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Οδεγφο ηεο ΔΔ γηα ηελ ζήκαλζε
πξντφλησλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο
Γλωξίδεηε όηη από ηηο 13 Δεθεκβξίνπ 2014, νη θαλόλεο γηα ηηο
εηηθέηεο πνπ ζπλνδεύνπλ όια ηα πξνϊόληα αιηείαο θαη
πδαηνθαιιηέξγεηαο γηα θαηαλαιωηέο ηεο ΕΕ άιιαμαλ;
Απηόο ν νδεγόο ζα ζαο εμεγήζεη ηη πξέπεη λα αλαγξάθεηαη
ζηηο λέεο εηηθέηεο θαη πνηεο πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο κπνξνύλ
λα εκθαλίδνληαη.

Απηόο είλαη έλαο εύρξεζηνο νδεγόο γηα λα ζαο βνεζήζεη λα
εθαξκόζεηε ηνπο λένπο θαλόλεο.
Δελ είλαη νύηε λνκηθό ή επίζεκν έγγξαθν νύηε έλαο εμαληιεηηθόο
θαηάινγνο ηωλ απαηηήζεωλ.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, παξαθαιείζζε λα ζπκβνπιεπηείηε ηηο
λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζειίδα 15.
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A. Ακεηαπνίεηα
πδαηνθαιιηέξγεηαο

θαη

νξηζκέλα

κεηαπνηεκέλα

πξντφληα

αιηείαο

θαη

Οη αθόινπζεο απαηηήζεηο ηζρύνπλ γηα ηα πξνϊόληα αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο ηνπ Παξαξηήκαηνο 1
(ζεκεία α, β, γ θαη ε) ηνπ θαλνληζκνύ γηα ηελ Κνηλή Οξγάλωζε ηωλ Αγνξώλ πξνϊόληωλ αιηείαο θαη
πδαηνθαιιηέξγεηαο (KOA). .
Με ιίγα ιόγηα, νη απαηηήζεηο απηέο ηζρύνπλ γηα όια ακεηαπνίεηα θαη νξηζκέλα κεηαπνηεκέλα πξνϊόληα (π.ρ.
αιαηηζκέλα, θαπληζηά πξνϊόληα, καγεηξεκέλεο γαξίδεο κε ην θέιπθνο). Τα πξνϊόληα απηά κπνξνύλ λα είλαη
«Πξν-ζπζθεπαζκέλα» θαη «κε πξνζπζθεπαζκέλα».
Ο θαλνληζκόο ΚΟΑ (θεθάιαην IV) θαη ν θαλνληζκόο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ηα ηξόθηκα ζηνπο
θαηαλαιωηέο (Καλνληζκόο 1169/2011) εθαξκόδνληαη θαη νη δύν (βιέπε ζειίδα 15).
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1. Υπνρξεσηηθέο πιεξνθνξίεο

δεκνζηεπκέλνο απφ ηνλ FAO http://www.fao.org/fishery/cwp/handbook/h/en

Πξν-ζπζθεπαζκέλα θαη κε πξντφληα

➜ Τα ςάξηα πνπ αιηεχνληαη ζε γιπθά λεξά πξέπεη λα θέξνπλ ηφζν ην
φλνκα ησλ πδάησλ πξνέιεπζεο (πνηάκη, ιίκλε, θ.ιπ.) φζν θαη ηε ρψξα φπνπ
ην πξντφλ αιηεχζεθε.

Δκπνξηθή θαη επηζηεκνληθή νλνκαζία:
➜ Η εκπνξηθή θαη ε επηζηεκνληθή νλνκαζία ησλ εηδψλ πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη. Οη νλνκαζίεο απηέο πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε απηά ηνπ
επίζεκνπ θαηαιφγνπ ν νπνίνο θαηαξηίδεηαη θαη δεκνζηεχεηαη απφ θάζε ρψξα
ηεο ΔΔ.
➜ Η εκπνξηθή θαη ε επηζηεκνληθή νλνκαζία κπνξεί είηε λα αληηζηνηρεί
πιήξσο ζην φλνκα ηνπ ηξνθίκνπ (θαλνληζκφο 1169/2011) είηε ελ κέξεη, φπσο
ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πξέπεη λα
πξνζηεζνχλ ην φλνκα.

Μέζνδνο παξαγσγήο:
➜ Θα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε κέζνδνο παξαγσγήο, θαη εηδηθφηεξα
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εμήο ιέμεηο:
«… αιηεχζεθε …» ή

➜ Μηθηά πξντφληα ηνπ ίδηνπ είδνπο πνπ αιηεχηεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο
πεξηνρέο αιηείαο ή ζε εθηξνθέο δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ πξέπεη, ηνπιάρηζηνλ, λα
εκθαλίδνπλ ηελ πεξηνρή / ρψξα ηεο παξηίδαο πνπ είλαη πην αληηπξνζσπεπηηθή
απφ ηελ άπνςε πνζφηεηαο θαη ππνδεηθλχνπλ φηη ηα πξντφληα πξνέξρνληαη απφ
δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο / ρψξεο.
Αιηεπηηθά εξγαιεία:
➜ Σα άγξηα ςάξηα πξέπεη λα θέξνπλ κηα απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο
αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αιηεία ηνπ ςαξηνχ:
«γξίπνη», «ηξάηεο», «απιάδηα δίρηπα θαη παξεκθεξή δίρηπα», «θπθισηηθά
δίρηπα θαη δίρηπα ηχπνπ αζεξηλνιφγνπ»,« αγθίζηξηα θαη πεηνληέο»,« δξάγεο »,
θαη «θηνχξηνη θαη παγίδεο».
➜ Μηθηά πξντφληα ηνπ ίδηνπ είδνπο πνπ έρνπλ αιηεπζεί κε δηαθνξεηηθέο
θαηεγνξίεο αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ, πξέπεη λα θέξνπλ έλδεημε γηα ηελ
θαηεγνξία αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ, γηα θάζε παξηίδα.

«… αιηεχζεθε ζε γιπθά λεξά …» ή
«… εθηξνθήο …»,
➜ Μηθηά πξντφληα ηνπ ίδηνπ είδνπο θαη δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ παξαγσγήο
πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε κέζνδνο παξαγσγήο γηα θάζε παξηίδα.

Πεξηνρή αιίεπζεο / ρψξα θαη χδαηα πξνέιεπζεο
παξαγσγήο:

➜ Τα εθηξεθφκελα ςάξηα (πδαηνθαιιηέξγεηα) πξέπεη λα θέξνπλ ηελ
έλδεημε ηεο ρψξαο παξαγσγήο.

/ ρψξαο

➜ Η πεξηνρή αιίεπζεο γηα ηα ςάξηα πνπ έρνπλ αιηεπζεί ζηε ζάιαζζα, είλαη
ε δψλε FAO, ε ππνπεξηνρή ή ε δηαίξεζε φπνπ ηα ςάξηα αιηεχηεθαλ .
Σα ςάξηα πνπ αιηεχνληαη ζηνλ Βνξεηναλαηνιηθφ Αηιαληηθφ, ζηε Μεζφγεην
θαη ηε Μαχξε Θάιαζζα πξέπεη λα θέξνπλ ην φλνκα ηεο ππνπεξηνρήο ή ηεο
δηαίξεζεο, θαζψο θαη νλνκαζία κε δηαηχπσζε θαηαλνεηή ζηνπο θαηαλαισηέο,
ή παξάζηαζε κέζσ ράξηε ή εηθφλαο.
Απηφ αληηθαζηζηά ην φλνκα ηεο πεξηνρήο.
Γηα ην ππφινηπν ηνπ θφζκνπ, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη κφλν ην φλνκα ηεο
πεξηνρήο.
Ο θαηάινγνο ησλ πεξηνρψλ, ππν-πεξηνρψλ θαη δηαηξέζεσλ (ICES) είλαη

Απνςπγκέλα:
➜ Η εηηθέηα πξέπεη λα δείμεη εάλ ην πξντφλ έρεη απνςπρζεί. Γηα πξνζπζθεπαζκέλα πξντφληα, απηή ε πιεξνθνξία πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηελ
εκπνξηθή νλνκαζία.
Γηα ηα κε πξν-ζπζθεπαζκέλα πξντφληα, ε πιεξνθνξία δελ ρξεηάδεηαη λα
ζπλνδεχεη ηελ νλνκαζία ηνπ ηξνθίκνπ, αιιά ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ζε
πηλαθίδεο ή αθίζεο.
➜ Η πιεξνθνξία απηή δελ είλαη απαξαίηεηε, αλ ηα πξντφληα αιηείαο θαη
πδαηνθαιιηέξγεηαο:
• απνηεινχλ ζπζηαηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην ηειηθφ πξντφλ ή
• έρνπλ πξνεγνπκέλσο θαηαςπρζεί γηα ζθνπνχο αζθάιεηαο ηεο πγείαο ή
• έρνπλ απνςπρζεί πξηλ απφ ηελ θάπληζε, ηελ αιάηηζε, ην καγείξεκα, ηελ
αιηπάζησζε, ηελ μήξαλζε ή ζπλδπαζκνχ απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ ή
• είλαη ηξφθηκα γηα ην νπνίν ε θαηάςπμε είλαη ηερλνινγηθά απαξαίηεην ζηάδην
ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο.
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Ηκεξνκελία «Αλάισζε θαηά πξνηίκεζε πξηλ απφ …» / εκεξνκελία
«αλάισζε πξηλ απφ»:

Πξφζζεηεο απαηηήζεηο γηα ηα πξνζπζθεπαζκέλα πξντφληα

➜ Η εκεξνκελία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο αληηζηνηρεί ζηε «Αλάισζε
θαηά πξνηίκεζε πξηλ απφ» εκεξνκελία ή ζηελ «Αλάισζε θαηά πξνηίκεζε
πξηλ απφ ην ηέινο » εκεξνκελία.
➜ Όια ηα πξνζπζθεπαζκέλα πξντφληα ηα νπνία δελ είλαη ηδηαίηεξα
επαιινίσηα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ εκεξνκελία «Αλάισζε θαηά πξνηίκεζε
πξηλ απφ …». Αληίζεηα, ηδηαίηεξα εππαζή πξντφληα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ
εκεξνκελία «αλάισζε πξηλ απφ».
➜ Γηα φια ηα κε πξνζπζθεπαζκέλα πξντφληα, ηα πξνζπζθεπαζκέλα γηα
άκεζε πψιεζε ή πνπ ζπζθεπάδνληαη ζηνλ ηφπν πψιεζεο κεηά απφ αίηεκα ηνπ
θαηαλαισηή, νη ρψξεο ηεο ΔΔ κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ αλ ζα ζεζπίζνπλ
εζληθνχο θαλφλεο πνπ λα νξίδνπλ αλ ζα αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία «Αλάισζε
θαηά πξνηίκεζε πξηλ απφ » ή ε «αλάισζε πξηλ απφ»

Καηάινγν ησλ ζπζηαηηθψλ:

➜ Γηα ηα δψληα δίζπξα καιάθηα, ην «Αλάισζε θαηά πξνηίκεζε πξηλ απφ»
κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ έλδεημε «ηα δψα απηά πξέπεη λα είλαη
δσληαλά θαηά ηε ζηηγκή ηεο πψιεζεο».

Αιιεξγηνγφλα:
➜ Γηα ηα πξνζπζθεπαζκέλα πξντφληα, κηα ζαθή αλαθνξά ζην φλνκα ηπρφλ
αιιεξγηνγφλσλ ζα πξέπεη λα πεξηιεθζεί ζηνλ θαηάινγν ησλ ζπζηαηηθψλ.
Απηφ ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη κε ηππνγξαθηθά ζηνηρεία (π.ρ. ην ζηπι
γξακκαηνζεηξάο, ή ην ρξψκα ηνπ θφληνπ) ηα νπνία ζαθψο δηαθνξνπνηνχληαη
απφ ην ππφινηπν ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ζπζηαηηθψλ.
➜ Γηα ηα κε πξνζπζθεπαζκέλα πξντφληα, ηα πξνζπζθεπαζκέλα γηα άκεζε
πψιεζε ή πνπ ζπζθεπάδνληαη ζηνλ ηφπν πψιεζεο κεηά απφ αίηεκα ηνπ
θαηαλαισηή, ε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηα αιιεξγηνγφλα είλαη επίζεο
ππνρξεσηηθή. Ωζηφζν, νη ρψξεο ηεο ΔΔ κπνξνχλ λα πηνζεηήζνπλ εζληθά
κέηξα ζρεηηθά κε ηα «κέζα» κε ηα νπνία ε πιεξνθνξία απηή παξέρεηαη.
➜ Όηαλ δελ ππάξρεη θαηάινγνο ησλ ζπζηαηηθψλ, ε παξνπζία ησλ
αιιεξγηνγφλσλ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη σο εμήο: «πεξηέρεη ...».
➜ Γελ απαηηείηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε νλνκαζία ηνπ ηξνθίκνπ αλαθέξεηαη
ζαθψο ζην αιιεξγηνγφλν (α).

Οη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα παξέρνληαη γηα ηα πξνζπζθεπαζκέλα
πξντφληα, επηπιένλ εθείλσλ πνπ απαξηζκνχληαη παξαπάλσ:
➜ Έλαο θαηάινγνο φισλ ησλ ζπζηαηηθψλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά ην βάξνο ζα
πξέπεη λα εκθαλίδεηαη δίπια ζην «πζηαηηθά».
➜ Απηφ δελ είλαη απαξαίηεην γηα ηα ηξφθηκα πνπ απνηεινχληαη απφ έλα κφλν
ζπζηαηηθφ θαη έρνπλ ην ίδην φλνκα κε ην ζπζηαηηθφ.

Πνζφηεηα ζπζηαηηθψλ :
➜ Πξέπεη λα εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ.
➜ Πξέπεη λα εκθαλίδεηαη φηαλ ην ζπζηαηηθφ:
• πεξηιακβάλεηαη ζηελ νλνκαζία ηνπ ηξνθίκνπ
• δηαθξίλεηαη ζαθψο ζηελ επηζήκαλζε
• έρεη νπζηαζηηθή ζεκαζία γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ελφο ηξνθίκνπ.
➜ Τπάξρνπλ νξηζκέλεο εμαηξέζεηο ζε απηφ, π.ρ. εάλ παξέρεηαη ην θαζαξφ
ζηξαγγηζκέλν βάξνο.

Καζαξή πνζφηεηα: (θαζαξφ βάξνο)
➜ Δθθξάδεηαη ζε γξακκάξηα ή ρηιηφγξακκα.
➜ Σν θαζαξφ ζηξαγγηζκέλν βάξνο ηνπ ηξνθίκνπ πξέπεη επίζεο λα
αλαγξάθεηαη φηαλ έλα ζηεξεφ ηξφθηκν παξνπζηάδεηαη κέζα ζε πγξφ θάιπςεο,
(θαηεςπγκέλν ή βαζεηάο θαηάςπμεο).
➜ Αλ ην ηξφθηκν έρεη γιαζαξηζηεί, ην δεισκέλν θαζαξφ βάξνο ηνπ ηξνθίκνπ
δελ πεξηιακβάλεη απηφ ηνπ γιάζνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, κηα απφ ηηο
παξαθάησ ηέζζεξηο δπλαηφηεηεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηελ εηηθέηα
(παξάδεηγκα 250 g):
α) Καζαξφ βάξνο = 250 g θαη Καζαξφ ζηξαγγηζκέλν βάξνο =250 g
β) Καζαξφ βάξνο = Καζαξφ ζηξαγγηζκέλν βάξνο = 250 g
γ) Καζαξφ ζηξαγγηζκέλν βάξνο = 250 g
δ) Καζαξφ βάξνο (ρσξίο γιάζν) = 250 g

Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνζήθεπζε θαη ηε ρξήζε:
➜ Αλαγξαθή ηπρφλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ απνζήθεπζεο ή / θαη ζπλζήθεο
ρξήζεο.
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Όλνκα ή εηαηξηθή επσλπκία θαη δηεχζπλζε ηνπ ππεπζχλνπ ηεο
επηρείξεζεο ηξνθίκσλ:
➜ Σν φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ αξκφδηα γηα ηελ
παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζην φλνκα ηεο νπνίαο δηαηίζεηαη ην
ηξφθηκν ζηελ αγνξά. Ο ππεχζπλνο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ αξκφδηνο γηα ηελ
παξνρή ή, εθφζνλ ν ελ ιφγσ ππεχζπλνο δελ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ
Έλσζε, ν εηζαγσγέαο ζηελ αγνξά ηεο Έλσζεο.
➜ Δάλ ν ππεχζπλνο επηρείξεζεο δελ είλαη ζηελ ΔΔ, ην φλνκα θαη ηε
δηεχζπλζε ηνπ εηζαγσγέα.

Φψξα θαηαγσγήο ή ηφπνο πξνέιεπζεο:
➜ Πξέπεη λα αλαγξάθεηαη φηαλ ε κε αλαγξαθή ηνπο ελδέρεηαη λα
παξαπιαλήζεη ηνλ θαηαλαισηή.

Πξφζζεην λεξφ:
➜ Σν πξφζζεην λεξφ πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ ζπζηαηηθψλ
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ν θαλνληζκφο 1169/2011.
➜ Γηα ηα αιηεπηηθά πξντφληα πνπ έρνπλ ηε κνξθή ηεκαρίνπ, ηεκαρίνπ κε
θφθαιν, θέηαο, κεξίδαο, θηιέηνπ ή νιφθιεξνπ πξντφληνο αιηείαο, ην πξφζζεην
λεξφ πξέπεη επίζεο λα παξνπζηάδεηαη ζην φλνκα ηνπ ηξνθίκνπ εάλ ην
πξφζζεην λεξφ ππεξβαίλεη ην 5 % ηνπ βάξνπο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.

Πξφζζεηεο πξσηεΐλεο δηαθνξεηηθήο δσηθήο πξνέιεπζεο:
➜ Η νλνκαζία ηνπ ηξνθίκνπ πξέπεη λα θέξεη έλδεημε ηεο παξνπζίαο
πξφζζεησλ πξσηετλψλ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε παξνπζία ηεο πξνζηηζέκελεο
πξσηετλψλ δηαθνξεηηθήο δσηθήο πξνέιεπζεο.

Μνξθνπνηεκέλν ςάξη:
Οδεγίεο ρξήζεο:
➜ Μφλν αλ απαηηείηαη.

Γηαηξνθηθή δήισζε (απφ ηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2016):
➜ Απηή πεξηιακβάλεη ηελ ελεξγεηαθή αμία θαη ηελ πνζφηεηα ησλ ιηπαξψλ,
θνξεζκέλσλ, πδαηαλζξάθσλ, ζαθράξσλ, πξσηετλψλ θαη αιαηηνχ αλά 100g ή
100ml. Βηηακίλεο, κέηαιια θαη άιιεο ζξεπηηθέο νπζίεο κπνξνχλ λα
ζπκπεξηιεθζνχλ.
➜ Δπηπιένλ, απηφ κπνξεί επίζεο λα εθθξαζηεί σο «αλά κεξίδα »ή σο
πνζνζηφ ησλ «πξνζιακβαλφκελσλ πνζνηήησλ αλαθνξάο».
➜ Σα κε κεηαπνηεκέλα πξντφληα πνπ πεξηέρνπλ έλα κφλνλ ζπζηαηηθφ ή κία
θαηεγνξία ζπζηαηηθψλ απαιιάζζνληαη.

Σπζθεπαζκέλν ζε πξνζηαηεπηηθή αηκφζθαηξα:
➜ Πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη εάλ ην πξντφλ ζπζθεπάδεηαη ζε νξηζκέλα
αέξηα.

«Ηκεξνκελία θαηάςπμεο» ή «Ηκεξνκελία πξψηεο θαηάςπμεο»:
➜ Η απαίηεζε απηή ηζρχεη κφλν γηα ηα κε κεηαπνηεκέλα πξντφληα.

➜ Σα πξντφληα πνπ δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη είλαη παξαζθεπαζκέλα απφ
νιφθιεξν θνκκάηη ςαξηνχ, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηεινχληαη απφ
δηαθνξεηηθά θνκκάηηα ζπλδπαζκέλα κε άιια ζπζηαηηθά, (π.ρ. ηα πξφζζεηα
ηξνθίκσλ, έλδπκα ηξνθίκσλ) ή κε άιια κέζα, πξέπεη λα θέξνπλ ζρεηηθή
έλδεημε.
➜ Ο ππεχζπλνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «Μνξθνπνηεκέλν
ςάξη».

Αλαγλσξηζηηθφ ζήκα:
➜ Σν φλνκα ηεο ρψξαο, ν αξηζκφο έγθξηζεο ηεο εγθαηάζηαζεο φπνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξαγσγή θαη ε ζπληνκνγξαθία ΔC ή ε κεηάθξαζή ηεο
ζε άιιεο γιψζζεο ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη φηαλ ην πξντφλ
παξάγεηαη ζηελ ΔΔ.
➜ Γηα ηα εηζαγφκελα πξντφληα, κφλν ην φλνκα ηεο ρψξαο θαη ν αξηζκφο
έγθξηζεο ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη ππνρξεσηηθά.

Ηκεξνκελία ζπζθεπαζίαο:
➜ Η εκεξνκελία απηή απαηηείηαη γηα ηα δψληα δίζπξα καιάθηα.
➜ Η εκεξνκελία απηή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηελ εκέξα θαη
ηνλ κήλα.

➜ Η εκεξνκελία πξέπεη λα αλαγξάθεηαη σο αθνινχζσο: «Καηαςχρζεθε ζηηο
… εκέξα / κήλαο / έηνο ».
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2. Πξναηξεηηθέο πιεξνθνξίεο
Σηνηρεία ηνπ θξάηνπο ζεκαίαο ηνπ ζθάθνπο:
Δθηφο απφ ηηο ππνρξεσηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη, νη αθφινπζεο
πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα παξέρνληαη, εθφζνλ είλαη ζαθείο, μεθάζαξεο θαη
επαιεζεχζηκέο θαη δελ παξαπιαλνχλ ηνλ θαηαλαισηή.
Οη πξναηξεηηθέο πιεξνθνξίεο δελ πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζε βάξνο ηνπ
ρψξνπ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηηο ππνρξεσηηθέο πιεξνθνξίεο.

Ηκεξνκελία αιίεπζεο/εκεξνκελία ζπιινγήο:

Ληκάλη εθθφξησζεο ησλ αιηεπηηθψλ πξντφλησλ:
➜ Σν φλνκα ηνπ ιηκέλα φπνπ ηα ςάξηα εθθνξηψζεθαλ γηα πξψηε θνξά

ηνλ

δενληνινγηθνχ

ή

θνηλσληθνχ

➜ χκθσλα κε ηελ θαηάιιειε ηεθκεξίσζε.

Γηαηξνθηθή αμία/ δηαηξνθηθή δήισζε:

➜ χκθσλα κε ηελ θαηάιιειε ηεθκεξίσζε

γηα

πεξηβαιινληηθνχ,

➜ χκθσλα κε ηελ θαηάιιειε ηεθκεξίσζε.

Ηκεξνκελία εθθφξησζεο:

ιεπηνκέξεηεο

Πιεξνθνξίεο
ραξαθηήξα:

Τερληθέο θαη κεζφδνπο παξαγσγήο:

➜ χκθσλα κε ηελ θαηάιιειε ηεθκεξίσζε.

Πεξηζζφηεξεο
εξγαιείσλ:

➜ χκθσλα κε ηελ θαηάιιειε ηεθκεξίσζε.

ηχπν

ησλ

αιηεπηηθψλ

➜ χκθσλα κε ηελ θαηάιιειε ηεθκεξίσζε.
➜ Δθηφο απφ ηηο επηά ππνρξεσηηθέο θαηεγνξίεο αιηεπηηθψλ εξγαιείσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ πην ιεπηνκεξείο
πιεξνθνξίεο, φπσο ηα εξγαιεία πνπ απαξηζκνχληαη ζηηο ζηήιεο 2 ή / θαη 3 ηνπ
παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηνπ θαλνληζκνχ ΚΟΑ. Βξείηε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηνλ θαλνληζκφ ηεο ΚΟΑ ζην ηέινο ηνπ παξφληνο νδεγνχ.
➜ Αλ ην ςάξη αιηεχηεθε κε άιιεο αιηεπηηθέο ηερληθέο πνπ δελ αλαθέξνληαη
(π.ρ. κε ην ρέξη ή θαηαδχζε) απηφ κπνξεί λα αλαθέξεηαη εζεινληηθά.

➜ Οη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ παξνηξχλνληαη λα παξάζρνπλ ηε
δηαηξνθηθή δήισζε πξναηξεηηθά ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
• κέρξη λα γίλεη ππνρξεσηηθή ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2016
• γηα ηα πξντφληα πνπ θαιχπηνληαη απφ κία απφ ηηο εμαηξέζεηο απφ ηελ
ππνρξεσηηθή δηαηξνθηθή δήισζε ζην παξάξηεκα V ηνπ θαλνληζκνχ
1169/2011.
➜ Απφ ηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2014, απηή ε πξναηξεηηθή πιεξνθνξία αθνινπζεί
ηνπο ίδηνπο θαλφλεο ηεο έθθξαζεο θαη παξνπζίαζεο φπσο ε ππνρξεσηηθή
δηαηξνθηθή δήισζε.

Άιια:
➜ Οπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία πνπ ν ππεχζπλνο ηεο επηρείξεζεο
ηξνθίκσλ ζεσξεί ρξήζηκε γηα ηνλ θαηαλαισηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη
ζαθήο, μεθάζαξε θαη επαιεζεχζηκε.
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Παξάδεηγκα εηηθέηαο γηα
ακεηαπνίεην &
πξνζπζθεπαζκέλν λσπφ
πξντφλ

➜ Καηεγνξία αιηεπηηθνχ
εξγαιείνπ

➜Δκπνξηθή θαη
επηζηεκνληθή νλνκαζία

➜Μέζνδνο παξαγσγήο

➜Πεξηνρή αιίεπζεο

➜ Ληκάλη
εθθφξησζεο
ΚΟΤΜΠΡΙ (Scomber scombrus)
Σξάηα

Αιηεχζεθε ζηε …..

➜ Ηκεξνκελία
εθθφξησζεο

Δθθνξηψζεθε ζην …..ζηηο 16/8/2015

➜ Καζαξφ βάξνο
Καζαξή πνζφηεηα:250 gr

Αλάισζε πξηλ απφ
Γηαηεξείηαη ζηνπο …νC

➜Υπεχζπλνο
Τξνθίκσλ

➜➜ Αλάισζε
θαηά πξνηίκεζε
πξηλ απφ /
αλάισζε πξηλ απφ

➜ πλζήθεο
απνζήθεπζεο

Δκπνξηθή επσλπκία θαη δηεχζπλζε: ΥΥΥΥ
GR
ΥΥ.S.ΦΦ
CE

➜ Κψδηθαο QR
Υπνρξεσηηθφ
Πξναηξεηηθφ

➜Καλ.1379/2013 (ΚΟΑ)
➜ Σήκα πηζηνπνίεζεο
➜Καλ.1169/2011

Αλαγλσξηζηηθφ ζήκα

Γηα ηα ακεηαπνίεηα θαη κε πξν-ζπζθεπαζκέλα πξντφληα, νη ππνρξεσηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ
ΚΟΑ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη, κεηαμχ άιισλ, ζε πηλαθίδεο ή αθίζεο
10

B. Άιια κεηαπνηεκέλα πξντφληα αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο
Οη αθόινπζεο απαηηήζεηο ηζρύνπλ γηα ηα πξνϊόληα αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο, εθηόο εθείλωλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία α, β, γ θαη ε ηνπ παξαξηήκαηνο Ι ηνπ θαλνληζκνύ ΚΟΑ.
Με ιίγα ιόγηα, νη απαηηήζεηο απηέο ηζρύνπλ γηα ηα κεηαπνηεκέλα πξνϊόληα όπωο νη θνλζέξβεο, ηα
ζύλζεηα πξνϊόληα, ηα παλαξηζκέλα πξνϊόληα, θιπ. Τα πξνϊόληα απηά κπνξνύλ λα είλαη
«πξνζπζθεπαζκέλα» θαη «κε πξνζπζθεπαζκέλα».
Εθαξκόδεηαη κόλν ν θαλνληζκόο 1169/2011 (βιέπε ζειίδα 15).
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1. Οη ππνρξεσηηθέο πιεξνθνξίεο
Σεκείσζε: Γηα ηα κε πξνζπζθεπαζκέλα πξντφληα, κφλν πιεξνθνξία
ζρεηηθά κε ηα αιιεξγηνγφλα είλαη ππνρξεσηηθή, νη ππφινηπεο
ππνρξεσηηθέο ελδείμεηο δελ εθαξκφδνληαη εθηφο αλ νη ρψξεο ΔΔ ζεζπίζνπλ
εζληθά κέηξα γηα φιεο ή νξηζκέλεο απφ απηέο.

Ολνκαζία ηνπ ηξνθίκνπ:
➜ Η λφκηκε νλνκαζία ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ή, αλ είλαη απνχζα, ε
ζπλήζεο νλνκαζία. Δάλ δελ ππάξρεη ζπλήζεο νλνκαζία ή αλ ε ζπλήζεο
νλνκαζία δελ ρξεζηκνπνηείηαη, παξέρεηαη πεξηγξαθηθή νλνκαζία ηνπ
ηξνθίκνπ

Απνςπγκέλα:
➜ ηελ πεξίπησζε ηξνθίκσλ πνπ έρνπλ θαηαςπρζεί πξηλ ηελ πψιεζε θαη ηα
νπνία πσινχληαη απνςπγκέλα, ην φλνκα ηνπ ηξνθίκσλ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη
απφ ηελ έλδεημε «Απνςπγκέλν».
➜ Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα:
• ηα ζπζηαηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζην ηειηθφ πξντφλ
• ηξφθηκα γηα ηα νπνία ε θαηάςπμε είλαη ηερλνινγηθά απαξαίηεην ζηάδην
ηεο δηεξγαζίαο παξαγσγήο
•ηξφθηκα γηα ηα νπνία ε απφςπμε δελ έρεη αξλεηηθή επίπησζε ζηελ
αζθάιεηα ή ζηελ πνηφηεηα ηνπ ηξνθίκνπ.

Καηάινγνο ησλ ζπζηαηηθψλ:
➜ Βιέπε θεθάιαην Α

Κάζε ζπζηαηηθφ ή ηερλνινγηθφ βνήζεκα πνπ πξνθαιεί αιιεξγίεο ή
δπζαλεμίεο (αιιεξγηνγφλα):
➜ Βιέπε θεθάιαην Α

Πνζφηεηα ησλ ζπζηαηηθψλ:
➜ Βιέπε θεθάιαην Α

Καζαξή πνζφηεηα:
➜ Βιέπε θεθάιαην Α

Ηκεξνκελία «Αλάισζε θαηά πξνηίκεζε πξηλ απφ …» / εκεξνκελία
«αλάισζε πξηλ απφ»::
➜ Βιέπε θεθάιαην Α

Όλνκα ή εηαηξηθή επσλπκία θαη δηεχζπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ
ηξνθίκσλ:
➜ Βιέπε θεθάιαην Α

Φψξα πξνέιεπζεο ή ηφπνο πξνέιεπζε:
➜ Βιέπε θεθάιαην Α

Οδεγίεο ρξήζεο:
➜ Βιέπε θεθάιαην Α

Γηαηξνθηθή δήισζε (απφ 13 Γεθέκβξην ηνπ 2016):
➜ Βιέπε θεθάιαην Α

Πξφζζεηεο ππνρξεσηηθέο ελδείμεηο:
Σπζθεπαζκέλν ζε πξνζηαηεπηηθή αηκφζθαηξα:
➜ Βιέπε θεθάιαην Α

Πξφζζεην λεξφ:
➜ Βιέπε θεθάιαην Α

Μνξθνπνηεκέλα ςάξηα:
➜ Βιέπε θεθάιαην Α

Πξφζζεηεο πξσηεΐλεο δηαθνξεηηθήο δσηθήο πξνέιεπζεο:
➜ Βιέπε θεθάιαην Α

Κνλζέξβεο ηφλνπ θαη παιακίδαο / ζαξδέιαο θαη πξντφλησλ ηχπνπ
ζαξδέιαο:
➜ Τπάξρνπλ εηδηθέο πξνδηαγξαθέο εκπνξίαο γηα ηα ελ ιφγσ πξντφληα, νη
νπνίεο αλαθέξνληαη ζηνπο θαλνληζκνχο 1536/92 θαη 2136/89, αληίζηνηρα.

2. Πξναηξεηηθέο πιεξνθνξίεο
Δθηφο απφ ηηο ππνρξεσηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη, νη αθφινπζεο
πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα παξέρνληαη, εθφζνλ είλαη ζαθείο, μεθάζαξεο θαη
επαιεζεχζηκέο θαη δελ παξαπιαλνχλ ηνλ θαηαλαισηή.
Οη πξναηξεηηθέο πιεξνθνξίεο δελ πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζε βάξνο ηνπ ρψξνπ
πνπ δηαηίζεηαη γηα ηηο ππνρξεσηηθέο πιεξνθνξίεο.

Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνζήθεπζε θαη ηε ρξήζε:
➜ Βιέπε θεθάιαην Α
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Παξάδεηγκα εηηθέηαο γηα
κεηαπνηεκέλν πξντφλ
(θνλζέξβα)

➜ Όλνκα ηνπ ηξνθίκνπ
ΚΟΤΜΠΡΙ ζε ειαηφιαδν

πζηαηηθά: Σθνπκπξί (75%) ειαηφιαδν,
αιάηη

➜Καζαξφ βάξνο
Αλάισζε πξηλ απφ

➜ Καηάινγνο
ζπζηαηηθψλ (πνζφηεηα
ηνπ θχξηνπ ζπζηαηηθνχ,
αιιεξγηνγφλα)

➜ Αλάισζε θαηά
πξνηίκεζε πξηλ απφ /
αλάισζε πξηλ απφ

Καζαξφ βάξνο :115g

➜Υπεχζπλνο
Τξνθίκσλ

Γηαηεξείηαη ζε δξνζεξφ θαη μεξφ κέξνο
Δκπνξηθή επσλπκία θαη δηεχζπλζε: ΥΥΥΥ

➜ πλζήθεο
απνζήθεπζεο

GR
ΥΥ.Α.ΦΦ
CE
➜ bar code
Υπνρξεσηηθφ
Πξναηξεηηθφ

➜Καλ.1379/2013 (ΚΟΑ)
➜Καλ.1169/2011

Αλαγλσξηζηηθφ ζήκα
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Πψο λα εκθαλίζεηε ε ππνρξεσηηθή ελεκέξσζε ζηνλ θαηαλαισηή;
➜ Οη ππνρξεσηηθέο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο θαη εχθνια
πξνζβάζηκεο.
• ηα πξνζπζθεπαζκέλα πξντφληα κπνξνχλ λα αλαγξάθνληαη απεπζείαο ζηε
ζπζθεπαζία ή ζε εηηθέηα ζπλδεδεκέλε κε απηήλ.
• ηα κε πξνζπζθεπαζκέλα πξντφληα πνπ θαιχπηνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ
ΚΟΑ, νη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα παξέρνληαη κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο εηηθέηεο, πηλαθίδεο ή αθίζεο.
➜ Θα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζε εκθαλέο ζεκείν, θαηά ηξφπνλ ψζηε λα είλαη
εχθνια νξαηέο, επαλάγλσζηεο θαη, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, αλεμίηειεο.
ε θακία πεξίπησζε νη πιεξνθνξίεο απηέο δελ θξχβνληαη, θαιχπηνληαη,
δηαγξάθνληαη ή δηαθφπηνληαη απφ νπνηαδήπνηε άιια θείκελα ή εηθφλεο ή
νπνηαδήπνηε άιια παξεκβαιιφκελα ζηνηρεία.
➜ Θα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία ή ηελ εηηθέηα θαηά ηέηνηνλ
ηξφπνλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ζαθψο ε αλαγλσζηκφηεηα, κε ραξαθηήξεο
κεγέζνπο γξακκαηνζεηξάο ηεο νπνίαο ην χςνο x, είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν απφ
1,2 mm.
ηελ πεξίπησζε ζπζθεπαζηψλ ή πεξηεθηψλ ησλ νπνίσλ ε κέγηζηε επηθάλεηα
είλαη κηθξφηεξε απφ 80 cm2 , ην χςνο x ηνπ κεγέζνπο γξακκαηνζεηξάο είλαη
ίζν ή κεγαιχηεξν ησλ 0,9 mm.
➜ Η πιήξεο νλνκαζία ηνπ ηξνθίκνπ θαη ην θαζαξφ βάξνο αλαγξάθνληαη ζην
ίδην νπηηθφ πεδίν.
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ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Καλνληζκφο ΚΟΑ
Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1379/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2013 γηα ηελ θνηλή νξγάλσζε ησλ αγνξψλ
ησλ πξντφλησλ αιηείαο θαη πδαηνθαιιηέξγεηαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ
θαλνληζκψλ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 1184/2006 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1224/2009
θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 104/2000 ηνπ πκβνπιίνπ
Καλνληζκφο (ΔΟΚ) αξηζ. 1536/92 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 9εο Ινπλίνπ 1992 πεξί
θαζνξηζκνχ θνηλψλ πξνδηαγξαθψλ εκπνξίαο γηα ηηο θνλζέξβεο ηφλνπ θαη
παιακίδαο
Καλνληζκφο (ΔΟΚ) αξηζ. 2136/89 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ινπλίνπ 1989
πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ πξνδηαγξαθψλ εκπνξίαο γηα θνλζέξβεο ζαξδειψλ
θαη εκπνξηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα θνλζέξβεο ζαξδειψλ θαη πξντφλησλ ηχπνπ
ζαξδέιαο
Καλνληζκφο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο
θαηαλαισηέο
Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2011 ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ
γηα ηα ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηέο, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 θαη
(ΔΚ) αξηζ. 1925/2006 θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 87/250/ΔΟΚ ηεο
Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 90/496/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο νδεγίαο
1999/10/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπήο 2002/67/ΔΚ
θαη 2008/5/ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 608/2004 ηεο Δπηηξνπήο
Πξφζζεηα ηξνθίκσλ
Καλνληζκφο (ΔΚ) 1333/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008 πνπ αθνξά ηα πξφζζεηα ηξνθίκσλ
Καλφλεο Υγηεηλήο
Καλνληζκφο 853/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 29 Απξηιίνπ 2004 γηα ηνλ θαζνξηζµφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλήο γηα ηα
ηξφθηµα δσηθήο πξνέιεπζεο
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