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Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την 

παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές 

Πρόσκληση συμμετοχής σε μελέτη (Δημόσια Διαβούλευση) της Ε.Ε. 

για τη σήμανση των τροφίμων 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι διενεργείται μελέτη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να 

συγκεντρωθούν οι απόψεις των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων τροφίμων, οργανισμών που 

αντιπροσωπεύουν επιχειρήσεις τροφίμων, και συνδέσμων που εκπροσωπούν καταναλωτές και τομείς 

της υγείας, για την αναθεώρηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή 

πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές (στο εξής: κανονισμός ΠΤΚ).  

Η αναθεώρηση αφορά τους ακόλουθους τομείς:  

• διατροφική επισήμανση στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας / καθορισμός περιγραμμάτων 

θρεπτικών χαρακτηριστικών, 

• επισήμανση της καταγωγής,  

• αναγραφή της ημερομηνίας και  

• επισήμανση αλκοολούχων ποτών. 

Η παρούσα δημόσια διαβούλευση θα συμβάλει στη συγκέντρωση στοιχείων τα οποία θα ληφθούν 

υπόψη κατά την υποβολή νομοθετικής πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα Κράτη Μέλη 

έως το τέλος του 2022.  

Ενθαρρύνουμε λοιπόν όλες τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις όπως λάβουν μέρος στην 

μελέτη, κάνοντας εγγραφή μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας:  

https://icfconsulting.qualtrics.com/jfe/form/SV_b8ef4rZ1GNzf9hY  

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Μαρτίου 2022.  

Η μελέτη διευθύνεται από την ICF, μια συμβουλευτική εταιρεία, σε σύμβαση με τη Γενική Διεύθυνση 

Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (DG SANTE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:EL:PDF
https://icfconsulting.qualtrics.com/jfe/form/SV_b8ef4rZ1GNzf9hY
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Υπενθυμίζεται ότι η Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή στις 20 Μαΐου 2020, αποτελεί μία από τις βασικές δράσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Πράσινης Συμφωνίας, που σκοπό έχει να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των συστημάτων 

τροφίμων και να ενισχύσει την ανθεκτικότητά τους σε κρίσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διάθεση 

υγιεινών και οικονομικά προσιτών τροφίμων στους σημερινούς πολίτες και στις μελλοντικές γενιές.  

Η επισιτιστική ασφάλεια και η ασφάλεια των τροφίμων αποτελούν προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και οι κύριοι στόχοι που έχουν τεθεί είναι οι εξής:  

• εξασφάλιση επαρκών, οικονομικά προσιτών και θρεπτικών τροφίμων εντός των ορίων του 
πλανήτη 

• μείωση κατά το ήμισυ της χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, καθώς και των 
πωλήσεων αντιμικροβιακών ουσιών 

• αύξηση των εκτάσεων που διατίθενται για βιολογική γεωργία 
• προώθηση πιο βιώσιμης κατανάλωσης τροφίμων και υγιεινής διατροφής 
• μείωση της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων 
• καταπολέμηση της απάτης στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων 
• βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων 

Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για τη Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», μπορείτε να 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.consilium.europa.eu/el/policies/from-farm-to-fork/  

Παραμένοντας στη διάθεσή σας. 

Με εκτίμηση, 
 
Στάλω Δημοσθένους  
Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ 
Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Προγραμμάτων 
Enterprise Europe Network Κύπρου 
Τηλ. 22889752, Email: stalo@ccci.org.cy     
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