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Λίζηα Απνδεθηώλ
ΘΔΜΑ: Νέερ Τποσπευηικέρ Πληποθοπίερ για Δνημέπυζη ηυν καηαναλυηών ζηα ζημεία πώληζηρ
για ζςζκεςαζμένα ή μη πποφόνηα αλιείαρ και ςδαηοκαλλιέπγειαρ
Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα θαη ζε ζπλέρεηα πξνεγνύκελεο ηαπηάξηζκεο επηζηνιήο καο εκεξνκελίαο 9
Σεπηεκβξίνπ 2014, ζα ζέιακε λα ζαο ππελζπκίζνπκε όηη από ηηο 13 Γεκεμβπίος 2014 έρνπλ κπεη ζε
εθαξκνγή νη πξόλνηεο ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) αξηζ. 1379/2013 πνπ αθνξνύλ ηελ απαξαίηεηε πιεξνθόξεζε
πνπ πξέπεη λα ζπλνδεύνπλ ηα πξντόληα αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο γηα ζθνπνύο ελεκέξσζεο ηνπ
θαηαλαισηή. Ζ πιεξνθόξεζε πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεύεη ηα πην θάησ πξντόληα αιηείαο θαη
πδαηνθαιιηέξγεηαο
Κυδικόρ Γαζμολογικήρ
και ηαηιζηικήρ Ονομαηολογίαρ
και κοινού δαζμολογίος

Πεπιγπαθή

0301
0302

Ψάξηα δσληαλά
Ψάξηα, λσπά ή δηαηεξεκέλα κε απιή ςύμε, κε εμαίξεζε ηα θηιέηα
ςαξηώλ θαη άιιε ζάξθα ςαξηώλ ηεο θιάζεο 0304
Ψάξηα θαηεςπγκέλα, κε εμαίξεζε ηα θηιέηα θαη άιιε ζάξθα ςαξηώλ
ηεο θιάζεο 0304
Φηιέηα θαη άιιε ζάξθα ςαξηώλ (έζησ θαη αιεζκέλα), λσπά,
δηαηεξεκέλα κε απιή ςύμε ή θαηεςπγκέλα
Ψάξηα απνμεξακέλα, αιαηηζκέλα ή ζε άξκε. Ψάξηα θαπληζηά,
έζησ θαη ςεκέλα πξηλ ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαπλίζκαηνο.
Αιεύξηα, ζθόλεο θαη ζπζζσκαησκέλα πξντόληα κε κνξθή ζβόισλ
(πειέηεο) ςαξηώλ, θαηάιιεια γηα ηε δηαηξνθή ησλ αλζξώπσλ
Μαιαθόζηξαθα, έζησ θαη ρσξίο ην όζηξαθό ηνπο, δσληαλά, λσπά,
δηαηεξεκέλα κε απιή ςύμε, θαηεςπγκέλα, απνμεξακέλα,
αιαηηζκέλα ή ζε άικε. Μαιαθόζηξαθα κε ην όζηξαθό ηνπο,
βξαζκέλα ζε λεξό ή αηκό, έζησ θαη δηαηεξεκέλα κε απιή ςύμε,
θαηεςπγκέλα, απνμεξακέλα, αιαηηζκέλα ή ζε άξκε. αιεύξηα,
ζθόλεο θαη ζπζζσκαησκέλα πξντόληα κε κνξθή ζβόισλ (πειέηεο)
από καιαθόζηξαθα, θαηάιιεια γηα ηε δηαηξνθή ησλ αλζξώπσλ
Μαιάθηα, έζησ θαη ρσξηζκέλα από ην θνρύιη ηνπο, δσληαλά, λσπά,
δηαηεξεκέλα κε απιή ςύμε, θαηεςπγκέλα, απνμεξακέλα,
αιαηηζκέλα ή ζε άξκε. Αζπόλδπια πδξόβηα, άιια από ηα
καιαθόζηξαθα θαη ηα καιάθηα, δσληαλά, λσπά, δηαηεξεκέλα κε
απιή ςύμε, θαηεςπγκέλα, απνμεξακέλα, αιαηηζκέλα ή ζε άξκε.
Αιεύξηα, ζθόλεο θαη ζπζζσκαησκέλα πξντόληα κε κνξθή ζβόισλ
(πειέηεο) αζπόλδπισλ πδξόβησλ άιισλ από ηα καιαθόζηξαθα,
θαηάιιεια γηα ηε δηαηξνθή ησλ αλζξώπσλ
Φύθηα
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(ΑΖ917ΑΖ)

Οη ππνρξεσηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα ηεο ζπζθεπαζίαο ή άιιε ζήκαλζε
(π.ρ. ηακπειίηζα ζηηο ςαξαγνξέο) είλαη νη εμήο:
(α) Εμπορική και επιζηημονική ονομαζία ηων ειδών
Ο θαηάινγνο κε ηηο εκπνξηθέο θαη επηζηεκνληθέο νλνκαζίεο ησλ εηδώλ πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα
πξντόληα πνπ δηαηίζεληαη γηα ιηαληθό εκπόξην ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο Αιηείαο θαη Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ www.moa.gov.cy/dfmr θάησ από ηνλ ηίηιν
«Έληππα-Αηηήζεηο» - «Δκπνξηθέο Ολνκαζίεο Αιηεπηηθώλ Πξντόλησλ». Δεν επιηρέπεηαι ε ρξήζε
νπνηαζδήπνηε άιιεο εκπνξηθήο νλνκαζίαο εθηόο από απηήλ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ
Δκπνξηθώλ Ολνκαζηώλ Αιηεπηηθώλ Πξντόλησλ. Γηα ηα κε πξνζπζθεπαζκέλα πξντόληα αιηείαο θαη
πδαηνθαιιηέξγεηαο, ε επηζηεκνληθή νλνκαζία ησλ εηδώλ δύλαηαη λα αλαγξάθεηαη θαη ππό κνξθή πηλαθίδαο
ή αθίζαο ζην ρώξν πώιεζεο.
Σηελ πεξίπησζε πνπ εκπνξεύεζηε είδνο αιηεύκαηνο πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν, ζα πξέπεη
είηε λα απνζηείιεηε επηζηνιή πξνο ην Γηεπζπληή ΤΑΘΔ είηε ηαρπδξνκηθώο είηε κέζσ e-mail
(director@dfmr.moa.gov.cy) ζηελ νπνία λα αλαθέξεηε ηα ζηνηρεία ηνπ είδνπο πνπ εκπνξεύεζηε θαη λα
δεηάηε λα θαζνξηζηεί εκπνξηθή νλνκαζία.
(β) Μέθοδος παραγωγής
Θα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε ιέμε «αλιεσμένο ή αλιεύθηκε» γηα πξντόληα πνπ πξνέξρνληαη από ηελ αιηεία,
«αλιεσμένο ζε γλσκά νερά ή αλιεύθηκε ζε γλσκά νερά» γηα πξντόληα πνπ πξνέξρνληαη από αιηεία ζε
εζσηεξηθά ύδαηα θαη «σδαηοκαλλιέργειας ή εκηροθής» γηα πξντόληα πνπ πξνέξρνληαη από εθηξνθή ζε
κνλάδεο πδαηνθαιιηέξγεηαο.
(γ) Περιοτή αλίεσζης ή εκηροθής
η) Αλιεσηικά προϊόνηα ποσ έτοσν αλιεσθεί ζηη θάλαζζα
Υποτρεωηική θαζίζηαηαη η αναγραθή ηης ονομαζίας ηης αλιεσηικής ζώνης ηοσ FAO (π.ρ. Γπηηθόο
Ηλδηθόο Ωθεαλόο). Δηδηθά γηα αιηεύκαηα πνπ πξνέξρνληαη από ηηο πεξηνρέο ΒΟΡΔΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΟ
ΑΣΛΑΝΣΙΚΟ (FAO 27) θαη ΜΔΟΓΔΙΟ ΚΑΙ ΜΑΤΡΗ ΘΑΛΑΑ (FAO 37) ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη:
- νλνκαζία ηεο αιηεπηηθήο δώλεο κε δηαηύπσζε θαηαλνεηή πξνο ηνπο θαηαλαισηέο ή παξάζηαζε ηεο δώλεο
κέζσ ράξηε ή εηθόλα
- θαη επηπιένλ αλαγξαθή ηεο νλνκαζίαο ηεο ππνπεξηνρήο ή δηαίξεζεο ή θαη ηα δπν όπσο απαξηζκνύληαη
ζηνλ θαηάινγν αιηεπηηθώλ δσλώλ FAO
Οη Ολνκαζίεο ησλ Εσλώλ, νη δηαηξέζεηο θαη νη ππνπεξηνρέο βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΤΑΘΔ www.moa.gov.cy/dfmr.
ηη) Αλιεσηικά προϊόνηα ποσ αλιεύονηαι ζε γλσκά νερά
Τελ έλδεημε ησλ πδάησλ πξνέιεπζεο ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ από ην νπνίν πξνήιζε ην πξντόλ ή ηα
ύδαηα πξνέιεπζεο ηξίηεο ρώξαο (π.ρ. γηα ην είδνο πέξθα ηνπ Νείινπ ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη Λίκλε
Βηθηώξηα, Οπγθάληα)
ηηη) Προϊόνηα σδαηοκαλλιέργειας
Αλαθνξά ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ ή ηεο ηξίηεο ρώξαο πνπ ην πξντόλ έρεη θζάζεη ην ήκηζπ ή
πεξηζζόηεξν ηνπ βάξνπο ηνπ ή έρεη παξακείλεη ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ήκηζπ ηεο πεξηόδνπ αλάπηπμεο ηνπ ή
ζηελ πεξίπησζε ησλ νζηξαθνεηδώλ έρεη ππνζηεί ηελ ηειηθή θάζε εθηξνθήο ή θαιιηέξγεηαο επί 6 κήλεο
ηνπιάρηζηνλ.
Σεκεηώλεηαη όηη εθηόο από ηηο ππνρξεσηηθά αλαγξαθόκελεο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γ (η),
(ηη) θαη (ηηη) νη επηρεηξεκαηίεο δύλαηαη λα αλαθέξνπλ πην ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή.
H αλαγξαθή ηνπ αξηζκνύ αιηεπηηθήο πεξηνρήο FAO (π.ρ. 37.3.2) δεν είναι πλέον σποτρεωηική.

(δ) Καηηγοπία Αλιεςηικού Δπγαλείος
Σηελ πιεξνθόξεζε πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε θαηεγνξία ηνπ αιηεπηηθνύ εξγαιείνπ αιίεπζεο.
Καηηγοπία Αλιεςηικού Δπγαλείος

Πεπιγπαθή
Πεξηιακβάλεη ηηο Πεδόηξαηεο, Γαλέδηθνη γξίπνη,

Γπίποι

Σθσηζέδηθνη γξίπνη, Εεπγαξσηνί γξίπνη
Πεξηιακβάλεη ηηο Γνθόηξαηεο, ηξάηεο βπζνύ κε
πόξηεο, ηξάηεο βπζνύ κε δεπγαξσηά ζθάθε,

Σπάηερ

κεζνπειαγηθέο ηξάηεο κε πόξηεο, πειαγηθέο ηξάηεο
κε δεπγαξσηά ζθάθε, δίδπκεο ηξάηεο κε πόξηεο
Πεξηιακβάλεη ηα Σηάζηκα απιάδηα δίρηπα
(αγθπξνβνιεκέλα), παξαζπξόκελα δίθηπα,

Απλάδια δίσηςα και παπεμθεπή δίκηςα

θπθισηηθά απιάδηα δίρηπα, καλσκέλα δίρηπα,
ζπλδπαζκόο καλσκέλσλ θαη απιαδηώλ δηρηπώλ
Πεξηιακβάλεη ηα Γξη γξη, ρσξίο ζπζηνιέα (Lamparo),
δίρηπα ηύπνπ αζεξηλνιόγνπ ησλ νπνίσλ ν ρεηξηζκόο

Κςκλυηικά δίσηςα και δίσηςα ηύπος

γίλεηαη από ζθάθνο, δίρηπα ηύπνπ αζεξηλνιόγνπ

αθεπινολόγος

ζηάζηκα ησλ νπνίσλ ν ρεηξηζκόο γίλεηαη από ηελ
αθηή
Πεξηιακβάλεη ηηο Πεηνληέο ρεηξόο θαη πεηνληέο κε
θαιάκη (ησλ νπνίσλ ν ρεηξηζκόο γίλεηαη κε ην ρέξη),

Αγκίζηπια και πεηονιέρ

Πεηνληέο ρεηξόο θαη πεηνληέο κε θαιάκη (ησλ νπνίσλ
ν ρεηξηζκόο γίλεηαη κε βνήζεηα κεραλήο), ζηάζηκα
παξαγάδηα, παξαζπξόκελα παξαγάδηα, ζπξηέο
Πεξηιακβάλεη ηηο Γξάγεο πνπ ζύξνληαη από ζθάθνο,
δξάγεο ρεηξόο ησλ νπνίσλ ν ρεηξηζκόο γίλεηαη από

Γπάγερ

ζθάθνο, κεραληθέο δξάγεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ απνξξνθεηηθώλ δξαγώλ

Κιούπηοι και παγίδερ

Πεξηιακβάλεη ηα Κνθηλέια (θηνύξηνη)

(ε) Αποτςγμένα Πποφόνηα
Σηελ πεξίπησζε πνπ θαηεςπγκέλν πξντόλ ηίζεηαη πξνο πώιεζε αθνύ έρεη πξνεγεζεί ε απόςπμε ηνπ, ηόηε
είλαη ππνρξεσηηθό λα αλαθέξεηαη ε πιεξνθνξία απηή (π.ρ. αλαγξαθή ηεο ιέμεο «απνςπρζέλ»).
Ζ πιεξνθόξεζε απηή δελ είλαη ππνρξεσηηθό λα αλαγξάθεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ
- αθνξά ζπζηαηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην ηειηθό πξντόλ
- ηξόθηκα γηα ηα νπνία ε θαηάςπμε είλαη απαξαίηεην ηερληθό βήκα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο
- πξντόληα αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο πνπ έρνπλ πξνεγνπκέλσο θαηαςπρζεί γηα ιόγνπο
αζθάιεηαο ηεο πγείαο, ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗΗ ηκήκα VIII ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ.
853/2004
- πξντόληα αιηείαο θαη πξντόληα πδαηνθαιιηέξγεηαο πνπ έρνπλ πξνεγνπκέλσο απνςπρζεί πξηλ από
ην θάπληζκα, ην αιάηηζκα, ην καγείξεκα, ηε δηαηήξεζε
Σε πεξίπησζε πνπ πξνζθέξνληαη πξνο πώιεζε κείγκα παλνκνηόηππσλ εηδώλ (ίδην είδνο ςαξηνύ) πνπ
όκσο έρνπλ δηαθνξεηηθή κέζνδν παξαγσγήο ηόηε ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε ζπλαθήο κε ηελ θάζε
παξηίδα κέζνδνο παξαγσγήο ελώ ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξνληαη πξνο πώιεζε κείγκα
παλνκνηόηππσλ εηδώλ (ίδην είδνο ςαξηνύ) πνπ δηαθέξεη ε δώλε αιίεπζεο ή ε ρώξα πδαηνθαιιηέξγεηαο
αλαγξάθεηαη ηνπιάρηζηνλ ε πεξηνρή ηεο αληηπξνζσπεπηηθόηεξεο από άπνςε πνζόηεηαο παξηίδαο θαη
έλδεημε όκσο όηη ηα πξντόληα πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο αιίεπζεο ή πδαηνθαιιηέξγεηαο.
Δθηόο από ηηο ππνρξεσηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηε ζήκαλζε ησλ πξντόλησλ
αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο (Παπάγπαθοι α έυρ ε) δύλαηαη πποαιπεηικά λα παξέρνληαη θαη
επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηελ εκεξνκελία αιίεπζεο ή εμαιίεπζεο, ηελ εκεξνκελία
εθθόξησζεο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ιηκέλα εθθόξησζεο, πιεξνθνξίεο πεξηβαιινληηθνύ ραξαθηήξα,
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηερληθέο ή κεζόδνπο παξαγσγήο, ηε δηαηξνθηθή αμία ηνπ πξντόληνο θιπ.
1
Δπηπξόζζεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη Κώδικαρ QR πνπ λα πεξηέρεη όιεο ή κέξνο ησλ
ππνρξεσηηθώλ πιεξνθνξηώλ.
Γηα ηα κε πξνζπζθεπαζκέλα πξντόληα αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο νη ππνρξεσηηθέο πιεξνθνξίεο α-ε
κπνξεί λα παξέρνληαη ζηε ιηαληθή πώιεζε κε εκπνξηθή πιεξνθόξεζε (πηλαθίδεο, αθίζεο θιπ) λννπκέλνπ
ηνπ όηη ζα ππάξρεη ζαθήο δηαζύλδεζε ηεο ζήκαλζεο κε ην πξντόλ. Σηελ πεξίπησζε ρξήζεο πηλαθίδσλ ή
αθηζώλ, ν επηρεηξεκαηίαο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλήζεη κε ην ΤΑΘΔ ώζηε ν ηξόπνο πνπ ζα επηιέμεη λα
παξέρεη πιεξνθόξεζε ζηνπο θαηαλαισηέο λα ηύρεη επεμεξγαζίαο θαη ειέγρνπ σο πξνο ηε ζπκβαηόηεηα ηνπ
κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Καλνληζκνύ 1379/2013.

Άληξε Ζξαθιένπο
γηα Αλ. Γηεπζπληή
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Κώδικαρ QR (Quick responce): Γξακκσηόο θώδηθαο (barcode) δύν δηαζηάζεσλ

