Λευκωσία, 29 Οκτωβρίου 2019
ΠΡΟΣ:

Βιομήχανους και Εισαγωγείς Τροφίμων

ΘΕΜΑ:

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κυρία/ε,
Ο Κανονισμός 1169/2011 καθορίζει τις βασικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σχετικά με την
παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές. Σύμφωνα με τον Κανονισμό η
καθαρή ποσότητα των τροφίμων περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές ενδείξεις που πρέπει να
αναγράφεται στη συσκευασία.
Συνημμένα
Ενέργειας,
Σημειώστε
εφαρμογής

θα βρείτε επιστολή της Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών του Υπουργείου
Εμπορίου και Βιομηχανίας η οποία αναφέρεται με λεπτομέρειες στο θέμα.
ότι για το θέμα θα γίνουν έλεγχοι στην αγορά για διασφάλιση της ορθής
της νομοθεσίας και των σημάνσεων.

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με την αρμόδια
λειτουργό κα. Μάτθια Βαλανίδου στο τηλ. 22-369857.
Με εκτίμηση,

Ανδρέας Ανδρέου,
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.

/ΜΚ.
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Τηλ:
Φαξ:
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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
Δήλωση καθαρής ποσότητας σε τρόφιμα που έχουν γλασαριστεί

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με την παράγραφο ε), του εδαφίου 1., του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η καθαρή
ποσότητα του τροφίμου, περιλαμβάνεται στον κατάλογο των υποχρεωτικών
ενδείξεων της προσυσκευασίας.
Επιπλέον, σύμφωνα με το σημείο 5 του Παραρτήματος ΙΧ του εν λόγω Κανονισμού,
όταν ένα στερεό τρόφιμο παρουσιάζεται σε υγρό κάλυψης, πρέπει να αναγράφεται
και το καθαρό στραγγισμένο βάρος του. Παρόλο που για τους σκοπούς του
παρόντος σημείου, το νερό σε κατάσταση κατάψυξης ή ταχείας κατάψυξης, νοείται
ως υγρό κάλυψης, ο εν λόγω Κανονισμός διευκρινίζει ότι αν το τρόφιμο έχει
γλασαριστεί, στο δηλωμένο καθαρό βάρος του τροφίμου, δεν περιλαμβάνεται αυτό
του γλάσου (επίπαγου).
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Συνεπώς, για να ικανοποιείται ο Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011, στις προσυσκευασίες
των γλασαρισμένων τροφίμων, το δηλωμένο καθαρό βάρος, πρέπει να ισούται με
το καθαρό στραγγισμένο βάρος.
Στα πλαίσια των ελέγχων που διενεργεί η Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών, έχει
διαπιστωθεί ότι στις συσκευασίες πολλών γλασαρισμένων τροφίμων, στο δηλωμένο
καθαρό βάρος, λανθασμένα περιλαμβάνεται και το βάρος του επίπαγου.
Επί της ευκαιρίας, υπενθυμίζεται ότι η δήλωση της ονομαστικής ποσότητας,
ακολουθείται είτε από το σύμβολο, είτε από το πλήρες όνομα της
χρησιμοποιούμενης μονάδας μέτρησης. Έχει παρατηρηθεί, ότι συχνά δεν γίνεται
χρήση των ορθών συμβόλων των μονάδων μέτρησης, όπως αυτά καθορίζονται
στους περί Μέτρων και Σταθμών Κανονισμούς (Μονάδες Μετρήσεως) του 1990
μέχρι 2010. Τα ορθά σύμβολα των μονάδων μέτρησης παρουσιάζονται στον πιο
κάτω πίνακα:
Μέγεθος
Μάζα

Όγκος

Πλήρες όνομα μονάδας
μέτρησης
χιλιόγραμμο
γραμμάριο
λίτρο
εκατοστόλιτρο
χιλιοστόλιτρο

Σύμβολα μονάδων
μέτρησης
kg
g
lήL
cl ή cL
ml ή mL

Σύμβολα όπως KG, Kg, Kgr, G, Gr, gr, Ltr, ltr, Lt, lt λανθασμένα χρησιμοποιούνται
στις συσκευασίες των προϊόντων, στα σημεία πώλησης και στα διαφημιστικά
φυλλάδια.
Για σκοπούς συμμόρφωσης με τα πιο πάνω, ανταγωνισμού επί ίσοις όροις και
ορθής πληροφόρησης (μη παραπλάνησης) του καταναλωτή, δίνεται μεταβατική
περίοδος 6 μηνών (μέχρι και τις 30/04/2020), κατά την οποία όλοι οι συσκευαστές,
εισαγωγείς, και διανομείς συσκευασμένων τροφίμων, θα πρέπει να διορθώσουν
όπου είναι απαραίτητο τη σήμανση στις συσκευασίες, ώστε να γίνεται χρήση των
ορθών συμβόλων για τις μονάδες μέτρησης και στην δηλωμένη καθαρή ποσότητα
των γλασαρισμένων τροφίμων να μην περιλαμβάνεται το βάρος του επίπαγου.
Σημειώνεται ότι από τις 04/05/2020, Επιθεωρητές της Υπηρεσίας Μέτρων και
Σταθμών, θα διενεργούν ελέγχους με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής χρήσης των
πιο πάνω.
Παρακαλώ όπως ενημερώσετε ανάλογα τα μέλη σας ώστε να προβούν στις
απαραίτητες ενέργειες.
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Παραμένω στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες / διευκρινήσεις.
Με τιμή,

(Μάτθια Βαλανίδου)
για Γενικό Διευθυντή

Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία
http://www.mcit.gov.cy
ΜΒ/ Επιστολή προς
ΚΕΒΕ

Σελίδα 3 από 3

