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Λευκωσία, 13 Οκτωβρίου 2015 
 
 
 

ΠΡΟΣ: Βιομήχανους & Εισαγωγείς Τροφίμων 
 
ΘΕΜΑ: ∆ημόσια ∆ιαβούλευση για νομοσχέδιο  που αφορά την 

παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους Καταναλωτές  
 

Κύριε, 
 
Συνημμένα μπορείτε να βρείτε τους «Περί Παροχής Πληροφοριών για τα Τρόφιμα 
στους Καταναλωτές Κανονισμοί του 2015» οι οποίοι τίθενται σε διαδικασία δημόσιας 
διαβούλευσης. 
 
Οι προτεινόμενοι κανονισμοί αφορούν τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα καθώς και 
την επιβολή της χρήσης της Ελληνικής γλώσσας στην επισήμανση όλων των 
τροφίμων.  Παρακαλώ αφού μελετήσετε τους επισυναπτόμενους Κανονισμούς όπως 
υποβάλετε γραπτώς τις απόψεις σας μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2015 στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση healthservice@mphs.moh.gov.cy 
 
Εκτός από τους Κανονισμούς, συνημμένα θα βρείτε τη σχετική αλληλογραφία και 
επεξηγηματικό σημείωμα.  Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλώ 
όπως επικοινωνείτε με τις Υγειονομικές υπηρεσίες στα τηλέφωνα 22605562 κ. 
Ηροδότου Ηρόδοτος και 22605552 κ. Φίλιππος Γεωργιάδης. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Αναπλ. ∆ιευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
Για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
 
 
/ΜΚ. 
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ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2014 

 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 

 

 Για σκοπούς – 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα  

της EE: L 334, 

16.12.2011,  

σ. 1. 

(α)   εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 

2011/91/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης 

Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις ενδείξεις ή τα σήματα που επιτρέπουν την 

αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει ένα τρόφιμο˙ και 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα  

της EE: L 314, 

1.12.2009,  

σ. 36. 

(β)   μερικής εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο 

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών 

για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών 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» και ιδίως των άρθρων 15 και 44. 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα  

της EE: L 335, 

14.12.2013,  

σ. 19. 

(γ)   μερικής εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο 

«Εκτελεστικός κανονισμός (EE) αριθ. 1337/2013 της Επιτροπής, της 13ης 

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

αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 

την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα νωπά, 

διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, 

αιγοειδών και πουλερικών». 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

54(Ι) του 1996 

4(Ι) του 2000 

122(Ι) του 2000 

40(Ι) του 2001 

151(Ι) του 2001 

159(Ι) του 2001 

61(Ι) του 2002 

153(Ι) του 2002 

20(Ι) του 2003 

132(Ι) του 2003 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό από το 

άρθρο 29 των περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμων του 1996 έως 2014, όπως 

έχουν τροποποιηθεί με διατάγματα και διορθωθεί, εκδίδει του ακόλουθους Κανονισμούς: 
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161(Ι) του 2003 

67(Ι) του 2004 

172(Ι) του 2004 

27(Ι) του 2005 

163(Ι) του 2006 

32(Ι) του 2010 

13(Ι) του 2011 

60(Ι) του 2011 

177(I) του 2013 

187(Ι)/2014 

Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα  

Πρώτο (Ι): 

29.7.2005 

30.9.2005. 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, 

Παράρτημα  

Τρίτο (Ι): 

17.1.2003 

21.9.2007 

29.8.2008 

24.6.2011 

30.3.2012. 

  

  

Συνοπτικός τίτλος. 1.  Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί της Εφαρμογής των Ενωσιακών 

Διατάξεων για την Παροχή Πληροφοριών για τα Τρόφιμα στους Καταναλωτές Κανονισμοί 

του 2015. 

  

  

Ερμηνείες. 2.-(1)  Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 

έννοια- 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα  

της EE: L 31, 

1.2.2002,  

σ. 1. 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002» σημαίνει 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 ασφάλειας τροφίμων, ως έχει τροποποιηθεί και διορθωθεί και ως 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται˙ 
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Επίσημη 

Εφημερίδα  

της EE: L 304, 

22.11.2011,  

σ. 18. 

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με 

την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των 

κανονισμών 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, ως έχει τροποποιηθεί και διορθωθεί και ως εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται˙ 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα  

της EE: L 335, 

14.12.2013,  

σ. 19. 

«Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1337/2013» σημαίνει τον Εκτελεστικό Κανονισμό 

(EE) αριθ. 1337/2013 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση 

κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του 

τόπου προέλευσης για τα νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα 

χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών˙ 

  

54(Ι) του 1996 

4(Ι) του 2000 

122(Ι) του 2000 

40(Ι) του 2001 

151(Ι) του 2001 

159(Ι) του 2001 

61(Ι) του 2002 

153(Ι) του 2002 

20(Ι) του 2003 

132(Ι) του 2003 

161(Ι) του 2003 

67(Ι) του 2004 

172(Ι) του 2004 

27(Ι) του 2005 

163(Ι) του 2006 

32(Ι) του 2010 

13(Ι) του 2011 

60(Ι) του 2011 

177(I) του 2013 

187(Ι)/2014 

Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα  

Πρώτο (Ι): 

«Νόμος» σημαίνει τους περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμους του 1996 έως 

2014 όπως έχουν τροποποιηθεί με διατάγματα και διορθωθεί, ως εκάστοτε τροποποιείται 

ή αντικαθίσταται˙ 
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29.7.2005 

30.9.2005. 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας, 

Παράρτημα  

Τρίτο (Ι): 

17.1.2003 

21.9.2007 

29.8.2008 

24.6.2011 

30.3.2012. 

  

 Ο όρος «διάθεση στην αγορά» έχει την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 3 του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002˙  

  

 Ο όρος «προσυσκευασμένο τρόφιμο» έχει την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 2 του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1169/2011˙ 

  

      (2) Οποιοσδήποτε άλλος όρος, που περιέχεται στους παρόντες Κανονισμούς και 

ερμηνεύεται σε Παράρτημα αυτών, έχει στους παρόντες Κανονισμούς την έννοια που του 

αποδίδει το εν λόγω Παράρτημα, εκτός εάν προκύπτει από το κείμενο διαφορετική 

έννοια. 

  

      (3) Οποιοιδήποτε όροι, που περιέχονται στους παρόντες Κανονισμούς και δεν 

ερμηνεύονται διαφορετικά από αυτούς, έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Νόμος και 

η λοιπή Ενωσιακή νομοθεσία για τα τρόφιμα. 

  

      (4)  Αναφορά, στους παρόντες Κανονισμούς, σε άλλους κανονισμούς σημαίνει τους 

αναφερόμενους κανονισμούς ως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

  

  

Πεδίο εφαρμογής 

των παρόντων 

Κανονισμών. 

3.- (1)  Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που προβλέπονται στην Ενωσιακή ή / και 

Εθνική νομοθεσία για συγκεκριμένα τρόφιμα ή κατηγορίες τροφίμων, οι παρόντες 

Κανονισμοί έχουν το ίδιο πεδίο εφαρμογής με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 το 

οποίο καθορίζεται στο άρθρο 1 αυτού. 

  

   (2)  Με βάση τις εξουσίες που παρέχονται από το άρθρο 14Β του Νόμου, οι παρόντες 

Κανονισμοί εφαρμόζονται από τους Υγειονομικούς Επιθεωρητές των Δήμων που 

παρατίθενται στο Μέρος Ι του Τέταρτου Παραρτήματος του Νόμου σε οποιαδήποτε 

επιχείρηση που παρατίθεται στο Μέρος ΙΙ του Τέταρτου Παραρτήματος του εν λόγω 
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Νόμου. 

  

  

Διάθεση στην 

αγορά 

προσυσκευασμέ-

νου τροφίμου. 

4.  Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά προσυσκευασμένου τροφίμου, εκτός εάν η 

επισήμανση του - 

  

 (α) Πληροί τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011˙ 

   

Πρώτο 

Παράρτημα. 

(β) περιλαμβάνει ένδειξη που επιτρέπει την αναγνώριση της παρτίδας στην οποία 

ανήκει το τρόφιμο σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Πρώτο Παράρτημα ˙ και 

   

 (γ) πληροί τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 6 των παρόντων Κανονισμών. 

  

  

Παροχή 

πληροφοριών για 

τα τρόφιμα τα 

οποία δεν είναι 

προσυσκευασμέ-

να. 

Μέρος Α, 

Δεύτερο 

Παράρτημα. 

Τρίτο  

Παράρτημα. 

5.-(1) (α) Τα χύδην τρόφιμα που εκτίθενται προς πώληση, θα πρέπει να φέρουν τις 

πληροφορίες και ενδείξεις που αναφέρονται στο Μέρος Α του Δεύτερου Παραρτήματος 

με τους τρόπους ή τις μορφές που παρατίθενται στην παράγραφο 2 του Τρίτου 

Παραρτήματος. 

 

 

 

  

Μέρος Β, 

Δεύτερο 

Παράρτημα. 

Τρίτο  

Παράρτημα. 

(β) Τα τρόφιμα που συσκευάζονται στο χώρο πώλησης τους κατ’ απαίτηση και στη 

φυσική παρουσία του αγοραστή, θα πρέπει να φέρουν τις πληροφορίες και ενδείξεις που 

αναφέρονται στο Μέρος Β του Δεύτερου Παραρτήματος με τους τρόπους ή τις μορφές 

που παρατίθενται στην παράγραφο 2 του Τρίτου Παραρτήματος. 

  

Μέρος Γ, 

Δεύτερο 

Παράρτημα. 

Τρίτο  

Παράρτημα. 

(γ) Τα τρόφιμα τα οποία: 

 

(i) συσκευάζονται στο χώρο λιανικής πώλησής του χωρίς να είναι 

απαραίτητη η φυσική παρουσία του αγοραστή, ή 

 

(ii) ο παραγωγός ή παρασκευαστής τους προσυσκευάζει με σκοπό να τα 

πωλήσει στο χώρο παραγωγής ή παρασκευής ή σε άλλο χώρο στον 

οποίο διεξάγει επιχείρηση ή εργασία 
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θα πρέπει να φέρουν τις πληροφορίες και ενδείξεις που αναφέρονται στο Μέρος Γ του 

Δεύτερου Παραρτήματος με τους τρόπους ή τις μορφές που παρατίθενται στην 

παράγραφο 2 του Τρίτου Παραρτήματος. 

  

 

 

 

Τρίτο 

Παράρτημα. 

  (2)  Σε περίπτωση διάθεσης μη προσυσκευασμένου τροφίμου στον τελικό καταναλωτή 

από μονάδα ομαδικής εστίασης, πρέπει να παρέχονται στον τελικό καταναλωτή 

τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες ή ενδείξεις νοουμένου ότι τηρούνται οι 

προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του Τρίτου Παραρτήματος --  

   

 (α) Πληροφορίες που απαιτούνται από το Άρθρο 9, παράγραφος (1), υποπαράγραφος 

(γ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011˙ και 

   

 (β) Ενδείξεις για: 

   

  (i) Την ονομασία του τροφίμου˙ και 

   

  (ii) τον κατάλογο των συστατικών˙ και 

   

  (iii) την ποσότητα ορισμένων συστατικών ή κατηγοριών συστατικών˙ και 

   

  (iv) την καθαρή ποσότητα του τροφίμου. 

  

      (3)  Σε περίπτωση μη προσυσκευασμένου τροφίμου που προσφέρεται προς πώληση 

με επικοινωνία εξ’ αποστάσεως, οι ενδείξεις που απαιτούνται στην παράγραφο (1) του 

παρόντος Κανονισμού, παρέχονται στον τελικό καταναλωτή σύμφωνα με το άρθρο 14 

του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011. 

  

  

Γλωσσικές 

απαιτήσεις. 

6.  Κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, όλες οι 

ενδείξεις και πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

1169/2011 και τους παρόντες Κανονισμούς πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική 

γλώσσα.  

 

Νοείται ότι η αναγραφή των εν λόγω ενδείξεων και πληροφοριών και σε άλλες γλώσσες 

πέραν της Ελληνικής γλώσσας, δεν απαγορεύεται. 

  

  

Διαδικασία 

έγκρισης της 

7.-(1)  Απαγορεύεται η κυκλοφορία οποιουδήποτε τροφίμου που παρατίθεται στον 
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επισήμανσης των 

τροφίμων. 

Τέταρτο 

Παράρτημα. 

Πίνακας. 

Πίνακα του Τέταρτου Παραρτήματος και παρασκευάζεται ή συσκευάζεται στην Κύπρο 

εκτός εάν λάβει έγκριση από τον Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών αναφορικά με 

την ορθότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην επισήμανση των εν λόγω 

τροφίμων. 

  

 

 

Τέταρτο 

Παράρτημα. 

Πίνακας. 

  (2)  Με σκοπό την λήψη της έγκρισης που προνοείται από την παράγραφο (1), ο 

υπεύθυνος οποιασδήποτε επιχείρησης που παρασκευάζει ή/και συσκευάζει στην Κύπρο 

οποιοδήποτε τρόφιμο που παρατίθεται στον Πίνακα του Τέταρτου Παραρτήματος, 

υποβάλλει αίτηση στον Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών για έγκριση της 

επισήμανσης των εν λόγω τροφίμων, συμπληρώνοντας ειδικό για το σκοπό αυτό έντυπο. 

Το εν λόγω έντυπο παραχωρείται από τον Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών. 

 

Νοείται ότι η αίτηση υποβάλλεται για κάθε είδος τροφίμου ξεχωριστά. 

  

   (3)  Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο (2), διατίθεται από τον Προϊστάμενο 

Υγειονομικών Υπηρεσιών σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. 

  

   (4)  Η αίτηση υποβάλλεται στον Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών, καταβάλλοντας 

το ισχύον τέλος, τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν την παραγωγή ή τη συσκευασία 

του τροφίμου και εν πάση περιπτώσει πριν την κυκλοφορία αυτού στην αγορά. 

  

   (5) (α)  Ο Προϊστάμενος Υγειονομικών Υπηρεσιών, μπορεί, κατά την εξέταση της 

αίτησης, να ζητήσει από τον υπεύθυνο της επιχείρησης να προσκομίσει επιπρόσθετα 

στοιχεία ή να προβεί σε επιπρόσθετες εξετάσεις με σκοπό την επιβεβαίωση των 

πληροφοριών ή ισχυρισμών που παρατίθενται στην επισήμανση του υπό εξέταση 

τροφίμου. 

  

        (β)  Η διαδικασία της υποπαραγράφου (α) θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 10 

εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής της αίτησης και νοουμένου ότι δεν θα 

ζητηθεί η προσκόμιση εκ μέρους του αιτητή επιπρόσθετων στοιχείων ή νοουμένου ότι 

δεν θα κριθεί αναγκαίο από τον Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών να διενεργηθούν 

επιπρόσθετες εξετάσεις. 

  

   (6)  Η έγκριση που προνοείται στην παράγραφο (1), συνοδεύεται από μοναδικό αριθμό 

(μπορεί να είναι συνδυασμός γραμμάτων και αριθμών) ο οποίος παραχωρείται από τον 

Προϊστάμενο Υγειονομικών Υπηρεσιών. Ο εν λόγω αριθμός θα πρέπει να αναφέρεται 

στην επισήμανση του τροφίμου ως ακολούθως: 

 

«Α.Ε.Ε. από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες: …….*» 
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*: Θα αναγράφεται ο αριθμός που θα παραχωρείται από τον Προϊστάμενο Υγειονομικών 

Υπηρεσιών. 

  

   (7)  Σε περίπτωση που μετά από σχετικούς ελέγχους από εξουσιοδοτημένο Λειτουργό 

διαπιστωθεί ότι η επισήμανση οποιουδήποτε τροφίμου για το οποίο ο Προϊστάμενος 

Υγειονομικών Υπηρεσιών έχει εκδώσει σχετική έγκριση παύει να συμμορφώνεται με τους 

όρους έγκρισης ή διαφοροποίησης των δεδομένων, τότε ο Προϊστάμενος Υγειονομικών 

Υπηρεσιών – 

 

(i) αναστέλλει την ισχύ της εν λόγω έγκρισης μέχρις ότου ο αιτητής προβεί στην 

διόρθωση της εν λόγω επισήμανσης, ή  

 

(ii) σε περίπτωση που η μη συμμόρφωση καθιστά το τρόφιμο μη ασφαλές ή 

παραπλανεί τους καταναλωτές, να ακυρώνει την εν λόγω έγκριση. 

  

   (8)  Η έγκριση που παραχωρείται με βάση τον παρόντα κανονισμό αφορά μόνο τη 

διατύπωση ή/και εμφάνιση ή/και παρουσίαση των πληροφοριών που αναγράφονται στην 

επισήμανση του υπό εξέταση τροφίμου. 

  

  

Επιβολή 

υποχρεώσεων 

Πρώτο 

Παράρτημα. 

8.  Κάθε πρόσωπο, στο οποίο το Πρώτο Παράρτημα επιβάλλει υποχρεώσεις, έχει τις εν 

λόγω υποχρεώσεις. 

  

  

Υπερασπίσεις. 9.-(1)  Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα κατά παράβαση του Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1169/2011 ή των παρόντων Κανονισμών, αποτελεί υπεράσπιση για τον 

κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι το τρόφιμο που σχετίζεται με την ισχυριζόμενη 

διάπραξη του αδικήματος προοριζόταν για εξαγωγή και πληρούσε τις διατάξεις της 

σχετικής νομοθεσίας της χώρας εισαγωγής. 

  

      (2)  Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα κατά παράβαση του Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1169/2011 σε σχέση προς τη δημοσίευση οποιασδήποτε διαφήμισης, αποτελεί 

υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο, εάν αποδείξει ότι είναι πρόσωπο που κατ’ 

επάγγελμα δημοσιεύει διαφημίσεις ή διευθετεί τη δημοσίευση διαφημίσεων, και ότι 

παρέλαβε τη διαφήμιση για δημοσίευση κατά τη συνηθισμένη άσκηση του επαγγέλματος 

του. 
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Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

Τρίτο (Ι):  

31.5.2002 

11.4.2003 

27.2.2004 

18.6.2004 

31.12.2004 

2.9.2005 

27.10.2005 

9.12.2005 

29.6.2007 

29.6.2007 

18.7.2007 

21.11.2008 

19.2.2010. 

     (3)  Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα κατά παράβαση του Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1169/2011 ή των παρόντων Κανονισμών, αποτελεί υπεράσπιση για τον 

κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι το τρόφιμο που σχετίζεται με την ισχυριζόμενη 

διάπραξη του αδικήματος αποτέλεσε αντικείμενο επισήμανσης πριν την 14
η
 Δεκεμβρίου 

του έτους 2014 και ότι η εν λόγω επισήμανση πληρούσε τους περί Σήμανσης, 

Παρουσίασης και Διαφήμισης (Γενικούς) Κανονισμούς του 2002 έως 2010, ως έχουν 

τροποποιηθεί. 

  

  

Κατάργηση 

Κανονισμών. 

Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα  

Τρίτο (Ι): 

30.4.2004 

5.7.2006. 

10.  Οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης (Γενικοί) Κανονισμοί του 2002 έως 

2010, ως έχουν τροποποιηθεί, καταργούνται.   

  

  

Έναρξη ισχύος των 

παρόντων 

Κανονισμών. 

11.  Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 
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 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Κανονισμός 4(β) και 5(2)) 

   

 ΕΝΔΕΙΞΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΤΡΟΦΙΜΟΥ ΚΑΙ 

Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 

   

 1. Στο παρόν Παράρτημα- 

   

  «ένδειξη για αναγνώριση της παρτίδας» σημαίνει ένδειξη που επιτρέπει την 

αναγνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει ένα τρόφιμο˙ 

   

  «παρτίδα» σημαίνει το σύνολο μονάδων πωλήσεως είδους τροφίμου, το οποίο 

σύνολο παράγεται, παρασκευάζεται ή συσκευάζεται σε συνθήκες ουσιαστικά 

πανομοιότυπες. 

   

 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η επισήμανση τροφίμου το οποίο 

αποτελεί μέρος παρτίδας, πρέπει να περιλαμβάνει- 

    

  (α) ένδειξη για αναγνώριση της παρτίδας, και 

    

  (β) αμέσως πριν από την προαναφερόμενη ένδειξη, το γράμμα «L» του 

λατινικού αλφαβήτου, εκτός εάν η προαναφερόμενη ένδειξη για 

αναγνώριση της παρτίδας διακρίνεται καθαρά από τις άλλες ενδείξεις που 

περιλαμβάνονται στη σήμανση του τροφίμου. 

   

 3. Ανεξάρτητα από τα άρθρα 9 και 10 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 και τις 

λοιπές διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος, τα ακόλουθα τρόφιμα δύνανται 

να πωλούνται χωρίς η σήμανση τους να περιλαμβάνει τις καθοριζόμενες στην 

παράγραφο 2 ενδείξεις: 

   

  (α) Γεωργικό προϊόν, το οποίο από το υποστατικό ή άλλο χώρο παραγωγής 

του – 

   

  (i) πωλείται ή παραδίδεται σε εγκατάσταση αποθήκευσης, 

συντήρησης ή συσκευασίας, ή σε οργάνωση παραγωγών, ή 

   

  (ii) συλλέγεται με σκοπό την άμεση  ενσωμάτωση του σε ένα 

λειτουργικό σύστημα παρασκευής ή μεταποίησης˙ 
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  (β) τρόφιμο το οποίο, σε χώρο πώλησης στον τελικό καταναλωτή, δεν είναι 

προσυσκευασμένο ή συσκευάζεται εάν το ζητήσει ο αγοραστής ή έχει 

προσυσκευαστεί για να πωληθούν αμέσως˙ 

    

  (γ) τρόφιμο το οποίο είναι προσυσκευασμένο σε συσκευασία της οποίας η 

μεγαλύτερη όψη έχει επιφάνεια μικρότερη από 10 cm²˙ 

    

  (δ) ατομική δόση παγωτού, υπό την προϋπόθεση ότι η ομαδική συσκευασία 

στο οποίο περιέχεται με άλλες τέτοιες δόσεις φέρει ή προσαρτά ένδειξη 

για αναγνώριση της παρτίδας˙ 

    

  (ε) τρόφιμο του οποίου η συσκευασία φέρει ή προσαρτά, ανεξάρτητα από το 

εάν τα άρθρα 9 και 10 και το Παράρτημα Χ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1169/2011 επιβάλλουν τέτοια υποχρέωση ή όχι, ένδειξη της τελικής 

ημερομηνίας ανάλωσης ή της ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, 

υπό τις προϋποθέσεις ότι- 

    

   (i) η εν λόγω ημερομηνία συνίσταται από τη σαφή αναγραφή 

τουλάχιστον της ημέρας και του μήνα, με αυτή τη σειρά, και 

    

   (ii) η εν λόγω ημερομηνία αναγράφεται σύμφωνα με τις σχετικές 

προς αυτή διατάξεις του Παραρτήματος Χ του Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1169/2011. 

    

 4. (α) Τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο (β) πρόσωπα έχουν υποχρέωση, 

από κοινού και ξεχωριστά, να λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα – 

    

   (i) για τον καθορισμό της ένδειξης για αναγνώριση της παρτίδας, 

στην οποία ανήκει ένα τρόφιμο, το οποίο τρόφιμο τέτοιο 

πρόσωπο πάραξε, παρασκεύασε, συσκεύασε ή, κατά 

περίπτωση, πώλησε˙ και 

    

   (ii) για τη συμπερίληψη στη σήμανση του εν λόγω τροφίμου της 

προαναφερόμενης ένδειξης για αναγνώριση της παρτίδας μαζί με 

το γράμμα «L» του λατινικού αλφαβήτου σύμφωνα με τα 

διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 2. 

    

  (β) Τα πρόσωπα που έχουν υποχρέωση βάσει της υποπαραγράφου (α) 

είναι- 

    



12 
 

Τελευταία ενημέρωση: 30.09.2015 

   (i) Ο παρασκευαστής του τροφίμου˙ 

    

   (ii) ο παραγωγός του τροφίμου˙ ή 

    

   (iii) ο συσκευαστής του τροφίμου˙ ή 

    

   (iv) ο πρώτος πωλητής του τροφίμου, ο οποίος είναι εγκατεστημένος 

στη Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

    

 5. Σε περίπτωση που τρόφιμο δεν είναι προσυσκευασμένο, η ένδειξη για 

αναγνώριση της παρτίδας, με ή χωρίς, κατά την παράγραφο 2 (β), το γράμμα 

«L» του λατινικού αλφαβήτου, φέρεται στη συσκευασία ή περιέκτη του τροφίμου 

ή, ελλείψει αυτών, φέρεται επί εμπορικού εγγράφου το οποίο συνοδεύει το 

τρόφιμο κατά την πώληση του. 
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 ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Κανονισμός 5(1)) 

  

 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

  

 Μέρος Α 

Χύδην τρόφιμα που εκτίθενται προς πώληση 

  

 (α) Πληροφορίες που απαιτούνται από το Άρθρο 9, παράγραφος (1), υποπαράγραφος 

(γ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011˙ και 

   

 (β) ενδείξεις: 

   

  (i) Την ονομασία του τροφίμου όπως προβλέπεται στο Άρθρο 21 του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011˙ και 

   

  (ii) τον κατάλογο των συστατικών όπως προβλέπεται στα Άρθρα 18, 19, 20 και 

22 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011˙ και 

   

  (iii) την ποσότητα ορισμένων συστατικών ή κατηγοριών συστατικών όπως 

προβλέπεται στο Άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011˙ και 

   

  (iv) τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης όπως 

προβλέπεται στο Άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011˙ και 

   

  (v) το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου 

επιχείρησης τροφίμων που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011˙ και 

   

  (vi) τη χώρα καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης όπως προβλέπεται στο Άρθρο 

26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011˙ και 

   

  (vii) τις οδηγίες χρήσης, εφόσον η παράλειψή τους θα δυσχέραινε τη σωστή 

χρήση του τροφίμου όπως προβλέπεται στο Άρθρο 27 του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1169/2011˙ 

   

 (γ) Ενδείξεις που τυχόν απαιτούνται από το Άρθρο 10, παράγραφος (1) του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011˙ και 

   



14 
 

Τελευταία ενημέρωση: 30.09.2015 

   

 (δ) Σε περίπτωση νωπών, διατηρημένων με απλή ψύξη ή κατεψυγμένων κρεάτων 

χοιροειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών και πουλερικών, τις ενδείξεις που 

απαιτούνται από τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1337/2013. 

   

   

 Μέρος Β 

Τρόφιμα που συσκευάζονται στο χώρο πώλησης τους κατ’ απαίτηση και στη φυσική 
παρουσία του αγοραστή 

   

 (α) Πληροφορίες που απαιτούνται από το Άρθρο 9, παράγραφος (1), υποπαράγραφος 

(γ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011˙  

   

 (β) Ενδείξεις που τυχόν απαιτούνται από το Άρθρο 10, παράγραφος (1) του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011˙ και 

   

 (γ) Σε περίπτωση νωπών, διατηρημένων με απλή ψύξη ή κατεψυγμένων κρεάτων 

χοιροειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών και πουλερικών, τις ενδείξεις που 

απαιτούνται από τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1337/2013. 

   

   

 Μέρος Γ 

Τα τρόφιμα τα οποία: 

 

(i) συσκευάζονται στο χώρο λιανικής πώλησής του χωρίς να είναι 

απαραίτητη η φυσική παρουσία του αγοραστή, ή 

 

(ii) ο παραγωγός ή παρασκευαστής τους προσυσκευάζει με σκοπό να τα 

πωλήσει στο χώρο παραγωγής ή παρασκευής ή σε άλλο χώρο στον 

οποίο διεξάγει επιχείρηση ή εργασία 

 
   

 (α) Πληροφορίες που απαιτούνται από το Άρθρο 9, παράγραφος (1), υποπαράγραφος 

(γ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011˙ και 

   

 (β) ενδείξεις: 

   

  (i) Την ονομασία του τροφίμου όπως προβλέπεται στο Άρθρο 21 του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011˙ και 

   

  (ii) τον κατάλογο των συστατικών όπως προβλέπεται στα Άρθρα 18, 19, 20 και 
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22 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011˙ και 

   

  (iii) την ποσότητα ορισμένων συστατικών ή κατηγοριών συστατικών όπως 

προβλέπεται στο Άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011˙ και 

   

  (iv) την καθαρή ποσότητα του τροφίμου όπως προβλέπεται στο Άρθρο 23 του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011˙ και 

   

  (v) κατά περίπτωση, την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή την τελική 

ημερομηνία ανάλωσης («ανάλωση έως») όπως προβλέπεται στο Άρθρο 24 

του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011˙ και 

   

  (vi) τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης και/ή συνθήκες χρήσης όπως 

προβλέπεται στο Άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011˙ και 

   

  (vii) το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του υπευθύνου 

επιχείρησης τροφίμων που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011˙ και 

   

  (viii) τη χώρα καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης όπως προβλέπεται στο Άρθρο 

26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011˙ και 

   

  (ix) τις οδηγίες χρήσης, εφόσον η παράλειψή τους θα δυσχέραινε τη σωστή 

χρήση του τροφίμου όπως προβλέπεται στο Άρθρο 27 του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1169/2011˙ και 

   

  (x) για τα ποτά με περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη μεγαλύτερη από 1,2 % 

κατ’ όγκον, την αναγραφή του αποκτηθέντος κατ’ όγκον αλκοολικού τίτλου 

όπως προβλέπεται στο Άρθρο 28 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011˙ 

και 

   

 (γ) Ενδείξεις που τυχόν απαιτούνται από το Άρθρο 10, παράγραφος (1) του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011˙ και 

   

 (δ) Σε περίπτωση νωπών, διατηρημένων με απλή ψύξη ή κατεψυγμένων κρεάτων 

χοιροειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών και πουλερικών, τις ενδείξεις που 

απαιτούνται από τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1337/2013. 
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 ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Κανονισμοί 5(1) και 5(2)) 

   

 ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΗ 

ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 

  

 1.  Οι πληροφορίες και ενδείξεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 5(1) θα πρέπει να 

αναγράφονται σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή και να βρίσκονται σε εμφανές σημείο 

πλησίον του σημείου όπου το τρόφιμο προσφέρεται προς κατανάλωση. 

 

Νοείται ότι σε περίπτωση που τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα προσφέρονται προς 

κατανάλωση σε διάφορους χώρους εντός της ίδιας εγκατάστασης, οι εν λόγω 

πληροφορίες και ενδείξεις θα πρέπει να υπάρχουν σε όλους τους χώρους. 

  

 2.  Οι πληροφορίες και ενδείξεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 5(2), μπορούν-  

   

 (α) Να αναγράφονται στον τιμοκατάλογο ή σε άλλο έντυπο το οποίο είναι άμεσα 

διαθέσιμο στον εν λόγω τελικό καταναλωτή˙ ή 

   

 (β) να εμφαίνονται σε πινακίδα που βρίσκεται σε εμφανές σημείο εντός της 

επιχείρησης˙ ή 

   

 (γ) να παρουσιάζονται με ηλεκτρονική μορφή χρησιμοποιώντας οθόνες ή άλλα 

μέσα˙ ή 

   

 (δ) αναφορικά με την παρουσία αλλεργιογόνων ουσιών, να παρουσιάζονται με τη 

χρήση συμβόλων υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από το όνομα της 

ουσίας ή του προϊόντος ως παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1169/2011. 
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 ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Κανονισμός 7) 

  

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

  

 1. Ελαιόλαδο 

2. Μέλι. 

 



ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

ΤΟΥ 2015 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 

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. 

Αυτό, για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα επιτυγχάνεται μέσω της Κοινοτικής Νομοθεσίας 

συγκεκριμένα του Κοινοτικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή 

πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του προαναφερόμενου Κανονισμού οι υποχρεωτικές 

πληροφορίες για τα τρόφιμα αναγράφονται σε γλώσσα που είναι εύκολα κατανοητή από 

τους  καταναλωτές. Συνεπώς η προτεινόμενη νομοθεσία, επιβάλλει την υποχρέωση οι 

πληροφορίες που δίνονται στους καταναλωτές μέσω της σήμανσης των τροφίμων να 

αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα χωρίς να αποκλείεται την πολύγλωσση επισήμανση 

των τροφίμων. 

 

Ορισμένα τρόφιμα 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. Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι τα 

περισσότερα περιστατικά εκδήλωσης τροφικών αλλεργιών οφείλονται σε μη 

προσυσκευασμένα τρόφιμα ως εκ τούτου ο Κανονισμός επιβάλλει την υποχρέωση, ακόμα 

και στα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα να δίνονται πληροφορίες σχετικά με την παρουσία 

αλλεργιογόνων, 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. Το άρθρο 44 του Κανονισμού αφήνει το δικαίωμα στα Κράτη Μέλη να 

θεσπίζουν εθνικά μέτρα σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των πληροφοριών αυτών. 

Συνεπώς η προτεινόμενη νομοθεσία θεσπίζει μέτρα σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των 

πληροφοριών για τις αλλεργιογόνες ουσίες στα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα. 
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Επειδή ορισμένες από τις πληροφορίες που υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρονται στα 

προσυσκευασμένα τρόφιμα θεωρούνται σημαντικές και για τα μη προσυσκευασμένα 

τρόφιμα, με βάση το άρθρο 44 του Κανονισμού δίνεται η ευχέρεια στα Κ.Μ να θεσπίζουν 

εθνικά μέτρα που απαιτούν την παροχή ορισμένων ή όλων των ενδείξεων. Συνεπώς η 

προτεινόμενη νομοθεσία ορίζει ορισμένες ενδείξεις ως υποχρεωτικές για τα μη 

προσυσκευασμένα τρόφιιμα. 

 

Σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής εξετάστηκαν 

διάφορες επιλογές για την αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης 

όσον αφορά τα σημαντικότερα στάδια της ζωής των ζώων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

καταναλωτές απαιτούν κυρίως πληροφορίες σχετικά με τον τόπο στον οποίο το ζώο έχει 

εκτραφεί. Ταυτόχρονα, με την υποχρεωτική παροχή πληροφοριών σχετικά με τον τόπο 

γέννησης του ζώου θα απαιτηθεί η δημιουργία νέων συστημάτων ιχνηλασιμότητας στο 

επίπεδο της γεωργικής εκμετάλλευσης. 

 

Για τα συσκευασμένα νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα 

χοιροειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών και πουλερικών η Επιτροπή έχει θεσπίσει τον 

εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1337/2013.  

 

Επειδή οι πληροφορίες που υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρονται στα προσυσκευασμένα 

κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών και πουλερικών θεωρούνται σημαντικές και 

για τα μη προσυσκευασμένα, κρίνεται απαραίτητο οι πρόνοιες του εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ 1337/2013 να εφαρμόζεται και για τα μη προσυσκευασμένα κρέατα 

χοιροειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών και πουλερικών.   
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