Λευκωσία, 31 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΣ:

Όλα τα Μέλη

ΑΠΟ:

Γενικό Γραμματέα

ΘΕΜΑ:

Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 ΄Εκφραση Ονομαστικής Ποσότητας σε
Συσκευασίες Προϊόντων όπως σάλτσες, αλείμματα, ντρέσινγκ, σως
και dips – ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Κυρία/ε,
Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή του υπό αναφορά
Κανονισμού (συναποστέλλεται σχετική επιστολή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού) που στόχο έχει τη σωστή έκφραση της ονομαστικής
ποσότητας των συσκευασμένων προϊόντων, μετατίθεται (έχει δοθεί παράταση) για τις
29/06/2018.
Παρακαλώ για τις έγκαιρες ενέργειες σας για συμμόρφωση με τον Κανονισμό το
αργότερο μέχρι τις 29/06/2018.
Για επιπρόσθετες πληροφορίες, και οποιεσδήποτε διευκρινήσεις παρακαλώ όπως
επικοινωνείτε με την κα. Μάτθια Βαλανίδου στο 22369857.
Με εκτίμηση,

Βασίλης Βασιλειάδης,
Ανώτερος Λειτουργός Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.

/ΜΚ.
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ΕΠΕΙΓΟΝ - KAI ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
Πρόεδρο,
Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 και Δεληγιώργη 3,
Τ.Θ. 21455
1509, Λευκωσία
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chamber@ccci.org.cy
Κύριε,
Θέμα: Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011
Έκφραση Ονομαστικής Ποσότητας σε Συσκευασίες Προϊόντων όπως σάλτσες,
αλείμματα, ντρέσινγκ, σως και dips – ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Έχω οδηγίες να αναφερθώ στην προηγούμενη επιστολή μας με ταυτάριθμο αριθμό
φακέλου και ημερομηνία 20/11/2017 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας
πληροφορήσω ότι κατόπιν επικοινωνίας με εμπειρογνώμονα της Ομάδας Εργασίας
6 της WELMEC (η οποία ασχολείται με τα συσκευασμένα προϊόντα) και σχετικής
σύστασης του, αποφασίστηκε όπως δοθεί παράταση τεσσάρων μηνών (μέχρι τις
29/06/2018) στη μεταβατική περίοδο που δόθηκε, ώστε όλοι οι συσκευαστές,
εισαγωγείς, και διανομείς των πιο πάνω προϊόντων, διορθώσουν όπου είναι
απαραίτητο τη σήμανση στις συσκευασίες, με σκοπό τη σωστή έκφραση της
ονομαστικής ποσότητας τους.
Υπενθυμίζεται ότι, για να ικανοποιείται ο Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 όσον αφορά
την έκφραση της ονομαστικής ποσότητας στις συσκευασίες των πιο πάνω
προϊόντων, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο ορισμός που προτείνει η WELMEC
για τα υγρά ή κάποιος άλλος ορισμός που να είναι αποδεκτός από όλα τα
εμπλεκόμενα μέλη (εμπόριο, καταναλωτές, αρμόδιες υπηρεσίες) και η ονομαστική
ποσότητα να εκφράζεται στις συσκευασίες σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα:
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ΕΚΦΡΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

ΥΓΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Μονάδες Όγκου
ή
Μονάδες Μάζας και
Μονάδες Όγκου*

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Μονάδες Μάζας
ή
Μονάδες Μάζας και
Μονάδες Όγκου*

* Σημειώνεται ότι στις συσκευασίες των προϊόντων, δεν απαγορεύεται να υπάρχει διπλή σήμανση,
δηλαδή η ονομαστική ποσότητα είναι δυνατόν να εκφράζεται και σε μονάδες μάζας και σε μονάδες
όγκου (π.χ 340 g, 300 ml). Αυτός ο τρόπος έκφρασης της ονομαστικής ποσότητας, επιλέγεται από
κάποιους συσκευαστές οι οποίοι εξάγουν προϊόντα (σε προϊόντα όπως για παράδειγμα η ketchup),
για να διασφαλίσουν ότι ο τρόπος έκφρασης της ονομαστικής ποσότητας είναι αποδεχτός από όλες
τις χώρες.

Σημειώνεται ότι από τις 02/07/2018, Επιθεωρητές της Υπηρεσίας Μέτρων και
Σταθμών, θα διενεργούν ελέγχους με σκοπό να διασφαλίσουν ότι η ονομαστική
ποσότητα των προϊόντων εκφράζεται με τον ορθό τρόπο.
Παρακαλώ όπως ενημερώσετε εκ νέου τα μέλη σας.
Παραμένω στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες / διευκρινήσεις.
Με τιμή,

(Μάτθια Βαλανίδου)
για Γενικό Διευθυντή
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