµου συνοδεύεται 
από την ένδειξη «αποψυγµένο». 

Η παρούσα απαίτηση δεν εφαρµόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) συστατικά που περιέχονται στο τελικό προϊόν· 

β) τρόφιµα για τα οποία η κατάψυξη είναι τεχνολογικά απαραίτητο στάδιο της διεργασίας παραγωγής· 

γ) τρόφιµα για τα οποία η απόψυξη δεν έχει αρνητική επίπτωση στην ασφάλεια ή στην ποιότητα του τροφίµου. 

Το παρόν σηµείο εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη του σηµείου 1. 
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3. Τρόφιµα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία µε ιοντίζουσα ακτινοβολία φέρουν µια από τις ακόλουθες αναγραφές: 

«ακτινοβοληµένο» ή «επεξεργασµένο µε ιοντίζουσα ακτινοβολία» και άλλες αναγραφές όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Φεβρουαρίου 1999, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών όσον αφορά τα τρόφιµα 
και τα συστατικά τροφίµων που έχουν υποστεί επεξεργασία µε ιοντίζουσα ακτινοβολία ( 46 ). 

4. Σε περίπτωση τροφίµου όπου ένα στοιχείο ή συστατικό που οι καταναλωτές αναµένουν ότι έχει χρησιµοποιηθεί κατά το σύνηθες ή είναι φύσει παρόν 
στο συγκεκριµένο τρόφιµο έχει αντικατασταθεί από διαφορετικό στοιχείο ή συστατικό, η επισήµανση φέρει —πέραν του καταλόγου 
συστατικών— σαφή αναγραφή του στοιχείου ή του συστατικού που έχει χρησιµοποιηθεί για τη µερική ή ολική αντικατάσταση του συνήθως 
χρησιµοποιούµενου ή φύσει παρόντος στοιχείου ή συστατικού: 

α) πλησίον της ονοµασίας του προϊόντος και 

β) χρησιµοποιώντας χαρακτήρες µεγέθους γραµµατοσειράς µε ύψος x τουλάχιστον 75 % του ύψους x της ονοµασίας του προϊόντος και το οποίο δεν 
είναι µικρότερο από το ελάχιστο µέγεθος γραµµατοσειράς που απαιτείται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού. 

5. Στην περίπτωση προϊόντων µε βάση το κρέας, παρασκευασµάτων κρέατος και προϊόντων αλιείας που περιέχουν πρόσθετες πρωτεΐνες, 
συµπεριλαµβανοµένων των υδρολυµένων πρωτεϊνών, διαφορετικής ζωικής προέλευσης, η ονοµασία του τροφίµου φέρει ένδειξη της παρουσίας 
των εν λόγω πρωτεϊνών και της προέλευσής τους. 

6. Στην περίπτωση προϊόντων µε βάση το κρέας και παρασκευασµάτων κρέατος που έχουν τη µορφή τεµαχίου, τεµαχίου µε κόκαλο, φέτας, µερίδας ή 
σφαγίου, η ονοµασία του τροφίµου περιλαµβάνει ένδειξη της παρουσίας πρόσθετου νερού εάν το πρόσθετο νερό υπερβαίνει το 5 % του βάρους 
του τελικού προϊόντος. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν στην περίπτωση προϊόντων αλιείας και παρασκευασµένων προϊόντων αλιείας που έχουν τη 
µορφή τεµαχίου, τεµαχίου µε κόκαλο, φέτας, µερίδας, φιλέτου ή ολόκληρου προϊόντος αλιείας. 

7. Τα προϊόντα µε βάση το κρέας, τα παρασκευάσµατα κρέατος και τα προϊόντα αλιείας τα οποία µπορούν να δώσουν την εντύπωση ότι είναι 
παρασκευασµένα από ολόκληρο κοµµάτι κρέατος ή ψαριού, αλλά στην πραγµατικότητα αποτελούνται από διαφορετικά κοµµάτια συνδυασµένα 
µε άλλα συστατικά, συµπεριλαµβανοµένων των προσθέτων τροφίµων και των ενζύµων τροφίµων ή µε άλλα µέσα, φέρουν την ακόλουθη ένδειξη: 

στη βουλγαρική γλώσσα : «формовано месо» και «формована риба», 
στην ισπανική γλώσσα : «combinado de piezas de carne» και «combinado de piezas de pescado», 
στην τσεχική γλώσσα : «ze spojovaných kousků masa» και «ze spojovaných kousků rybího masa», 
στη δανική γλώσσα : «Sammensatte stykker af kød» και «Sammensatte stykker af fisk», 
στη γερµανική γλώσσα : «aus Fleischstücken zusammengefügt» και «aus Fischstücken zusammengefügt», 
στην εσθονική γλώσσα : «liidetud liha» και «liidetud kala», 
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στην ελληνική γλώσσα : «µορφοποιηµένο κρέας» και «µορφοποιηµένο ψάρι», 
στην αγγλική γλώσσα : «formed meat» και «formed fish», 
στη γαλλική γλώσσα : «viande reconstituée» και «poisson reconstitué», 
στην ιρλανδική γλώσσα : «píosaí feola ceangailte» και «píosaí éisc ceangailte», 
στην ιταλική γλώσσα : «carne ricomposta» και «pesce ricomposto», 
στη λετονική γλώσσα : «formēta gaļa» και «formēta zivs», 
στη λιθουανική γλώσσα : «sudarytas (-a) iš mėsos gabalų» και «sudarytas (-a) iš žuvies gabalų», 
στην ουγγρική γλώσσα : «darabokból újraformázott hús» και «darabokból újraformázott hal», 
στη µαλτέζικη γλώσσα : «laħam rikostitwit» και «ħut rikostitwit», 
στην ολλανδική γλώσσα : «samengesteld uit stukjes vlees» και «samengesteld uit stukjes vis», 
στην πολωνική γλώσσα : «z połączonych kawałków mięsa» και «z połączonych kawałków ryby», 
στην πορτογαλική γλώσσα : «carne reconstituída» και «peixe reconstituído», 
στη ρουµανική γλώσσα : «carne formată» και «carne de pește formată», 
στη σλοβακική γλώσσα : «spájané alebo formované mäso» και «spájané alebo formované ryby», 
στη σλοβενική γλώσσα : «sestavljeno, iz koščkov oblikovano meso» και «sestavljene, iz koščkov oblikovane ribe», 
στη φινλανδική γλώσσα : «paloista yhdistetty liha» και «paloista yhdistetty kala», 
στη σουηδική γλώσσα : «sammanfogade bitar av kött» και «sammanfogade bitar av fisk». 

ΜΕΡΟΣ Β —   ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ «ΚΙΜΑΣ»  

1. Κριτήρια σύνθεσης που έχουν ελεγχθεί βάσει ενός ηµερήσιου µέσου όρου: 

 

 

  Περιεκτικότητα 
σε λίπος 

Αναλογία 
κολλαγόνου/πρωτεΐνης 
κρέατος (1)  

—
  άπαχος 
κιµάς 

≤ 7 % ≤ 12 % 

—
  κιµάς 

≤ 20 % ≤ 15 % 
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µόνο 
από 
βοδινό 
κρέας 

—
  κιµάς 
που 
περιέχει 
χοιρινό 
κρέας 

≤ 30 % ≤ 18 % 

—
  κιµάς 
από 
κρέας 
άλλων 
ειδών 

≤ 25 % ≤ 15 % 

(1)   Η αναλογία κολλαγόνου/πρωτεΐνης κρέατος 
εκφράζεται ως ποσοστό κολλαγόνου σε πρωτεΐνη 
κρέατος. Ως περιεκτικότητα σε κολλαγόνο 
θεωρείται η περιεκτικότητα σε υδροξυπρολίνη 
πολλαπλασιασµένη µε τον συντελεστή 8. 

2. Επιπλέον των απαιτήσεων που προβλέπονται στο κεφάλαιο IV του τµήµατος V του παραρτήµατος III του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, στην 
επισήµανση εµφαίνονται οι ακόλουθες επισηµάνσεις: 

— «ποσοστό λίπους κάτω του …», 

— «αναλογία κολλαγόνου/πρωτεΐνης κάτω του …». 

3. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέψουν τη διάθεση στην εθνική αγορά τους κιµά ο οποίος δεν ικανοποιεί τα κριτήρια του σηµείου 1 του παρόντος 
µέρους, εφόσον ο κιµάς φέρει σήµα που δεν δύναται να συγχέεται µε τα σήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 853/2004. 

ΜΕΡΟΣ Γ —   ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ «ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ»  
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Εάν το περίβληµα προϊόντος αλλαντοποιίας δεν είναι βρώσιµο, πρέπει αυτό να επισηµαίνεται. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ  

ΜΕΡΟΣ Α —   ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΡΟΥΣ  

 

 

Κατηγορία συστατικού ∆ιάταξη σχετικά µε την αναγραφή κατά βάρος 

1.  Πρόσθετο νερό και πτητικά προϊόντα Απαριθµούνται κατά σειρά βάρους στο τελικό προϊόν. Η ποσότητα του 
νερού που προστίθεται ως συστατικό σε ένα τρόφιµο υπολογίζεται µε την 
αφαίρεση από την ολική ποσότητα του τελικού προϊόντος της ολικής 
ποσότητας των άλλων συστατικών που έχουν χρησιµοποιηθεί. Η ποσότητα 
αυτή µπορεί να µη λαµβάνεται υπόψη, αν δεν υπερβαίνει κατά βάρος το 5 % 
του τελικού προϊόντος. Η παρούσα παρέκκλιση δεν εφαρµόζεται στο κρέας, 
στα παρασκευάσµατα κρέατος, στα µη µεταποιηµένα προϊόντα αλιείας και 
στα µη µεταποιηµένα δίθυρα µαλάκια. 

2.  Συστατικά που χρησιµοποιούνται σε συµπυκνωµένη ή 
αφυδατωµένη µορφή και ανασυνιστώνται κατά τη χρονική στιγµή της 
παρασκευής 

Μπορούν να απαριθµούνται κατά σειρά βάρους, όπως καταγράφεται πριν 
από τη συµπύκνωση ή την αφυδάτωσή τους. 

3.  Συστατικά που χρησιµοποιούνται σε συµπυκνωµένα ή 
αφυδατωµένα τρόφιµα, τα οποία προορίζονται για ανασύσταση µε 
την προσθήκη νερού 

Μπορούν να απαριθµούνται κατά σειρά αναλογίας στο ανασυσταθέν προϊόν, 
υπό τον όρον ότι ο κατάλογος των συστατικών συνοδεύεται από έκφραση 
όπως «συστατικά ανασυσταθέντος προϊόντος» ή «συστατικά του έτοιµου 
προς κατανάλωση προϊόντος». 
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4.  Φρούτα, λαχανικά ή µανιτάρια, εκ των οποίων κανένα δεν 
υπερισχύει σηµαντικά από πλευράς βάρους και τα οποία 
χρησιµοποιούνται σε αναλογίες που ποικίλλουν, τα οποία 
χρησιµοποιούνται σε µείγµα ως συστατικά τροφίµου. 

Μπορούν να οµαδοποιούνται στον κατάλογο συστατικών, υπό τον 
χαρακτηρισµό «φρούτα», «λαχανικά» ή «µανιτάρια» ακολουθούµενο από τη 
φράση «σε µεταβαλλόµενες αναλογίες», ακολουθούµενη από κατάλογο των 
φρούτων, λαχανικών ή µανιταριών που περιέχονται. Στις περιπτώσεις αυτές, 
το µείγµα περιλαµβάνεται στον κατάλογο συστατικών σύµφωνα µε το άρθρο 
18 παράγραφος 1, µε βάση το συνολικό βάρος των φρούτων, λαχανικών ή 
µανιταριών που περιέχονται. 

5.  Μείγµατα µπαχαρικών ή βοτάνων, όταν κανένα δεν υπερισχύει 
σηµαντικά σε αναλογία κατά βάρος 

Μπορούν να απαριθµούνται µε διαφορετική σειρά, υπό τον όρον ότι ο 
κατάλογος συστατικών συνοδεύεται από έκφραση όπως «σε ποικίλη 
αναλογία». 

6.  Συστατικά που συνιστούν λιγότερο από 2 % του τελικού 
προϊόντος. 

Μπορούν να απαριθµούνται µε διαφορετική σειρά, µετά τα άλλα συστατικά. 

7.  Συστατικά, παρόµοια ή υποκαταστάσιµα µεταξύ τους που 
ενδέχεται να χρησιµοποιούνται στην παρασκευή ή την προετοιµασία 
ενός τροφίµου χωρίς να µεταβάλλεται η σύνθεση, η φύση ή η 
αντιληπτή αξία του, και εφόσον συνιστούν ποσοστό µικρότερο από 2 
% του τελικού προϊόντος 

Η αναγραφή τους στον κατάλογο συστατικών µπορεί να γίνεται µε την 
ένδειξη «περιέχει … και/ή …», στην περίπτωση κατά την οποία το ένα 
τουλάχιστον µεταξύ δύο το πολύ συστατικών περιέχεται στο τελικό προϊόν. 
Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τα πρόσθετα ή για τα συστατικά που 
απαριθµούνται στο µέρος Γ του παρόντος παραρτήµατος και για τις ουσίες ή 
τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα II και προκαλούν αλλεργίες 
ή δυσανεξίες. 

8.  Έλαια εξευγενισµένα φυτικής προέλευσης Μπορούν να οµαδοποιούνται στον κατάλογο συστατικών, υπό τον 
χαρακτηρισµό «φυτικά έλαια» ακολουθούµενο αµέσως µετά από 
απαρίθµηση ενδείξεων της ειδικής φυτικής προέλευσης, και µπορούν να 
ακολουθούνται από τη φράση «σε µεταβαλλόµενες αναλογίες». Εάν 
συγκεντρώνονται σε οµάδα, τα φυτικά έλαια περιλαµβάνονται στον 
κατάλογο συστατικών σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 1, µε βάση το 
συνολικό βάρος φυτικών ελαίων που περιέχονται. 

Η έκφραση «πλήρως υδρογονωµένο» ή «µερικώς υδρογονωµένο», κατά 
περίπτωση, πρέπει να συνοδεύει την ένδειξη υδρογονωµένου ελαίου. 

9.  Λίπη εξευγενισµένα φυτικής προέλευσης Μπορούν να οµαδοποιούνται στον κατάλογο συστατικών, υπό τον 
χαρακτηρισµό «φυτικά λίπη» ακολουθούµενο αµέσως µετά από απαρίθµηση 
ενδείξεων της ειδικής φυτικής προέλευσης, και µπορούν να ακολουθούνται 
από τη φράση «σε µεταβαλλόµενες αναλογίες». Εάν συγκεντρώνονται σε 
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οµάδα, τα φυτικά λίπη περιλαµβάνονται στον κατάλογο συστατικών 
σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 1, µε βάση το συνολικό βάρος 
φυτικών λιπών που περιέχονται. 

Η έκφραση «πλήρως υδρογονωµένο» ή «µερικώς υδρογονωµένο», κατά 
περίπτωση, πρέπει να συνοδεύει την ένδειξη υδρογονωµένου λίπους. 

ΜΕΡΟΣ Β —   ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙ ΜΙΑΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ  

Με την επιφύλαξη του άρθρου 21, συστατικά που ανήκουν σε µία από τις κατηγορίες τροφίµων που απαριθµούνται παρακάτω και είναι στοιχεία 
άλλου τροφίµου µπορούν να προσδιορίζονται µε την ονοµασία της εν λόγω κατηγορίας αντί της ειδικής τους ονοµασίας. 

 

 

Ορισµός της κατηγορίας τροφίµου Προσδιορισµός 

1.  Έλαια εξευγενισµένα ζωικής προέλευσης «Έλαιο», συνοδευόµενος είτε από 
τον προσδιορισµό «ζωικό», είτε 
την αναγραφή της ειδικής ζωικής 
προέλευσης 

Η έκφραση «πλήρως 
υδρογονωµένο» ή «µερικώς 
υδρογονωµένο» πρέπει, κατά 
περίπτωση, να συνοδεύει την 
αναγραφή υδρογονωµένου ελαίου. 

2.  Λίπη εξευγενισµένα ζωικής προέλευσης «Λίπος», συνοδευόµενος είτε από 
τον προσδιορισµό «ζωικό» είτε 
από την αναγραφή της ειδικής 
ζωικής προέλευσης 

Η έκφραση «πλήρως 
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υδρογονωµένο» ή «µερικώς 
υδρογονωµένο» πρέπει, κατά 
περίπτωση, να συνοδεύει την 
αναγραφή υδρογονωµένου λίπους. 

3.  Μείγµατα αλεύρων από δύο ή περισσότερα είδη δηµητριακών «Άλευρο», ακολουθούµενο από 
απαρίθµηση των ειδών 
δηµητριακών από τα οποία 
προέρχεται, κατά φθίνουσα σειρά 
βάρους. 

4.  Άµυλο κάθε είδους, φυσικό και τροποποιηµένο µε φυσική µέθοδο ή µε ένζυµα «Άµυλο» 

5.  Όλα τα είδη ψαριού, εφόσον το ψάρι αποτελεί συστατικό άλλου τροφίµου και υπό τον όρον ότι η ονοµασία 
και η παρουσίαση του εν λόγω τροφίµου δεν αναφέρονται σε συγκεκριµένο είδος ψαριού 

«Ψάρι» 

6.  Όλα τα είδη τυριού, εφόσον το τυρί ή µείγµα τυριών αποτελεί συστατικό άλλου τροφίµου και υπό τον όρον 
ότι η ονοµασία και η παρουσίαση του εν λόγω τροφίµου δεν αναφέρονται σε συγκεκριµένο είδος τυριού 

«Τυρί(-ιά)» 

7.  Όλα τα είδη µπαχαρικών εφόσον δεν υπερβαίνουν το 2 % του βάρους του τροφίµου «Μπαχαρικά» ή «ανάµεικτα 
µπαχαρικά» 

8.  Όλα τα βότανα ή µέρη βοτάνων που δεν υπερβαίνουν το 2 % του βάρους τροφίµου «Βότανα» ή «ανάµεικτα βότανα» 

9.  Όλα τα παρασκευάσµατα κόµµεων που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή κόµµεος βάσεως για τσίχλες «Κόµµι βάσεως» 

10.  Τριµµένη φρυγανιά οποιασδήποτε προέλευσης «Τριµµένο ψωµί ή φρυγανιά» 

11.  Όλες οι κατηγορίες σακχαρόζης «Ζάχαρη» 

12.  Άνυδρη δεξτρόζη ή µονοϋδρίτης δεξτρόζης «∆εξτρόζη» 

13.  Σιρόπι γλυκόζης και σιρόπι γλυκόζης αφυδατωµένο «Σιρόπι γλυκόζης» 

14.  Όλες οι πρωτεΐνες του γάλακτος (καζεΐνες, καζεϊνικές ενώσεις και πρωτεΐνες του τυρογάλακτος και του 
αφρού γάλακτος) καθώς και τα µείγµατά τους 

«Πρωτεΐνες γάλακτος» 

15.  Βούτυρο κακάου πιέσεως, πλακούντος έκθλιψης ή εξευγενισµένο «Βούτυρο κακάου» 

16.  Όλα τα είδη οίνου, όπως ορίζονται στο παράρτηµα ΧΙβ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του 
Συµβουλίου (1)  

«Οίνος» 

17.  Σκελετικοί µύες (2) θηλαστικών και πτηνών που κρίνονται κατάλληλοι για ανθρώπινη κατανάλωση µε 
φυσικά προσφυόµενο ιστό, όταν η συνολική περιεκτικότητα λιπών και συνδετικού ιστού δεν υπερβαίνει τις 
τιµές που αναφέρονται παρακάτω και όταν το κρέας αποτελεί συστατικό άλλου τροφίµου. Μέγιστες 

«… κρέας» και οι ονοµασίες (3) 
των ζωικών ειδών από τα οποία 
προέρχεται 
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περιεκτικότητες λιπών και συνδετικού ιστού για συστατικά που προσδιορίζονται µε τον όρο «… κρέας» 

 

 

Είδη Περιεκτικότητα 
σε λίπος 

Αναλογία 
κολλαγόνου/πρωτεΐνης 
κρέατος (1)  

—  Θηλαστικά (εκτός 
των κουνελιών και των 
χοιροειδών) και 
µείγµατα ειδών όπου 
επικρατούν τα 
θηλαστικά 

25 % 25 % 

—  Χοιροειδή 30 % 25 % 

—  Πτηνά και κουνέλια 15 % 10 % 

(1)   Η αναλογία κολλαγόνου/πρωτεΐνης κρέατος εκφράζεται ως ποσοστό 
κολλαγόνου σε πρωτεΐνη κρέατος. Ως περιεκτικότητα σε κολλαγόνο 
θεωρείται η περιεκτικότητα σε υδροξυπρολίνη πολλαπλασιασµένη µε τον 
συντελεστή 8. 

Εάν υπάρχει υπέρβαση των µέγιστων ορίων αλλά ικανοποιούνται όλα τα άλλα κριτήρια για τον ορισµό του 
«κρέατος», η περιεκτικότητα σε «… κρέας» πρέπει να προσαρµοσθεί προς τα κάτω και στον κατάλογο 
συστατικών πρέπει να αναφέρεται, εκτός από τον όρο «… κρέας», η παρουσία λίπους και/ή συνδετικού ιστού. 

Από τον παρόντα ορισµό εξαιρούνται τα προϊόντα που καλύπτονται από τον ορισµό «µηχανικά διαχωρισµένο 
κρέας». 

18.  Όλα τα είδη προϊόντων που καλύπτονται από τον ορισµό για το «µηχανικώς διαχωρισµένο κρέας». «µηχανικώς διαχωρισµένο κρέας» 
και οι ονοµασίες (3) των ζωικών 
ειδών από τα οποία προέρχεται 

(1)   ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1. 
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(2)   Το διάφραγµα και οι µασητήρες περιλαµβάνονται στους σκελετικούς µύες, ενώ η καρδιά, η γλώσσα, οι µύες του κεφαλιού (εκτός των 
µασητήρων), οι µύες του καρπού, του ταρσού και της ουράς εξαιρούνται. 

(3)   Για την επισήµανση στα αγγλικά, ο προσδιορισµός αυτός µπορεί να αντικατασταθεί από τη γενική ονοµασία των συστατικών για τα εν λόγω 
ζωικά είδη. 

ΜΕΡΟΣ Γ —   ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ Ή ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ Ε  

Με την επιφύλαξη του άρθρου 21, τα πρόσθετα τροφίµων και ένζυµα τροφίµων, εκτός εκείνων που ορίζονται στο άρθρο 20 στοιχείο β), τα οποία 
ανήκουν σε µια από τις κατηγορίες που απαριθµούνται στο παρόν µέρος, πρέπει να προσδιορίζονται µε την ονοµασία της εν λόγω κατηγορίας, 
ακολουθούµενη από την ειδική ονοµασία τους ή, ανάλογα µε την περίπτωση, τον αριθµό Ε. Στην περίπτωση που ένα συστατικό ανήκει σε 
πλείονες κατηγορίες, αναγράφεται εκείνη που αντιστοιχεί στην κύρια λειτουργία του µέσα στο συγκεκριµένο τρόφιµο. 

Μέσο οξίνισης 

Ρυθµιστής οξύτητας 

Αντισυσσωµατωτικό 

Αντιαφριστικό 

Αντιοξειδωτικό 

∆ιογκωτικό 

Χρωστική ουσία 

Γαλακτωµατοποιητής 

Γαλακτωµατοποιητικά άλατα ( 47 ) 

Σκληρυντικό 

Ενισχυτικό γεύσης 
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Βελτιωτικό αλεύρων 

Αφριστικοί παράγοντες 

Πηκτωµατογόνο 

Υλικό για γλασάρισµα 

Υγροσκοπικό µέσο 

Τροποποιηµένο άµυλο ( 48 ) 

Συντηρητικό 

Προωστικό αέριο 

∆ιογκωτικό αρτοποιίας 

Συµπλοκοποιητές 

Σταθεροποιητής 

Γλυκαντικό 

Πυκνωτικό µέσο 

ΜΕΡΟΣ ∆ —   ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ  

1. Οι αρωµατικές ύλες αναφέρονται µε τους όρους: 

— «αρωµατική(-ές) ύλη(-ες)» ή µε ειδικότερη ονοµασία ή περιγραφή της αρωµατικής ύλης, εάν το αρωµατικό συστατικό περιέχει αρωµατικές ύλες, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία β), γ), δ), ε), στ), ζ) και η) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008· 
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— «άρτυµα(-ύµατα) καπνιστών τροφίµων» ή «άρτυµα(-ύµατα) καπνιστών τροφίµων που παράγεται(-ονται) από τρόφιµο(-α) ή κατηγορία τροφίµων 
ή πηγή(-ές)» (π.χ. «άρτυµα καπνιστών τροφίµων που παράγεται από οξιά»), εάν το αρωµατικό συστατικό περιέχει αρωµατικές ύλες, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 και προσδίδει καπνιστό άρωµα στο τρόφιµο. 

2. Ο όρος «φυσικό» για την περιγραφή των αρωµατικών υλών χρησιµοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008. 

3. Η κινίνη και/ή η καφεΐνη που χρησιµοποιείται ως αρωµατική ύλη στην παραγωγή ή την παρασκευή τροφίµου αναφέρεται µε την ονοµασία της στον 
κατάλογο συστατικών αµέσως µετά τον όρο «αρωµατική(-ές) ύλη(-ες)». 

ΜΕΡΟΣ Ε —   ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ  

1. Ένα σύνθετο συστατικό µπορεί να αναγράφεται στον κατάλογο των συστατικών µε την ονοµασία του, εφόσον αυτή προβλέπεται από τη νοµοθεσία ή 
έχει καθιερωθεί από τη χρήση, κατά φθίνουσα σειρά περιεκτικότητας και ακολουθούµενη αµέσως από απαρίθµηση των δικών του συστατικών. 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 21, ο κατάλογος συστατικών για σύνθετα συστατικά δεν είναι υποχρεωτικός: 

α) όταν η σύσταση του σύνθετου συστατικού ορίζεται στις τρέχουσες ενωσιακές διατάξεις και στον βαθµό που το σύνθετο συστατικό αντιστοιχεί σε 
λιγότερο από το 2 % του τελικού προϊόντος· ωστόσο, η παρούσα διάταξη δεν ισχύει για πρόσθετα τροφίµων, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 
20 στοιχεία α) έως δ)· 

β) για σύνθετα συστατικά που αποτελούνται από µείγµατα µπαχαρικών και/ή βοτάνων που αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 2 % του τελικού 
προϊόντος, µε εξαίρεση τα πρόσθετα τροφίµων, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 20 στοιχεία α) έως δ), ή 

γ) όταν το σύνθετο συστατικό είναι τρόφιµο για το οποίο δεν απαιτείται κατάλογος συστατικών από τις ενωσιακές διατάξεις. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ  
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1. Η ποσοτική αναγραφή των συστατικών δεν απαιτείται: 

α) όσον αφορά συστατικό ή κατηγορία συστατικών: 

i) των οποίων το καθαρό στραγγισµένο βάρος δηλώνεται σύµφωνα µε το σηµείο 5 του παραρτήµατος ΙΧ, 

ii) για τις οποίες είναι ήδη υποχρεωτική η αναφορά των ποσοτήτων στην επισήµανση, δυνάµει των ενωσιακών διατάξεων, 

iii) που χρησιµοποιούνται σε µικρές ποσότητες για αρωµατισµό ή 

iv) που, ενώ εµφανίζονται στην ονοµασία του τροφίµου, δεν είναι καθοριστικά για την επιλογή του καταναλωτή στο κράτος µέλος εµπορίας, επειδή η 
διακύµανση της ποσότητας δεν είναι ουσιώδης για τον χαρακτηρισµό του τροφίµου ή τέτοιας φύσεως ώστε να το διακρίνει από άλλα παρόµοια 
προϊόντα· 

β) όταν ειδικές ενωσιακές διατάξεις ορίζουν επακριβώς την ποσότητα του συστατικού ή της κατηγορίας συστατικών, χωρίς να προβλέπεται η 
αναγραφή της στην επισήµανση, ή 

γ) στις περιπτώσεις που ορίζονται στο παράρτηµα VII µέρος Α σηµεία 4 και 5. 

2. Το άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) δεν ισχύει για: 

α) κάθε συστατικό ή κατηγορία συστατικών που καλύπτεται από την ένδειξη «µε γλυκαντικά» ή «µε σάκχαρα και γλυκαντικά», εάν η ένδειξη αυτή 
συνοδεύει την ονοµασία του τροφίµου, σύµφωνα µε το παράρτηµα III, ή 

β) κάθε πρόσθετη βιταµίνη και ανόργανο στοιχείο, εάν η εν λόγω ουσία εµπίπτει στη διατροφική δήλωση. 

3. Η αναγραφή της ποσότητας ενός συστατικού ή µιας κατηγορίας συστατικών: 

α) εκφράζεται ως ποσοστό, το οποίο αντιστοιχεί στην ποσότητα του συστατικού ή των συστατικών κατά τη στιγµή της χρησιµοποίησής τους, και 

β) περιλαµβάνεται είτε στην ονοµασία του τροφίµου είτε αµέσως δίπλα από αυτήν ή στον κατάλογο συστατικών σε συνδυασµό µε το εν λόγω 
συστατικό ή την κατηγορία συστατικών. 

4. Κατά παρέκκλιση από το σηµείο 3: 
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α) όταν τα τρόφιµα έχουν απολέσει υγρασία κατόπιν θερµικής ή άλλης επεξεργασίας, η ποσότητα εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία η οποία 
αντιστοιχεί στις ποσότητες των χρησιµοποιηθέντων συστατικών, αναγόµενες στο τελικό προϊόν, εκτός εάν αυτή η ποσότητα ή η αναγραφόµενη 
στην επισήµανση συνολική ποσότητα όλων των συστατικών υπερβαίνει το 100 %, οπότε η ποσότητα εκφράζεται µε βάση το βάρος του ή των 
χρησιµοποιηθέντων συστατικών για την παρασκευή 100 g τελικού προϊόντος· 

β) οι ποσότητες των πτητικών συστατικών αναγράφονται κατά σειρά βάρους στο τελικό προϊόν· 

γ) η ποσότητα των συστατικών που χρησιµοποιούνται σε συµπυκνωµένη ή αφυδατωµένη µορφή και ανασυνιστώνται κατά την παρασκευή είναι 
δυνατόν να αναγράφεται µε τη σειρά αναλογίας κατά βάρος πριν από τη συµπύκνωση ή την αφυδάτωση· 

δ) όταν πρόκειται για συµπυκνωµένα ή αφυδατωµένα τρόφιµα στα οποία πρέπει να προστεθεί νερό, οι αναγραφόµενες ποσότητες των συστατικών είναι 
δυνατόν να αναγράφονται µε βάση την αναλογία κατά βάρος στο ανασυσταθέν προϊόν. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

1. Η δήλωση της καθαρής ποσότητας δεν είναι υποχρεωτική στην περίπτωση τροφίµων: 

α) τα οποία υπόκεινται σε σηµαντικές απώλειες του όγκου ή τους βάρους τους και που πωλούνται µε το κοµµάτι ή ζυγίζονται ενώπιον του αγοραστή· 

β) των οποίων η καθαρή ποσότητα είναι µικρότερη από 5 g ή 5 ml· ωστόσο, η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται για τα µπαχαρικά και τα βότανα, ή 

γ) τα οποία κανονικά πωλούνται µε το κοµµάτι, εφόσον ο αριθµός των κοµµατιών θα διακρίνεται καθαρά και θα µετριέται εύκολα απ’ έξω ή, εάν όχι, 
θα δηλώνεται στη σήµανση. 

2. Όταν η αναγραφή ορισµένου τύπου ποσότητας (όπως η ονοµαστική ποσότητα, η ελάχιστη ποσότητα, η µέση ποσότητα) απαιτείται από τις ενωσιακές 
διατάξεις ή, αν δεν υπάρχουν τέτοιες, από τις εθνικές διατάξεις, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, η ποσότητα αυτή θεωρείται ως η 
καθαρή ποσότητα. 
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3. Όταν µια προσυσκευασία αποτελείται από δύο ή περισσότερες αυτοτελείς προσυσκευασίες που περιέχουν την ίδια ποσότητα του ίδιου προϊόντος, η 
αναγραφή της καθαρής ποσότητας δίνεται µε αναφορά της καθαρής ποσότητας που περιέχεται σε κάθε αυτοτελή συσκευασία και του ολικού 
αριθµού των συσκευασιών αυτών. Η αναγραφή αυτών των στοιχείων δεν είναι, ωστόσο, υποχρεωτική, όταν ο ολικός αριθµός των αυτοτελών 
συσκευασιών διακρίνεται σαφώς και είναι δυνατόν να µετρηθεί εύκολα απ’ έξω και όταν µία τουλάχιστον αναγραφή της καθαρής ποσότητας που 
περιέχεται σε κάθε αυτοτελή συσκευασία είναι δυνατόν να διακρίνεται καθαρά απ’ έξω. 

4. Όταν ένα προσυσκευασµένο προϊόν αποτελείται από δύο ή περισσότερες αυτοτελείς συσκευασίες που δεν θεωρούνται µονάδες πωλήσεως, η ένδειξη 
της καθαρής ποσότητας δίνεται µε αναγραφή της ολικής καθαρής ποσότητας και του ολικού αριθµού των αυτοτελών συσκευασιών. 

5. Όταν ένα στερεό τρόφιµο παρουσιάζεται µέσα σε υγρό κάλυψης, αναγράφεται και το καθαρό στραγγισµένο βάρος του τροφίµου αυτού. Αν το 
τρόφιµο έχει γλασαριστεί, το δηλωµένο καθαρό βάρος του τροφίµου δεν περιλαµβάνει αυτό του γλάσου. 

Για τους σκοπούς του παρόντος σηµείου, ως «υγρό κάλυψης» νοείται ένα από τα κατωτέρω προϊόντα, ενδεχοµένως σε µείγµατα µεταξύ τους και σε 
κατάσταση κατάψυξης ή ταχείας κατάψυξης, εφόσον το υγρό δεν αποτελεί παρά απλή προσθήκη σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία του 
παρασκευάσµατος αυτού και δεν αποτελεί συνεπώς αποφασιστικό παράγοντα για την αγορά: νερό, υδατικά διαλύµατα αλάτων, άλµη, υδατικά 
διαλύµατα βρώσιµων οξέων, ξίδι, υδατικά διαλύµατα σακχάρων, υδατικά διαλύµατα άλλων γλυκαντικών ουσιών, χυµοί φρούτων ή λαχανικών 
στην περίπτωση φρούτων ή λαχανικών. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ  

1. Η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας αναγράφεται ως εξής: 

α) Πριν από την ηµεροµηνία πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: 

— «Ανάλωση κατά προτίµηση πριν από …», εφόσον περιλαµβάνεται και η ακριβής ηµέρα, 

— «Ανάλωση κατά προτίµηση πριν από το τέλος …», στις υπόλοιπες περιπτώσεις. 
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β) Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο στοιχείο α) συνοδεύονται: 

— από την ίδια την ηµεροµηνία, ή 

— από αναφορά η οποία παραπέµπει στο σηµείο της επισήµανσης όπου αναγράφεται η ηµεροµηνία. 

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

γ) Η ηµεροµηνία αναγράφεται σε µη κωδικοποιηµένη µορφή και συνίσταται, κατά σειρά, από την ηµέρα, τον µήνα και ενδεχοµένως το έτος. 

Πάντως, στην περίπτωση τροφίµων: 

— µε διατηρησιµότητα µικρότερη από τρεις µήνες, αρκεί η αναγραφή της ηµέρας και του µήνα, 

— µε διατηρησιµότητα µεγαλύτερη από τρεις µήνες, αλλά όχι µεγαλύτερη από 18 µήνες, αρκεί η αναγραφή του µήνα και του έτους, 

— για τρόφιµα µε διατηρησιµότητα µεγαλύτερη από 18 µήνες, αρκεί η αναγραφή του έτους. 

δ) Με την επιφύλαξη των ενωσιακών διατάξεων σχετικά µε άλλες αναγραφές της ηµεροµηνίας, η αναγραφή της ηµεροµηνίας ελάχιστης 
διατηρησιµότητας δεν απαιτείται: 

— για νωπά φρούτα και λαχανικά, στα οποία περιλαµβάνονται και οι πατάτες, τα οποία δεν έχουν αποφλοιωθεί, κοπεί ή υποστεί παρόµοια 
επεξεργασία· η παρέκκλιση αυτή δεν εφαρµόζεται στους βλαστάνοντες σπόρους και στα παρόµοια προϊόντα, όπως τα φύτρα ψυχανθών, 

— για τους οίνους, τους οίνους λικέρ, τους αφρώδεις οίνους, τους αρωµατικούς οίνους και τα παρόµοια προϊόντα που προέρχονται από διάφορα 
φρούτα εκτός από το σταφύλι, καθώς και για τα ποτά του κωδικού ΣΟ 2206 00 που παράγονται από σταφύλι ή γλεύκος σταφυλιού, 

— για τα ποτά µε κατ’ όγκον περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη τουλάχιστον 10 %, 

— για τα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής τα οποία, από τη φύση τους, καταναλώνονται συνήθως µέσα σε 24 ώρες από την παρασκευή 
τους, 

— για το ξίδι, 
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— για το µαγειρικό άλας, 

— για τα σάκχαρα σε στερεά µορφή, 

— για τα σακχαρώδη προϊόντα που αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από αρωµατισµένα και/ή χρωµατισµένα σάκχαρα, 

— για τις τσίχλες και τα παρόµοια προϊόντα για µάσηµα. 

2. Η ηµεροµηνία «ανάλωση έως» αναγράφεται ως εξής: 

α) Πρέπει να προηγείται η φράση «ανάλωση έως …». 

β) Η φράση του στοιχείου α) συνοδεύεται: 

— από την ίδια την ηµεροµηνία, ή 

— από αναφορά η οποία παραπέµπει στο σηµείο της επισήµανσης όπου αναγράφεται η ηµεροµηνία. 

Οι ενδείξεις αυτές ακολουθούνται από την περιγραφή των συνθηκών αποθήκευσης οι οποίες πρέπει να τηρούνται. 

γ) Η ηµεροµηνία αναγράφεται σε µη κωδικοποιηµένη µορφή και συνίσταται, κατά σειρά, από την ηµέρα, τον µήνα και ενδεχοµένως το έτος. 

δ) Η ηµεροµηνία «ανάλωσης πριν από» αναγράφεται σε κάθε προσυσκευασµένη ατοµική µερίδα. 

3. Η ηµεροµηνία της κατάψυξης ή η ηµεροµηνία της πρώτης κατάψυξης όπως αναφέρεται στο σηµείο 6 του παραρτήµατος III αναγράφεται ως εξής: 

α) Προηγούνται οι λέξεις «Καταψύχθηκε στις …». 

β) Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο στοιχείο α) συνοδεύονται: 

— από την ίδια την ηµεροµηνία ή 

— από αναφορά η οποία παραπέµπει στο σηµείο της επισήµανσης όπου αναγράφεται η ηµεροµηνία. 

γ) Η ηµεροµηνία συνίσταται, κατά σειρά, από την ηµέρα, τον µήνα και το έτος και αναγράφεται σε µη κωδικοποιηµένη µορφή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI 

 

 

ΕΙ∆Η ΚΡΕΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Ή ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  

Κωδικοί ΣΟ 

(συνδυασµένη 
ονοµατολογία 2010) 

Περιγραφή 

0203 Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρηµένα µε 
απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 

0204 Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, 
διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 

Ex02 07 Κρέατα πουλερικών της κλάσης 0105, νωπά, 
διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ 

ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ  
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Ο πραγµατικός ογκοµετρικός αλκοολικός τίτλος ποτών µε περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη µεγαλύτερη από 1,2 % κατ’ όγκον περιέχει ένα 
δεκαδικό ψηφίο κατ’ ανώτατο όριο. Ακολουθείται από το σύµβολο «% vol.» του οποίου µπορεί να προηγείται η λέξη «αλκοόλη» ή η 
συντοµογραφία «alc». 

Ο αλκοολικός τίτλος καθορίζεται στους 20 °C. 

Οι θετικές και αρνητικές επιτρεπόµενες ανοχές όσον αφορά την αναγραφή του αλκοολικού τίτλου κατ’ όγκον, εκφραζόµενες σε απόλυτες τιµές, 
απαριθµούνται στον ακόλουθο πίνακα. Ισχύουν µε επιφύλαξη των ανοχών που προκύπτουν από τη µέθοδο ανάλυσης που χρησιµοποιείται για τον 
προσδιορισµό του αλκοολικού τίτλου. 

 

 

Περιγραφή του ποτού Θετική ή 
αρνητική ανοχή 

1.  Μπίρες του κωδικού ΣΟ 2203 00 µε αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει τα 5,5 % vol.· µη αφρίζοντα ποτά του κωδικού ΣΟ 
2206 00 που προέρχονται από σταφύλια· 

0,5 % vol. 

2.  Μπίρες µε αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει τα 5,5 % vol.· αφρίζοντα ποτά του κωδικού ΣΟ 2206 00 που προέρχονται από 
σταφύλια, µηλίτες, απίτες, οίνοι από φρούτα και συναφείς οίνοι, που παράγονται από φρούτα εκτός των σταφυλιών, είτε µη 
αφρώδη είτε ηµιαφρώδη ή αφρώδη· υδρόµελι· 

1 % vol. 

3.  Ποτά που περιέχουν εµβρεγµένα φρούτα ή µέρη φυτών· 1,5 % vol. 

4.  Κάθε άλλο ποτό µε περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη από 1,2 % κατ’ όγκον. 0,3 % vol. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII 

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  
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ΜΕΡΟΣ Α —   ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
(ΕΝΗΛΙΚΕΣ)  

1.   Βιταµίνες και ανόργανα συστατικά που µπορούν να δηλώνονται και οι διατροφικές τους τιµές αναφοράς (∆ΤΑ)  

 

 

Βιταµίνη A (µg) 800 

Βιταµίνη D (µg) 5 

Βιταµίνη E (mg) 12 

Βιταµίνη K (µg) 75 

Βιταµίνη C (mg) 80 

Θειαµίνη (mg) 1,1 

Ριβοφλαβίνη (mg) 1,4 

Νιασίνη (mg) 16 

Βιταµίνη B6 (mg) 1,4 

Φολικό οξύ (µg) 200 

Βιταµίνη B12 (µg) 2,5 

Βιοτίνη (µg) 50 

Παντοθενικό οξύ (mg) 6 

Κάλιο (mg) 2 000 

Χλώριο (mg) 800 

Ασβέστιο (mg) 800 

Φωσφόρος (mg) 700 

Μαγνήσιο (mg) 375 

Σίδηρος (mg) 14 

Ψευδάργυρος (mg) 10 
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Χαλκός (mg) 1 

Μαγγάνιο (mg) 2 

Φθόριο (mg) 3,5 

Σελήνιο (µg) 55 

Χρώµιο (µg) 40 

Μολυβδαίνιο (µg) 50 

Ιώδιο (µg) 150 

2.   Σηµαντική ποσότητα βιταµινών και ανόργανων συστατικών  

Κατά κανόνα, στον καθορισµό του τι συνιστά σηµαντική ποσότητα θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι τιµές που ακολουθούν: 

— 15 % των διατροφικών τιµών αναφοράς που ορίζονται στο σηµείο 1, ανά 100 g ή 100 ml στην περίπτωση προϊόντων εκτός ποτών· 

— 7,5 % των διατροφικών τιµών αναφοράς που ορίζονται στο σηµείο 1, ανά 100 ml στην περίπτωση των ποτών· ή 

— 15 % των διατροφικών τιµών αναφοράς που ορίζονται στο σηµείο 1, ανά µερίδα εάν η συσκευασία περιέχει µία µόνο µερίδα. 

ΜΕΡΟΣ Β —   ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ 
ΤΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΕΝΗΛΙΚΕΣ)  

 

 

Ενέργεια ή 
θρεπτική 
ουσία 

Προσλαµβανόµενη 
ποσότητα 
αναφοράς 

Ενέργεια 8 400 kJ/2 000 kcal 

Συνολικά 
λιπαρά 

70 g 

Κορεσµένα 20 g 
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Υδατάνθρακες 260 g 

Σάκχαρα 90 g 

Πρωτεΐνη 50 g 

Αλάτι 6 g 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Η δηλούµενη τιµή ενέργειας υπολογίζεται µε τη χρήση των ακόλουθων συντελεστών µετατροπής: 

 

 

—  υδατάνθρακες 
(εκτός των πολυολών) 

17 kJ/g - 4 
kcal/g 

—  πολυόλες 10 kJ/g - 
2,4 kcal/g 

—  πρωτεΐνες 17 kJ/g - 4 
kcal/g 

—  λιπαρά 37 kJ/g - 9 
kcal/g 

—  salatrims 25 kJ/g - 6 
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kcal/g 

—  αλκοόλη (αιθανόλη) 29 kJ/g - 7 
kcal/g 

—  οργανικά οξέα 13 kJ/g - 3 
kcal/g 

—  εδώδιµες ίνες 8 kJ/g - 2 
kcal/g 

—  ερυθριτόλη 0 kJ/g - 0 
kcal/g 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV 

ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ  

Οι µονάδες µέτρησης που χρησιµοποιούνται στη διατροφική δήλωση για την ενέργεια [kilojoules (kJ) και χιλιοθερµίδες (kcal)] και τη µάζα 
[γραµµάρια (g), χιλιοστόγραµµα (mg) και µικρογραµµάρια (µg)] και η σειρά παρουσίασης των πληροφοριών είναι, κατά περίπτωση, οι εξής: 

 

 

ενέργεια kJ/kcal 

λιπαρά g 

εκ των οποίων 

—  κορεσµένα g 

— g 
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  µονοακόρεστα 

—
  πολυακόρεστα 

g 

υδατάνθρακες g 

εκ των οποίων 

—  σάκχαρα g 

—  πολυόλες g 

—  άµυλο g 

εδώδιµες ίνες g 

πρωτεΐνες g 

αλάτι g 

βιταµίνες και 
ανόργανα 
συστατικά 

οι µονάδες που 
ορίζονται στο 
παράρτηµα ΧΙΙΙ 
µέρος Α σηµείο 
1 

 

 

( 1 ) ΕΕ C 77 της 31.3.2009, σ. 81. 

( 2 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 (ΕΕ C 236 E της 12.8.2011, σ. 187) και θέση του Συµβουλίου σε πρώτη 
ανάγνωση της 21ης Φεβρουαρίου 2011 (ΕΕ C 102 E της 2.4.2011, σ. 1). Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 (δεν έχει 
ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της 29ης Σεπτεµβρίου 2011 

( 3 ) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1. 

( 4 ) ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22. 

( 5 ) ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29. 
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( 6 ) ΕΕ L 276 της 6.10.1990, σ. 40. 

( 7 ) ΕΕ L 113 της 30.4.1987, σ. 57. 

( 8 ) ΕΕ L 69 της 16.3.1999, σ. 22. 

( 9 ) ΕΕ L 191 της 19.7.2002, σ. 20. 

( 10 ) ΕΕ L 97 της 1.4.2004, σ. 44. 

( 11 ) ΕΕ L 27 της 31.1.2008, σ. 12. 

( 12 ) ΕΕ L 43 της 14.2.1997, σ. 1. 

( 13 ) 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 (ΕΕ L 204 της 
11.8.2000, σ. 1). 

( 14 ) Οδηγία 2001/110/ΕΚ του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, για το µέλι (ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 47). 

( 15 ) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης ∆εκεµβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρµογής των κανονισµών (ΕΚ) 
αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συµβουλίου στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1). 

( 16 ) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 1999, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας (ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22). 

( 17 ) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000. 

( 18 ) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2002, για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου (ΕΕ L 155 της 
14.6.2002, σ. 27). 

( 19 ) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1. 

( 20 ) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1. 
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( 21 ) ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 9. 

( 22 ) ΕΕ C 187 E της 24.7.2008, σ. 160. 

( 23 ) ΕΕ C 77 της 31.3.2009, σ. 81. 

( 24 ) ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1. 

( 25 ) ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 26. 

( 26 ) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13. 

( 27 ) ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1. 

( 28 ) ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 7. 

( 29 ) ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 16. 

( 30 ) ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 34. 

( 31 ) ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55. 

( 32 ) ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 21. 

( 33 ) ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 1. 

( 34 ) ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12. 

( 35 ) ΕΕ L 183 της 12.7.2002, σ. 51. 

( 36 ) ΕΕ L 164 της 26.6.2009, σ. 45. 

( 37 ) ΕΕ L 124 της 20.5.2009, σ. 21. 

( 38 ) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37. 
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( 39 ) ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18». 

( 40 ) ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18». 

( 41 ) ΕΕ L 314 της 1.12.2009, σ. 10. 

( 42 ) Και τα προϊόντα τους, στον βαθµό που η επεξεργασία την οποία έχουν υποστεί δεν είναι πιθανό να αυξήσει το επίπεδο αλλεργιογένεσης που 
εκτιµήθηκε από την ΕΑΑΤ για το σχετικό προϊόν από το οποίο προέρχονται. 

( 45 ) ΕΕ L 66 της 13.3.1999, σ. 26. 

( 46 ) ΕΕ L 66 της 13.3.1999, σ. 16. 

( 47 ) Μόνο για τα ανακατεργασµένα τυριά και τα προϊόντα µε βάση το ανακατεργασµένο τυρί. 

( 48 ) ∆εν απαιτείται ένδει 

ΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ 

της 25ης Οκτωβρίου 2011 

σχετικά µε την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισµών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 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 της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 1 ), 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία ( 2 ), 
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 
(1) Το άρθρο 169 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει ότι η Ένωση πρέπει να συµβάλλει στην επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών µε τα µέτρα που θεσπίζει σύµφωνα µε το άρθρο 114. 

(2) Η ελεύθερη κυκλοφορία ασφαλών και υγιεινών τροφίµων είναι θεµελιώδης πτυχή της εσωτερικής αγοράς και συµβάλλει σηµαντικά στην υγεία 
και την ευηµερία των πολιτών, καθώς και στη διασφάλιση των κοινωνικών και οικονοµικών τους συµφερόντων. 

(3) Προκειµένου να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των καταναλωτών και να εξασφαλισθεί το δικαίωµά τους για πληροφόρηση, 
θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι οι καταναλωτές είναι κατάλληλα ενηµερωµένοι όσον αφορά τα τρόφιµα που καταναλώνουν. Οι επιλογές των 
καταναλωτών είναι δυνατόν να επηρεασθούν, µεταξύ άλλων, από υγειονοµικούς, οικονοµικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 
δεοντολογικούς προβληµατισµούς. 

(4) Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον 
καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των τροφίµων ( 3 ), είναι γενική αρχή της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα να 
παρέχεται βάση ώστε οι καταναλωτές να µπορούν να επιλέγουν ενήµεροι τα τρόφιµα που καταναλώνουν και να εµποδίζονται οποιεσδήποτε 
άλλες πρακτικές που ενδέχεται να παραπλανήσουν τον καταναλωτή. 

(5) Η οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές των 
επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά ( 4 ) καλύπτει ορισµένες πτυχές της παροχής πληροφοριών στους καταναλωτές, 
ειδικότερα µε σκοπό την πρόληψη παραπλανητικών ενεργειών και παραλείψεων πληροφόρησης. Οι γενικές αρχές όσον αφορά τις αθέµιτες 
εµπορικές πρακτικές θα πρέπει να συµπληρωθούν µε ειδικούς κανόνες σχετικά µε την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα στους 
καταναλωτές. 

(6) Οι ενωσιακοί κανόνες περί της επισήµανσης των τροφίµων που ισχύουν για όλα τα τρόφιµα περιέχονται στην οδηγία 2000/13/ΕΚ 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 ( 5 ). Οι περισσότερες από τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας χρονολογούνται 
από το 1978 και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν. 

(7) Η οδηγία 90/496/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 1990, σχετικά µε τους κανόνες επισήµανσης των τροφίµων όσον αφορά τις 
τροφικές τους ιδιότητες ( 6 ), θεσπίζει κανόνες για το περιεχόµενο και την παρουσίαση των διατροφικών πληροφοριών στα προσυσκευασµένα 
τρόφιµα. Σύµφωνα µε αυτούς τους κανόνες, η αναγραφή των διατροφικών πληροφοριών είναι προαιρετική, εκτός εάν υπάρχει ισχυρισµός επί 
θεµάτων διατροφής όσον αφορά το τρόφιµο. Οι περισσότερες από τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας χρονολογούνται από το 1990 και, ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν. 

(8) Οι απαιτήσεις γενικής επισήµανσης συµπληρώνονται µε διάφορες διατάξεις που εφαρµόζονται σε όλα τα τρόφιµα σε ιδιαίτερες συνθήκες ή σε 
ορισµένες κατηγορίες τροφίµων. Επιπλέον, υπάρχουν πολλοί ειδικοί κανόνες οι οποίοι εφαρµόζονται σε συγκεκριµένα τρόφιµα. 

(9) Μολονότι οι αρχικοί στόχοι και τα βασικά στοιχεία της τρέχουσας νοµοθεσίας σχετικά µε την επισήµανση εξακολουθούν να ισχύουν, αυτή 
πρέπει να εξορθολογισθεί, προκειµένου να διασφαλισθούν ευκολότερη συµµόρφωση και µεγαλύτερη σαφήνεια για τους συµφεροντούχους, και 
να εκσυγχρονισθεί, προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι νέες εξελίξεις στον τοµέα των πληροφοριών για τα τρόφιµα. Ο παρών κανονισµός 
αφενός µεν εξυπηρετεί τα συµφέροντα της εσωτερικής αγοράς µε την απλοποίηση της νοµοθεσίας, την κατοχύρωση της ασφάλειας δικαίου και 
τη µείωση της γραφειοκρατίας και αφετέρου ωφελεί τον πολίτη επιβάλλοντας µια σαφή, κατανοητή και ευανάγνωστη επισήµανση των 
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τροφίµων. 
(10) Το ευρύ κοινό έχει συµφέρον στη σχέση µεταξύ διατροφής και υγείας και στην επιλογή κατάλληλης διατροφής που να ανταποκρίνεται στις 

ατοµικές ανάγκες. Στη λευκή βίβλο της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 2007 για µια Ευρωπαϊκή Στρατηγική για θέµατα υγείας που έχουν σχέση 
µε τη ∆ιατροφή, το Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία («λευκή βίβλος της Επιτροπής») σηµειώθηκε ότι η διατροφική επισήµανση 
αποτελεί µια σηµαντική µέθοδο για την πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά µε τη σύνθεση των τροφίµων και για να τους βοηθά να 
επιλέγουν ενήµεροι. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 2007 µε τίτλο «Στρατηγική για την πολιτική καταναλωτών 2007-
2013 της ΕΕ — Ενδυνάµωση των καταναλωτών, προώθηση της ευηµερίας τους και αποτελεσµατική προστασία τους» υπογραµµίσθηκε ότι η 
παροχή στους καταναλωτές της δυνατότητας να κάνουν τις επιλογές τους ενήµεροι είναι σηµαντική τόσο για την αποτελεσµατικότητα του 
ανταγωνισµού όσο και για την ευηµερία των καταναλωτών. Η γνώση των βασικών αρχών διατροφής και οι κατάλληλες διατροφικές 
πληροφορίες στα τρόφιµα θα συµβάλουν σηµαντικά στο να µπορεί ο καταναλωτής να κάνει τις επιλογές του ενήµερος. Οι εκστρατείες 
εκπαίδευσης και πληροφόρησης που διεξάγουν τα κράτη µέλη συνιστούν σηµαντικό µηχανισµό για τη βελτίωση της κατανόησης των 
πληροφοριών για τα τρόφιµα από τους καταναλωτές. 

(11) Προκειµένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου και να κατοχυρωθούν η ορθολογικότητα και η συνεκτικότητα της εφαρµογής, είναι σκόπιµο να 
καταργηθούν οι οδηγίες 90/496/ΕΟΚ και 2000/13/ΕΚ και να αντικατασταθούν µε ενιαίο κανονισµό, που θα κατοχυρώνει τη βεβαιότητα για 
τους καταναλωτές και για τους άλλους συµφεροντούχους και θα µειώνει τον διοικητικό φόρτο. 

(12) Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιµο να καταργηθούν και να συµπεριληφθούν στον παρόντα κανονισµό και άλλες οριζόντιες πράξεις, και 
συγκεκριµένα: η οδηγία 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 1987, σχετικά µε την αναγραφή του ογκοµετρικού αλκοολικού τίτλου 
κατά την επισήµανση των αλκοολούχων ποτών που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή ( 7 ), η οδηγία 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της 
8ης Μαρτίου 1999, η οποία διέπει τις παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του άρθρου 7 της οδηγίας 79/112/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την 
επισήµανση των ειδών διατροφής ( 8 ), η οδηγία 2002/67/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2002, σχετικά µε την επισήµανση των 
τροφίµων που περιέχουν κινίνη και των τροφίµων που περιέχουν καφεΐνη ( 9 ), ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής, της 31ης 
Μαρτίου 2004, για τη σήµανση των τροφίµων και των συστατικών τροφίµων µε προσθήκη φυτοστερολών, φυτοστερολεστέρων, 
φυτοστανολών ή φυτοστανολεστέρων ( 10 ), και η οδηγία 2008/5/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2008, σχετικά µε την αναγραφή, 
στην επισήµανση ορισµένων τροφίµων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεποµένων από την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ( 11 ). 

(13) Είναι αναγκαίο να θεσπισθούν κοινοί ορισµοί, αρχές, απαιτήσεις και διαδικασίες, έτσι ώστε να δηµιουργηθούν ένα σαφές πλαίσιο και µια 
κοινή βάση για τη λήψη ενωσιακών και εθνικών µέτρων όσον αφορά τις πληροφορίες για τα τρόφιµα. 

(14) Προκειµένου να ακολουθηθεί µια εκτενής και εξελικτική προσέγγιση όσον αφορά τις πληροφορίες που παρέχονται στους καταναλωτές 
σχετικά µε τα τρόφιµα που καταναλώνουν, είναι αναγκαίος ένας ευρύς ορισµός της νοµοθεσίας σχετικά µε τις πληροφορίες για τα τρόφιµα, 
που θα καλύπτει τους κανόνες γενικού και ειδικού χαρακτήρα, καθώς και ένας ευρύς ορισµός των πληροφοριών για τα τρόφιµα, που θα 
καλύπτει τις πληροφορίες που παρέχονται από µέσα διαφορετικά από την ετικέτα. 

(15) Οι ενωσιακοί κανόνες θα πρέπει να εφαρµόζονται µόνο στις επιχειρήσεις, η έννοια των οποίων υπονοεί κάποια συνέχεια δραστηριοτήτων και 
έναν ορισµένο βαθµό οργάνωσης. Ενέργειες, όπως ο περιστασιακός χειρισµός και η παράδοση τροφίµων, το σερβίρισµα γευµάτων και η 
πώληση τροφίµων από ιδιώτες, παραδείγµατος χάριν σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις ή τοπικές πανηγύρεις και συναντήσεις, δεν θα πρέπει να 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. 
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(16) Η νοµοθεσία σχετικά µε τις πληροφορίες για τα τρόφιµα θα πρέπει να παρέχει επαρκή ευελιξία, ώστε να µπορεί να ενηµερώνεται σύµφωνα µε 
τις νέες απαιτήσεις των καταναλωτών σε πληροφορίες και να εξασφαλίζει ισορροπία µεταξύ της προστασίας της εσωτερικής αγοράς και των 
διαφορών στην αντίληψη των καταναλωτών στα κράτη µέλη. 

(17) Ο κύριος λόγος για τον οποίο απαιτείται η αναγραφή υποχρεωτικών πληροφοριών για τα τρόφιµα θα πρέπει να είναι η παροχή στους 
καταναλωτές της δυνατότητας να αναγνωρίζουν ένα τρόφιµο και να κάνουν κατάλληλη χρήση του, καθώς και να κάνουν επιλογές οι οποίες 
ανταποκρίνονται στις ατοµικές διαιτητικές τους ανάγκες. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων θα πρέπει να 
διευκολύνουν την πρόσβαση των ανθρώπων µε προβλήµατα όρασης στις εν λόγω πληροφορίες. 

(18) Για να µπορεί η νοµοθεσία σχετικά µε τις πληροφορίες για τα τρόφιµα να προσαρµόζεται στις µεταβαλλόµενες ανάγκες των καταναλωτών για 
πληροφορίες, οποιοδήποτε σκεπτικό για την ανάγκη παροχής υποχρεωτικών πληροφοριών για τα τρόφιµα θα πρέπει επίσης να λαµβάνει 
υπόψη το ευρέως αποδεδειγµένο ενδιαφέρον της πλειονότητας των καταναλωτών για τη γνωστοποίηση ορισµένων πληροφοριών. 

(19) Εντούτοις, οι νέες απαιτήσεις όσον αφορά τις υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιµα θα πρέπει να θεσπίζονται, εάν και όταν απαιτούνται, 
σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της αειφορίας. 

(20) Η νοµοθεσία σχετικά µε την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα θα πρέπει να απαγορεύει τη χρήση πληροφοριών που παραπλανούν τον 
καταναλωτή, ιδίως όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, τα αποτελέσµατα ή τις ιδιότητες του τροφίµου ή την απόδοση στα τρόφιµα θεραπευτικών 
ιδιοτήτων. Για να είναι αποτελεσµατική, η εν λόγω απαγόρευση θα πρέπει επίσης να επεκταθεί στη διαφήµιση και την παρουσίαση των 
τροφίµων. 

(21) Προκειµένου να εµποδισθεί ο κατακερµατισµός των κανόνων σχετικά µε την ευθύνη των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίµων όσον αφορά την 
παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα, είναι σκόπιµο να αποσαφηνισθούν οι ευθύνες των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίµων στον τοµέα 
αυτόν. Η εν λόγω αποσαφήνιση θα πρέπει είναι σύµφωνη προς τις ευθύνες έναντι του καταναλωτή οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 17 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. 

(22) Θα πρέπει να καταρτισθεί κατάλογος όλων των υποχρεωτικών πληροφοριών οι οποίες θα πρέπει καταρχήν να παρέχονται για όλα τα τρόφιµα 
που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή και τις µονάδες οµαδικής εστίασης. Στον κατάλογο αυτό θα πρέπει να διατηρηθούν οι 
πληροφορίες που απαιτούνται ήδη βάσει της ισχύουσας ενωσιακής νοµοθεσίας, δεδοµένου ότι θεωρούνται, σε γενικές γραµµές, πολύτιµο 
κεκτηµένο όσον αφορά την πληροφόρηση των καταναλωτών. 

(23) Προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη οι αλλαγές και οι εξελίξεις στον τοµέα των πληροφοριών για τα τρόφιµα, θα πρέπει να προβλεφθούν 
διατάξεις που θα δίνουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να επιτρέπει τη διάθεση ορισµένων στοιχείων µε εναλλακτικά µέσα. Η διαβούλευση µε 
τους συµφεροντούχους θα πρέπει να διευκολύνει την πραγµατοποίηση έγκαιρων και εύστοχων αλλαγών των απαιτήσεων σχετικά µε τις 
πληροφορίες για τα τρόφιµα. 

(24) Ορισµένα συστατικά ή άλλες ουσίες ή προϊόντα (όπως τεχνολογικά βοηθήµατα), όταν χρησιµοποιούνται στην παραγωγή τροφίµων και 
εξακολουθούν να παραµένουν σε αυτά, µπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες ή δυσανεξίες σε κάποιους ανθρώπους, ορισµένες δε από τις εν 
λόγω αλλεργίες ή δυσανεξίες συνιστούν κίνδυνο για την υγεία των ενδιαφερόµενων καταναλωτών. Είναι σηµαντικό να δίνονται πληροφορίες 
σχετικά µε την παρουσία προσθέτων στα τρόφιµα, τεχνολογικών βοηθηµάτων και άλλων ουσιών ή προϊόντων µε επιστηµονικά τεκµηριωµένη 
αλλεργιογόνο δράση ή πρόκληση δυσανεξίας, έτσι ώστε οι καταναλωτές, ιδιαίτερα εκείνοι που πάσχουν από τροφική αλλεργία ή δυσανεξία να 
µπορούν να κάνουν ενήµεροι επιλογές που είναι ασφαλείς για τους ίδιους. 

(25) Για την πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά µε την παρουσία τεχνολογικά επεξεργασµένων νανοϋλικών στα τρόφιµα, είναι σκόπιµο να 
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δοθεί ορισµός των τεχνολογικά επεξεργασµένων νανοϋλικών. Λαµβάνοντας υπόψη την πιθανότητα τα τρόφιµα που περιέχουν τεχνολογικώς 
επεξεργασµένα νανοϋλικά ή αποτελούνται από τέτοια υλικά να είναι νέα τρόφιµα, το ενδεικνυόµενο νοµοθετικό πλαίσιο για τον εν λόγω 
ορισµό θα πρέπει να εξετασθεί στη βάση της επικείµενης ανασκόπησης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1997, σχετικά µε τα νέα τρόφιµα και τα νέα συστατικά τροφίµων ( 12 ). 

(26) Οι ετικέτες των τροφίµων θα πρέπει να είναι σαφείς και κατανοητές, ώστε να βοηθούν τους καταναλωτές που επιθυµούν να κάνουν 
περισσότερο ενήµεροι τις διατροφικές και διαιτητικές επιλογές τους. Οι µελέτες δείχνουν ότι οι ευανάγνωστες ετικέτες αποτελούν σηµαντικό 
στοιχείο στη µεγιστοποίηση της δυνατότητας να επηρεάσουν οι πληροφορίες της ετικέτας τα άτοµα που τις διαβάζουν και ότι οι 
δυσανάγνωστες πληροφορίες για το προϊόν είναι µια από τις αιτίες που οι καταναλωτές δεν είναι ικανοποιηµένοι µε τις ετικέτες των 
τροφίµων. Συνεπώς, θα πρέπει να αναπτυχθεί µια πλήρης προσέγγιση, προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη όλες οι πτυχές του ευανάγνωστου 
των ετικετών, συµπεριλαµβανοµένων της γραµµατοσειράς, του χρώµατος και της αντίθεσης. 

(27) Προκειµένου να διασφαλισθεί η παροχή των πληροφοριών για τα τρόφιµα, είναι αναγκαίο να εξετασθούν όλοι οι τρόποι διάθεσης των 
τροφίµων στους καταναλωτές, περιλαµβανοµένης της πωλήσεως τροφίµων εξ αποστάσεως. Μολονότι είναι σαφές ότι οποιαδήποτε τρόφιµα 
διατίθενται µε πώληση εξ αποστάσεως θα πρέπει να πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις πληροφοριών µε εκείνα που πωλούνται στα καταστήµατα, 
είναι αναγκαίο να αποσαφηνισθεί ότι, σε αυτές τις περιπτώσεις, οι σχετικές υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιµα θα πρέπει να είναι 
επίσης διαθέσιµες πριν πραγµατοποιηθεί η αγορά. 

(28) Η τεχνολογία που χρησιµοποιείται στην κατάψυξη τροφίµων αναπτύχθηκε σηµαντικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες και χρησιµοποιήθηκε 
ευρέως τόσο για τη βελτίωση της κυκλοφορίας αγαθών στην εσωτερική αγορά της Ένωσης, όσο και για τη µείωση των κινδύνων σχετικά µε 
την ασφάλεια των τροφίµων. Πάντως, η κατάψυξη και η µεταγενέστερη απόψυξη ορισµένων τροφίµων, ειδικά των προϊόντων κρέατος και 
αλιείας, περιορίζουν την πιθανή περαιτέρω χρήση τους και µπορεί να έχουν επίπτωση στην ασφάλεια, στη γεύση και στην ποιότητά τους. 
Αντιθέτως, για άλλα προϊόντα, ειδικά το βούτυρο, η κατάψυξη δεν έχει επιπτώσεις. Συνεπώς, όταν το προϊόν έχει αποψυχθεί, ο τελικός 
καταναλωτής θα πρέπει να ενηµερώνεται δεόντως για την κατάστασή του. 

(29) Η αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης ενός τροφίµου θα πρέπει να προβλέπεται σε κάθε περίπτωση που η απουσία της 
είναι πιθανόν να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον αφορά την πραγµατική χώρα καταγωγής ή τον πραγµατικό τόπο προέλευσης του 
συγκεκριµένου προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, η αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης θα πρέπει να γίνεται µε τρόπο 
ώστε να µην παραπλανάται ο καταναλωτής και βάσει σαφώς καθορισµένων κριτηρίων, τα οποία θα διασφαλίζουν ίσους όρους για τη 
βιοµηχανία και θα βελτιώνουν την κατανόηση από τους καταναλωτές των πληροφοριών που σχετίζονται µε τη χώρα καταγωγής ή τον τόπο 
προέλευσης ενός τροφίµου. Τα εν λόγω κριτήρια δεν θα πρέπει να εφαρµόζονται στις αναγραφές που σχετίζονται µε το όνοµα ή τη διεύθυνση 
του υπευθύνου επιχείρησης τροφίµων. 

(30) Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων ενδέχεται να επιθυµούν να επισηµάνουν την καταγωγή ενός τροφίµου 
προαιρετικά για να επιστήσουν την προσοχή των καταναλωτών στην ποιότητα του προϊόντος τους. Οι αναγραφές αυτές θα πρέπει επίσης να 
συµµορφώνονται µε εναρµονισµένα κριτήρια. 

(31) Η αναγραφή καταγωγής είναι επί του παρόντος υποχρεωτική για το βόειο κρέας και τα προϊόντα µε βάση το βόειο κρέας ( 13 ) στην Ένωση 
µετά την κρίση της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών και έχει δηµιουργήσει προσδοκίες στους καταναλωτές. Η εκτίµηση 
επιπτώσεων της Επιτροπής επιβεβαιώνει ότι η καταγωγή του κρέατος εµφανίζεται ως το πρωταρχικό µέληµα των καταναλωτών. Υπάρχουν 
και άλλα κρέατα που καταναλώνονται ευρέως στην Ένωση, όπως χοίρου, αιγοπροβάτων και πουλερικών. Είναι εποµένως σκόπιµο να 
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επιβληθεί η υποχρεωτική δήλωση καταγωγής των προϊόντων αυτών. Οι ειδικές απαιτήσεις καταγωγής µπορούν να διαφέρουν από τον έναν 
τύπο κρέατος στον άλλο σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά των ζωικών ειδών. Είναι σκόπιµο να προβλεφθεί, µέσω εκτελεστικών κανόνων, η 
καθιέρωση υποχρεωτικών απαιτήσεων που θα µπορούν να ποικίλλουν από τον έναν τύπο κρέατος στον άλλο, λαµβανοµένης υπ’ όψιν της 
αρχής της αναλογικότητας και του διοικητικού φόρτου για τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίµων και τις αρχές επιβολής του νόµου. 

(32) Η υποχρεωτική παροχή της καταγωγής αναπτύχθηκε βάσει κάθετων προσεγγίσεων όπως για το µέλι ( 14 ), τα οπωροκηπευτικά ( 15 ), τους 
ιχθύες ( 16 ), το βόειο κρέας και τα προϊόντα µε βάση το βόειο κρέας ( 17 ) και το ελαιόλαδο ( 18 ). Είναι αναγκαία η διερεύνηση της 
δυνατότητας να επεκταθεί η υποχρεωτική επισήµανση καταγωγής και για άλλα τρόφιµα. Είναι, εποµένως, σκόπιµο να ζητηθεί από την 
Επιτροπή να εκπονήσει εκθέσεις που να καλύπτουν τα ακόλουθα τρόφιµα: είδη κρεάτων εκτός του βόειου και του χοίρειου κρέατος και του 
κρέατος προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών, το γάλα, το γάλα ως συστατικό γαλακτοκοµικών προϊόντων, το κρέας ως συστατικό, τα µη 
µεταποιηµένα τρόφιµα, τα τρόφιµα που αποτελούνται από ένα µόνο συστατικό και τα συστατικά που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 50 
% τροφίµου. Καθώς το γάλα είναι ένα από τα προϊόντα για τα οποία η αναγραφή καταγωγής θεωρείται ως έχουσα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, η 
έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε αυτό το προϊόν θα πρέπει να παρασχεθεί το συντοµότερο δυνατόν. Με βάση τα συµπεράσµατα αυτών των 
εκθέσεων, η Επιτροπή µπορεί να υποβάλει προτάσεις τροποποίησης των σχετικών ενωσιακών διατάξεων ή να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες, 
εφόσον απαιτούνται, κατά τοµέα. 

(33) Οι ενωσιακοί µη προτιµησιακοί κανόνες καταγωγής θεσπίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 
1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα ( 19 ), και στις διατάξεις εφαρµογής του στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της 
Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου 
περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα ( 20 ). Ο καθορισµός της χώρας καταγωγής των τροφίµων θα βασίζεται σε αυτούς τους 
κανόνες, τους οποίους γνωρίζουν καλά οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων και οι διοικήσεις και οι οποίοι θα πρέπει να διευκολύνουν εν 
προκειµένω την εφαρµογή τους. 

(34) Η διατροφική δήλωση για ένα τρόφιµο αφορά πληροφορίες σχετικά µε την παρουσία ενέργειας και ορισµένων θρεπτικών ουσιών στο 
τρόφιµο. Η υποχρεωτική παροχή διατροφικών πληροφοριών επί της συσκευασίας θα πρέπει να υποστηρίζει τις δράσεις στον τοµέα της 
διατροφής ως µέρος των πολιτικών για τη δηµόσια υγεία οι οποίες θα µπορούσαν να συνεπάγονται την παροχή επιστηµονικών συστάσεων για 
τη διατροφική εκπαίδευση του κοινού και να στηρίζει την ενηµερωµένη επιλογή τροφίµων. 

(35) Για να διευκολυνθεί η σύγκριση προϊόντων σε διαφορετικά µεγέθη συσκευασιών, είναι σκόπιµο να διατηρηθεί η απαίτηση σύµφωνα µε την 
οποία η υποχρεωτική διατροφική δήλωση θα πρέπει να αναφέρεται σε ποσότητες 100 g ή 100 ml και, αν χρειάζεται, να επιτρέπονται 
πρόσθετες δηλώσεις ανά µερίδα. Συνεπώς, στις περιπτώσεις όπου το τρόφιµο είναι προσυσκευασµένο και διατίθενται στην αγορά 
εξατοµικευµένες µερίδες ή µονάδες κατανάλωσης, θα πρέπει να επιτρέπεται διατροφική δήλωση ανά µερίδα ή ανά µονάδα κατανάλωσης, 
επιπροσθέτως της αναφοράς σε ποσότητες 100 g ή 100 ml. Πέραν αυτών, για να παρέχονται συγκρίσιµες ενδείξεις σχετικά µε µερίδες ή 
µονάδες κατανάλωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτείται να θεσπίζει κανόνες σχετικά µε την έκφραση της διατροφικής δήλωσης ανά 
µερίδα ή µονάδα κατανάλωσης για συγκεκριµένες κατηγορίες τροφίµων. 

(36) Στη λευκή βίβλο της Επιτροπής υπογραµµίσθηκαν ορισµένα διατροφικά στοιχεία που είναι σηµαντικά για τη δηµόσια υγεία, όπως τα 
κεκορεσµένα λιπαρά, τα σάκχαρα ή το νάτριο. Συνεπώς, είναι σκόπιµο οι απαιτήσεις όσον αφορά την υποχρεωτική παροχή των διατροφικών 
πληροφοριών να λαµβάνουν υπόψη τα εν λόγω στοιχεία. 

(37) ∆εδοµένου ότι ένας από τους στόχους που επιδιώκεται µε τον παρόντα κανονισµό είναι η παροχή µιας βάσης στον τελικό καταναλωτή 
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προκειµένου να προβαίνει ενήµερος σε επιλογές, είναι σηµαντικό να εξασφαλισθεί από αυτήν την άποψη ότι ο τελικός καταναλωτής κατανοεί 
εύκολα τις πληροφορίες που παρέχονται στην επισήµανση. Εποµένως, είναι σκόπιµο να χρησιµοποιείται στην επισήµανση ο όρος «αλάτι» 
αντί του αντίστοιχου όρου της θρεπτικής ουσίας του «νατρίου». 

(38) Για λόγους συνέπειας και συνοχής της ενωσιακής νοµοθεσίας, η προαιρετική αναγραφή των ισχυρισµών επί θεµάτων διατροφής ή υγείας στις 
ετικέτες των τροφίµων θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε τους ισχυρισµούς επί θεµάτων διατροφής και υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιµα ( 
21 ). 

(39) Για να αποφευχθούν περιττές επιβαρύνσεις των υπευθύνων των επιχειρήσεων τροφίµων, είναι σκόπιµο να εξαιρεθούν από την υποχρεωτική 
παροχή διατροφικής δήλωσης ορισµένες κατηγορίες τροφίµων τα οποία είναι µη επεξεργασµένα ή για τα οποία οι διατροφικές πληροφορίες 
δεν αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τις αποφάσεις αγοράς των καταναλωτών ή των οποίων η εξωτερική συσκευασία είναι πολύ µικρή 
για να χωρέσει τις απαιτήσεις υποχρεωτικής επισήµανσης, εκτός εάν η υποχρέωση παροχής αυτών των πληροφοριών προβλέπεται από άλλους 
ενωσιακούς κανόνες. 

(40) Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των οινοπνευµατωδών ποτών, είναι σκόπιµο να κληθεί η Επιτροπή να αναλύσει περαιτέρω τις 
απαιτήσεις πληροφόρησης για τα εν λόγω προϊόντα. Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη να διασφαλισθεί η 
συνεκτικότητα µε άλλες σχετικές πολιτικές της Ένωσης, να συντάξει έκθεση εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισµού σχετικά µε την εφαρµογή των απαιτήσεων για την παροχή πληροφοριών όσον αφορά τα συστατικά και τη διατροφή σε σχέση µε 
τα αλκοολούχα ποτά. Επιπροσθέτως, λαµβάνοντας υπόψη το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 5ης Σεπτεµβρίου 2007,σχετικά µε 
τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη των κρατών µελών στην προσπάθειά τους να µειώσουν τις βλάβες που προκαλούνται 
από το οινόπνευµα ( 22 ), τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ( 23 ), τις εργασίες της Επιτροπής και την 
ανησυχία της κοινής γνώµης για τις επιζήµιες συνέπειες των αλκοολούχων ποτών, ιδίως όσον αφορά τους νέους και ευάλωτους καταναλωτές, 
η Επιτροπή θα πρέπει, κατόπιν διαβουλεύσεων µε τους συµφεροντούχους και µε τα κράτη µέλη, να εξετάσει την ανάγκη ύπαρξης ορισµού για 
ποτά, όπως τα «χαµηλόβαθµα αλκοολούχα ποτά (alcopops)», που απευθύνονται ειδικά σε νέους. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να προτείνει, 
κατά περίπτωση, ειδικές απαιτήσεις σχετικά µε τα αλκοολούχα ποτά στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού. 

(41) Για να ανταποκρίνονται στον µέσο καταναλωτή και να εξυπηρετούν τον ενηµερωτικό σκοπό για τον οποίο προορίζονται, λαµβανοµένου δε 
υπόψη του σηµερινού επιπέδου γνώσεων για το θέµα της διατροφής, οι παρεχόµενες διατροφικές πληροφορίες θα πρέπει να είναι απλές και 
εύκολα κατανοητές. Η αναγραφή των πληροφοριών για τα τρόφιµα εν µέρει στο κύριο οπτικό πεδίο, κοινώς γνωστό ως «εµπρόσθιο µέρος της 
συσκευασίας», και εν µέρει σε άλλη όψη της συσκευασίας, παραδείγµατος χάριν στο «οπίσθιο µέρος της συσκευασίας», θα µπορούσε να 
δηµιουργήσει σύγχυση στους καταναλωτές. Συνεπώς, η διατροφική δήλωση θα πρέπει να αναγράφεται στο ίδιο οπτικό πεδίο. Επιπλέον, σε 
προαιρετική βάση, τα πιο σηµαντικά στοιχεία των διατροφικών πληροφοριών µπορούν να επαναλαµβάνονται στο κύριο οπτικό πεδίο, µε 
σκοπό να µπορούν οι καταναλωτές να βλέπουν εύκολα τις ουσιώδεις διατροφικές πληροφορίες όταν αγοράζουν τρόφιµα. Η ελεύθερη επιλογή 
ως προς τις πληροφορίες που θα µπορούσαν να επαναλαµβάνονται ενδέχεται να δηµιουργεί σύγχυση στους καταναλωτές. Είναι εποµένως 
αναγκαίο να διευκρινισθεί ποιες πληροφορίες µπορούν να επαναλαµβάνονται. 

(42) Προκειµένου να παροτρυνθούν οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων να παράσχουν προαιρετικά τις πληροφορίες που περιέχονται στη 
διατροφική δήλωση για τρόφιµα, όπως τα αλκοολούχα ποτά και τα µη προσυσκευασµένα τρόφιµα που µπορούν να εξαιρεθούν από τη 
διατροφική δήλωση, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να δηλώνονται µόνο περιορισµένα στοιχεία της διατροφικής δήλωσης. Είναι, εντούτοις, 
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σκόπιµο να καθορισθούν σαφώς οι πληροφορίες που µπορούν να παρασχεθούν προαιρετικά, προκειµένου να αποφευχθεί η παραπλάνηση του 
καταναλωτή από την ελευθερία επιλογής του υπευθύνου επιχείρησης τροφίµων. 

(43) Το τελευταίο διάστηµα, ορισµένα κράτη µέλη και οργανώσεις της βιοµηχανίας τροφίµων έχουν προχωρήσει στην έκφραση της διατροφικής 
δήλωσης µε διαφορετικούς τρόπους πέρα από την έκφραση ανά 100 g, ανά 100 ml ή ανά µερίδα ή στην παρουσίασή της µε τη χρήση 
σχηµάτων ή συµβόλων. Αυτού του είδους οι πρόσθετες µορφές έκφρασης και παρουσίασης µπορούν να βοηθούν τους καταναλωτές να 
κατανοούν καλύτερα τη διατροφική δήλωση. Εντούτοις, υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία από ολόκληρη την Ένωση σχετικά µε τον τρόπο µε τον 
οποίο ο µέσος καταναλωτής κατανοεί και χρησιµοποιεί τις εναλλακτικές µορφές έκφρασης ή παρουσίασης των πληροφοριών. Συνεπώς, 
κρίνεται σκόπιµο να επιτραπεί η ανάπτυξη διαφορετικών µορφών έκφρασης και παρουσίασης βάσει κριτηρίων που προσδιορίζονται στον 
παρόντα κανονισµό και να κληθεί η Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση σχετικά µε τη χρήση των εν λόγω µορφών έκφρασης και παρουσίασης, τις 
επιπτώσεις τους στην εσωτερική αγορά και τη σκοπιµότητα περαιτέρω εναρµόνισης. 

(44) Για να βοηθήσουν την Επιτροπή στην εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης, τα κράτη µέλη θα πρέπει να παράσχουν στην Επιτροπή τις κατάλληλες 
πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση των πρόσθετων µορφών έκφρασης και παρουσίασης της διατροφικής δήλωσης στην αγορά τους. Προς 
τούτο, τα κράτη µέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν από τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίµων που διαθέτουν στις 
αγορές τους τρόφιµα µε πρόσθετες µορφές έκφρασης ή παρουσίασης να γνωστοποιούν στις εθνικές αρχές τη χρήση των πρόσθετων αυτών 
µορφών και τα σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία όσον αφορά την εκπλήρωση των απαιτήσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισµό. 

(45) Είναι επιθυµητό να διασφαλισθεί ορισµένος βαθµός συνεκτικότητας κατά την ανάπτυξη πρόσθετων µορφών έκφρασης και παρουσίασης της 
διατροφικής δήλωσης. Για τον λόγο αυτόν, κρίνεται σκόπιµο να προωθηθεί η διαρκής ανταλλαγή και γνωστοποίηση βέλτιστων πρακτικών και 
εµπειριών µεταξύ των κρατών µελών και µε την Επιτροπή και να προωθηθεί η συµµετοχή των συµφεροντούχων στις ανταλλαγές αυτές. 

(46) Η δήλωση, στο ίδιο οπτικό πεδίο, των ποσοτήτων των διατροφικών στοιχείων και των συγκριτικών δεικτών, σε εύκολα αναγνωρίσιµη µορφή, 
ώστε να µπορούν να αξιολογηθούν οι διατροφικές ιδιότητες ενός τροφίµου, θα πρέπει να εξετάζεται στο σύνολό της ως µέρος της διατροφικής 
δήλωσης και θα πρέπει να µην αντιµετωπίζεται ως οµάδα µεµονωµένων ισχυρισµών. 

(47) Η εµπειρία δείχνει ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι προαιρετικές πληροφορίες για τα τρόφιµα παρέχονται εις βάρος της σαφήνειας των 
υποχρεωτικών πληροφοριών για τα τρόφιµα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προβλεφθούν κριτήρια που θα βοηθήσουν τους υπευθύνους 
επιχειρήσεων τροφίµων και τις εκτελεστικές αρχές να επιτύχουν ισορροπία µεταξύ της παροχής υποχρεωτικών και προαιρετικών 
πληροφοριών για τα τρόφιµα. 

(48) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διατηρήσουν το δικαίωµα, ανάλογα µε τις τοπικές πρακτικές συνθήκες και περιστάσεις, να καθορίζουν κανόνες 
όσον αφορά την παροχή πληροφοριών για τα µη προσυσκευασµένα τρόφιµα. Μολονότι σε αυτές τις περιπτώσεις η ζήτηση των καταναλωτών 
για άλλες πληροφορίες είναι περιορισµένη, οι πληροφορίες σχετικά µε δυνητικά αλλεργιογόνα θεωρούνται πολύ σηµαντικές. Τα στοιχεία 
καταδεικνύουν ότι τα περισσότερα περιστατικά εκδήλωσης τροφικών αλλεργιών οφείλονται σε µη προσυσκευασµένα τρόφιµα. Συνεπώς, οι 
πληροφορίες σχετικά µε δυνητικά αλλεργιογόνα θα πρέπει να παρέχονται πάντα στον καταναλωτή. 

(49) Όσον αφορά τα θέµατα που εναρµονίζονται ειδικά από τον παρόντα κανονισµό, τα κράτη µέλη δεν θα πρέπει να δύνανται να θεσπίζουν 
εθνικές διατάξεις, εκτός αν εξουσιοδοτούνται προς τούτο από το ενωσιακό δίκαιο. Ο παρών κανονισµός δεν θα πρέπει να εµποδίζει τα κράτη 
µέλη να θεσπίζουν εθνικές διατάξεις για θέµατα που δεν εναρµονίζονται ειδικά από τον παρόντα κανονισµό. Ωστόσο, αυτά τα εθνικά µέτρα 
δεν θα πρέπει να απαγορεύουν, να παρακωλύουν ή να περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων τα οποία συµµορφώνονται 
µε τον παρόντα κανονισµό. 
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(50) Οι καταναλωτές της Ένωσης δείχνουν αυξανόµενο ενδιαφέρον για την εφαρµογή των κανόνων της Ένωσης σχετικά µε την καλή κατάσταση 
των ζώων κατά τη σφαγή, περιλαµβανοµένης της υποβολής τους σε νάρκωση πριν από τη σφαγή. Επ’ αυτού, θα πρέπει να εξετασθεί το 
ενδεχόµενο σύνταξης µελέτης για τη δυνατότητα παροχής στους καταναλωτές πληροφοριών για τη νάρκωση των ζώων στο πλαίσιο 
µελλοντικής στρατηγικής της Ένωσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων. 

(51) Οι κανόνες σχετικά µε τις πληροφορίες για τα τρόφιµα θα πρέπει να µπορούν να προσαρµόζονται σε ένα ταχέως µεταβαλλόµενο κοινωνικό, 
οικονοµικό και τεχνολογικό περιβάλλον. 

(52) Για την επιβολή της συµµόρφωσης µε τον παρόντα κανονισµό, τα κράτη µέλη θα πρέπει να διενεργούν επίσηµους ελέγχους σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήµων 
ελέγχων της συµµόρφωσης προς τη νοµοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίµων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των 
ζώων ( 24 ). 

(53) Οι παραποµπές στην οδηγία 90/496/ΕΟΚ, στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε την προσθήκη βιταµινών και ανόργανων συστατικών και 
ορισµένων άλλων ουσιών στα τρόφιµα ( 25 ), θα πρέπει να επικαιροποιηθούν, ώστε να ληφθεί υπόψη ο παρών κανονισµός. Θα πρέπει, 
εποµένως, να τροποποιηθούν αναλόγως οι κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006. 

(54) Η επικαιροποίηση των απαιτήσεων σχετικά µε τις πληροφορίες για τα τρόφιµα ανά µη τακτά και συχνά χρονικά διαστήµατα µπορεί να 
οδηγήσει σε σηµαντικό διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις τροφίµων, ιδίως τις µικροµεσαίες. Για τον λόγο αυτόν, κρίνεται σκόπιµο να 
διασφαλιστεί ότι τα µέτρα που ενδέχεται να λαµβάνει η Επιτροπή κατά την άσκηση των εκχωρούµενων από τον παρόντα κανονισµό εξουσιών 
θα εφαρµόζονται την ίδια ηµέρα του εκάστοτε ηµερολογιακού έτους, µετά την πάροδο κατάλληλης µεταβατικής περιόδου. Παρεκκλίσεις από 
την αρχή αυτή θα πρέπει να επιτρέπονται σε επείγουσες περιπτώσεις, όταν ο σκοπός των συγκεκριµένων µέτρων είναι η προστασία της 
ανθρώπινης υγείας. 

(55) Για να µπορούν οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων να προσαρµόζουν την επισήµανση των προϊόντων τους στις νέες απαιτήσεις που 
θεσπίζονται από τον παρόντα κανονισµό, είναι σηµαντικό να προβλεφθούν κατάλληλες µεταβατικές περίοδοι για την εφαρµογή του παρόντος 
κανονισµού. 

(56) ∆εδοµένων των ουσιωδών τροποποιήσεων που επιφέρει ο παρών κανονισµός στις απαιτήσεις σχετικά µε τη διατροφική επισήµανση, ιδίως 
όσον αφορά το περιεχόµενο της διατροφικής δήλωσης, είναι σκόπιµο να επιτραπεί στους υπευθύνους επιχείρησης τροφίµων να εφαρµόσουν 
νωρίτερα τον παρόντα κανονισµό. 

(57) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισµού δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και µπορούν, συνεπώς, να 
επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως καθορίζεται 
του άρθρου 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισµός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

(58) Θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά, 
µεταξύ άλλων, τη διαθεσιµότητα ορισµένων υποχρεωτικών ενδείξεων µε άλλα µέσα πέρα από την αναγραφή τους στο πακέτο ή την ετικέτα, 
τον κατάλογο των τροφίµων για τα οποία δεν απαιτείται κατάλογος συστατικών, την επανεξέταση του καταλόγου ουσιών ή προϊόντων που 
προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες ή τον κατάλογο των θρεπτικών ουσιών που µπορούν να δηλώνονται προαιρετικά. Είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικό να πραγµατοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, καθώς και σε επίπεδο 
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εµπειρογνωµόνων. Κατά την προετοιµασία και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και σωστή διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

(59) Προκειµένου να διασφαλισθούν ενιαίοι όροι εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρµοδιότητες στην 
Επιτροπή να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά, µεταξύ άλλων, µε τις µεθόδους έκφρασης µιας ή περισσοτέρων ενδείξεων µέσω 
εικονογραµµάτων ή συµβόλων αντί λέξεων ή αριθµών, τον τρόπο αναγραφής της ηµεροµηνίας ελάχιστης διατηρησιµότητας, τον τρόπο 
αναγραφής της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης των κρεάτων, την ακρίβεια των δηλούµενων τιµών στη διατροφική δήλωση ή την 
έκφραση της διατροφικής δήλωσης ανά µερίδα ή ανά µονάδα κατανάλωσης. Οι αρµοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύµφωνα µε 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 Επιτροπή ( 26 
), 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Άρθρο 1 

Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής 

1.  Ο παρών κανονισµός αποτελεί τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά τις πληροφορίες για 
τα τρόφιµα, λαµβανοµένων υπόψη των διαφορών αντίληψης των καταναλωτών και των αναγκών τους για πληροφόρηση και µε παράλληλη 
διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. 

2.  Ο παρών κανονισµός θεσπίζει τις γενικές αρχές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις που διέπουν τις πληροφορίες για τα τρόφιµα και ειδικότερα την 
επισήµανση των τροφίµων. Καθορίζει τα µέσα για την κατοχύρωση του δικαιώµατος πληροφόρησης των καταναλωτών και των διαδικασιών 
παροχής πληροφοριών για τα τρόφιµα, λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης επαρκούς ευελιξίας ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι µελλοντικές 
εξελίξεις και οι νέες απαιτήσεις πληροφόρησης. 

3.  Ο παρών κανονισµός ισχύει για τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίµων σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, εφόσον οι δραστηριότητές 
τους αφορούν την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα στους καταναλωτές. Ισχύει για όλα τα τρόφιµα που προορίζονται για τον τελικό 
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καταναλωτή, περιλαµβανοµένων των τροφίµων που διατίθενται από τις µονάδες οµαδικής εστίασης και των τροφίµων που προορίζονται να 
παραδοθούν στις µονάδες οµαδικής εστίασης. 

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται σε υπηρεσίες εστίασης που παρέχονται από επιχειρήσεις µεταφορών όταν η αναχώρηση λαµβάνει χώρα στις 
επικράτειες των κρατών µελών στις οποίες ισχύουν οι Συνθήκες. 

4.  Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων επισήµανσης που προβλέπονται στις ειδικές ενωσιακές διατάξεις που 
ισχύουν για συγκεκριµένα τρόφιµα. 

Άρθρο 2 

Ορισµοί 

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

α) οι ορισµοί «τρόφιµα», «νοµοθεσία για τα τρόφιµα», «επιχείρηση τροφίµων», «υπεύθυνος επιχείρησης τροφίµων», «λιανική», «διάθεση στην αγορά» 
και «τελικός καταναλωτής» του άρθρου 2 και του άρθρου 3 σηµεία 1, 2, 3, 7, 8 και 18 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002· 

β) οι ορισµοί «µεταποίηση», «µη µεταποιηµένα προϊόντα» και «µεταποιηµένα προϊόντα» του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχεία ιγ), ιδ) και ιε) του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίµων ( 27 
)· 

γ) ο ορισµός «ένζυµο τροφίµων» του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1332/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2008, για τα ένζυµα τροφίµων ( 28 )· 

δ) οι ορισµοί «πρόσθετο τροφίµων», «τεχνολογικό βοήθηµα» και «φορέας» του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) και του σηµείου 5 του 
παραρτήµατος I του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2008, που 
αφορά τα πρόσθετα τροφίµων ( 29 )· 

ε) ο ορισµός «αρωµατικές ύλες» του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2008, για αρωµατικές ύλες και ορισµένα συστατικά τροφίµων µε αρωµατικές ιδιότητες που 
χρησιµοποιούνται εντός και επί των τροφίµων ( 30 )· 
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στ) οι ορισµοί «κρέας», «µηχανικώς διαχωρισµένο κρέας», «παρασκευάσµατα κρέατος», «προϊόντα αλιείας» και «προϊόντα µε βάση το κρέας» των 
σηµείων 1.1, 1.14, 1.15, 3.1 και 7.1 του παραρτήµατος I του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισµό 
ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης ( 31 )· 

ζ) ο ορισµός «διαφήµιση» του άρθρου 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης 
∆εκεµβρίου 2006, για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήµιση ( 32 )· 

2.  Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισµοί: 

α) «πληροφορίες για τα τρόφιµα»:πληροφορίες που αφορούν ένα τρόφιµο και διατίθενται στον τελικό καταναλωτή µέσω επισήµανσης, άλλου 
συνοδευτικού υλικού ή οιουδήποτε άλλου µέσου, συµπεριλαµβανοµένων των εργαλείων της σύγχρονης τεχνολογίας ή των προφορικών 
ανακοινώσεων· 

β) «νοµοθεσία σχετικά µε τις πληροφορίες για τα τρόφιµα»:οι ενωσιακές διατάξεις που διέπουν τις πληροφορίες για τα τρόφιµα και ιδίως την 
επισήµανση, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων γενικού χαρακτήρα που εφαρµόζονται σε όλα τα τρόφιµα σε ιδιαίτερες συνθήκες ή σε 
ορισµένες κατηγορίες τροφίµων και των κανόνων που εφαρµόζονται µόνο σε συγκεκριµένα τρόφιµα· 

γ) «υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιµα»:οι ενδείξεις οι οποίες απαιτείται να παρέχονται στον τελικό καταναλωτή βάσει διατάξεων της 
Ένωσης· 

δ) «µονάδα οµαδικής εστίασης»:οποιοδήποτε κατάστηµα (συµπεριλαµβανοµένων των οχηµάτων ή των σταθερών ή κινητών πάγκων πώλησης), 
όπως εστιατόρια, καντίνες, σχολεία, νοσοκοµεία και επιχειρήσεις εστίασης όπου, στο πλαίσιο µιας επαγγελµατικής δραστηριότητας, 
παρασκευάζονται τρόφιµα τα οποία είναι έτοιµα για κατανάλωση από τον τελικό καταναλωτή· 

ε)«προσυσκευασµένο τρόφιµο»:η χωριστή µονάδα προς πώληση που προορίζεται να παρουσιασθεί ως έχει στον τελικό καταναλωτή και στις 
µονάδες οµαδικής εστίασης και αποτελείται από ένα τρόφιµο και τη συσκευασία µέσα στην οποία έχει τοποθετηθεί πριν από τη διάθεσή του 
προς πώληση, είτε η συσκευασία αυτή καλύπτει το τρόφιµο ολικά είτε µόνο εν µέρει, αλλά εν πάση περιπτώσει κατά τρόπο που να µην είναι 
δυνατόν να τροποποιηθεί το περιεχόµενο χωρίς να ανοιχθεί ή να τροποποιηθεί η συσκευασία· ο όρος «προσυσκευασµένο τρόφιµο» δεν καλύπτει 
τρόφιµα συσκευασµένα κατόπιν επιθυµίας του καταναλωτή στον τόπο πώλησης ή προσυσκευασµένα ενόψει της άµεσης πώλησής τους· 

στ) «συστατικό»:οποιαδήποτε ουσία ή προϊόν, συµπεριλαµβανοµένων των αρωµατικών υλών, των προσθέτων τροφίµων και των ενζύµων 
τροφίµων, καθώς και οιοδήποτε στοιχείο ενός σύνθετου συστατικού, οι οποίες χρησιµοποιούνται στην παρασκευή ή επεξεργασία ενός 
τροφίµου και εξακολουθούν να υπάρχουν στο τελικό προϊόν, ακόµη και σε διαφοροποιηµένη µορφή· τα υπολείµµατα δεν θεωρούνται 
«συστατικά»· 

ζ) «τόπος προέλευσης»:οποιοσδήποτε τόπος από τον οποίο αναγράφεται ότι προέρχεται ένα τρόφιµο και ο οποίος δεν είναι η «χώρα καταγωγής» 
όπως ορίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 23 έως 26 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92· το όνοµα, η εµπορική επωνυµία ή η διεύθυνση του 
υπευθύνου της επιχείρησης τροφίµων στην επισήµανση δεν συνιστά ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης του εν λόγω 
τροφίµου κατά την έννοια του παρόντος κανονισµού· 

η) «σύνθετο συστατικό» συστατικό που αποτελείται από περισσότερα του ενός συστατικά· 
θ)«ετικέτα»:οποιαδήποτε σήµανση, εµπορικό σήµα, σήµα, εικόνα ή άλλη περιγραφή, η οποία είναι γραπτή, έντυπη, διάτρητη, σηµειωµένη, 
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ανάγλυφη ή αποτυπωµένη ή προσηρτηµένη στη συσκευασία ή στον περιέκτη του τροφίµου· 
ι)«επισήµανση»:οποιεσδήποτε µνείες, ενδείξεις, εµπορικά σήµατα, εµπορικές ονοµασίες, εικόνες ή σύµβολα που αναφέρονται σε ένα τρόφιµο και 
τοποθετούνται σε κάθε συσκευασία, έγγραφο, πινακίδα, ετικέτα, δακτύλιο ή περιλαίµιο που συνοδεύει ή αναφέρεται στο τρόφιµο αυτό· 
ια) «οπτικό πεδίο»:όλες οι επιφάνειες µιας συσκευασίας που µπορούν να διαβασθούν από µία οπτική γωνία· 
ιβ)«κύριο οπτικό πεδίο»:το οπτικό πεδίο της συσκευασίας το οποίο είναι το πιο πιθανό να δει ο καταναλωτής µε την πρώτη µατιά, κατά τον χρόνο 
της αγοράς, και το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να αναγνωρίζει αµέσως ένα προϊόν όσον αφορά τον χαρακτήρα ή τη φύση του 
και, κατά περίπτωση, την εµπορική του ονοµασία. Εάν µια συσκευασία έχει πλείονα ταυτόσηµα κύρια οπτικά πεδία, το κύριο οπτικό πεδίο είναι 
εκείνο που επιλέγει ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίµων· 

ιγ) «αναγνωσιµότητα»:η εµφάνιση της πληροφορίας επί της συσκευασίας, µέσω της οποίας η πληροφορία είναι οπτικά προσιτή στο ευρύ κοινό και 
η οποία καθορίζεται από ποικίλα στοιχεία, µεταξύ άλλων από το µέγεθος της γραµµατοσειράς, την απόσταση µεταξύ των γραµµάτων, την 
ένταση της γραφής, το χρώµα των χαρακτήρων, τη µορφή των χαρακτήρων, τη σχέση µεταξύ του πλάτους και του ύψους των γραµµάτων, την 
επιφάνεια του υλικού και τη σηµαντική αντίθεση µεταξύ της γραφής και του φόντου· 

ιδ) «νόµιµη ονοµασία»:η ονοµασία ενός τροφίµου η οποία προβλέπεται στις ενωσιακές διατάξεις που εφαρµόζονται για το τρόφιµο αυτό ή, αν δεν 
υπάρχουν τέτοιες ενωσιακές διατάξεις, η ονοµασία η οποία προβλέπεται στους νόµους και στις κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που 
εφαρµόζονται στο κράτος µέλος στο οποίο το τρόφιµο πωλείται στον τελικό καταναλωτή ή σε µονάδες οµαδικής εστίασης· 

ιε) «συνήθης ονοµασία»:ονοµασία η οποία είναι αποδεκτή ως ονοµασία του τροφίµου από τους καταναλωτές στο κράτος µέλος στο οποίο το εν 
λόγω τρόφιµο πωλείται, χωρίς η ονοµασία να χρήζει περαιτέρω επεξήγησης· 

ιστ) «περιγραφική ονοµασία»:ονοµασία η οποία παρέχει περιγραφή του τροφίµου και — εάν χρειάζεται— της χρήσης του, η οποία είναι επαρκώς 
σαφής, ώστε να επιτρέπει στους καταναλωτές να γνωρίζουν την πραγµατική του φύση και να το διακρίνουν από άλλα προϊόντα µε τα οποία 
είναι δυνατόν να συγχέεται· 

ιζ) «πρωταρχικό συστατικό»:το συστατικό ή τα συστατικά τροφίµου που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 50 % του τροφίµου αυτού ή τα 
οποία συνήθως συνδέονται από τον καταναλωτή µε την ονοµασία του τροφίµου και για τα οποία, στις περισσότερες περιπτώσεις, απαιτείται 
ποσοτική αναγραφή· 

ιη) «ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας ενός τροφίµου»:η ηµεροµηνία µέχρι την οποία το τρόφιµο διατηρεί τις ιδιαίτερες ιδιότητές του σε 
κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης· 

ιθ)«θρεπτική ουσία»:πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπαρά, εδώδιµες ίνες, νάτριο, βιταµίνες και ανόργανα συστατικά που απαριθµούνται στο 
παράρτηµα ΧΙΙΙ µέρος Α σηµείο 1 του παρόντος κανονισµού, καθώς και ουσίες που ανήκουν σε µια από αυτές τις κατηγορίες ή αποτελούν 
συστατικά της· 

κ) «τεχνολογικά επεξεργασµένα νανοϋλικά»: 

τα σκοπίµως παραγόµενα υλικά που διαθέτουν µία ή περισσότερες διαστάσεις της τάξεως των 100 nm ή λιγότερο ή αποτελούνται από διακριτά 
λειτουργικά µέρη, είτε εσωτερικά είτε στην επιφάνεια, πολλά εκ των οποίων διαθέτουν µία ή περισσότερες διαστάσεις της τάξεως των 100 nm ή 
λιγότερο, συµπεριλαµβανοµένων των δοµών, των συσσωµατωµάτων ή των συνόλων, που µπορεί να έχουν µέγεθος ανώτερο της τάξεως των 100 
nm αλλά διατηρούν ιδιότητες που είναι χαρακτηριστικές της νανοκλίµακας. 
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Οι χαρακτηριστικές ιδιότητες της νανοκλίµακας περιλαµβάνουν: 

τις ιδιότητες που συνδέονται µε τη µεγάλη ειδική επιφάνεια των υπόψη υλικών και/ή 

συγκεκριµένες φυσικοχηµικές ιδιότητες που διαφέρουν από τις ιδιότητες της µη νανοµορφής του ίδιου υλικού· 
κα) «µέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως»:κάθε µέσο το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί, χωρίς την αυτοπρόσωπη και ταυτόχρονη παρουσία του 
προµηθευτή και του καταναλωτή, για τη σύναψη συµβάσεως µεταξύ τους. 

3.  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, η χώρα καταγωγής ενός τροφίµου αναφέρεται στην καταγωγή ενός τροφίµου, όπως καθορίζεται 
σύµφωνα µε τα άρθρα 23 έως 26 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2913/92. 

4.  Ισχύουν επίσης οι ειδικοί ορισµοί του παραρτήµατος I. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ  

Άρθρο 3 

Γενικοί στόχοι 

1.  Με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα επιδιώκεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και των συµφερόντων των καταναλωτών, αυτή 
αποτελεί δε τη βάση για να επιλέγουν οι τελικοί καταναλωτές ενήµεροι και να κάνουν ασφαλή χρήση των τροφίµων, µε ιδιαίτερη έµφαση στους 
υγειονοµικούς, οικονοµικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και δεοντολογικούς παράγοντες. 

2.  Η νοµοθεσία σχετικά µε τις πληροφορίες για τα τρόφιµα έχει ως στόχο την επίτευξη, στην Ένωση, της ελεύθερης κυκλοφορίας των τροφίµων 
που παράγονται και διατίθενται στην αγορά νόµιµα, λαµβανοµένης υπόψη, ανάλογα µε την περίπτωση, της ανάγκης προστασίας των θεµιτών 
συµφερόντων των παραγωγών και της προώθησης της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων. 

3.  Όταν η νοµοθεσία σχετικά µε τις πληροφορίες για τα τρόφιµα θεσπίζει νέες απαιτήσεις, χορηγείται µεταβατική περίοδος µετά την έναρξη 
ισχύος των νέων απαιτήσεων, πλην δεόντως αιτιολογηµένων περιπτώσεων. Κατά τη διάρκεια αυτής της µεταβατικής περιόδου, τα τρόφιµα που 
φέρουν ετικέτα η οποία δεν είναι σύµφωνη προς τις νέες απαιτήσεις µπορούν να διατίθενται στην αγορά και τα αποθέµατα των εν λόγω τροφίµων 
που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από το πέρας της µεταβατικής περιόδου να µπορούν να εξακολουθούν να πωλούνται έως ότου εξαντληθούν. 
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4.  Ζητείται η γνώµη του κοινού µε ανοικτό και διαφανή τρόπο, περιλαµβανοµένων των συµφεροντούχων, άµεσα ή µέσω αντιπροσωπευτικών 
οργάνων, κατά την εκπόνηση, την αξιολόγηση και την αναθεώρηση της νοµοθεσίας σχετικά µε τις πληροφορίες για τα τρόφιµα, εκτός εάν ο 
επείγων χαρακτήρας του θέµατος δεν το επιτρέπει. 

Άρθρο 4 

Αρχές που διέπουν τις υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιµα 

1.  Όταν απαιτούνται υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιµα από τη νοµοθεσία σχετικά µε τις πληροφορίες για τα τρόφιµα, πρόκειται για 
πληροφορίες που εµπίπτουν ιδίως σε µια από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

α) πληροφορίες σχετικά µε την ταυτότητα και τη σύνθεση, τις ιδιότητες ή άλλα χαρακτηριστικά του τροφίµου· 

β) πληροφορίες σχετικά µε την προστασία της υγείας των καταναλωτών και την ασφαλή χρήση ενός τροφίµου. Ειδικότερα, πρόκειται για πληροφορίες 
σχετικά µε: 

i) τα χαρακτηριστικά της σύνθεσης τα οποία ενδέχεται να είναι επιβλαβή για την υγεία ορισµένων οµάδων καταναλωτών, 

ii) τη διατηρησιµότητα, την αποθήκευση και την ασφαλή χρήση, 

iii) τον αντίκτυπο στην υγεία, συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων και συνεπειών που σχετίζονται µε την επιβλαβή και επικίνδυνη κατανάλωση ενός 
τροφίµου· 

γ) πληροφορίες σχετικά µε τα διατροφικά χαρακτηριστικά, ώστε να µπορούν οι καταναλωτές, µεταξύ άλλων και εκείνοι µε ειδικές διαιτητικές 
απαιτήσεις, να επιλέγουν ενήµεροι. 

2.  Όταν εξετάζεται η ανάγκη παροχής υποχρεωτικών πληροφοριών για τα τρόφιµα και µε σκοπό να µπορούν οι καταναλωτές να επιλέγουν 
ενήµεροι, λαµβάνονται υπόψη η ευρεία ανάγκη της πλειονότητας των καταναλωτών για ορισµένες πληροφορίες στις οποίες αποδίδουν σηµαντική 
αξία ή τα τυχόν γενικώς αποδεκτά οφέλη για τον καταναλωτή. 

Άρθρο 5 

∆ιαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων 
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Τα µέτρα της Ένωσης στον τοµέα της νοµοθεσίας σχετικά µε τις πληροφορίες για τα τρόφιµα που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στη δηµόσια 
υγεία θεσπίζονται έπειτα από διαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων («Αρχή»). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Άρθρο 6 

Βασική απαίτηση 

Τα τρόφιµα που προορίζονται για παράδοση στον τελικό καταναλωτή ή σε µονάδες οµαδικής εστίασης συνοδεύονται από πληροφορίες για τα 
τρόφιµα, σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. 

Άρθρο 7 

Θεµιτές πρακτικές σχετικά µε τις πληροφορίες 

1.  Οι πληροφορίες για τα τρόφιµα δεν πρέπει να είναι παραπλανητικές, ιδίως: 

α) ως προς τα χαρακτηριστικά του τροφίµου και ιδίως τη φύση, την ταυτότητα, τις ιδιότητες, τη σύνθεση, την ποσότητα, τη διατηρησιµότητα, τη χώρα 
καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης, τη µέθοδο παρασκευής ή παραγωγής του· 

β) µε την απόδοση στο τρόφιµο αποτελεσµάτων ή ιδιοτήτων που δεν έχει· 

γ) µε τον υπαινιγµό ότι το τρόφιµο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ενώ στην πραγµατικότητα όλα τα παρόµοια τρόφιµα έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, 
ιδιαίτερα τονίζοντας την παρουσία ή απουσία ορισµένων συστατικών και/ή θρεπτικών ουσιών· 

δ) µε το να προτείνουν, µέσω της εµφάνισης, της περιγραφής ή των εικονογραφηµένων παραστάσεων, την ύπαρξη συγκεκριµένου τροφίµου ή 
συστατικού, ενώ στην πραγµατικότητα ένα φυσικώς ενεχόµενο συστατικό ή ένα συστατικό που χρησιµοποιείται συνήθως στο εν λόγω τρόφιµο 
έχει υποκατασταθεί από διαφορετικό συστατικό. 
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2.  Οι πληροφορίες για τα τρόφιµα πρέπει να είναι ακριβείς, σαφείς και κατανοητές για τον καταναλωτή. 

3.  Με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στην ενωσιακή νοµοθεσία σχετικά µε τα φυσικά µεταλλικά νερά και τα τρόφιµα 
ειδικής διατροφής, οι πληροφορίες για τα τρόφιµα δεν πρέπει να αποδίδουν σε οποιοδήποτε τρόφιµο τις ιδιότητες πρόληψης, αγωγής ή θεραπείας 
οιασδήποτε ανθρώπινης ασθένειας, ούτε να αναφέρονται σε τέτοιες ιδιότητες. 

4.  Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρµόζονται επίσης: 

α) στη διαφήµιση· 

β) στην παρουσίαση των τροφίµων, ιδίως στο σχήµα, τη µορφή που τους έχει δοθεί ή τη συσκευασία τους, το χρησιµοποιούµενο υλικό συσκευασίας, 
τον τρόπο µε τον οποίο είναι τακτοποιηµένα, καθώς και τον χώρο στον οποίο εκτίθενται. 

Άρθρο 8 

Υποχρεώσεις 

1.  Ο υπεύθυνος 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. 

2.  Ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίµων αρµόδιος για την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα µεριµνά για την παρουσία και την ακρίβεια των 
πληροφοριών για τα τρόφιµα σύµφωνα µε την εφαρµοστέα νοµοθεσία σχετικά µε τις πληροφορίες για τα τρόφιµα και τις απαιτήσεις των σχετικών 
εθνικών διατάξεων. 

3.  Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων που δεν επηρεάζουν τις πληροφορίες για τα τρόφιµα δεν προµηθεύουν τρόφιµα για τα οποία γνωρίζουν ή 
υποθέτουν, βάσει των πληροφοριών που έχουν ως επαγγελµατίες, ότι δεν είναι σύµφωνα µε την εφαρµοστέα νοµοθεσία σχετικά µε τις 
πληροφορίες για τα τρόφιµα και µε τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών διατάξεων. 

4.  Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό τον έλεγχό τους, δεν τροποποιούν τις πληροφορίες που συνοδεύουν ένα 
τρόφιµο, εάν η τροποποίηση αυτή θα παραπλανούσε τον τελικό καταναλωτή ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο θα µείωνε το επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών και τις δυνατότητες των καταναλωτών να επιλέγουν ενήµεροι. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων είναι αρµόδιοι για κάθε 
τροποποίηση που επιφέρουν στις πληροφορίες για τα τρόφιµα που συνοδεύουν τρόφιµο. 
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5.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 έως 4, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό τον έλεγχό τους, 
µεριµνούν για τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας σχετικά µε τις πληροφορίες για τα τρόφιµα και προς τις απαιτήσεις των 
σχετικών εθνικών διατάξεων, οι οποίες σχετίζονται µε τις δραστηριότητές τους, και επαληθεύουν ότι οι εν λόγω απαιτήσεις πληρούνται. 

6.  Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό τον έλεγχό τους, διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που σχετίζονται 
µε µη προσυσκευασµένα τρόφιµα προοριζόµενα για τον τελικό καταναλωτή ή για παράδοση σε µονάδες οµαδικής εστίασης διαβιβάζονται στον 
υπεύθυνο επιχείρησης τροφίµων που παραλαµβάνει τα τρόφιµα, έτσι ώστε να καταστήσει εφικτή, όταν απαιτείται, την παροχή υποχρεωτικών 
πληροφοριών για τα τρόφιµα στον τελικό καταναλωτή. 

7.  Στις ακόλουθες περιπτώσεις, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό τον έλεγχό τους, µεριµνούν ώστε οι 
υποχρεωτικές ενδείξεις που απαιτούνται δυνάµει των άρθρων 9 και 10 να αναγράφονται στην προσυσκευασία ή σε ετικέτα συνδεδεµένη µε αυτήν 
ή στα εµπορικά έγγραφα που αναφέρονται στα τρόφιµα, εφόσον µπορεί να εξασφαλίζεται ότι τα εν λόγω έγγραφα είτε συνοδεύουν το τρόφιµο στο 
οποίο αναφέρονται είτε αποστέλλονται πριν από την παράδοση ή ταυτόχρονα µε αυτήν: 

α) εφόσον το προσυσκευασµένο τρόφιµο προορίζεται µεν για τον τελικό καταναλωτή, αλλά διατίθεται στο εµπόριο σε στάδιο που προηγείται της 
πωλήσεως στον τελικό καταναλωτή και εφόσον το στάδιο αυτό δεν αφορά πώληση σε µονάδα οµαδικής εστίασης· 

β) εφόσον το προσυσκευασµένο τρόφιµο προορίζεται για παράδοση σε µονάδες οµαδικής εστίασης προκειµένου να παρασκευασθεί, να µεταποιηθεί, να 
διαχωρισθεί σε µέρη ή να τεµαχισθεί. 

Παρά το πρώτο εδάφιο, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων µεριµνούν ώστε οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία 
α), στ), ζ) και η) να αναγράφονται και στην εξωτερική συσκευασία µε την οποία τα προσυσκευασµένα τρόφιµα διατίθενται στην αγορά. 

8.  Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων που προµηθεύουν σε άλλους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίµων τρόφιµα µη προοριζόµενα για τον 
τελικό καταναλωτή ή µονάδες οµαδικής εστίασης µεριµνούν ώστε να παρέχονται στους άλλους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίµων επαρκείς 
πληροφορίες οι οποίες τους δίνουν τη δυνατότητα, κατά περίπτωση, να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει της παραγράφου 2. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ  
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ΤΜΗΜΑ 1  

Περιεχόµενο και παρουσίαση  

Άρθρο 9 

Κατάλογος υποχρεωτικών ενδείξεων 

1.  Σύµφωνα µε τα άρθρα 10 έως 35 και µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο, είναι υποχρεωτική η αναγραφή 
των ακόλουθων ενδείξεων: 

α) η ονοµασία του τροφίµου· 

β) ο κατάλογος των συστατικών· 

γ) κάθε συστατικό ή τεχνολογικό βοήθηµα που απαριθµείται στο παράρτηµα II ή προέρχεται από ουσία ή προϊόν που απαριθµείται στο παράρτηµα II 
και το οποίο προκαλεί αλλεργίες ή δυσανεξίες και χρησιµοποιείται στην παραγωγή ή παρασκευή ενός τροφίµου και εξακολουθεί να υπάρχει στο 
τελικό προϊόν, ακόµη και σε τροποποιηµένη µορφή· 

δ) η ποσότητα ορισµένων συστατικών ή κατηγοριών συστατικών· 

ε) η καθαρή ποσότητα του τροφίµου· 

στ) η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας και η τελική ηµεροµηνία ανάλωσης («ανάλωση έως»)· 

ζ) τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης· 

η) το όνοµα ή η εµπορική επωνυµία και η διεύθυνση του υπευθύνου επιχείρησης τροφίµων που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1· 

θ) η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 26· 

ι) οδηγίες χρήσης, εφόσον η παράλειψή τους θα δυσχέραινε τη σωστή χρήση του τροφίµου· 

ια) για τα ποτά µε περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη µεγαλύτερη από 1,2 % κατ’ όγκον, η αναγραφή του αποκτηθέντος κατ’ όγκον αλκοολικού 
τίτλου· 
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ιβ) διατροφική δήλωση. 

2.  Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αναγράφονται µε λέξεις και αριθµούς. Με την επιφύλαξη του άρθρου 35, µπορούν 
επιπροσθέτως να εκφράζονται µε εικονογράµµατα ή σύµβολα. 

3.  Σε περιπτώσεις όπου η Επιτροπή εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις, όπως αναφέρεται στο παρόν άρθρο, οι 
ενδείξεις της παραγράφου 1 µπορούν εναλλακτικά να εκφράζονται µε εικονογράµµατα ή σύµβολα αντί λέξεων ή αριθµών. 

Για να εξασφαλισθεί ότι οι καταναλωτές επωφελούνται από άλλα µέσα έκφρασης των υποχρεωτικών πληροφοριών για τα τρόφιµα εκτός από 
λέξεις και αριθµούς και υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο ενηµέρωσης µε εκείνο των λέξεων και αριθµών, η Επιτροπή, 
λαµβάνοντας υπ’ όψιν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα στοιχεία αυτά γίνονται κατανοητά µε τον ίδιο τρόπο από τους καταναλωτές, µπορεί να 
θεσπίζει, µέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 51, τα κριτήρια βάσει των οποίων µία ή περισσότερες ενδείξεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 µπορούν να εκφράζονται µέσω εικονογραµµάτων ή συµβόλων αντί λέξεων ή αριθµών. 

4.  Για να εξασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή µπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για 
τους τρόπους εφαρµογής των κριτηρίων που ορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 για να εκφράζονται µία ή περισσότερες ενδείξεις µέσω 
εικονογραµµάτων ή συµβόλων αντί λέξεων ή αριθµών. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται βάσει της διαδικασίας εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 48 παράγραφος 2. 

Άρθρο 10 

Πρόσθετες υποχρεωτικές ενδείξεις για συγκεκριµένους τύπους ή κατηγορίες τροφίµων 

1.  Εκτός από τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1, στο παράρτηµα III προβλέπονται πρόσθετες υποχρεωτικές ενδείξεις για 
συγκεκριµένους τύπους ή κατηγορίες τροφίµων. 

2.  Προκειµένου να εξασφαλίζεται η πληροφόρηση του καταναλωτή όσον αφορά συγκεκριµένους τύπους ή κατηγορίες τροφίµων και προκειµένου 
να λαµβάνονται υπόψη η πρόοδος της τεχνολογίας, οι επιστηµονικές εξελίξεις, η προστασία της υγείας των καταναλωτών ή η ασφαλής χρήση των 
τροφίµων, η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί το παράρτηµα III µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 51. 

Εφόσον, στην περίπτωση εµφάνισης κινδύνου για την υγεία των καταναλωτών, επιτακτικοί λόγοι επείγοντος το απαιτούν, η διαδικασία του 
άρθρου 52 εφαρµόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδόθηκαν σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. 

Άρθρο 11 
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Μέτρα και σταθµά 

Το άρθρο 9 ισχύει µε την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της Ένωσης σχετικά µε τα µέτρα και σταθµά. 

Άρθρο 12 

∆ιαθεσιµότητα και παράθεση των υποχρεωτικών πληροφοριών για τα τρόφιµα 

1.  Οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιµα διατίθενται και είναι εύκολα προσβάσιµες, σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, για όλα τα 
τρόφιµα. 

2.  Στην περίπτωση των προσυσκευασµένων τροφίµων, οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιµα αναγράφονται απευθείας στη συσκευασία ή 
σε ετικέτα συνδεδεµένη σ’ αυτήν. 

3.  Προκειµένου να διασφαλισθεί ότι οι καταναλωτές µπορούν να επωφελούνται από άλλα µέσα παροχής υποχρεωτικών πληροφοριών για τα 
τρόφιµα τα οποία ταιριάζουν καλύτερα σε ορισµένες υποχρεωτικές ενδείξεις και υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο 
ενηµέρωσης µε εκείνο που προσφέρει η συσκευασία ή η ετικέτα, η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπ’ όψιν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι 
πληροφορίες γίνονται κατανοητές µε τον ίδιο τρόπο από τους καταναλωτές και ότι οι καταναλωτές χρησιµοποιούν ευρέως αυτά τα µέσα, µπορεί 
να θεσπίζει, µέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύµφωνα µε το άρθρο 51, κριτήρια βάσει των οποίων ορισµένες υποχρεωτικές ενδείξεις µπορούν 
να εκφράζονται µε άλλα µέσα πέρα από την αναγραφή τους στη συσκευασία ή στην ετικέτα. 

4.  Για να εξασφαλισθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή µπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για 
τους τρόπους εφαρµογής των κριτηρίων που εµφαίνονται στην παράγραφο 3, µε σκοπό την έκφραση ορισµένων υποχρεωτικών ενδείξεων µε άλλα 
µέσα πέρα από την αναγραφή τους στη συσκευασία ή στην ετικέτα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 
εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 2. 

5.  Στην περίπτωση µη προσυσκευασµένων τροφίµων, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 44. 

Άρθρο 13 

Παρουσίαση υποχρεωτικών ενδείξεων 

1.  Με την επιφύλαξη των εθνικών µέτρων που θεσπίζονται δυνάµει του άρθρου 44 παράγραφος 2, οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιµα 
αναγράφονται σε εµφανές σηµείο, κατά τρόπον ώστε να είναι εύκολα ορατές, ευανάγνωστες και, ανάλογα µε την περίπτωση, ανεξίτηλες. Σε καµία 
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περίπτωση οι πληροφορίες αυτές δεν κρύβονται, καλύπτονται, διαγράφονται ή διακόπτονται από οποιαδήποτε άλλα κείµενα ή εικόνες ή 
οποιαδήποτε άλλα παρεµβαλλόµενα στοιχεία. 

2.  Με την επιφύλαξη ειδικών ενωσιακών διατάξεων που ισχύουν για συγκεκριµένα τρόφιµα, οι υποχρεωτικές ενδείξεις που απαριθµούνται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1, όταν εµφανίζονται στη συσκευασία ή την ετικέτα που τοποθετείται σε αυτήν, αναγράφονται στη συσκευασία ή την 
ετικέτα κατά τέτοιον τρόπον ώστε να διασφαλίζεται σαφώς η αναγνωσιµότητα, µε χαρακτήρες µεγέθους γραµµατοσειράς της οποίας το ύψος x, 
όπως ορίζεται στο παράρτηµα IV, είναι ίσο ή µεγαλύτερο από 1,2 mm. 

3.  Στην περίπτωση συσκευασιών ή περιεκτών των οποίων η µέγιστη επιφάνεια είναι µικρότερη από 80 cm2, το ύψος x του µεγέθους 
γραµµατοσειράς που αναφέρεται στην παράγραφο 2 είναι ίσο ή µεγαλύτερο των 0,9 mm. 

4.  Για τους σκοπούς της επίτευξης των στόχων του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή θεσπίζει, µέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα µε 
το άρθρο 51, κανόνες για την αναγνωσιµότητα. 

Για τους ίδιους σκοπούς µε του πρώτου εδαφίου, η Επιτροπή δύναται, µέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 51, να επεκτείνει 
τις απαιτήσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου στις πρόσθετες υποχρεωτικές ενδείξεις για συγκεκριµένους τύπους ή κατηγορίες 
τροφίµων. 

5.  Οι ενδείξεις που απαριθµούνται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α), ε) και ια) ευρίσκονται στο ίδιο οπτικό πεδίο. 

6.  Η παράγραφος 5 δεν ισχύει στις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2. 

Άρθρο 14 

Πώληση εξ αποστάσεως 

1.  Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων πληροφόρησης που προβλέπονται στο άρθρο 9, στην περίπτωση προσυσκευασµένων τροφίµων που 
διατίθενται προς πώληση µε επικοινωνία εξ αποστάσεως: 

α) οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιµα, εκτός των ενδείξεων που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο στ), είναι διαθέσιµες πριν 
από την ολοκλήρωση της αγοράς και εµφανίζονται στο υλικό που υποστηρίζει την εξ αποστάσεως πώληση ή παρέχονται µε άλλα κατάλληλα µέσα 
που καθορίζονται σαφώς από τον υπεύθυνο επιχείρησης τροφίµων. Όταν χρησιµοποιούνται άλλα κατάλληλα µέσα, οι υποχρεωτικές πληροφορίες 
για τα τρόφιµα παρέχονται χωρίς πρόσθετες χρεώσεις από τον υπεύθυνο επιχείρησης τροφίµων προς τους καταναλωτές· 

β) όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις είναι διαθέσιµες κατά τη στιγµή της παράδοσης. 
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2.  Στην περίπτωση µη προσυσκευασµένων τροφίµων που προσφέρονται προς πώληση µε επικοινωνία εξ αποστάσεως, οι ενδείξεις που 
απαιτούνται δυνάµει του άρθρου 44 διατίθενται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

3.  Η παράγραφος 1 στοιχείο α) δεν ισχύει για τα τρόφιµα που προσφέρονται προς πώληση µέσω µηχανηµάτων αυτόµατης πώλησης ή εµπορικών 
καταστηµάτων αυτόµατης πώλησης. 

Άρθρο 15 

Γλωσσικές απαιτήσεις 

1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παράγραφος 3, οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιµα αναγράφονται σε γλώσσα που είναι εύκολα 
κατανοητή από τους καταναλωτές των κρατών µελών στα οποία πωλείται το τρόφιµο. 

2.  Εντός της επικράτειάς τους, τα κράτη µέλη στα οποία πωλείται ένα τρόφιµο µπορούν να αποφασίσουν την αναγραφή των ενδείξεων σε µία ή 
περισσότερες από τις επίσηµες γλώσσες της Ένωσης. 

3.  Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν απαγορεύουν την πολύγλωσση επισήµανση των ενδείξεων. 

Άρθρο 16 

Παράλειψη ορισµένων υποχρεωτικών ενδείξεων 

1.  Στην περίπτωση υάλινων φιαλών προοριζόµενων να επαναχρησιµοποιηθούν, οι οποίες φέρουν ανεξίτηλη ένδειξη και, ως εκ τούτου, δεν 
φέρουν ετικέτα, δακτύλιο ή ταινία λαιµού, απαιτείται η αναγραφή µόνο των υποχρεωτικών ενδείξεων που απαριθµούνται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχεία α), γ), ε), στ) και ιβ). 

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

3.  Με την επιφύλαξη άλλων ενωσιακών διατάξεων που επιβάλλουν υποχρεωτική διατροφική δήλωση, η δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) δεν απαιτείται για τα τρόφιµα που απαριθµούνται στο παράρτηµα V. 
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4.  Με την επιφύλαξη άλλων ενωσιακών διατάξεων που επιβάλλουν κατάλογο των συστατικών ή υποχρεωτική διατροφική δήλωση, οι ενδείξεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία β) και ιβ) δεν απαιτούνται για ποτά µε περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη άνω του 1,2 % 
κατ’ όγκον. 

Έως τις 13 ∆εκεµβρίου 2014, η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση η οποία αφορά την εφαρµογή του άρθρου 18 και του άρθρου 30 παράγραφος 1 στα 
προϊόντα που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο και εξετάζει εάν τα αλκοολούχα ποτά θα πρέπει στο µέλλον να καλύπτονται, ιδίως, από την 
απαίτηση παροχής πληροφοριών για την ενεργειακή αξία, καθώς επίσης παρέχει και την αιτιολόγηση των ενδεχόµενων εξαιρέσεων, λαµβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη να διασφαλισθεί συνοχή µε άλλες συναφείς πολιτικές της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσο 
χρειάζεται να προταθεί ορισµός των «χαµηλόβαθµων αλκοολούχων ποτών (alcopops)». 

Η Επιτροπή συνοδεύει την έκθεση αυτή µε νοµοθετική πρόταση, κατά περίπτωση, καθορισµού των κανόνων για τον κατάλογο των συστατικών ή 
την υποχρεωτική διατροφική δήλωση για τα συγκεκριµένα προϊόντα. 

 

ΤΜΗΜΑ 2  

Λεπτοµερείς διατάξεις για τις υποχρεωτικές ενδείξεις  

Άρθρο 17 

Ονοµασία του τροφίµου 

1.  Η ονοµασία του τροφίµου είναι η νόµιµη ονοµασία του. Αν δεν υπάρχει τέτοια ονοµασία, η ονοµασία του τροφίµου είναι η συνήθης ονοµασία 
του ή, αν δεν υπάρχει συνήθης ονοµασία ή αν η συνήθης ονοµασία δεν χρησιµοποιείται, παρέχεται περιγραφική ονοµασία του τροφίµου. 

2.  Η ονοµασία του τροφίµου µε την οποία το προϊόν παρασκευάζεται και διατίθεται νοµίµως στην αγορά στο κράτος µέλος παραγωγής 
επιτρέπεται να χρησιµοποιείται στο κράτος µέλος εµπορίας. Ωστόσο, σε περίπτωση που η εφαρµογή των άλλων διατάξεων του παρόντος 
κανονισµού, ιδίως των προβλεπόµενων στο άρθρο 9, δεν θα επέτρεπε στους καταναλωτές του κράτους µέλους εµπορίας να γνωρίζουν την 
πραγµατική φύση του τροφίµου και να το διακρίνουν από τα τρόφιµα µε τα οποία θα µπορούσαν να το συγχέουν, η ονοµασία του τροφίµου 
συνοδεύεται από άλλες περιγραφικές πληροφορίες οι οποίες αναγράφονται κοντά στην ονοµασία του τροφίµου. 

3.  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η ονοµασία του τροφίµου στο κράτος µέλος παραγωγής δεν χρησιµοποιείται στο κράτος µέλος εµπορίας, όταν το 
τρόφιµο που φέρει αυτή την ονοµασία στο κράτος µέλος παραγωγής απέχει τόσο πολύ, ως προς τη σύνθεση ή την παρασκευή του, από το τρόφιµο 
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που είναι γνωστό υπό την ονοµασία αυτή στο κράτος µέλος εµπορίας, ώστε η παράγραφος 2 να µην είναι επαρκής για να εξασφαλίσει την ορθή 
ενηµέρωση των καταναλωτών στο κράτος µέλος εµπορίας. 

4.  Η ονοµασία του τροφίµου δεν αντικαθίσταται από προστατευόµενη ως πνευµατική ιδιοκτησία ονοµασία, από εµπορική ονοµασία ή από 
συνήθη ονοµασία. 

5.  Στο παράρτηµα VI θεσπίζονται ειδικές διατάξεις σχετικά µε την ονοµασία των τροφίµων και τις ενδείξεις που τη συνοδεύουν. 

Άρθρο 18 

Κατάλογος των συστατικών 

1.  Του καταλόγου των συστατικών προηγείται κατάλληλος τίτλος ή ένδειξη που συνίσταται στη λέξη «συστατικά» ή περιέχει τη λέξη αυτή. Ο εν 
λόγω κατάλογος περιλαµβάνει όλα τα συστατικά του τροφίµου, κατά φθίνουσα σειρά περιεκτικότητας ως προς το βάρος, όπως καταγράφηκαν 
κατά τη στιγµή της χρησιµοποίησής τους στην παρασκευή του τροφίµου. 

2.  Τα συστατικά αναφέρονται µε το ειδικό τους όνοµα, εφόσον έχουν, σύµφωνα µε τους κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 17 και στο 
παράρτηµα VI. 

3.  Όλα τα συστατικά που περιέχονται υπό τη µορφή τεχνολογικώς επεξεργασµένων νανοϋλικών αναγράφονται σαφώς στον κατάλογο των 
συστατικών. Τα ονόµατα αυτών των συστατικών ακολουθούνται από τη λέξη «νανο» σε παρένθεση. 

4.  Οι τεχνικοί κανόνες για την εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου και καθορίζονται στο παράρτηµα VII. 

5.  Για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή, µέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 51, 
προσαρµόζει τον ορισµό των τεχνολογικά επεξεργασµένων νανοϋλικών που εµφαίνονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο κ) στην τεχνική και 
επιστηµονική πρόοδο ή στους ορισµούς που συµφωνούνται σε διεθνές επίπεδο. 

Άρθρο 19 

Παράλειψη του καταλόγου των συστατικών 

1.  Για τα ακόλουθα τρόφιµα δεν απαιτείται κατάλογος συστατικών: 
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α) για νωπά φρούτα και λαχανικά, στα οποία περιλαµβάνονται και οι πατάτες, τα οποία δεν έχουν αποφλοιωθεί, κοπεί ή υποστεί παρόµοια 
επεξεργασία· 

β) αεριούχα νερά, η ονοµασία των οποίων δηλώνει αυτό το χαρακτηριστικό τους· 

γ) ξύδια ζύµωσης που προέρχονται αποκλειστικά από ένα µόνο βασικό προϊόν και εφόσον δεν έχει προστεθεί άλλο συστατικό· 

δ) τυρί, βούτυρο, γάλα και κρέµα γάλακτος που έχουν υποστεί ζύµωση και στα οποία δεν έχουν προστεθεί άλλα συστατικά εκτός από γαλακτικά 
προϊόντα, ένζυµα τροφίµων και καλλιέργειες µικροοργανισµών που είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή το αναγκαίο αλάτι για την 
παρασκευή τυριών, εκτός από τα νωπά και τα τηγµένα· 

ε) προϊόντα που αποτελούνται από ένα µόνο συστατικό, όπου: 

i) η ονοµασία του τροφίµου είναι η ίδια µε την ονοµασία του συστατικού· ή 

ii) η ονοµασία του τροφίµου επιτρέπει τον καθορισµό της φύσης του συστατικού χωρίς να υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης. 

2.  Ανάλογα µε τη χρησιµότητα που έχει για τον καταναλωτή ένας κατάλογος συστατικών για συγκεκριµένα είδη ή κατηγορίες τροφίµων, η 
Επιτροπή δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µέσω εκτελεστικών πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 51, να συµπληρώνει την παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι οι παραλείψεις δεν οδηγούν σε ανεπαρκή ενηµέρωση των τελικών καταναλωτών ή των µονάδων 
οµαδικής εστίασης. 

Άρθρο 20 

Παράλειψη στοιχείων των τροφίµων από τον κατάλογο των συστατικών 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 21, τα ακόλουθα στοιχεία ενός τροφίµου δεν απαιτείται να περιλαµβάνονται στον κατάλογο των συστατικών: 

α) τα στοιχεία ενός συστατικού που έχουν προσωρινά αφαιρεθεί κατά τη διαδικασία παρασκευής για να προστεθούν και πάλι κατόπιν, σε ποσότητα που 
δεν υπερβαίνει όµως την αρχική περιεκτικότητα· 

β) πρόσθετα τροφίµων και ένζυµα τροφίµων: 
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i) των οποίων η παρουσία σε ένα τρόφιµο οφείλεται αποκλειστικά στο γεγονός ότι περιέχονταν σε ένα ή περισσότερα συστατικά του τροφίµου αυτού, 
σύµφωνα µε την αρχή της µεταφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, υπό 
τον όρο ότι δεν εξυπηρετούν κανέναν τεχνολογικό σκοπό στο τελικό προϊόν· ή 

ii) που χρησιµοποιούνται ως τεχνολογικά βοηθήµατα· 

γ) φορείς και ουσίες που δεν είναι πρόσθετα τροφίµων, αλλά χρησιµοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο και µε τον ίδιο σκοπό όπως οι φορείς και που 
χρησιµοποιούνται στις αυστηρά αναγκαίες ποσότητες· 

δ) ουσίες που δεν είναι πρόσθετα τροφίµων, αλλά χρησιµοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο και µε τον ίδιο σκοπό όπως τα τεχνολογικά βοηθήµατα και 
εξακολουθούν να υπάρχουν στο τελικό προϊόν, ακόµη και σε τροποποιηµένη µορφή· 

ε) νερό: 

i) όταν το νερό χρησιµοποιείται κατά τη διαδικασία παρασκευής αποκλειστικά για την ανασύσταση στην αρχική του µορφή ενός συστατικού που 
χρησιµοποιήθηκε σε συµπυκνωµένη ή αφυδατωµένη µορφή· ή 

ii) στην περίπτωση υγρού καλύψεως που κανονικά δεν καταναλώνεται. 

Άρθρο 21 

Επισήµανση ορισµένων ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες 

1.  Με την επιφύλαξη των κανόνων που θεσπίζονται δυνάµει του άρθρου 44 παράγραφος 2, οι ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

α) αναγράφονται στον κατάλογο των συστατικών σύµφωνα µε τους κανόνες του άρθρου 18 παράγραφος 1, µε σαφή αναφορά της ονοµασίας της ουσίας 
ή του προϊόντος όπως περιλαµβάνεται στο παράρτηµα ΙΙ· και 

β) η ονοµασία της ουσίας ή του προϊόντος όπως περιλαµβάνεται στο παράρτηµα II τονίζεται µε είδος χαρακτήρων που κάνει σαφή διάκριση της 
ονοµασίας από το υπόλοιπο του καταλόγου των συστατικών, παραδείγµατος χάριν µέσω της γραµµατοσειράς, της µορφής ή του χρώµατος του 
φόντου. 

Αν δεν υπάρχει κατάλογος συστατικών, η αναγραφή των ενδείξεων που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) περιλαµβάνει τη 
λέξη «περιέχει», ακολουθούµενη από την ονοµασία της ουσίας ή του προϊόντος όπως περιλαµβάνεται στο παράρτηµα II. 
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Σε περίπτωση που διάφορα συστατικά ή τεχνολογικά βοηθήµατα τροφίµων προέρχονται από µία µόνη ουσία ή προϊόν που απαριθµείται στο 
παράρτηµα II, διευκρινίζεται στην επισήµανση για κάθε σχετικό συστατικό ή τεχνολογικό βοήθηµα. 

Η αναγραφή των ενδείξεων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) δεν απαιτείται σε περιπτώσεις όπου η ονοµασία του τροφίµου 
αναφέρεται σαφώς στην εν λόγω ουσία ή προϊόν. 

2.  Προκειµένου να διασφαλίζεται καλύτερη πληροφόρηση για τους καταναλωτές και να λαµβάνονται υπόψη οι τελευταίες επιστηµονικές πρόοδοι 
και οι τεχνικές γνώσεις, η Επιτροπή επανεξετάζει συστηµατικά και, εφόσον είναι απαραίτητο, ενηµερώνει τον κατάλογο του παραρτήµατος II µε 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύµφωνα µε το άρθρο 51. 

Εφόσον, στην περίπτωση εµφάνισης κινδύνου για την υγεία των καταναλωτών, επιτακτικοί λόγοι επείγοντος το απαιτούν, η διαδικασία του 
άρθρου 52 εφαρµόζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που θεσπίζονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. 

Άρθρο 22 

Ποσοτική αναγραφή των συστατικών 

1.  Η αναγραφή της ποσότητας ενός συστατικού ή κατηγορίας συστατικών που χρησιµοποιούνται στην παρασκευή ή επεξεργασία ενός τροφίµου 
απαιτείται όταν το εν λόγω συστατικό ή κατηγορία συστατικών: 

α) εµφανίζεται στην ονοµασία του τροφίµου ή ο καταναλωτής το συνδέει, συνήθως, µε την ονοµασία αυτή· 

β) διακρίνεται σαφώς στην επισήµανση, µε λέξεις, εικόνες ή γραφική απεικόνιση· ή 

γ) έχει ουσιαστική σηµασία για τον χαρακτηρισµό ενός τροφίµου και για τη διάκρισή του από προϊόντα µε τα οποία είναι δυνατόν να συγχέεται λόγω 
της ονοµασίας ή της εµφάνισής του. 

2.  Οι τεχνικοί κανόνες για την εφαρµογή της παραγράφου 1, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών περιπτώσεων στις οποίες δεν απαιτείται 
ποσοτική αναγραφή όσον αφορά ορισµένα συστατικά, καθορίζονται στο παράρτηµα VIII. 

Άρθρο 23 

Καθαρή ποσότητα 

1.  Η καθαρή ποσότητα ενός τροφίµου εκφράζεται σε λίτρα, εκατοστόλιτρα, χιλιοστόλιτρα, χιλιόγραµµα ή γραµµάρια, κατά περίπτωση: 
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α) σε µονάδες όγκου για τα υγρά προϊόντα· 

β) σε µονάδες µάζας για τα υπόλοιπα προϊόντα. 

2.  Προκειµένου να κατανοεί καλύτερα ο καταναλωτής τις πληροφορίες για τα τρόφιµα που αναγράφονται στην επισήµανση, η Επιτροπή µπορεί 
να θεσπίζει για ορισµένα συγκεκριµένα προϊόντα, µέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 51, διαφορετικό τρόπο έκφρασης της 
καθαρής ποσότητας από αυτόν που θεσπίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

3.  Οι τεχνικοί κανόνες για την εφαρµογή της παραγράφου 1, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών περιπτώσεων στις οποίες δεν απαιτείται 
αναγραφή της καθαρής ποσότητας, καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΧ. 

Άρθρο 24 

Ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας, τελική ηµεροµηνία ανάλωσης και ηµεροµηνία κατάψυξης 

1.  Στην περίπτωση τροφίµων τα οποία είναι µικροβιολογικώς ιδιαίτερα ευαλλοίωτα και τα οποία, για τον λόγο αυτόν, ενδέχεται, έπειτα από 
σύντοµο χρονικό διάστηµα, να συνιστούν άµεσο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας αντικαθίσταται από 
την τελική ηµεροµηνία ανάλωσης. Αφού παρέλθει η τελική ηµεροµηνία ανάλωσης, το τρόφιµο θεωρείται µη ασφαλές σύµφωνα µε το άρθρο 14 
παράγραφοι 2 έως 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. 

2.  Η κατάλληλη ηµεροµηνία εκφράζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα X. 

3.  Για να διασφαλισθεί ενιαία εφαρµογή του τρόπου αναγραφής της ηµεροµηνίας ελάχιστης διατήρησης που αναφέρεται στο σηµείο 1 στοιχείο γ) 
του παραρτήµατος Χ, η Επιτροπή µπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισµό σχετικών κανόνων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 2. 

Άρθρο 25 

Συνθήκες διατήρησης ή συνθήκες χρήσης 

1.  Στις περιπτώσεις στις οποίες κάποια τρόφιµα χρειάζονται ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης και/ή χρήσης, αναγράφονται οι εν λόγω συνθήκες. 

2.  Για να είναι δυνατή η διατήρηση ή η χρήση των τροφίµων µετά το άνοιγµα της συσκευασίας, αναγράφονται οι συνθήκες διατήρησης και/ή η 
προθεσµία κατανάλωσης, κατά περίπτωση. 
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Άρθρο 26 

Χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης 

1.  Το παρόν άρθρο ισχύει µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων επισήµανσης που προβλέπονται σε ειδικές ενωσιακές διατάξεις, ειδικότερα στον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 509/2006 του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιµα που χαρακτηρίζονται ως 
εγγυηµένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα ( 33 ), και στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την 
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονοµασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων ( 34 ). 

2.  Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης αναγράφονται υποχρεωτικά: 

α) όταν η µη αναγραφή τους ενδέχεται να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς την πραγµατική χώρα καταγωγής ή τον πραγµατικό τόπο 
προέλευσης του τροφίµου, ιδίως αν οι πληροφορίες που συνοδεύουν το τρόφιµο ή η ετικέτα στο σύνολό της υπονοούν ότι το τρόφιµο έχει 
διαφορετική χώρα καταγωγής ή τόπο προέλευσης· 

β) για το κρέας των κωδικών συνδυασµένης ονοµατολογίας («ΣΟ») που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΧΙ. Η εφαρµογή του παρόντος στοιχείου 
υπόκειται στην έκδοση των εκτελεστικών πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 8. 

3.  Σε περίπτωση που αναφέρεται η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης τροφίµου και δεν είναι ίδια µε τη χώρα καταγωγής ή τον τόπο 
προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού του: 

α) αναφέρεται επίσης η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης του εν λόγω πρωταρχικού συστατικού· ή 

β) αναφέρεται ότι η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης τού πρωταρχικού συστατικού είναι διαφορετικός από αυτόν του τροφίµου. 

Η εφαρµογή της παρούσας παραγράφου υπόκειται στην έκδοση των εκτελεστικών κανόνων που αναφέρονται στην παράγραφο 8. 

4.  Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο εντός πέντε ετών από την ηµεροµηνία εφαρµογής της 
παραγράφου 2 στοιχείο β), στην οποία αξιολογείται η υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα προϊόντα που 
αναφέρονται στο εν λόγω στοιχείο. 

5.  Έως τις 13 ∆εκεµβρίου 2014, η Επιτροπή υποβάλλει εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο σχετικά µε την υποχρεωτική 
αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα ακόλουθα τρόφιµα: 

α) τα είδη κρέατος εκτός των βόειων και εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β)· 
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β) το γάλα· 

γ) το γάλα ως συστατικό γαλακτοκοµικών προϊόντων· 

δ) τα µη µεταποιηµένα τρόφιµα· 

ε) τα προϊόντα που αποτελούνται από ένα µόνο συστατικό· 

στ) τα συστατικά που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 50 % τροφίµου. 

6.  Έως τις 13 ∆εκεµβρίου 2013, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο σχετικά µε την υποχρεωτική 
αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για το κρέας που χρησιµοποιείται ως συστατικό. 

7.  Οι εκθέσεις που εµφαίνονται στις παραγράφους 5 και 6 λαµβάνουν υπόψη την ανάγκη ενηµέρωσης του καταναλωτή, το εφικτό της παροχής 
της υποχρεωτικής αναγραφής της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης και την ανάλυση του κόστους και του οφέλους από την εισαγωγή 
των µέτρων αυτών, συµπεριλαµβανοµένων του νοµικού αντικτύπου στην εσωτερική αγορά και του αντικτύπου στο διεθνές εµπόριο. 

Η Επιτροπή µπορεί να συνοδεύσει τις εκθέσεις αυτές µε προτάσεις για τροποποίηση των οικείων διατάξεων της Ένωσης. 

8.  Έως τις 13ης ∆εκεµβρίου 2013, κατόπιν εκτιµήσεων αντικτύπου, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά µε την εφαρµογή της 
παραγράφου 2 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου και την εφαρµογή της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις 
εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέµπει το άρθρο 48 παράγραφος 2. 

9.  Στις περιπτώσεις τροφίµων που εµφαίνονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β), στην παράγραφο 5 στοιχείο α) και στην παράγραφο 6, οι εκθέσεις 
και οι εκτιµήσεις αντικτύπου δυνάµει του παρόντος άρθρου εξετάζουν, 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: 

α) τόπο γέννησης· 

β) τόπο εκτροφής· 

γ) τόπο σφαγής. 

Άρθρο 27 
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Οδηγίες χρήσης 

1.  Οι οδηγίες χρήσης ενός τροφίµου πρέπει να δίνονται µε τρόπο που να επιτρέπει την κατάλληλη χρήση του τροφίµου. 

2.  Η Επιτροπή µπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογή της παραγράφου 1 για ορισµένα 
τρόφιµα. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέµπει το άρθρο 48 παράγραφος 2. 

Άρθρο 28 

Αλκοολικός τίτλος 

1.  Οι κανόνες σύµφωνα µε τους οποίους αναγράφεται ο κατ’ όγκον αλκοολικός τίτλος, σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 
2204, καθορίζονται από τις ειδικές διατάξεις της Ένωσης που ισχύουν στην περίπτωσή τους. 

2.  Ο αποκτηθείς κατ’ όγκον αλκοολικός τίτλος των ποτών µε περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη µεγαλύτερη από 1,2 % κατ’ όγκον, εκτός από 
εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αναγράφεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΧΙΙ. 

 

ΤΜΗΜΑ 3  

∆ιατροφική δήλωση  

Άρθρο 29 

Σχέση µε άλλες νοµοθετικές πράξεις 

1.  Το παρόν τµήµα δεν εφαρµόζεται στα τρόφιµα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των ακόλουθων νοµοθετικών πράξεων: 

α) της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των 
κρατών µελών περί των συµπληρωµάτων διατροφής ( 35 )· 

β) της οδηγίας 2009/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά µε την εκµετάλλευση και τη θέση στο 
εµπόριο των φυσικών µεταλλικών νερών ( 36 ). 
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2.  Το παρόν τµήµα εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της οδηγίας 2009/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6ης Μαΐου 
2009, για τα τρόφιµα που προορίζονται για ειδική διατροφή ( 37 ) και των ειδικών οδηγιών που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της εν 
λόγω οδηγίας. 

Άρθρο 30 

Περιεχόµενο 

1.  Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση περιλαµβάνει τα ακόλουθα 

α) ενεργειακή αξία, και 

β) ποσότητες λιπαρών, κορεσµένων, υδατανθράκων, σακχάρων, πρωτεϊνών και αλατιού. 

Εφόσον συντρέχει περίπτωση, πολύ κοντά στη διατροφική δήλωση µπορεί να υπάρχει δήλωση που να αναφέρει ότι η περιεκτικότητα σε αλάτι 
οφείλεται αποκλειστικά στην παρουσία φυσικώς ενεχόµενου νατρίου. 

2.  Το περιεχόµενο της υποχρεωτικής διατροφικής δήλωσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 µπορεί να συµπληρωθεί µε αναγραφή των 
ποσοτήτων ενός ή περισσοτέρων από τα εξής: 

α) µονοακόρεστα· 

β) πολυακόρεστα· 

γ) πολυόλες· 

δ) άµυλο· 

ε) εδώδιµες ίνες· 

στ) οποιεσδήποτε από τις βιταµίνες ή τα ανόργανα συστατικά που απαριθµούνται στο σηµείο 1 του µέρους A του παραρτήµατος XIII και υπάρχουν σε 
σηµαντικές ποσότητες, όπως καθορίζεται στο σηµείο 2 του µέρους A του παραρτήµατος ΧΙΙΙ. 

3.  Αν η επισήµανση ενός προσυσκευασµένου τροφίµου προβλέπει την υποχρεωτική διατροφική δήλωση της παραγράφου 1, οι κάτωθι 
πληροφορίες µπορούν να επαναλαµβάνονται σε αυτήν: 
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α) η ενεργειακή αξία ή 

β) η ενεργειακή αξία µαζί µε τις ποσότητες σε λιπαρά, κορεσµένα, σάκχαρα και αλάτι. 

4.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 36 παράγραφος 1, εφόσον η επισήµανση των προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 4 
προβλέπει διατροφική δήλωση, το περιεχόµενο της δήλωσης µπορεί να περιορίζεται µόνο στην ενεργειακή αξία. 

5.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 44 και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 36 παράγραφος 1, εφόσον η επισήµανση των προϊόντων που 
προβλέπονται στο άρθρο 44 παράγραφος 1 προβλέπει διατροφική δήλωση, το περιεχόµενο αυτής της δήλωσης µπορεί να περιορίζεται µόνο: 

α) στην ενεργειακή αξία ή 

β) στην ενεργειακή αξία µαζί µε τις ποσότητες σε λιπαρά, κορεσµένα, σάκχαρα και αλάτι. 

6.  Για να ληφθεί υπόψη η χρησιµότητα που έχουν για την ενηµέρωση των καταναλωτών οι ενδείξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5, 
η Επιτροπή µπορεί, µέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 51, να τροποποιεί τους καταλόγους των παραγράφων 2 έως 5, 
προσθέτοντας ή αφαιρώντας ενδείξεις. 

7.  Έως 13 ∆εκεµβρίου 2014, η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη επιστηµονικά στοιχεία και την κτηθείσα πείρα στα κράτη µέλη, υποβάλλει έκθεση 
για την παρουσία trans-λιπαρών σε τρόφιµα και στη διατροφή στο σύνολο του πληθυσµού της Ένωσης. Ο στόχος της έκθεσης είναι να εκτιµηθούν 
οι αντίκτυποι των κατάλληλων µέσων που θα µπορούσαν να επιτρέπουν στους καταναλωτές να κάνουν υγιεινότερες επιλογές όσον αφορά τα 
τρόφιµα και τη διατροφή τους εν γένει ή που θα µπορούσαν να προωθήσουν την παροχή υγιεινότερων επιλογών όσον αφορά τα τρόφιµα στους 
καταναλωτές, περιλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, της παροχής πληροφοριών στους καταναλωτές σχετικά µε trans-λιπαρά ή της επιβολής 
περιορισµών στη χρήση τους. Η Επιτροπή συνοδεύει την έκθεση µε σχετική πρόταση κανονισµού, εφόσον ενδείκνυται. 

Άρθρο 31 

Υπολογισµός 

1.  Η ενεργειακή αξία υπολογίζεται µε τη χρήση των συντελεστών µετατροπής που απαριθµούνται στο παράρτηµα XIV. 

2.  Η Επιτροπή µπορεί να θεσπίζει, µέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 51, συντελεστές µετατροπής για τις βιταµίνες και τα 
ανόργανα συστατικά που αναφέρονται στο σηµείο 1 του µέρους Α του παραρτήµατος ΧΙΙΙ, για τον ακριβέστερο υπολογισµό της περιεκτικότητας 
των εν λόγω βιταµινών και ανόργανων συστατικών στα τρόφιµα. Αυτοί οι συντελεστές µετατροπής προστίθενται στο παράρτηµα XIV. 
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3.  Η ενεργειακή αξία και οι ποσότητες των θρεπτικών ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφοι 1 ως 5 είναι εκείνες του τροφίµου όπως 
πωλείται. 

Κατά περίπτωση, οι πληροφορίες µπορεί να σχετίζονται µε το τρόφιµο µετά την παρασκευή του, µε την προϋπόθεση ότι παρέχονται επαρκώς 
λεπτοµερείς οδηγίες παρασκευής και οι πληροφορίες σχετίζονται µε το τρόφιµο όπως παρασκευάζεται για κατανάλωση. 

4.  Οι δηλούµενες τιµές είναι, σύµφωνα µε την εκάστοτε περίπτωση, µέσες τιµές βασιζόµενες: 

α) στην ανάλυση του τροφίµου από τον παρασκευαστή· 

β) σε υπολογισµό µε βάση τις γνωστές ή τις πραγµατικές µέσες τιµές των συστατικών που χρησιµοποιήθηκαν, ή 

γ) σε υπολογισµό µε βάση γενικώς καθορισµένα και αποδεκτά δεδοµένα. 

Η Επιτροπή µπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν λεπτοµερείς κανόνες για την ενιαία εφαρµογή της παρούσας παραγράφου 
όσον αφορά την ακρίβεια των δηλούµενων τιµών, όπως οι διαφορές µεταξύ των δηλούµενων τιµών και αυτών που διαπιστώνονται κατά τη 
διάρκεια επίσηµων ελέγχων. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέµπει το άρθρο 48 
παράγραφος 2. 

Άρθρο 32 

Έκφραση ανά 100 g ή ανά 100 ml 

1.  Η ενεργειακή αξία και η ποσότητα των θρεπτικών ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφοι 1 ως 5 εκφράζονται µε τη χρήση των 
µονάδων µέτρησης που απαριθµούνται στο παράρτηµα XV. 

2.  Η ενεργειακή αξία και η ποσότητα θρεπτικών ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφοι 1 ως 5 εκφράζεται ανά 100 g ή ανά 100 ml. 

3.  Όταν παρέχεται η δήλωση σχετικά µε τις βιταµίνες και τα ανόργανα συστατικά, αυτή εκφράζεται, εκτός από τη µορφή της έκφρασης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2, και ως ποσοστό των προσλαµβανόµενων ποσοτήτων αναφοράς που καθορίζονται στο σηµείο 1 του µέρους Α του 
παραρτήµατος ΧΙΙΙ σε σχέση µε τη βάση ανά 100 g ή ανά 100 ml. 

4.  Εκτός από τη µορφή της έκφρασης που προβλέπεται στην παράγραφο 2, η ενεργειακή αξία και οι ποσότητες των θρεπτικών ουσιών που 
προβλέπονται στο άρθρο 30 παράγραφοι 1, 3, 4 και 5 µπορούν να εκφράζονται, ανάλογα µε την περίπτωση, και ως ποσοστό των 
προσλαµβανόµενων ποσοτήτων αναφοράς που καθορίζονται στο µέρος Β του παραρτήµατος ΧΙΙΙ σε σχέση µε τη βάση ανά 100 g ή ανά 100 ml. 
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5.  Όπου δίδονται πληροφορίες σύµφωνα µε την παράγραφο 4, δίπλα ακριβώς αναγράφεται η ακόλουθη πρόσθετη δήλωση: «Προσλαµβανόµενη 
ποσότητα αναφοράς ενός µέσου ενήλικα (8 400 kJ/2 000 kcal)». 

Άρθρο 33 

Έκφραση σε βάση ανά µερίδα ή ανά µονάδα κατανάλωσης 

1.  Στις κάτωθι περιπτώσεις, η ενεργειακή αξία και οι ποσότητες θρεπτικών ουσιών που προβλέπονται από το άρθρο 30 παράγραφοι 1 έως 5 
µπορούν να εκφράζονται ανά µερίδα και/ή ανά µονάδα κατανάλωσης, που αναγνωρίζονται εύκολα από τον καταναλωτή, υπό τον όρο ότι η 
χρησιµοποιούµενη µερίδα ή η µονάδα ορίζεται ποσοτικά στην ετικέτα και ότι δηλώνεται ο αριθµός των µερίδων ή µονάδων που περιέχονται στη 
συσκευασία: 

α) επιπλέον της µορφής έκφρασης ανά 100 g ή ανά 100 ml που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2· 

β) επιπλέον της µορφής έκφρασης ανά 100 g ή ανά 100 ml που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 3 σχετικά µε τις ποσότητες βιταµινών και 
ανόργανων συστατικών· 

γ) επιπλέον ή αντί της µορφής έκφρασης ανά 100 g ή ανά 100 ml που προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος 4. 

2.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 32 παράγραφος 2, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 3 στοιχείο β), η ποσότητα 
θρεπτικών ουσιών και/ή το ποσοστό των προσλαµβανόµενων ποσοτήτων αναφοράς που καθορίζονται στο µέρος Β του παραρτήµατος ΧΙΙΙ 
µπορούν να εκφράζονται σε βάση ανά µερίδα ή ανά µονάδα κατανάλωσης µόνο. 

Όταν οι ποσότητες των θρεπτικών συστατικών εκφράζονται σε βάση ανά µερίδα ή ανά µονάδα κατανάλωσης µόνο, σύµφωνα µε το προηγούµενο 
εδάφιο, η ενεργειακή αξία εκφράζεται ανά 100 g ή ανά 100 ml και σε βάση ανά µερίδα ή ανά µονάδα κατανάλωσης µόνο. 

3.  Κατά παρέκκλιση του άρθρου 32 παράγραφος 2, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 5, η ενεργειακή αξία και η 
ποσότητα θρεπτικών ουσιών και/ή το ποσοστό των προσλαµβανόµενων ποσοτήτων αναφοράς που καθορίζονται στο µέρος Β του παραρτήµατος 
ΧΙΙΙ µπορούν να εκφράζονται σε βάση ανά µερίδα ή ανά µονάδα κατανάλωσης µόνο. 

4.  Η χρησιµοποιούµενη µερίδα ή µονάδα αναγράφεται πολύ κοντά στη διατροφική δήλωση. 

5.  Για τη διασφάλιση της ενιαίας εφαρµογής της έκφρασης της διατροφικής δήλωσης ανά µερίδα ή µονάδα κατανάλωσης και για τη διαµόρφωση 
ενιαίας βάσης σύγκρισης για τον καταναλωτή, η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την καταναλωτική συµπεριφορά των καταναλωτών στην πράξη 
καθώς και διατροφικές συστάσεις, θεσπίζει, µέσω εκτελεστικών πράξεων, κανόνες για συγκεκριµένες κατηγορίες τροφίµων όσον αφορά την 
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έκφραση ανά µερίδα ή µονάδα κατανάλωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέµπει το άρθρο 48 παράγραφος 2. 

Άρθρο 34 

Παρουσίαση 

1.  Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 παράγραφοι 1 και 2 περιλαµβάνονται στο ίδιο οπτικό πεδίο. Παρουσιάζονται µαζί σε σαφή µορφή 
και, ανάλογα µε την περίπτωση, µε τη σειρά παρουσίασης που προβλέπεται στο παράρτηµα ΧV. 

2.  Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 παράγραφοι 1 και 2 παρουσιάζονται, αν το επιτρέπει ο χώρος, σε µορφή πίνακα µε τους αριθµούς 
σε αντιστοίχιση. Όπου δεν το επιτρέπει ο χώρος, η δήλωση παρουσιάζεται σε γραµµική µορφή. 

3.  Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 παράγραφος 3 παρουσιάζονται: 

α) στο κύριο οπτικό πεδίο και 

β) χρησιµοποιώντας µέγεθος γραµµατοσειράς σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 2. 

Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 παράγραφος 3 µπορούν να παρουσιάζονται µε µορφή διαφορετική από αυτήν που καθορίζεται στην 
παράγραφο 2. 

4.  Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 παράγραφοι 4 και 5 µπορούν να παρουσιάζονται µε µορφή διαφορετική από αυτήν που 
καθορίζεται στην παράγραφο 2. 

5.  Εφόσον η ενεργειακή αξία ή η ποσότητα των θρεπτικών ουσιών είναι αµελητέα, οι πληροφορίες για τα στοιχεία αυτά µπορούν να 
αντικαθίστανται από δήλωση όπως «Περιέχει αµελητέες ποσότητες των …», πρέπει δε να επισηµαίνεται σε σηµείο πολύ κοντά στη διατροφική 
δήλωση, όταν υφίσταται. 

Για τη διασφάλιση της ενιαίας εφαρµογής της παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή µπορεί να θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις σχετικά µε την 
ενεργειακή αξία και τις ποσότητες θρεπτικών ουσιών αναφερόµενων στο άρθρο 30 παράγραφοι 1 έως 5 οι οποίες µπορούν να θεωρηθούν 
αµελητέες. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέµπει το άρθρο 48 παράγραφος 2. 
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6.  Για τη διασφάλιση της ενιαίας εφαρµογής του τρόπου παρουσίασης της διατροφικής δήλωσης µε τις µορφές που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή µπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις προς τον σκοπό αυτόν. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέµπει το άρθρο 48 παράγραφος 2. 

Άρθρο 35 

Πρόσθετες µορφές έκφρασης και παρουσίασης 

1.  Εκτός από τις µορφές έκφρασης που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφοι 2 και 4 και στο άρθρο 33 και από την παρουσίαση που 
αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 2, η ενεργειακή αξία και η ποσότητα θρεπτικών ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφοι 1 έως 
5 µπορούν να γνωστοποιούνται µε άλλες µορφές έκφρασης και/ή να παρουσιάζονται µε τη χρήση γραφικών ή συµβόλων, επιπλέον των λέξεων ή 
των ψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις: 

α) βασίζονται σε ορθή και επιστηµονικά έγκυρη έρευνα µεταξύ των καταναλωτών και δεν παραπλανούν τον καταναλωτή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 
7· 

β) εξελίσσονται κατόπιν διαβουλεύσεων µε ευρύ φάσµα των οµάδων συµφεροντούχων· 

γ) σκοπό έχουν να διευκολύνουν τους καταναλωτές να κατανοήσουν τη συµβολή ή τη σηµασία του τροφίµου για το ενεργειακό και διατροφικό 
περιεχόµενο µιας διατροφής· 

δ) παρέχουν τη διαβεβαίωση, βάσει επιστηµονικά έγκυρων στοιχείων, ότι αυτές οι µορφές έκφρασης ή παρουσίασης γίνονται κατανοητές από τον µέσο 
καταναλωτή· 

ε) στην περίπτωση άλλων µορφών έκφρασης, βασίζονται είτε στις εναρµονισµένες προσλαµβανόµενες ποσότητες αναφοράς που καθορίζονται στο 
παράρτηµα XIII, είτε, όταν αυτές δεν υπάρχουν, σε γενικώς αποδεκτές επιστηµονικές συµβουλές σχετικά µε τις ποσότητες πρόσληψης όσον 
αφορά την ενέργεια ή τις θρεπτικές ουσίες· 

στ) είναι αντικειµενικές και δεν επιφέρουν διακρίσεις· και 

ζ) η εφαρµογή τους δεν δηµιουργεί εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων. 

2.  Τα κράτη µέλη δύναται να εισηγούνται στους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίµων τη χρήση µιας ή περισσοτέρων πρόσθετων µορφών 
έκφρασης ή παρουσίασης της διατροφικής δήλωσης που, κατά την κρίση τους, πληρούν καλύτερα τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 
στοιχεία α) έως ζ). Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις λεπτοµέρειες των πρόσθετων αυτών µορφών έκφρασης και παρουσίασης. 
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3.  Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν την κατάλληλη παρακολούθηση των πρόσθετων µορφών έκφρασης ή παρουσίασης της διατροφικής δήλωσης που 
απαντούν στην αγορά εντός της επικράτειάς τους. 

Για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης της χρήσης των πρόσθετων µορφών έκφρασης ή παρουσίασης, τα κράτη µέλη δύναται να απαιτούν από 
τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίµων που διαθέτουν στην εθνική αγορά τρόφιµα που φέρουν τέτοιου είδους πληροφορίες να ενηµερώνουν την 
αρµόδια αρχή για τη χρήση της πρόσθετης µορφής έκφρασης ή παρουσίασης και να τους παρέχουν τα σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία όσον 
αφορά την εκπλήρωση των απαιτήσεων που θεσπίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως ζ). Στις περιπτώσεις αυτές, µπορούν επίσης να 
ζητούνται πληροφορίες για τη διακοπή της χρήσης τέτοιου είδους πρόσθετων µορφών έκφρασης ή παρουσίασης. 

4.  Η Επιτροπή διευκολύνει και οργανώνει την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών, µε την ίδια και µε τους συµφεροντούχους για 
θέµατα που αφορούν τη χρήση οποιωνδήποτε πρόσθετων µορφών έκφρασης ή παρουσίασης της διατροφικής δήλωσης. 

5.  Βάσει της πείρας που θα έχει αποκτηθεί, έως 13 ∆εκεµβρίου 2017, η Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 
έκθεση σχετικά µε τη χρήση πρόσθετων µορφών έκφρασης και παρουσίασης, τον αντίκτυπό τους στην εσωτερική αγορά και τη σκοπιµότητα 
περαιτέρω εναρµόνισής τους. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή συναφείς πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση τέτοιου 
είδους πρόσθετων µορφών έκφρασης ή παρουσίασης στην αγορά εντός της επικράτειάς τους. Η Επιτροπή µπορεί να συνοδεύσει την έκθεση αυτή 
µε προτάσεις για τροποποίηση των οικείων διατάξεων της Ένωσης. 

6.  Για να διασφαλισθεί η ενιαία εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν λεπτοµερείς κανόνες 
σχετικά µε την εφαρµογή των παραγράφων 1, 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία 
εξέτασης στην οποία παραπέµπει το άρθρο 48 παράγραφος 2. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ  

Άρθρο 36 

Ισχύουσες απαιτήσεις 

1.  Όταν πληροφορίες για τα τρόφιµα που προβλέπονται στα άρθρα 9 και 10 παρέχονται σε προαιρετική βάση, τηρούν τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στα τµήµατα 2 και 3 του κεφαλαίου IV. 
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2.  Οι πληροφορίες για τα τρόφιµα που παρέχονται σε προαιρετική βάση πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν παραπλανούν τον καταναλωτή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7· 

β) είναι σαφείς για τον καταναλωτή και δεν του προκαλούν σύγχυση, και 

γ) βασίζονται, κατά περίπτωση, σε σχετικά επιστηµονικά δεδοµένα. 

3.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά την εφαρµογή των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 
στις ακόλουθες προαιρετικές πληροφορίες για τα τρόφιµα: 

α) πληροφορίες σχετικά µε την πιθανή και µη σκόπιµη παρουσία στα τρόφιµα ουσιών ή προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες· 

β) πληροφορίες σχετικά µε την καταλληλότητα του τροφίµου για χορτοφάγους ή ακραιφνείς χορτοφάγους· 

γ) στην αναγραφή των προσλαµβανόµενων ποσοτήτων αναφοράς για συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες επιπροσθέτως των προσλαµβανόµενων 
ποσοτήτων αναφοράς που καθορίζονται στο παράρτηµα XIII, και 

▼M1  

δ) πληροφορίες σχετικά µε την απουσία ή τη µειωµένη παρουσία γλουτένης στα τρόφιµα. 

▼B  

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέµπει το άρθρο 48 παράγραφος 2. 

4.  Για τη διασφάλιση της κατάλληλης ενηµέρωσης των καταναλωτών, σε περίπτωση που παρέχονται από τους υπευθύνους επιχειρήσεων 
τροφίµων προαιρετικές πληροφορίες για τα τρόφιµα µε διαφορετικό τρόπο, ο οποίος θα µπορούσε να παραπλανήσει τον καταναλωτή ή να του 
δηµιουργήσει σύγχυση, η Επιτροπή µπορεί, µέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 51, να προβλέπει πρόσθετες περιπτώσεις 
παροχής προαιρετικών πληροφοριών πέραν αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο 3. 

Άρθρο 37 

Παρουσίαση 
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Η αναγραφή προαιρετικών πληροφοριών για τα τρόφιµα δεν γίνεται εις βάρος του χώρου που διατίθεται για τις υποχρεωτικές πληροφορίες για τα 
τρόφιµα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  

Άρθρο 38 

Εθνικά µέτρα 

1.  Όσον αφορά τα θέµατα που εναρµονίζονται ειδικά από τον παρόντα κανονισµό, τα κράτη µέλη δεν µπορούν να θεσπίζουν ούτε να διατηρούν 
εθνικά µέτρα, εκτός αν εξουσιοδοτούνται προς τούτο από το δίκαιο της Ένωσης. Τα εν λόγω εθνικά µέτρα δεν παρεµποδίζουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία αγαθών ούτε εισάγουν διακρίσεις όσον αφορά τρόφιµα από άλλα κράτη µέλη. 

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 39, τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν εθνικά µέτρα για θέµατα που δεν εναρµονίζονται ειδικά από τον 
παρόντα κανονισµό, υπό τον όρο ότι δεν απαγορεύουν, παρακωλύουν ή περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων τα οποία 
συµµορφώνονται µε τον παρόντα κανονισµό. 

Άρθρο 39 

Εθνικά µέτρα για τις πρόσθετες υποχρεωτικές ενδείξεις 

1.  Εκτός από τις υποχρεωτικές ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 και στο άρθρο 10, τα κράτη µέλη µπορούν, σύµφωνα µε τη 
διαδικασία του άρθρου 45, να θεσπίζουν µέτρα που να απαιτούν πρόσθετες υποχρεωτικές ενδείξεις για συγκεκριµένους τύπους ή κατηγορίες 
τροφίµων, για τουλάχιστον έναν από τους εξής λόγους: 

α) την προστασία της δηµόσιας υγείας· 

β) την προστασία των καταναλωτών· 

γ) την πρόληψη της απάτης· 
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δ) την προστασία των δικαιωµάτων βιοµηχανικής και εµπορικής ιδιοκτησίας, των αναγραφών προέλευσης και των ελεγχόµενων ονοµασιών 
προέλευσης και την πρόληψη του αθέµιτου ανταγωνισµού. 

2.  Κατ’ εφαρµογήν της παραγράφου 1, τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν µέτρα σχετικά µε την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής 
ή του τόπου προέλευσης τροφίµων, µόνο όταν υπάρχει αποδεδειγµένη διασύνδεση µεταξύ ορισµένων ιδιοτήτων του τροφίµου και της καταγωγής 
ή της προέλευσής του. Όταν κοινοποιούν στην Επιτροπή τα εν λόγω µέτρα, τα κράτη µέλη παρέχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η 
πλειονότητα των καταναλωτών προσδίδει ιδιαίτερη αξία στην παροχή αυτής της πληροφορίας. 

Άρθρο 40 

Γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα 

Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν µέτρα που να παρεκκλίνουν από το άρθρο 9 παράγραφος 1 και το άρθρο 10 παράγραφος 1 στην περίπτωση 
γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων που κυκλοφορούν σε γυάλινες φιάλες οι οποίες πρόκειται να επαναχρησιµοποιηθούν. 

Γνωστοποιούν στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση το κείµενο αυτών των µέτρων. 

Άρθρο 41 

Αλκοολούχα ποτά 

Τα κράτη µέλη µπορούν, εν αναµονή της έκδοσης των διατάξεων της Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 4, να διατηρούν εθνικά 
µέτρα σχετικά µε την αναγραφή καταλόγου συστατικών, στην περίπτωση ποτών µε περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη µεγαλύτερη από 1,2 % 
κατ’ όγκον. 

Άρθρο 42 

Έκφραση της καθαρής ποσότητας 

Απουσία ενωσιακών διατάξεων κατά το άρθρο 23 παράγραφος 2 σχετικά µε την έκφραση της καθαρής ποσότητας για συγκεκριµένα τρόφιµα µε 
τρόπο διαφορετικό από αυτόν που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 1, τα κράτη µέλη δύνανται να διατηρούν εθνικά µέτρα που έχουν 
θεσπισθεί πριν από τις 12 ∆εκεµβρίου 2011. 

Έως τις 13 ∆εκεµβρίου 2014, τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε τα µέτρα αυτά. Η Επιτροπή τα γνωστοποιεί στα υπόλοιπα 
κράτη µέλη. 
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Άρθρο 43 

Προαιρετική αναγραφή προσλαµβανόµενων ποσοτήτων αναφοράς για συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες 

Εν αναµονή της θέσπισης των ενωσιακών διατάξεων που εµφαίνονται στο άρθρο 36 παράγραφος 3 στοιχείο γ), τα κράτη µέλη µπορούν να 
θεσπίζουν εθνικά µέτρα σχετικά µε την προαιρετική αναγραφή προσλαµβανόµενων ποσοτήτων αναφοράς για συγκεκριµένες πληθυσµιακές 
οµάδες. 

Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση το κείµενο των µέτρων αυτών. 

Άρθρο 44 

Εθνικά µέτρα για τα µη προσυσκευασµένα τρόφιµα 

1.  Για τα τρόφιµα που προσφέρονται µη προσυσκευασµένα για πώληση στον τελικό καταναλωτή ή σε µονάδες οµαδικής εστίασης ή για τα 
τρόφιµα που συσκευάζονται στον τόπο πώλησης, εφόσον το ζητήσει ο αγοραστής, ή προσυσκευάζονται για άµεση πώληση, 

α) η παροχή των ενδείξεων που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) είναι υποχρεωτική· 

β) η παροχή άλλων ενδείξεων που προβλέπονται στα άρθρα 9 και 10 δεν είναι υποχρεωτική, εκτός εάν τα κράτη µέλη θεσπίζουν εθνικά µέτρα που 
απαιτούν την παροχή ορισµένων ή όλων αυτών των ενδείξεων ή στοιχείων αυτών των ενδείξεων. 

2.  Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν εθνικά µέτρα σχετικά µε τον τρόπο διάθεσης των ενδείξεων ή των στοιχείων των ενδείξεων που 
ορίζονται στην παράγραφο 1 και, εφόσον συντρέχει λόγος, τη µορφή έκφρασης και παρουσίασής τους. 

3.  Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή το κείµενο των µέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) και 
στην παράγραφο 2. 

Άρθρο 45 

∆ιαδικασία κοινοποίησης 

1.  Όταν γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο, το κράτος µέλος που κρίνει αναγκαία τη θέσπιση νέας νοµοθεσίας σχετικά µε τις πληροφορίες για 
τα τρόφιµα κοινοποιεί προηγουµένως στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη τα προβλεπόµενα µέτρα, καθώς και την αιτιολόγησή τους. 
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2.  Η Επιτροπή συµβουλεύεται τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που συστάθηκε µε το άρθρο 58 παράγραφος 
1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, εάν κρίνει τη σχετική διαβούλευση χρήσιµη ή εάν το ζητήσει ένα κράτος µέλος. Στην περίπτωση αυτή, η 
Επιτροπή εξασφαλίζει ότι αυτή η διαδικασία είναι διαφανής για όλους τους συµφεροντούχους. 

3.  Το κράτος µέλος που κρίνει αναγκαία τη θέσπιση νέας νοµοθεσίας σχετικά µε τις πληροφορίες για τα τρόφιµα µπορεί να λαµβάνει τα 
προβλεπόµενα µέτρα τρεις µόνο µήνες από την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει λάβει αρνητική 
γνώµη της Επιτροπής. 

4.  Εάν η γνώµη της Επιτροπής είναι αρνητική, και πριν από τη λήξη της κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου προθεσµίας, η Επιτροπή 
προσφεύγει στη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 2, προκειµένου να αποφασίσει αν τα προτεινόµενα µέτρα 
δύνανται να τεθούν σε εφαρµογή, υποκείµενα ενδεχοµένως στις κατάλληλες τροποποιήσεις. 

5.  Η οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση µιας διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των 
πληροφοριών ( 38 ), δεν ισχύει για τα µέτρα που υπάγονται στη διαδικασία κοινοποίησης η οποία ορίζεται στο παρόν άρθρο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Άρθρο 46 

Τροποποιήσεις των παραρτηµάτων 

Προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη η τεχνική πρόοδος, οι επιστηµονικές εξελίξεις, η υγεία των καταναλωτών ή η ανάγκη των καταναλωτών για 
ενηµέρωση και µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 παράγραφος 2 και του άρθρου 21 παράγραφος 2 σχετικά µε τις τροποποιήσεις 
των παραρτηµάτων ΙΙ και ΙΙΙ, η Επιτροπή µπορεί να τροποποιεί τα παραρτήµατα του παρόντος κανονισµού µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύµφωνα µε το άρθρο 51. 

Άρθρο 47 

Μεταβατική περίοδος για τα εκτελεστικά µέτρα ή τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και ηµεροµηνία εφαρµογής τους 
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1.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, κατά την άσκηση των παραχωρηθεισών από τον παρόντα κανονισµό 
αρµοδιοτήτων για τη λήψη µέτρων µέσω εκτελεστικών πράξεων σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέµπει το άρθρο 48 
παράγραφος 2 ή µέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 51, η Επιτροπή: 

α) ορίζει κατάλληλη µεταβατική περίοδο για την εφαρµογή των νέων µέτρων, κατά τη διάρκεια της οποίας τα τρόφιµα που φέρουν επισήµανση που δεν 
είναι σύµφωνη προς τα νέα µέτρα µπορούν να διατίθενται στην αγορά και µετά την οποία τα αποθέµατα των εν λόγω τροφίµων που έχουν διατεθεί 
στην αγορά πριν από το πέρας της µεταβατικής περιόδου µπορούν να συνεχίζουν να πωλούνται έως ότου εξαντληθούν, και 

β) διασφαλίζει ότι τα µέτρα αυτά τίθενται σε εφαρµογή την 1η Απριλίου του εκάστοτε ηµερολογιακού έτους. 

2.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται σε επείγουσες περιπτώσεις, όταν ο σκοπός των µέτρων που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο είναι η 
προστασία της ανθρώπινης υγείας. 

Άρθρο 48 

Επιτροπή 

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων που συστάθηκε µε το άρθρο 58 
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011. 

2.  Όταν γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

Εάν η επιτροπή δεν εκδώσει γνώµη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης και εφαρµόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο 
εδάφιο του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

Άρθρο 49 

Τροποποιήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 

Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Η διατροφική επισήµανση προϊόντων για τα οποία έχει διατυπωθεί ισχυρισµός διατροφής και/ή υγείας είναι υποχρεωτική, εκτός από τη γενική 
διαφήµιση. Οι παρεχόµενες πληροφορίες συνίστανται σε εκείνες που προβλέπονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά µε την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα 
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στους καταναλωτές ( 39 ). Εφόσον διατυπώνεται ισχυρισµός διατροφής και/ή υγείας για ένα θρεπτικό συστατικό που προβλέπεται στο άρθρο 30 
παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, η ποσότητα αυτού του θρεπτικού συστατικού πρέπει να δηλώνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 31 
ως 34 του εν λόγω κανονισµού. 

Οι ποσότητες των ουσιών για τις οποίες διατυπώνεται ισχυρισµός διατροφής ή υγείας, οι οποίες δεν εµφανίζονται στη διατροφική επισήµανση, 
αναγράφονται στο ίδιο οπτικό πεδίο µε τη διατροφική επισήµανση και εκφράζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 31, 32 και 33 του κανονισµού (ΕΕ) 
αριθ. 1169/2011. Οι µονάδες µέτρησης που χρησιµοποιούνται για να εκφρασθεί η ποσότητα της ουσίας πρέπει να είναι ενδεδειγµένες για κάθε 
επιµέρους ουσία. 

Άρθρο 50 

Τροποποιήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 

Το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«3.  Η διατροφική επισήµανση των προϊόντων στα οποία έχουν προστεθεί βιταµίνες και ανόργανα συστατικά και τα οποία καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισµό είναι υποχρεωτική. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται αποτελούνται από εκείνες που ορίζονται στο άρθρο 30 
παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά µε 
την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα στους καταναλωτές ( 40 ), και από τις συνολικές περιεχόµενες ποσότητες των βιταµινών και των 
ανόργανων συστατικών που έχουν προστεθεί στα τρόφιµα. 

Άρθρο 51 

Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1.  Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο. 

2.  Η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 10 παράγραφος 2, το άρθρο 12 
παράγραφος 3, το άρθρο 13 παράγραφος 4, το άρθρο 18 παράγραφος 5, το άρθρο 19 παράγραφος 2, το άρθρο 21 παράγραφος 2, το άρθρο 23 
παράγραφος 2, το άρθρο 30 παράγραφος 6, το άρθρο 31 παράγραφος 2, το άρθρο 36 παράγραφος 4 και το άρθρο 46 ανατίθεται στην Επιτροπή για 
διάστηµα πέντε ετών µετά τη 12η ∆εκεµβρίου 2011. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά µε τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο 
εννέα µήνες πριν από τη λήξη του διαστήµατος των πέντε ετών. Η ανάθεση εξουσιών ανανεώνεται σιωπηρά για διαστήµατα ίδιας διάρκειας, εκτός 
εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο αντιταχθεί σε αυτήν την ανανέωση το αργότερο τρεις µήνες πριν από τη λήξη κάθε διαστήµατος. 
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3.  Η ανάθεση εξουσιών που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 10 παράγραφος 2, το άρθρο 12 παράγραφος 3, το άρθρο 13 
παράγραφος 4, το άρθρο 18 παράγραφος 5, το άρθρο 19 παράγραφος 2, το άρθρο 21 παράγραφος 2, το άρθρο 23 παράγραφος 2, το άρθρο 30 
παράγραφος 6, το άρθρο 31 παράγραφος 2, το άρθρο 36 παράγραφος 4 και το άρθρο 46 µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγµή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που καθορίζεται στην απόφαση αυτή. Αρχίζει να ισχύει την 
εποµένη ηµέρα από τη δηµοσίευση της απόφασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οιαδήποτε µεταγενέστερη ηµεροµηνία την 
οποία ορίζει σαφώς η απόφαση. ∆εν θίγει την εγκυρότητα τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. 

4.  Η Επιτροπή, µόλις εκδώσει πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, την κοινοποιεί πάραυτα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

5.  Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που έχει εκδοθεί σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 10 παράγραφος 2, το άρθρο 12 παράγραφος 
3, το άρθρο 13 παράγραφος 4, το άρθρο 18 παράγραφος 5, το άρθρο 19 παράγραφος 2, το άρθρο 21 παράγραφος 2, το άρθρο 23 παράγραφος 2, το 
άρθρο 30 παράγραφος 6, το άρθρο 31 παράγραφος 2, το άρθρο 36 παράγραφος 4 και το άρθρο 46 τίθεται σε ισχύ µόνο εάν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο δεν έχει εκφράσει την αντίθεσή του εντός προθεσµίας δύο µηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσµίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το 
Συµβούλιο, έχουν ενηµερώσει την Επιτροπή ότι δεν σκοπεύουν να διατυπώσουν αντιρρήσεις. Το διάστηµα αυτό παρατείνεται κατά δύο µήνες µε 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου. 

Άρθρο 52 

∆ιαδικασία επείγοντος 

1.  Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο τίθενται σε ισχύ αµέσως και εφαρµόζονται εφόσον δεν έχει 
διατυπωθεί αντίρρηση σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης εκθέτει τους λόγους για τους οποίους γίνεται χρήση της διαδικασίας του επείγοντος. 

2.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο µπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις σχετικά µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 51 παράγραφος 5. Σε αυτήν την περίπτωση, η Επιτροπή καταργεί χωρίς καθυστέρηση την πράξη µετά την 
κοινοποίηση στην οποία προβαίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο όσον αφορά την απόφασή του να προβάλει αντιρρήσεις. 

Άρθρο 53 

Κατάργηση 

1.  Οι οδηγίες 87/250/ΕΟΚ, 90/496/ΕΟΚ, 1999/10/ΕΚ, 2000/13/ΕΚ, 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 608/2004 
καταργούνται από τη 13η ∆εκεµβρίου 2014. 
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2.  Οι παραποµπές στις καταργούµενες πράξεις νοούνται ως παραποµπές στον παρόντα κανονισµό. 

Άρθρο 54 

Μεταβατικά µέτρα 

1.  Τα τρόφιµα που διατέθηκαν στην αγορά ή επισηµάνθηκαν πριν από τις 13 ∆εκεµβρίου 2014 και δεν συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισµού δύνανται να διατίθενται στην εµπορία µέχρις εξαντλήσεως των αποθεµάτων τους. 

Τα τρόφιµα που διατέθηκαν στην αγορά ή επισηµάνθηκαν πριν από τις 13 ∆εκεµβρίου 2016 και δεν συµµορφώνονται προς την απαίτηση που 
θεσπίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ) δύνανται να διατίθενται στην εµπορία µέχρις εξαντλήσεως των αποθεµάτων τους. 

Τα τρόφιµα που διατέθηκαν στην αγορά ή επισηµάνθηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και δεν συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις που 
θεσπίζονται στο µέρος Β του παραρτήµατος VI δύνανται να διατίθενται στην εµπορία µέχρις εξαντλήσεως των αποθεµάτων τους. 

2.  Μεταξύ της 13ης ∆εκεµβρίου 2014 και της 13ης ∆εκεµβρίου 2016, σε περίπτωση που η διατροφική δήλωση παρέχεται σε προαιρετική βάση, 
τηρεί τα άρθρα 30 έως 35. 

3.  Παρά την οδηγία 90/496/ΕΟΚ, το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1925/2006, τα τρόφιµα που επισηµαίνονται σύµφωνα µε τα άρθρα 30 έως 35 του παρόντος κανονισµού µπορούν να διατίθενται στην αγορά πριν 
από τις 13 ∆εκεµβρίου 2014. 

Παρά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1162/2009 της Επιτροπής, της 30ής Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε τη θέσπιση µεταβατικών µέτρων για την 
εφαρµογή των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 853/2004, (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου ( 41 ), τα τρόφιµα που επισηµαίνονται σύµφωνα µε το µέρος Β του παραρτήµατος VI του παρόντος κανονισµού µπορούν να 
διατίθενται στην αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014. 

Άρθρο 55 

Έναρξη ισχύος και ηµεροµηνία εφαρµογής 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφαρµόζεται από τη 13η ∆εκεµβρίου 2014, εξαιρουµένου του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ), το οποίο εφαρµόζεται από τη 13η ∆εκεµβρίου 
2016, και του µέρους Β του παραρτήµατος VI, το οποίο εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014. 
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ  

Όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 

1. «διατροφική δήλωση» ή «διατροφική επισήµανση»: οι πληροφορίες που δηλώνουν τα ακόλουθα: 

α) την ενεργειακή αξία, ή 

β) την ενεργειακή αξία και µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες θρεπτικές ουσίες µόνο: 

— λιπαρά (κορεσµένα, µονοακόρεστα, πολυακόρεστα), 

— υδατάνθρακες (σάκχαρα, πολυόλες, άµυλο), 

— αλάτι, 

— εδώδιµες ίνες, 

— πρωτεΐνες, 

— οποιεσδήποτε από τις βιταµίνες ή τα ανόργανα συστατικά που απαριθµούνται στο σηµείο 1 του µέρους Α του παραρτήµατος ΧΙΙΙ και 
διαπιστώνονται σε σηµαντικές ποσότητες όπως ορίζεται στο σηµείο 2 του µέρους Α του παραρτήµατος ΧΙΙΙ, 

2. «λιπαρά»: το σύνολο των λιπιδίων, συµπεριλαµβανοµένων των φωσφολιπιδίων· 
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3. «κορεσµένα»: τα λιπαρά οξέα χωρίς διπλό δεσµό· 

4. «trans»: τα λιπαρά οξέα µε τουλάχιστον ένα µη συνδυασµένο (δηλαδή διακοπτόµενο από τουλάχιστον µία οµάδα µεθυλενίου) διπλό δεσµό άνθρακα-
άνθρακα στη διάταξη trans· 

5. «µονοακόρεστα»: τα λιπαρά οξέα µε ένα διπλό δεσµό cis· 

6. «πολυακόρεστα»: τα λιπαρά οξέα µε δύο ή περισσοτέρους δεσµούς cis, δεσµούς cis - cis χωρισµένους από οµάδες µεθυλενίου· 

7. «υδατάνθρακες»: όλοι οι υδατάνθρακες που µεταβολίζονται από τον ανθρώπινο οργανισµό, συµπεριλαµβανοµένων των πολυολών· 

8. «σάκχαρα»: όλοι οι µονοσακχαρίτες και δισακχαρίτες που περιέχονται στα τρόφιµα, εκτός από τις πολυόλες· 

9. «πολυόλες»: οι αλκοόλες που περιέχουν περισσότερες από δύο οµάδες υδροξυλίου· 

10. «πρωτεΐνες»: η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες υπολογιζόµενη µε τον τύπο: πρωτεΐνη = ολικό άζωτο κατά Kjeldahl × 6,25· 

11. «αλάτι»: το ισοδύναµο περιεκτικότητας σε αλάτι υπολογιζόµενο µε τον τύπο: αλάτι = νάτριο × 2,5· 

12. «εδώδιµες ίνες»: τα υδατανθρακικά πολυµερή µε τρία ή περισσότερα µονοµερή, που δεν πέπτονται ούτε απορροφώνται από το λεπτό έντερο του 
ανθρώπινου οργανισµού και εµπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

— εδώδιµα υδατανθρακικά πολυµερή που απαντώνται σε φυσική µορφή στα τρόφιµα όπως καταναλώνονται, 

— εδώδιµα υδατανθρακικά πολυµερή που έχουν ληφθεί από πρώτες ύλες τροφίµων µε φυσικά, ενζυµικά ή χηµικά µέσα και έχουν ωφέλιµη επίδραση 
στη φυσιολογία του οργανισµού, η οποία έχει καταδειχθεί µε επιστηµονικά στοιχεία γενικής αποδοχής, 

— εδώδιµα συνθετικά υδατανθρακικά πολυµερή που έχουν ωφέλιµη επίδραση στη φυσιολογία του οργανισµού, η οποία έχει καταδειχθεί µε 
επιστηµονικά στοιχεία γενικής αποδοχής, 

13. «µέση τιµή»: η τιµή που αντιπροσωπεύει καλύτερα την ποσότητα µιας θρεπτικής ουσίας που περιέχεται σε ένα συγκεκριµένο τρόφιµο και εκφράζει 
την ανοχή για τις εποχιακές διακυµάνσεις, για τις καταναλωτικές συνήθειες καθώς και για άλλους παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν την 
πραγµατική τιµή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΟΥΣΙΕΣ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή ∆ΥΣΑΝΕΞΙΕΣ  

▼M2  

1. ∆ηµητριακά που περιέχουν γλουτένη, δηλαδή: σίτος (όπως η όλυρα και ο σίτος khorasan), σίκαλη, κριθάρι, βρώµη ή υβριδικές ποικιλίες τους, και 
προϊόντα µε βάση τα δηµητριακά αυτά, εκτός από: 

α) σιρόπια γλυκόζης µε βάση το σιτάρι, συµπεριλαµβανοµένης της δεξτρόζης ( 42 )· 

β) µαλτοδεξτρίνες µε βάση το σιτάρι ( 43 )· 

γ) σιρόπια γλυκόζης µε βάση το κριθάρι· 

δ) σιτηρά που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή αλκοολούχων αποσταγµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής 
προέλευσης. 

2. Καρκινοειδή και προϊόντα µε βάση τα καρκινοειδή. 

3. Αυγά και προϊόντα µε βάση τα αυγά. 

4. Ψάρια και προϊόντα µε βάση τα ψάρια, εκτός από: 

α) ζελατίνη ψαριών που χρησιµοποιείται ως φορέας σκευασµάτων βιταµινών ή καροτενοειδών· 

β) ζελατίνη ψαριών ή ιχθυόκολλα που χρησιµοποιείται ως διαυγαστικό µέσο σε µπίρες και οίνους· 

5. Αραχίδες (αράπικα φιστίκια) και προϊόντα µε βάση τις αραχίδες. 

6. Σόγια και προϊόντα µε βάση τη σόγια, εκτός από: 



 - 135 - 

α) πλήρως ραφιναρισµένο σογιέλαιο και λίπη που προέρχονται από σόγια ( 44 )· 

β) τοκοφερόλες που έχουν αναµειχθεί µε φυσικό τρόπο (E306), φυσική D-άλφα τοκοφερόλη, φυσική D-άλφα οξική τοκοφερόλη, φυσική D-άλφα 
ηλεκτρική τοκοφερόλη από σπέρµατα σόγιας· 

γ) φυτοστερόλες και φυτοστερολεστέρες που προέρχονται από φυτικά έλαια από σπέρµατα σόγιας· 

δ) φυτοστανολεστέρα που παράγεται από στερόλες φυτικών ελαίων από σπέρµατα σόγιας. 

7. Γάλα και προϊόντα µε βάση το γάλα (συµπεριλαµβανοµένης της λακτόζης), εκτός από: 

α) τον ορό γάλακτος που χρησιµοποιείται για την παραγωγή αλκοολούχων αποσταγµάτων συµπεριλαµβανοµένης της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής 
προέλευσης· 

β) λακτιτόλη. 

8. Καρποί µε κέλυφος, δηλαδή: αµύγδαλα (Amygdalus communis L.), φουντούκια (Corylus avellana), καρύδια (Juglans regia), καρύδια κάσιους 
(Anacardium occidentale), καρύδια πεκάν [Carya illinoiesis (Wangenh.) Κ. Koch], καρύδια Βραζιλίας (Bertholletia excelsa), φυστίκια (Pistacia 
vera), καρύδια µακαντάµια ή καρύδια Κουίνσλαντ (Macadamia ternifolia) και προϊόντα µε βάση τα ανωτέρω, εκτός από καρπούς µε κέλυφος 
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή αλκοολούχων αποσταγµάτων συµπεριλαµβανοµένης της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης. 

9. Σέλινο και προϊόντα µε βάση το σέλινο. 

10. Σινάπι και προϊόντα µε βάση το σινάπι. 

11. Σπόροι σησαµιού και προϊόντα µε βάση τους σπόρους σησαµιού. 

12. Το διοξείδιο του θείου και οι θειώδεις ενώσεις σε συγκεντρώσεις άνω των 10 mg/kg ή 10 mg/litre εκπεφρασµένα ως SO2 που υπολογίζονται στα 
προϊόντα που προσφέρονται έτοιµα για κατανάλωση ή που ανασυστάθηκαν σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

13. Λούπινο και προϊόντα µε βάση το λούπινο. 

14. Μαλάκια και προϊόντα µε βάση τα µαλάκια. 

 



 - 136 - 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

 

 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ  

ΤΥΠΟΣ Ή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 

1.  Τρόφιµα συσκευασµένα σε ορισµένα αέρια  

1.1.  Τρόφιµα των οποίων η διατηρησιµότητα έχει παραταθεί µε τη 
χρήση αερίων συσκευασίας εγκεκριµένων σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008. 

«συσκευασµένο σε προστατευτική ατµόσφαιρα». 

2.  Τρόφιµα που περιέχουν γλυκαντικά  

2.1.  Τρόφιµα που περιέχουν ένα ή περισσότερα γλυκαντικά 
εγκεκριµένα σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008. 

«µε γλυκαντικά»· η δήλωση αυτή συνοδεύει την ονοµασία του τροφίµου. 

2.2.  Τρόφιµα που περιέχουν ένα ή περισσότερα πρόσθετα σάκχαρα 
και ταυτόχρονα ένα ή περισσότερα γλυκαντικά εγκεκριµένα 
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008. 

«µε σάκχαρα και γλυκαντικά»· η δήλωση αυτή συνοδεύει την ονοµασία του 
τροφίµου. 

2.3.  Τρόφιµα που περιέχουν ασπαρτάµη/άλας ασπαρτάµης-
ακετοσουλφάµης εγκεκριµένα σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 1333/2008. 

«περιέχει ασπαρτάµη (πηγή φαινυλαλανίνης)» αναγράφεται στην ετικέτα στις 
περιπτώσεις όπου η ασπαρτάµη/άλας ασπαρτάµης-ακετοσουλφάµης 
περιλαµβάνεται στον κατάλογο συστατικών µόνο µε αναφορά στον αριθµό Ε. 

«περιέχει πηγή φαινυλαλανίνης» αναγράφεται στην ετικέτα στις περιπτώσεις 
όπου η ασπαρτάµη/άλας ασπαρτάµης-ακετοσουλφάµης περιλαµβάνεται στον 
κατάλογο συστατικών µε τη συγκεκριµένη ονοµασία της. 

2.4.  Τρόφιµα µε περιεκτικότητα σε πρόσθετες πολυόλες πάνω από 
10 % εγκεκριµένα σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1333/2008. 

«η υπερβολική κατανάλωση µπορεί να έχει υπακτική δράση». 
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3.  Τρόφιµα που περιέχουν γλυκυρριζικό οξύ ή το µετά αµµωνίου άλας του  

3.1.  Είδη ζαχαροπλαστικής ή ποτά που περιέχουν γλυκυρριζικό 
οξύ ή το µετά αµµωνίου άλας του λόγω της προσθήκης της ουσίας 
(των ουσιών) ως τοιαύτης (ως τοιαύτων) ή του φυτού γλυκύρριζα 
(Glycyrrhiza glabra), σε συγκέντρωση τουλάχιστον 100 mg/kg ή 10 
mg/l. 

Η δήλωση «περιέχει γλυκύρριζα» προστίθεται αµέσως µετά τον κατάλογο των 
συστατικών, εκτός εάν ο όρος «γλυκύρριζα» περιλαµβάνεται ήδη στον 
κατάλογο των συστατικών ή στην ονοµασία του τροφίµου. Εάν δεν υπάρχει 
κατάλογος των συστατικών, η δήλωση συνοδεύει την ονοµασία του τροφίµου. 

3.2.  Είδη ζαχαροπλαστικής που περιέχουν γλυκυρριζικό οξύ ή το 
µετά αµµωνίου άλας του λόγω της προσθήκης της ουσίας (των 
ουσιών) ως τοιαύτης (ως τοιαύτων) ή του φυτού γλυκύρριζα 
(Glycyrrhiza glabra), µε συγκέντρωση ίση µε ή ανώτερη από 4 
g/kg. 

Η δήλωση «περιέχει γλυκύρριζα —να αποφεύγεται η υπερβολική κατανάλωση 
σε περίπτωση υπέρτασης» προστίθεται µετά τον κατάλογο των συστατικών. 
Εάν δεν υπάρχει κατάλογος των συστατικών, η δήλωση συνοδεύει την 
ονοµασία του τροφίµου. 

3.3.  Ποτά που περιέχουν γλυκυρριζικό οξύ ή το µετά αµµωνίου 
άλας του λόγω της προσθήκης της ουσίας (των ουσιών) ως 
τοιαύτης (ως τοιαύτων) ή του φυτού γλυκύρριζα (Glycyrrhiza 
glabra), σε συγκέντρωση τουλάχιστον 50 mg/l ή 300 mg/l µε 
περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη ανώτερη του 1,2 % κατ’ 
όγκο (1). 

Η δήλωση «περιέχει γλυκύρριζα —να αποφεύγεται η υπερβολική κατανάλωση 
σε περίπτωση υπέρτασης» προστίθεται µετά τον κατάλογο των συστατικών. 
Εάν δεν υπάρχει κατάλογος των συστατικών, η δήλωση συνοδεύει την 
ονοµασία του τροφίµου. 

4.  Ποτά µε υψηλή περιεκτικότητα καφεΐνης ή τρόφιµα µε προσθήκη καφεΐνης  

4.1.  Ποτά, µε εξαίρεση αυτά που παρασκευάζονται µε βάση τον 
καφέ, το τσάι ή εκχυλίσµατα καφέ ή τσαγιού, των οποίων η 
ονοµασία πώλησης περιέχει τον όρο «καφές» ή «τσάι» και τα 
οποία: 

— προορίζονται για κατανάλωση χωρίς τροποποίηση και περιέχουν 
καφεΐνη, από οποιαδήποτε πηγή, σε αναλογία άνω των 150 mg/l, ή 

— βρίσκονται σε συµπυκνωµένη ή ξηρά µορφή και µετά την 
ανασύσταση περιέχουν καφεΐνη, από οποιαδήποτε πηγή, σε 
αναλογία άνω των 150 mg/l. 

«Υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη. ∆εν συνιστάται για παιδιά ή εγκύους ή 
θηλάζουσες», στο ίδιο οπτικό πεδίο µε την ονοµασία του ποτού, 
ακολουθούµενη από αναγραφή, σε παρένθεση και σύµφωνα µε το άρθρο 13 
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισµού, της περιεκτικότητας σε καφεΐνη, 
εκφραζόµενης σε mg ανά 100 ml. 

4.2.  Τρόφιµα εκτός των ποτών, στα οποία η καφεΐνη προστίθεται 
και επιφέρει φυσιολογικό αποτέλεσµα. 

«Περιέχει καφεΐνη. ∆εν συνιστάται για παιδιά ή εγκύους», στο ίδιο οπτικό 
πεδίο µε την ονοµασία του τροφίµου, ακολουθούµενη από αναγραφή, σε 
παρένθεση και σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 1 του παρόντος 
κανονισµού, της περιεκτικότητας σε καφεΐνη, εκφραζόµενης σε mg ανά 100 
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g/ml. Στην περίπτωση συµπληρωµάτων διατροφής, η περιεκτικότητα σε 
καφεΐνη εκφράζεται ανά συνιστώµενη προς ηµερήσια κατανάλωση µερίδα, 
όπως αναγράφεται στην επισήµανση. 

5.  Τρόφιµα στα οποία έχουν προστεθεί φυτοστερόλες, φυτοστερολεστέρες, φυτοστανόλες ή φυτοστανολεστέρες  

5.1.  Τρόφιµα ή συστατικά τροφίµων στα οποία έχουν προστεθεί 
φυτοστερόλες, φυτοστερολεστέρες, φυτοστανόλες ή 
φυτοστανολεστέρες 

(1)  Στο ίδιο οπτικό πεδίο µε το όνοµα του τροφίµου πρέπει να αναγράφεται η 
ένδειξη «µε προσθήκη φυτοστερολών/φυτοστανολών»· 

(2)  το ποσοστό των περιεχοµένων πρόσθετων φυτοστερολών, 
φυτοστερολεστέρων, φυτοστανολών ή φυτοστανολεστέρων (εκφραζόµενο σε 
% ή ως g ελεύθερων φυτοστερολών/φυτοστανολών ανά 100 g ή 100 ml του 
τροφίµου) αναγράφεται στον κατάλογο των συστατικών· 

►M2   

(3)  πληροφορία ότι το προϊόν δεν απευθύνεται σε άτοµα που δεν χρειάζεται να 
ελέγχουν το επίπεδο της χοληστερόλης στο αίµα· 

 ◄  

(4)  αναφέρεται η πληροφορία ότι οι ασθενείς που λαµβάνουν φάρµακα για τη 
µείωση της χοληστερόλης πρέπει να καταναλώνουν το προϊόν υπό ιατρική 
παρακολούθηση· 

(5)  αναγράφεται καθαρά ότι το τρόφιµο ενδέχεται να µην είναι κατάλληλο για 
τη διατροφή των εγκύων και των θηλαζουσών γυναικών και των παιδιών 
ηλικίας κάτω των πέντε ετών· 

(6)  περιλαµβάνεται η υπόδειξη ότι το τρόφιµο πρέπει να χρησιµοποιείται στο 
πλαίσιο µιας υγιούς διατροφής που περιλαµβάνει την τακτική κατανάλωση 
φρούτων και λαχανικών (τα οποία βοηθούν στη διατήρηση των επιπέδων 
καροτινοειδών)· 

(7)  στο ίδιο οπτικό πεδίο όπου αναγράφεται η δήλωση που ορίζει το σηµείο 
(3) ανωτέρω, δήλωση ότι πρέπει να αποφεύγεται η ηµερήσια κατανάλωση άνω 
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των 3 g πρόσθετων φυτοστερολών/φυτοστανολών· 

(8)  παρέχεται ορισµός της µερίδας του συγκεκριµένου τροφίµου ή συστατικού 
τροφίµων (κατά προτίµηση σε g ή ml) µε αναφορά του ποσοστού 
φυτοστερόλης/φυτοστανόλης που περιέχει κάθε µερίδα. 

6.  Κατεψυγµένο κρέας, κατεψυγµένα παρασκευάσµατα κρέατος και κατεψυγµένα µη µεταποιηµένα προϊόντα αλιείας  

6.1.  Κατεψυγµένο κρέας, κατεψυγµένα παρασκευάσµατα κρέατος 
και κατεψυγµένα µη µεταποιηµένα προϊόντα αλιείας 

η ηµεροµηνία κατάψυξης ή η ηµεροµηνία πρώτης κατάψυξης σε περιπτώσεις 
όπου το προϊόν έχει καταψυχθεί περισσότερες από µία φορές, σύµφωνα µε το 
σηµείο 3 του παραρτήµατος X. 

(1)   Το επίπεδο εφαρµόζεται στα προϊόντα όπως προτείνονται έτοιµα προς κατανάλωση ή όπως έχουν ανασυσταθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
παρασκευαστή. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ x  

ΥΨΟΣ x 

 

Υπόµνηµα: 
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1 Ανιούσα γραµµή 

2 Γραµµή κεφαλαίου 

3 Μεσαία γραµµή 

4 Γραµµή βάσης 

5 Κατιούσα γραµµή 

6 Ύψος x 

7 Μέγεθος γραµµατοσειράς 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ  

1. Μη µεταποιηµένα προϊόντα που περιέχουν ένα µόνον συστατικό ή µία κατηγορία συστατικών· 

2. Μεταποιηµένα προϊόντα που η µόνη επεξεργασία στην οποία υποβλήθηκαν είναι η ωρίµανση και τα οποία περιέχουν ένα µόνο συστατικό ή κατηγορία 
συστατικών· 

3. Νερά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, συµπεριλαµβανοµένων αυτών των οποίων τα µόνα πρόσθετα συστατικά τους είναι το διοξείδιο 
του άνθρακα και/ή αρωµατικές ύλες· 

4. Βότανα, µπαχαρικά ή µείγµατα αυτών· 

5. Αλάτι και υποκατάστατα αυτού· 

6. Επιτραπέζια γλυκαντικά· 
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7. Προϊόντα που καλύπτονται από την οδηγία 1999/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Φεβρουαρίου 1999, για τα 
εκχυλίσµατα καφέ και τα εκχυλίσµατα κιχωρίου ( 45 ), ολόκληροι ή αλεσµένοι κόκκοι καφέ και ολόκληροι ή αλεσµένοι κόκκοι καφέ χωρίς 
καφεΐνη· 

8. Φυτικά αφεψήµατα και αφεψήµατα φρούτων, τσάι, αποτεϊνωµένο τσάι, στιγµιαίο ή διαλυτό τσάι ή εκχύλισµα τσαγιού, τσάι χωρίς καφεΐνης στιγµιαίο 
ή διαλυτό ή εκχύλισµα τσαγιού, που δεν περιέχουν άλλα πρόσθετα συστατικά εκτός από αρωµατικές ύλες που δεν τροποποιούν τη θρεπτική αξία 
του τσαγιού· 

9. Ξίδι που έχει υποστεί ζύµωση, υποκατάστατα ξιδιού, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που έχουν ως µόνο πρόσθετο συστατικό αρωµατικές ύλες· 

10. Αρωµατικές ύλες· 

11. Πρόσθετα τροφίµων· 

12. Τεχνολογικά βοηθήµατα· 

13. Ένζυµα τροφίµων· 

14. Ζελατίνη· 

15. Ουσίες ζελατινοποίησης· 

16. Ζυµοµύκητες· 

17. Τσίχλες· 

18. Τρόφιµα σε συσκευασίες ή δοχεία, των οποίων η µέγιστη επιφάνεια έχει εµβαδόν µικρότερο από 25 cm2· 

19. Τρόφιµα, περιλαµβανοµένων των χειροποίητων τροφίµων, που παραδίδονται απευθείας από παραγωγό µικρών ποσοτήτων προϊόντων στον τελικό 
καταναλωτή ή σε τοπικά καταστήµατα λιανικής πώλησης που προµηθεύουν άµεσα τον τελικό καταναλωτή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ  

ΜΕΡΟΣ Α —   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΥ  

1. Η ονοµασία του τροφίµου περιλαµβάνει ή συνοδεύεται από ενδείξεις της φυσικής κατάστασης του τροφίµου ή της ειδικής επεξεργασίας που έχει 
υποστεί (π.χ. σε σκόνη, κατεψυγµένο εκ νέου, λυοφιλιωµένο, βαθείας/ταχείας κατάψυξης, συµπυκνωµένο, καπνιστό) σε κάθε περίπτωση που η 
παράλειψη αυτής της πληροφορίας θα µπορούσε να παραπλανήσει τον αγοραστή. 

2. Στην περίπτωση τροφίµων που έχουν καταψυχθεί πριν από την πώληση και τα οποία πωλούνται αποψυγµένα, η ονοµασία του τροφίµου συνοδεύεται 
από την ένδειξη «αποψυγµένο». 

Η παρούσα απαίτηση δεν εφαρµόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) συστατικά που περιέχονται στο τελικό προϊόν· 

β) τρόφιµα για τα οποία η κατάψυξη είναι τεχνολογικά απαραίτητο στάδιο της διεργασίας παραγωγής· 

γ) τρόφιµα για τα οποία η απόψυξη δεν έχει αρνητική επίπτωση στην ασφάλεια ή στην ποιότητα του τροφίµου. 

Το παρόν σηµείο εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη του σηµείου 1. 

3. Τρόφιµα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία µε ιοντίζουσα ακτινοβολία φέρουν µια από τις ακόλουθες αναγραφές: 

«ακτινοβοληµένο» ή «επεξεργασµένο µε ιοντίζουσα ακτινοβολία» και άλλες αναγραφές όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Φεβρουαρίου 1999, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών όσον αφορά τα τρόφιµα 
και τα συστατικά τροφίµων που έχουν υποστεί επεξεργασία µε ιοντίζουσα ακτινοβολία ( 46 ). 

4. Σε περίπτωση τροφίµου όπου ένα στοιχείο ή συστατικό που οι καταναλωτές αναµένουν ότι έχει χρησιµοποιηθεί κατά το σύνηθες ή είναι φύσει παρόν 
στο συγκεκριµένο τρόφιµο έχει αντικατασταθεί από διαφορετικό στοιχείο ή συστατικό, η επισήµανση φέρει —πέραν του καταλόγου 
συστατικών— σαφή αναγραφή του στοιχείου ή του συστατικού που έχει χρησιµοποιηθεί για τη µερική ή ολική αντικατάσταση του συνήθως 
χρησιµοποιούµενου ή φύσει παρόντος στοιχείου ή συστατικού: 
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α) πλησίον της ονοµασίας του προϊόντος και 

β) χρησιµοποιώντας χαρακτήρες µεγέθους γραµµατοσειράς µε ύψος x τουλάχιστον 75 % του ύψους x της ονοµασίας του προϊόντος και το οποίο δεν 
είναι µικρότερο από το ελάχιστο µέγεθος γραµµατοσειράς που απαιτείται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού. 

5. Στην περίπτωση προϊόντων µε βάση το κρέας, παρασκευασµάτων κρέατος και προϊόντων αλιείας που περιέχουν πρόσθετες πρωτεΐνες, 
συµπεριλαµβανοµένων των υδρολυµένων πρωτεϊνών, διαφορετικής ζωικής προέλευσης, η ονοµασία του τροφίµου φέρει ένδειξη της παρουσίας 
των εν λόγω πρωτεϊνών και της προέλευσής τους. 

6. Στην περίπτωση προϊόντων µε βάση το κρέας και παρασκευασµάτων κρέατος που έχουν τη µορφή τεµαχίου, τεµαχίου µε κόκαλο, φέτας, µερίδας ή 
σφαγίου, η ονοµασία του τροφίµου περιλαµβάνει ένδειξη της παρουσίας πρόσθετου νερού εάν το πρόσθετο νερό υπερβαίνει το 5 % του βάρους 
του τελικού προϊόντος. Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν στην περίπτωση προϊόντων αλιείας και παρασκευασµένων προϊόντων αλιείας που έχουν τη 
µορφή τεµαχίου, τεµαχίου µε κόκαλο, φέτας, µερίδας, φιλέτου ή ολόκληρου προϊόντος αλιείας. 

7. Τα προϊόντα µε βάση το κρέας, τα παρασκευάσµατα κρέατος και τα προϊόντα αλιείας τα οποία µπορούν να δώσουν την εντύπωση ότι είναι 
παρασκευασµένα από ολόκληρο κοµµάτι κρέατος ή ψαριού, αλλά στην πραγµατικότητα αποτελούνται από διαφορετικά κοµµάτια συνδυασµένα 
µε άλλα συστατικά, συµπεριλαµβανοµένων των προσθέτων τροφίµων και των ενζύµων τροφίµων ή µε άλλα µέσα, φέρουν την ακόλουθη ένδειξη: 

στη βουλγαρική γλώσσα : «формовано месо» και «формована риба», 
στην ισπανική γλώσσα : «combinado de piezas de carne» και «combinado de piezas de pescado», 
στην τσεχική γλώσσα : «ze spojovaných kousků masa» και «ze spojovaných kousků rybího masa», 
στη δανική γλώσσα : «Sammensatte stykker af kød» και «Sammensatte stykker af fisk», 
στη γερµανική γλώσσα : «aus Fleischstücken zusammengefügt» και «aus Fischstücken zusammengefügt», 
στην εσθονική γλώσσα : «liidetud liha» και «liidetud kala», 
στην ελληνική γλώσσα : «µορφοποιηµένο κρέας» και «µορφοποιηµένο ψάρι», 
στην αγγλική γλώσσα : «formed meat» και «formed fish», 
στη γαλλική γλώσσα : «viande reconstituée» και «poisson reconstitué», 
στην ιρλανδική γλώσσα : «píosaí feola ceangailte» και «píosaí éisc ceangailte», 
στην ιταλική γλώσσα : «carne ricomposta» και «pesce ricomposto», 
στη λετονική γλώσσα : «formēta gaļa» και «formēta zivs», 
στη λιθουανική γλώσσα : «sudarytas (-a) iš mėsos gabalų» και «sudarytas (-a) iš žuvies gabalų», 
στην ουγγρική γλώσσα : «darabokból újraformázott hús» και «darabokból újraformázott hal», 
στη µαλτέζικη γλώσσα : «laħam rikostitwit» και «ħut rikostitwit», 
στην ολλανδική γλώσσα : «samengesteld uit stukjes vlees» και «samengesteld uit stukjes vis», 
στην πολωνική γλώσσα : «z połączonych kawałków mięsa» και «z połączonych kawałków ryby», 
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στην πορτογαλική γλώσσα : «carne reconstituída» και «peixe reconstituído», 
στη ρουµανική γλώσσα : «carne formată» και «carne de pește formată», 
στη σλοβακική γλώσσα : «spájané alebo formované mäso» και «spájané alebo formované ryby», 
στη σλοβενική γλώσσα : «sestavljeno, iz koščkov oblikovano meso» και «sestavljene, iz koščkov oblikovane ribe», 
στη φινλανδική γλώσσα : «paloista yhdistetty liha» και «paloista yhdistetty kala», 
στη σουηδική γλώσσα : «sammanfogade bitar av kött» και «sammanfogade bitar av fisk». 

ΜΕΡΟΣ Β —   ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ «ΚΙΜΑΣ»  

1. Κριτήρια σύνθεσης που έχουν ελεγχθεί βάσει ενός ηµερήσιου µέσου όρου: 

 

 

  Περιεκτικότητα 
σε λίπος 

Αναλογία 
κολλαγόνου/πρωτεΐνης 
κρέατος (1)  

—
  άπαχος 
κιµάς 

≤ 7 % ≤ 12 % 

—
  κιµάς 
µόνο 
από 
βοδινό 
κρέας 

≤ 20 % ≤ 15 % 

—
  κιµάς 
που 
περιέχει 
χοιρινό 
κρέας 

≤ 30 % ≤ 18 % 

— ≤ 25 % ≤ 15 % 
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  κιµάς 
από 
κρέας 
άλλων 
ειδών 

(1)   Η αναλογία κολλαγόνου/πρωτεΐνης κρέατος 
εκφράζεται ως ποσοστό κολλαγόνου σε πρωτεΐνη 
κρέατος. Ως περιεκτικότητα σε κολλαγόνο 
θεωρείται η περιεκτικότητα σε υδροξυπρολίνη 
πολλαπλασιασµένη µε τον συντελεστή 8. 

2. Επιπλέον των απαιτήσεων που προβλέπονται στο κεφάλαιο IV του τµήµατος V του παραρτήµατος III του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, στην 
επισήµανση εµφαίνονται οι ακόλουθες επισηµάνσεις: 

— «ποσοστό λίπους κάτω του …», 

— «αναλογία κολλαγόνου/πρωτεΐνης κάτω του …». 

3. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέψουν τη διάθεση στην εθνική αγορά τους κιµά ο οποίος δεν ικανοποιεί τα κριτήρια του σηµείου 1 του παρόντος 
µέρους, εφόσον ο κιµάς φέρει σήµα που δεν δύναται να συγχέεται µε τα σήµατα που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 853/2004. 

ΜΕΡΟΣ Γ —   ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ «ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ»  

Εάν το περίβληµα προϊόντος αλλαντοποιίας δεν είναι βρώσιµο, πρέπει αυτό να επισηµαίνεται. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ  
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ΜΕΡΟΣ Α —   ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΡΟΥΣ  

 

 

Κατηγορία συστατικού ∆ιάταξη σχετικά µε την αναγραφή κατά βάρος 

1.  Πρόσθετο νερό και πτητικά προϊόντα Απαριθµούνται κατά σειρά βάρους στο τελικό προϊόν. Η ποσότητα του 
νερού που προστίθεται ως συστατικό σε ένα τρόφιµο υπολογίζεται µε την 
αφαίρεση από την ολική ποσότητα του τελικού προϊόντος της ολικής 
ποσότητας των άλλων συστατικών που έχουν χρησιµοποιηθεί. Η ποσότητα 
αυτή µπορεί να µη λαµβάνεται υπόψη, αν δεν υπερβαίνει κατά βάρος το 5 % 
του τελικού προϊόντος. Η παρούσα παρέκκλιση δεν εφαρµόζεται στο κρέας, 
στα παρασκευάσµατα κρέατος, στα µη µεταποιηµένα προϊόντα αλιείας και 
στα µη µεταποιηµένα δίθυρα µαλάκια. 

2.  Συστατικά που χρησιµοποιούνται σε συµπυκνωµένη ή 
αφυδατωµένη µορφή και ανασυνιστώνται κατά τη χρονική στιγµή της 
παρασκευής 

Μπορούν να απαριθµούνται κατά σειρά βάρους, όπως καταγράφεται πριν 
από τη συµπύκνωση ή την αφυδάτωσή τους. 

3.  Συστατικά που χρησιµοποιούνται σε συµπυκνωµένα ή 
αφυδατωµένα τρόφιµα, τα οποία προορίζονται για ανασύσταση µε 
την προσθήκη νερού 

Μπορούν να απαριθµούνται κατά σειρά αναλογίας στο ανασυσταθέν προϊόν, 
υπό τον όρον ότι ο κατάλογος των συστατικών συνοδεύεται από έκφραση 
όπως «συστατικά ανασυσταθέντος προϊόντος» ή «συστατικά του έτοιµου 
προς κατανάλωση προϊόντος». 

4.  Φρούτα, λαχανικά ή µανιτάρια, εκ των οποίων κανένα δεν 
υπερισχύει σηµαντικά από πλευράς βάρους και τα οποία 
χρησιµοποιούνται σε αναλογίες που ποικίλλουν, τα οποία 
χρησιµοποιούνται σε µείγµα ως συστατικά τροφίµου. 

Μπορούν να οµαδοποιούνται στον κατάλογο συστατικών, υπό τον 
χαρακτηρισµό «φρούτα», «λαχανικά» ή «µανιτάρια» ακολουθούµενο από τη 
φράση «σε µεταβαλλόµενες αναλογίες», ακολουθούµενη από κατάλογο των 
φρούτων, λαχανικών ή µανιταριών που περιέχονται. Στις περιπτώσεις αυτές, 
το µείγµα περιλαµβάνεται στον κατάλογο συστατικών σύµφωνα µε το άρθρο 
18 παράγραφος 1, µε βάση το συνολικό βάρος των φρούτων, λαχανικών ή 
µανιταριών που περιέχονται. 

5.  Μείγµατα µπαχαρικών ή βοτάνων, όταν κανένα δεν υπερισχύει 
σηµαντικά σε αναλογία κατά βάρος 

Μπορούν να απαριθµούνται µε διαφορετική σειρά, υπό τον όρον ότι ο 
κατάλογος συστατικών συνοδεύεται από έκφραση όπως «σε ποικίλη 
αναλογία». 

6.  Συστατικά που συνιστούν λιγότερο από 2 % του τελικού Μπορούν να απαριθµούνται µε διαφορετική σειρά, µετά τα άλλα συστατικά. 
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προϊόντος. 

7.  Συστατικά, παρόµοια ή υποκαταστάσιµα µεταξύ τους που 
ενδέχεται να χρησιµοποιούνται στην παρασκευή ή την προετοιµασία 
ενός τροφίµου χωρίς να µεταβάλλεται η σύνθεση, η φύση ή η 
αντιληπτή αξία του, και εφόσον συνιστούν ποσοστό µικρότερο από 2 
% του τελικού προϊόντος 

Η αναγραφή τους στον κατάλογο συστατικών µπορεί να γίνεται µε την 
ένδειξη «περιέχει … και/ή …», στην περίπτωση κατά την οποία το ένα 
τουλάχιστον µεταξύ δύο το πολύ συστατικών περιέχεται στο τελικό προϊόν. 
Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τα πρόσθετα ή για τα συστατικά που 
απαριθµούνται στο µέρος Γ του παρόντος παραρτήµατος και για τις ουσίες ή 
τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα II και προκαλούν αλλεργίες 
ή δυσανεξίες. 

8.  Έλαια εξευγενισµένα φυτικής προέλευσης Μπορούν να οµαδοποιούνται στον κατάλογο συστατικών, υπό τον 
χαρακτηρισµό «φυτικά έλαια» ακολουθούµενο αµέσως µετά από 
απαρίθµηση ενδείξεων της ειδικής φυτικής προέλευσης, και µπορούν να 
ακολουθούνται από τη φράση «σε µεταβαλλόµενες αναλογίες». Εάν 
συγκεντρώνονται σε οµάδα, τα φυτικά έλαια περιλαµβάνονται στον 
κατάλογο συστατικών σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 1, µε βάση το 
συνολικό βάρος φυτικών ελαίων που περιέχονται. 

Η έκφραση «πλήρως υδρογονωµένο» ή «µερικώς υδρογονωµένο», κατά 
περίπτωση, πρέπει να συνοδεύει την ένδειξη υδρογονωµένου ελαίου. 

9.  Λίπη εξευγενισµένα φυτικής προέλευσης Μπορούν να οµαδοποιούνται στον κατάλογο συστατικών, υπό τον 
χαρακτηρισµό «φυτικά λίπη» ακολουθούµενο αµέσως µετά από απαρίθµηση 
ενδείξεων της ειδικής φυτικής προέλευσης, και µπορούν να ακολουθούνται 
από τη φράση «σε µεταβαλλόµενες αναλογίες». Εάν συγκεντρώνονται σε 
οµάδα, τα φυτικά λίπη περιλαµβάνονται στον κατάλογο συστατικών 
σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 1, µε βάση το συνολικό βάρος 
φυτικών λιπών που περιέχονται. 

Η έκφραση «πλήρως υδρογονωµένο» ή «µερικώς υδρογονωµένο», κατά 
περίπτωση, πρέπει να συνοδεύει την ένδειξη υδρογονωµένου λίπους. 

ΜΕΡΟΣ Β —   ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙ ΜΙΑΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ  

Με την επιφύλαξη του άρθρου 21, συστατικά που ανήκουν σε µία από τις κατηγορίες τροφίµων που απαριθµούνται παρακάτω και είναι στοιχεία 
άλλου τροφίµου µπορούν να προσδιορίζονται µε την ονοµασία της εν λόγω κατηγορίας αντί της ειδικής τους ονοµασίας. 
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Ορισµός της κατηγορίας τροφίµου Προσδιορισµός 

1.  Έλαια εξευγενισµένα ζωικής προέλευσης «Έλαιο», συνοδευόµενος είτε από 
τον προσδιορισµό «ζωικό», είτε 
την αναγραφή της ειδικής ζωικής 
προέλευσης 

Η έκφραση «πλήρως 
υδρογονωµένο» ή «µερικώς 
υδρογονωµένο» πρέπει, κατά 
περίπτωση, να συνοδεύει την 
αναγραφή υδρογονωµένου ελαίου. 

2.  Λίπη εξευγενισµένα ζωικής προέλευσης «Λίπος», συνοδευόµενος είτε από 
τον προσδιορισµό «ζωικό» είτε 
από την αναγραφή της ειδικής 
ζωικής προέλευσης 

Η έκφραση «πλήρως 
υδρογονωµένο» ή «µερικώς 
υδρογονωµένο» πρέπει, κατά 
περίπτωση, να συνοδεύει την 
αναγραφή υδρογονωµένου λίπους. 

3.  Μείγµατα αλεύρων από δύο ή περισσότερα είδη δηµητριακών «Άλευρο», ακολουθούµενο από 
απαρίθµηση των ειδών 
δηµητριακών από τα οποία 
προέρχεται, κατά φθίνουσα σειρά 
βάρους. 

4.  Άµυλο κάθε είδους, φυσικό και τροποποιηµένο µε φυσική µέθοδο ή µε ένζυµα «Άµυλο» 

5.  Όλα τα είδη ψαριού, εφόσον το ψάρι αποτελεί συστατικό άλλου τροφίµου και υπό τον όρον ότι η ονοµασία 
και η παρουσίαση του εν λόγω τροφίµου δεν αναφέρονται σε συγκεκριµένο είδος ψαριού 

«Ψάρι» 
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6.  Όλα τα είδη τυριού, εφόσον το τυρί ή µείγµα τυριών αποτελεί συστατικό άλλου τροφίµου και υπό τον όρον 
ότι η ονοµασία και η παρουσίαση του εν λόγω τροφίµου δεν αναφέρονται σε συγκεκριµένο είδος τυριού 

«Τυρί(-ιά)» 

7.  Όλα τα είδη µπαχαρικών εφόσον δεν υπερβαίνουν το 2 % του βάρους του τροφίµου «Μπαχαρικά» ή «ανάµεικτα 
µπαχαρικά» 

8.  Όλα τα βότανα ή µέρη βοτάνων που δεν υπερβαίνουν το 2 % του βάρους τροφίµου «Βότανα» ή «ανάµεικτα βότανα» 

9.  Όλα τα παρασκευάσµατα κόµµεων που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή κόµµεος βάσεως για τσίχλες «Κόµµι βάσεως» 

10.  Τριµµένη φρυγανιά οποιασδήποτε προέλευσης «Τριµµένο ψωµί ή φρυγανιά» 

11.  Όλες οι κατηγορίες σακχαρόζης «Ζάχαρη» 

12.  Άνυδρη δεξτρόζη ή µονοϋδρίτης δεξτρόζης «∆εξτρόζη» 

13.  Σιρόπι γλυκόζης και σιρόπι γλυκόζης αφυδατωµένο «Σιρόπι γλυκόζης» 

14.  Όλες οι πρωτεΐνες του γάλακτος (καζεΐνες, καζεϊνικές ενώσεις και πρωτεΐνες του τυρογάλακτος και του 
αφρού γάλακτος) καθώς και τα µείγµατά τους 

«Πρωτεΐνες γάλακτος» 

15.  Βούτυρο κακάου πιέσεως, πλακούντος έκθλιψης ή εξευγενισµένο «Βούτυρο κακάου» 

16.  Όλα τα είδη οίνου, όπως ορίζονται στο παράρτηµα ΧΙβ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του 
Συµβουλίου (1)  

«Οίνος» 

17.  Σκελετικοί µύες (2) θηλαστικών και πτηνών που κρίνονται κατάλληλοι για ανθρώπινη κατανάλωση µε 
φυσικά προσφυόµενο ιστό, όταν η συνολική περιεκτικότητα λιπών και συνδετικού ιστού δεν υπερβαίνει τις 
τιµές που αναφέρονται παρακάτω και όταν το κρέας αποτελεί συστατικό άλλου τροφίµου. Μέγιστες 
περιεκτικότητες λιπών και συνδετικού ιστού για συστατικά που προσδιορίζονται µε τον όρο «… κρέας» 

 

 

Είδη Περιεκτικότητα 
σε λίπος 

Αναλογία 
κολλαγόνου/πρωτεΐνης 
κρέατος (1)  

—  Θηλαστικά (εκτός 
των κουνελιών και των 
χοιροειδών) και 
µείγµατα ειδών όπου 

25 % 25 % 

«… κρέας» και οι ονοµασίες (3) 
των ζωικών ειδών από τα οποία 
προέρχεται 
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επικρατούν τα 
θηλαστικά 

—  Χοιροειδή 30 % 25 % 

—  Πτηνά και κουνέλια 15 % 10 % 

(1)   Η αναλογία κολλαγόνου/πρωτεΐνης κρέατος εκφράζεται ως ποσοστό 
κολλαγόνου σε πρωτεΐνη κρέατος. Ως περιεκτικότητα σε κολλαγόνο 
θεωρείται η περιεκτικότητα σε υδροξυπρολίνη πολλαπλασιασµένη µε τον 
συντελεστή 8. 

Εάν υπάρχει υπέρβαση των µέγιστων ορίων αλλά ικανοποιούνται όλα τα άλλα κριτήρια για τον ορισµό του 
«κρέατος», η περιεκτικότητα σε «… κρέας» πρέπει να προσαρµοσθεί προς τα κάτω και στον κατάλογο 
συστατικών πρέπει να αναφέρεται, εκτός από τον όρο «… κρέας», η παρουσία λίπους και/ή συνδετικού ιστού. 

Από τον παρόντα ορισµό εξαιρούνται τα προϊόντα που καλύπτονται από τον ορισµό «µηχανικά διαχωρισµένο 
κρέας». 

18.  Όλα τα είδη προϊόντων που καλύπτονται από τον ορισµό για το «µηχανικώς διαχωρισµένο κρέας». «µηχανικώς διαχωρισµένο κρέας» 
και οι ονοµασίες (3) των ζωικών 
ειδών από τα οποία προέρχεται 

(1)   ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1. 

(2)   Το διάφραγµα και οι µασητήρες περιλαµβάνονται στους σκελετικούς µύες, ενώ η καρδιά, η γλώσσα, οι µύες του κεφαλιού (εκτός των 
µασητήρων), οι µύες του καρπού, του ταρσού και της ουράς εξαιρούνται. 

(3)   Για την επισήµανση στα αγγλικά, ο προσδιορισµός αυτός µπορεί να αντικατασταθεί από τη γενική ονοµασία των συστατικών για τα εν λόγω 
ζωικά είδη. 

ΜΕΡΟΣ Γ —   ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ Ή ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ Ε  

Με την επιφύλαξη του άρθρου 21, τα πρόσθετα τροφίµων και ένζυµα τροφίµων, εκτός εκείνων που ορίζονται στο άρθρο 20 στοιχείο β), τα οποία 
ανήκουν σε µια από τις κατηγορίες που απαριθµούνται στο παρόν µέρος, πρέπει να προσδιορίζονται µε την ονοµασία της εν λόγω κατηγορίας, 
ακολουθούµενη από την ειδική ονοµασία τους ή, ανάλογα µε την περίπτωση, τον αριθµό Ε. Στην περίπτωση που ένα συστατικό ανήκει σε 
πλείονες κατηγορίες, αναγράφεται εκείνη που αντιστοιχεί στην κύρια λειτουργία του µέσα στο συγκεκριµένο τρόφιµο. 
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Μέσο οξίνισης 

Ρυθµιστής οξύτητας 

Αντισυσσωµατωτικό 

Αντιαφριστικό 

Αντιοξειδωτικό 

∆ιογκωτικό 

Χρωστική ουσία 

Γαλακτωµατοποιητής 

Γαλακτωµατοποιητικά άλατα ( 47 ) 

Σκληρυντικό 

Ενισχυτικό γεύσης 

Βελτιωτικό αλεύρων 

Αφριστικοί παράγοντες 

Πηκτωµατογόνο 

Υλικό για γλασάρισµα 

Υγροσκοπικό µέσο 

Τροποποιηµένο άµυλο ( 48 ) 

Συντηρητικό 
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Προωστικό αέριο 

∆ιογκωτικό αρτοποιίας 

Συµπλοκοποιητές 

Σταθεροποιητής 

Γλυκαντικό 

Πυκνωτικό µέσο 

ΜΕΡΟΣ ∆ —   ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ  

1. Οι αρωµατικές ύλες αναφέρονται µε τους όρους: 

— «αρωµατική(-ές) ύλη(-ες)» ή µε ειδικότερη ονοµασία ή περιγραφή της αρωµατικής ύλης, εάν το αρωµατικό συστατικό περιέχει αρωµατικές ύλες, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία β), γ), δ), ε), στ), ζ) και η) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008· 

— «άρτυµα(-ύµατα) καπνιστών τροφίµων» ή «άρτυµα(-ύµατα) καπνιστών τροφίµων που παράγεται(-ονται) από τρόφιµο(-α) ή κατηγορία τροφίµων 
ή πηγή(-ές)» (π.χ. «άρτυµα καπνιστών τροφίµων που παράγεται από οξιά»), εάν το αρωµατικό συστατικό περιέχει αρωµατικές ύλες, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 και προσδίδει καπνιστό άρωµα στο τρόφιµο. 

2. Ο όρος «φυσικό» για την περιγραφή των αρωµατικών υλών χρησιµοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008. 

3. Η κινίνη και/ή η καφεΐνη που χρησιµοποιείται ως αρωµατική ύλη στην παραγωγή ή την παρασκευή τροφίµου αναφέρεται µε την ονοµασία της στον 
κατάλογο συστατικών αµέσως µετά τον όρο «αρωµατική(-ές) ύλη(-ες)». 

ΜΕΡΟΣ Ε —   ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ  

1. Ένα σύνθετο συστατικό µπορεί να αναγράφεται στον κατάλογο των συστατικών µε την ονοµασία του, εφόσον αυτή προβλέπεται από τη νοµοθεσία ή 
έχει καθιερωθεί από τη χρήση, κατά φθίνουσα σειρά περιεκτικότητας και ακολουθούµενη αµέσως από απαρίθµηση των δικών του συστατικών. 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 21, ο κατάλογος συστατικών για σύνθετα συστατικά δεν είναι υποχρεωτικός: 
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α) όταν η σύσταση του σύνθετου συστατικού ορίζεται στις τρέχουσες ενωσιακές διατάξεις και στον βαθµό που το σύνθετο συστατικό αντιστοιχεί σε 
λιγότερο από το 2 % του τελικού προϊόντος· ωστόσο, η παρούσα διάταξη δεν ισχύει για πρόσθετα τροφίµων, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 
20 στοιχεία α) έως δ)· 

β) για σύνθετα συστατικά που αποτελούνται από µείγµατα µπαχαρικών και/ή βοτάνων που αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 2 % του τελικού 
προϊόντος, µε εξαίρεση τα πρόσθετα τροφίµων, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 20 στοιχεία α) έως δ), ή 

γ) όταν το σύνθετο συστατικό είναι τρόφιµο για το οποίο δεν απαιτείται κατάλογος συστατικών από τις ενωσιακές διατάξεις. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ  

1. Η ποσοτική αναγραφή των συστατικών δεν απαιτείται: 

α) όσον αφορά συστατικό ή κατηγορία συστατικών: 

i) των οποίων το καθαρό στραγγισµένο βάρος δηλώνεται σύµφωνα µε το σηµείο 5 του παραρτήµατος ΙΧ, 

ii) για τις οποίες είναι ήδη υποχρεωτική η αναφορά των ποσοτήτων στην επισήµανση, δυνάµει των ενωσιακών διατάξεων, 

iii) που χρησιµοποιούνται σε µικρές ποσότητες για αρωµατισµό ή 

iv) που, ενώ εµφανίζονται στην ονοµασία του τροφίµου, δεν είναι καθοριστικά για την επιλογή του καταναλωτή στο κράτος µέλος εµπορίας, επειδή η 
διακύµανση της ποσότητας δεν είναι ουσιώδης για τον χαρακτηρισµό του τροφίµου ή τέτοιας φύσεως ώστε να το διακρίνει από άλλα παρόµοια 
προϊόντα· 

β) όταν ειδικές ενωσιακές διατάξεις ορίζουν επακριβώς την ποσότητα του συστατικού ή της κατηγορίας συστατικών, χωρίς να προβλέπεται η 
αναγραφή της στην επισήµανση, ή 
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γ) στις περιπτώσεις που ορίζονται στο παράρτηµα VII µέρος Α σηµεία 4 και 5. 

2. Το άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) δεν ισχύει για: 

α) κάθε συστατικό ή κατηγορία συστατικών που καλύπτεται από την ένδειξη «µε γλυκαντικά» ή «µε σάκχαρα και γλυκαντικά», εάν η ένδειξη αυτή 
συνοδεύει την ονοµασία του τροφίµου, σύµφωνα µε το παράρτηµα III, ή 

β) κάθε πρόσθετη βιταµίνη και ανόργανο στοιχείο, εάν η εν λόγω ουσία εµπίπτει στη διατροφική δήλωση. 

3. Η αναγραφή της ποσότητας ενός συστατικού ή µιας κατηγορίας συστατικών: 

α) εκφράζεται ως ποσοστό, το οποίο αντιστοιχεί στην ποσότητα του συστατικού ή των συστατικών κατά τη στιγµή της χρησιµοποίησής τους, και 

β) περιλαµβάνεται είτε στην ονοµασία του τροφίµου είτε αµέσως δίπλα από αυτήν ή στον κατάλογο συστατικών σε συνδυασµό µε το εν λόγω 
συστατικό ή την κατηγορία συστατικών. 

4. Κατά παρέκκλιση από το σηµείο 3: 

α) όταν τα τρόφιµα έχουν απολέσει υγρασία κατόπιν θερµικής ή άλλης επεξεργασίας, η ποσότητα εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία η οποία 
αντιστοιχεί στις ποσότητες των χρησιµοποιηθέντων συστατικών, αναγόµενες στο τελικό προϊόν, εκτός εάν αυτή η ποσότητα ή η αναγραφόµενη 
στην επισήµανση συνολική ποσότητα όλων των συστατικών υπερβαίνει το 100 %, οπότε η ποσότητα εκφράζεται µε βάση το βάρος του ή των 
χρησιµοποιηθέντων συστατικών για την παρασκευή 100 g τελικού προϊόντος· 

β) οι ποσότητες των πτητικών συστατικών αναγράφονται κατά σειρά βάρους στο τελικό προϊόν· 

γ) η ποσότητα των συστατικών που χρησιµοποιούνται σε συµπυκνωµένη ή αφυδατωµένη µορφή και ανασυνιστώνται κατά την παρασκευή είναι 
δυνατόν να αναγράφεται µε τη σειρά αναλογίας κατά βάρος πριν από τη συµπύκνωση ή την αφυδάτωση· 

δ) όταν πρόκειται για συµπυκνωµένα ή αφυδατωµένα τρόφιµα στα οποία πρέπει να προστεθεί νερό, οι αναγραφόµενες ποσότητες των συστατικών είναι 
δυνατόν να αναγράφονται µε βάση την αναλογία κατά βάρος στο ανασυσταθέν προϊόν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ  

1. Η δήλωση της καθαρής ποσότητας δεν είναι υποχρεωτική στην περίπτωση τροφίµων: 

α) τα οποία υπόκεινται σε σηµαντικές απώλειες του όγκου ή τους βάρους τους και που πωλούνται µε το κοµµάτι ή ζυγίζονται ενώπιον του αγοραστή· 

β) των οποίων η καθαρή ποσότητα είναι µικρότερη από 5 g ή 5 ml· ωστόσο, η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται για τα µπαχαρικά και τα βότανα, ή 

γ) τα οποία κανονικά πωλούνται µε το κοµµάτι, εφόσον ο αριθµός των κοµµατιών θα διακρίνεται καθαρά και θα µετριέται εύκολα απ’ έξω ή, εάν όχι, 
θα δηλώνεται στη σήµανση. 

2. Όταν η αναγραφή ορισµένου τύπου ποσότητας (όπως η ονοµαστική ποσότητα, η ελάχιστη ποσότητα, η µέση ποσότητα) απαιτείται από τις ενωσιακές 
διατάξεις ή, αν δεν υπάρχουν τέτοιες, από τις εθνικές διατάξεις, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, η ποσότητα αυτή θεωρείται ως η 
καθαρή ποσότητα. 

3. Όταν µια προσυσκευασία αποτελείται από δύο ή περισσότερες αυτοτελείς προσυσκευασίες που περιέχουν την ίδια ποσότητα του ίδιου προϊόντος, η 
αναγραφή της καθαρής ποσότητας δίνεται µε αναφορά της καθαρής ποσότητας που περιέχεται σε κάθε αυτοτελή συσκευασία και του ολικού 
αριθµού των συσκευασιών αυτών. Η αναγραφή αυτών των στοιχείων δεν είναι, ωστόσο, υποχρεωτική, όταν ο ολικός αριθµός των αυτοτελών 
συσκευασιών διακρίνεται σαφώς και είναι δυνατόν να µετρηθεί εύκολα απ’ έξω και όταν µία τουλάχιστον αναγραφή της καθαρής ποσότητας που 
περιέχεται σε κάθε αυτοτελή συσκευασία είναι δυνατόν να διακρίνεται καθαρά απ’ έξω. 

4. Όταν ένα προσυσκευασµένο προϊόν αποτελείται από δύο ή περισσότερες αυτοτελείς συσκευασίες που δεν θεωρούνται µονάδες πωλήσεως, η ένδειξη 
της καθαρής ποσότητας δίνεται µε αναγραφή της ολικής καθαρής ποσότητας και του ολικού αριθµού των αυτοτελών συσκευασιών. 

5. Όταν ένα στερεό τρόφιµο παρουσιάζεται µέσα σε υγρό κάλυψης, αναγράφεται και το καθαρό στραγγισµένο βάρος του τροφίµου αυτού. Αν το 
τρόφιµο έχει γλασαριστεί, το δηλωµένο καθαρό βάρος του τροφίµου δεν περιλαµβάνει αυτό του γλάσου. 

Για τους σκοπούς του παρόντος σηµείου, ως «υγρό κάλυψης» νοείται ένα από τα κατωτέρω προϊόντα, ενδεχοµένως σε µείγµατα µεταξύ τους και σε 
κατάσταση κατάψυξης ή ταχείας κατάψυξης, εφόσον το υγρό δεν αποτελεί παρά απλή προσθήκη σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία του 
παρασκευάσµατος αυτού και δεν αποτελεί συνεπώς αποφασιστικό παράγοντα για την αγορά: νερό, υδατικά διαλύµατα αλάτων, άλµη, υδατικά 
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διαλύµατα βρώσιµων οξέων, ξίδι, υδατικά διαλύµατα σακχάρων, υδατικά διαλύµατα άλλων γλυκαντικών ουσιών, χυµοί φρούτων ή λαχανικών 
στην περίπτωση φρούτων ή λαχανικών. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ  

1. Η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας αναγράφεται ως εξής: 

α) Πριν από την ηµεροµηνία πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη: 

— «Ανάλωση κατά προτίµηση πριν από …», εφόσον περιλαµβάνεται και η ακριβής ηµέρα, 

— «Ανάλωση κατά προτίµηση πριν από το τέλος …», στις υπόλοιπες περιπτώσεις. 

β) Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο στοιχείο α) συνοδεύονται: 

— από την ίδια την ηµεροµηνία, ή 

— από αναφορά η οποία παραπέµπει στο σηµείο της επισήµανσης όπου αναγράφεται η ηµεροµηνία. 

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

γ) Η ηµεροµηνία αναγράφεται σε µη κωδικοποιηµένη µορφή και συνίσταται, κατά σειρά, από την ηµέρα, τον µήνα και ενδεχοµένως το έτος. 

Πάντως, στην περίπτωση τροφίµων: 

— µε διατηρησιµότητα µικρότερη από τρεις µήνες, αρκεί η αναγραφή της ηµέρας και του µήνα, 
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— µε διατηρησιµότητα µεγαλύτερη από τρεις µήνες, αλλά όχι µεγαλύτερη από 18 µήνες, αρκεί η αναγραφή του µήνα και του έτους, 

— για τρόφιµα µε διατηρησιµότητα µεγαλύτερη από 18 µήνες, αρκεί η αναγραφή του έτους. 

δ) Με την επιφύλαξη των ενωσιακών διατάξεων σχετικά µε άλλες αναγραφές της ηµεροµηνίας, η αναγραφή της ηµεροµηνίας ελάχιστης 
διατηρησιµότητας δεν απαιτείται: 

— για νωπά φρούτα και λαχανικά, στα οποία περιλαµβάνονται και οι πατάτες, τα οποία δεν έχουν αποφλοιωθεί, κοπεί ή υποστεί παρόµοια 
επεξεργασία· η παρέκκλιση αυτή δεν εφαρµόζεται στους βλαστάνοντες σπόρους και στα παρόµοια προϊόντα, όπως τα φύτρα ψυχανθών, 

— για τους οίνους, τους οίνους λικέρ, τους αφρώδεις οίνους, τους αρωµατικούς οίνους και τα παρόµοια προϊόντα που προέρχονται από διάφορα 
φρούτα εκτός από το σταφύλι, καθώς και για τα ποτά του κωδικού ΣΟ 2206 00 που παράγονται από σταφύλι ή γλεύκος σταφυλιού, 

— για τα ποτά µε κατ’ όγκον περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη τουλάχιστον 10 %, 

— για τα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής τα οποία, από τη φύση τους, καταναλώνονται συνήθως µέσα σε 24 ώρες από την παρασκευή 
τους, 

— για το ξίδι, 

— για το µαγειρικό άλας, 

— για τα σάκχαρα σε στερεά µορφή, 

— για τα σακχαρώδη προϊόντα που αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από αρωµατισµένα και/ή χρωµατισµένα σάκχαρα, 

— για τις τσίχλες και τα παρόµοια προϊόντα για µάσηµα. 

2. Η ηµεροµηνία «ανάλωση έως» αναγράφεται ως εξής: 

α) Πρέπει να προηγείται η φράση «ανάλωση έως …». 

β) Η φράση του στοιχείου α) συνοδεύεται: 

— από την ίδια την ηµεροµηνία, ή 
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— από αναφορά η οποία παραπέµπει στο σηµείο της επισήµανσης όπου αναγράφεται η ηµεροµηνία. 

Οι ενδείξεις αυτές ακολουθούνται από την περιγραφή των συνθηκών αποθήκευσης οι οποίες πρέπει να τηρούνται. 

γ) Η ηµεροµηνία αναγράφεται σε µη κωδικοποιηµένη µορφή και συνίσταται, κατά σειρά, από την ηµέρα, τον µήνα και ενδεχοµένως το έτος. 

δ) Η ηµεροµηνία «ανάλωσης πριν από» αναγράφεται σε κάθε προσυσκευασµένη ατοµική µερίδα. 

3. Η ηµεροµηνία της κατάψυξης ή η ηµεροµηνία της πρώτης κατάψυξης όπως αναφέρεται στο σηµείο 6 του παραρτήµατος III αναγράφεται ως εξής: 

α) Προηγούνται οι λέξεις «Καταψύχθηκε στις …». 

β) Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο στοιχείο α) συνοδεύονται: 

— από την ίδια την ηµεροµηνία ή 

— από αναφορά η οποία παραπέµπει στο σηµείο της επισήµανσης όπου αναγράφεται η ηµεροµηνία. 

γ) Η ηµεροµηνία συνίσταται, κατά σειρά, από την ηµέρα, τον µήνα και το έτος και αναγράφεται σε µη κωδικοποιηµένη µορφή. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI 

 

 

ΕΙ∆Η ΚΡΕΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Ή ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  



 - 159 - 

Κωδικοί ΣΟ 

(συνδυασµένη 
ονοµατολογία 2010) 

Περιγραφή 

0203 Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρηµένα µε 
απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 

0204 Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, 
διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 

Ex02 07 Κρέατα πουλερικών της κλάσης 0105, νωπά, 
διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ 

ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ  

Ο πραγµατικός ογκοµετρικός αλκοολικός τίτλος ποτών µε περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη µεγαλύτερη από 1,2 % κατ’ όγκον περιέχει ένα 
δεκαδικό ψηφίο κατ’ ανώτατο όριο. Ακολουθείται από το σύµβολο «% vol.» του οποίου µπορεί να προηγείται η λέξη «αλκοόλη» ή η 
συντοµογραφία «alc». 

Ο αλκοολικός τίτλος καθορίζεται στους 20 °C. 

Οι θετικές και αρνητικές επιτρεπόµενες ανοχές όσον αφορά την αναγραφή του αλκοολικού τίτλου κατ’ όγκον, εκφραζόµενες σε απόλυτες τιµές, 
απαριθµούνται στον ακόλουθο πίνακα. Ισχύουν µε επιφύλαξη των ανοχών που προκύπτουν από τη µέθοδο ανάλυσης που χρησιµοποιείται για τον 
προσδιορισµό του αλκοολικού τίτλου. 
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Περιγραφή του ποτού Θετική ή 
αρνητική ανοχή 

1.  Μπίρες του κωδικού ΣΟ 2203 00 µε αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει τα 5,5 % vol.· µη αφρίζοντα ποτά του κωδικού ΣΟ 
2206 00 που προέρχονται από σταφύλια· 

0,5 % vol. 

2.  Μπίρες µε αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει τα 5,5 % vol.· αφρίζοντα ποτά του κωδικού ΣΟ 2206 00 που προέρχονται από 
σταφύλια, µηλίτες, απίτες, οίνοι από φρούτα και συναφείς οίνοι, που παράγονται από φρούτα εκτός των σταφυλιών, είτε µη 
αφρώδη είτε ηµιαφρώδη ή αφρώδη· υδρόµελι· 

1 % vol. 

3.  Ποτά που περιέχουν εµβρεγµένα φρούτα ή µέρη φυτών· 1,5 % vol. 

4.  Κάθε άλλο ποτό µε περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη από 1,2 % κατ’ όγκον. 0,3 % vol. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII 

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

ΜΕΡΟΣ Α —   ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
(ΕΝΗΛΙΚΕΣ)  

1.   Βιταµίνες και ανόργανα συστατικά που µπορούν να δηλώνονται και οι διατροφικές τους τιµές αναφοράς (∆ΤΑ)  

 

 

Βιταµίνη A (µg) 800 

Βιταµίνη D (µg) 5 

Βιταµίνη E (mg) 12 
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Βιταµίνη K (µg) 75 

Βιταµίνη C (mg) 80 

Θειαµίνη (mg) 1,1 

Ριβοφλαβίνη (mg) 1,4 

Νιασίνη (mg) 16 

Βιταµίνη B6 (mg) 1,4 

Φολικό οξύ (µg) 200 

Βιταµίνη B12 (µg) 2,5 

Βιοτίνη (µg) 50 

Παντοθενικό οξύ (mg) 6 

Κάλιο (mg) 2 000 

Χλώριο (mg) 800 

Ασβέστιο (mg) 800 

Φωσφόρος (mg) 700 

Μαγνήσιο (mg) 375 

Σίδηρος (mg) 14 

Ψευδάργυρος (mg) 10 

Χαλκός (mg) 1 

Μαγγάνιο (mg) 2 

Φθόριο (mg) 3,5 

Σελήνιο (µg) 55 

Χρώµιο (µg) 40 

Μολυβδαίνιο (µg) 50 

Ιώδιο (µg) 150 

2.   Σηµαντική ποσότητα βιταµινών και ανόργανων συστατικών  
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Κατά κανόνα, στον καθορισµό του τι συνιστά σηµαντική ποσότητα θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι τιµές που ακολουθούν: 

— 15 % των διατροφικών τιµών αναφοράς που ορίζονται στο σηµείο 1, ανά 100 g ή 100 ml στην περίπτωση προϊόντων εκτός ποτών· 

— 7,5 % των διατροφικών τιµών αναφοράς που ορίζονται στο σηµείο 1, ανά 100 ml στην περίπτωση των ποτών· ή 

— 15 % των διατροφικών τιµών αναφοράς που ορίζονται στο σηµείο 1, ανά µερίδα εάν η συσκευασία περιέχει µία µόνο µερίδα. 

ΜΕΡΟΣ Β —   ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ 
ΤΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΕΝΗΛΙΚΕΣ)  

 

 

Ενέργεια ή 
θρεπτική 
ουσία 

Προσλαµβανόµενη 
ποσότητα 
αναφοράς 

Ενέργεια 8 400 kJ/2 000 kcal 

Συνολικά 
λιπαρά 

70 g 

Κορεσµένα 20 g 

Υδατάνθρακες 260 g 

Σάκχαρα 90 g 

Πρωτεΐνη 50 g 

Αλάτι 6 g 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Η δηλούµενη τιµή ενέργειας υπολογίζεται µε τη χρήση των ακόλουθων συντελεστών µετατροπής: 

 

 

—  υδατάνθρακες 
(εκτός των πολυολών) 

17 kJ/g - 4 
kcal/g 

—  πολυόλες 10 kJ/g - 
2,4 kcal/g 

—  πρωτεΐνες 17 kJ/g - 4 
kcal/g 

—  λιπαρά 37 kJ/g - 9 
kcal/g 

—  salatrims 25 kJ/g - 6 
kcal/g 

—  αλκοόλη (αιθανόλη) 29 kJ/g - 7 
kcal/g 

—  οργανικά οξέα 13 kJ/g - 3 
kcal/g 

—  εδώδιµες ίνες 8 kJ/g - 2 
kcal/g 

—  ερυθριτόλη 0 kJ/g - 0 
kcal/g 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV 

ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ  

Οι µονάδες µέτρησης που χρησιµοποιούνται στη διατροφική δήλωση για την ενέργεια [kilojoules (kJ) και χιλιοθερµίδες (kcal)] και τη µάζα 
[γραµµάρια (g), χιλιοστόγραµµα (mg) και µικρογραµµάρια (µg)] και η σειρά παρουσίασης των πληροφοριών είναι, κατά περίπτωση, οι εξής: 

 

 

ενέργεια kJ/kcal 

λιπαρά g 

εκ των οποίων 

—  κορεσµένα g 

—
  µονοακόρεστα 

g 

—
  πολυακόρεστα 

g 

υδατάνθρακες g 

εκ των οποίων 

—  σάκχαρα g 

—  πολυόλες g 

—  άµυλο g 

εδώδιµες ίνες g 

πρωτεΐνες g 

αλάτι g 
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βιταµίνες και 
ανόργανα 
συστατικά 

οι µονάδες που 
ορίζονται στο 
παράρτηµα ΧΙΙΙ 
µέρος Α σηµείο 
1 

 

 

( 1 ) ΕΕ C 77 της 31.3.2009, σ. 81. 

( 2 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 (ΕΕ C 236 E της 12.8.2011, σ. 187) και θέση του Συµβουλίου σε πρώτη 
ανάγνωση της 21ης Φεβρουαρίου 2011 (ΕΕ C 102 E της 2.4.2011, σ. 1). Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011 (δεν έχει 
ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της 29ης Σεπτεµβρίου 2011 

( 3 ) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1. 

( 4 ) ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22. 

( 5 ) ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29. 

( 6 ) ΕΕ L 276 της 6.10.1990, σ. 40. 

( 7 ) ΕΕ L 113 της 30.4.1987, σ. 57. 

( 8 ) ΕΕ L 69 της 16.3.1999, σ. 22. 

( 9 ) ΕΕ L 191 της 19.7.2002, σ. 20. 

( 10 ) ΕΕ L 97 της 1.4.2004, σ. 44. 

( 11 ) ΕΕ L 27 της 31.1.2008, σ. 12. 

( 12 ) ΕΕ L 43 της 14.2.1997, σ. 1. 
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( 13 ) 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 (ΕΕ L 204 της 
11.8.2000, σ. 1). 

( 14 ) Οδηγία 2001/110/ΕΚ του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, για το µέλι (ΕΕ L 10 της 12.1.2002, σ. 47). 

( 15 ) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης ∆εκεµβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρµογής των κανονισµών (ΕΚ) 
αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 1182/2007 του Συµβουλίου στον τοµέα των οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1). 

( 16 ) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 1999, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας (ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22). 

( 17 ) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000. 

( 18 ) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2002, για τις προδιαγραφές εµπορίας του ελαιολάδου (ΕΕ L 155 της 
14.6.2002, σ. 27). 

( 19 ) ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1. 

( 20 ) ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1. 

( 21 ) ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 9. 

( 22 ) ΕΕ C 187 E της 24.7.2008, σ. 160. 

( 23 ) ΕΕ C 77 της 31.3.2009, σ. 81. 

( 24 ) ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1. 

( 25 ) ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 26. 

( 26 ) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13. 

( 27 ) ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1. 
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( 28 ) ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 7. 

( 29 ) ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 16. 

( 30 ) ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 34. 

( 31 ) ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55. 

( 32 ) ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 21. 

( 33 ) ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 1. 

( 34 ) ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12. 

( 35 ) ΕΕ L 183 της 12.7.2002, σ. 51. 

( 36 ) ΕΕ L 164 της 26.6.2009, σ. 45. 

( 37 ) ΕΕ L 124 της 20.5.2009, σ. 21. 

( 38 ) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37. 

( 39 ) ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18». 

( 40 ) ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18». 

( 41 ) ΕΕ L 314 της 1.12.2009, σ. 10. 

( 42 ) Και τα προϊόντα τους, στον βαθµό που η επεξεργασία την οποία έχουν υποστεί δεν είναι πιθανό να αυξήσει το επίπεδο αλλεργιογένεσης που 
εκτιµήθηκε από την ΕΑΑΤ για το σχετικό προϊόν από το οποίο προέρχονται. 

( 45 ) ΕΕ L 66 της 13.3.1999, σ. 26. 

( 46 ) ΕΕ L 66 της 13.3.1999, σ. 16. 
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( 47 ) Μόνο για τα ανακατεργασµένα τυριά και τα προϊόντα µε βάση το ανακατεργασµένο τυρί. 

( 48 ) ∆εν απαιτείται ένδει 

 


