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ΘΔΜΑ: Αποζηοιή δηεσθρηλήζεωλ γηα ηελ εθαρκογή ηες ΚΤΑ αρηζ. 155344/2011 (ΦΔΚ
985/η.Β΄/26.05.2011) - ζσκπιερωκαηηθά κέηρα εθαρκογής ηοσ Καλοληζκού (ΔΚ) σπ’
αρηζκ. 767/2009.
τεη: ηο 164504/17.06.2011 έγγραθό κας.
ε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ ζρεηηθνύ ζαο απνζηέιινπκε δηεπθξηλήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
ΚΤΑ αξηζ. 155344/2011 (ΦΔΚ 985/η.B΄/26.05.2011), κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα
ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) ππ’ αξηζκ. 767/2009 ηνπ Δπξσπατθνύ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ «γηα ηε δηάζεζε ζηελ αγορά θαη ηε τρήζε δωοηροθώλ».

A) Σα θύρηα ζεκεία εθαρκογής ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ ζπλνςίδνληαη ζηα θάησζη:
1. ην άρζρο 2 νξίδνληαη νη αξκόδηεο αξρέο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ θαλνληζκνύ.
εκεηώλεηαη όηη ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν ηελ ελ ιόγσ αξκνδηόηεηα, εθηόο από ηηο Γ/λζεηο
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο έρνπλ θαη ηα Δξγαζηήξηα Διέγρνπ Κπθινθνξίαο
Εσνηξνθώλ (ΔΔΚΤΕ) ηνπ Τπ.Α.Α.Σ.
2. ην άρζρο 3 νξίδεηαη όηη ε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ πνπ αθνξνύλ ηελ εθαξκνγή ηνπ
Καλνληζκνύ (ΔΚ) 767/09 γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζκ. 882/2004 θαη
ηελ Κ.Τ.Α. 323306/2007 (Β’, 1881/14.9.2007).
3. ην άρζρο 4 νξίδνληαη νη ππνρξεσηηθέο ελδείμεηο-πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη ε επηζήκαλζε ησλ δσνηξνθώλ πνπ πξννξίδνληαη γηα δώα πνπ δηαηεξνύληαη
γηα επηζηεκνληθνύο ή πεηξακαηηθνύο ζθνπνύο (άξζξν 21 παξ. 8 ηνπ Καλνληζκνύ). Σέηνηεο
πιεξνθνξίεο κπνξεί λα είλαη ε θαηεγνξία ηεο δσνηξνθήο, ηα είδε δώσλ, ηα ζηνηρεία
ππεπζύλσλ, ε εκεξνκελία παξαζθεπήο θαη ε δηάξθεηα απνζήθεπζεο, ελώ ηδηαίηεξεο
ζεκαζίαο είλαη ε έθθξαζε «Προοριζόμενη μόνο για ερεσνητικούς σκοπούς» πνπ πξέπεη
ππνρξεσηηθά λα αλαγξάθεηαη ζηελ επηζήκαλζε. Παξάιιεια, ηόζν νη παξαγσγνί όζν θαη
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νη δηαθηλεηέο ησλ ελ ιόγσ δσνηξνθώλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ όια εθείλα ηα έγγξαθα πνπ
απνδεηθλύνπλ ηε ρξήζε ησλ δσνηξνθώλ απηώλ ζηε δηαηξνθή δώσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα
πεηξακαηηθνύο ή επηζηεκνληθνύο ζθνπνύο, όπσο είλαη ην δειηίν παξαγγειίαο ή ε ζύκβαζε
ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη ξεηά νη εκπιεθόκελνη παξαζθεπαζηέο δσνηξνθώλ θαη νη
ππεύζπλνη δηεμαγσγήο ηνπ πεηξάκαηνο.
4. ην άρζρο 5 πεξηγξάθεηαη πόηε επηηξέπεηαη ε ρξήζε ησλ όξσλ «ισορροπιστής» θαη
«σσμπύκνωμα». Ζ ρξήζε ηνπο επηηξέπεηαη ζηελ πεξίπησζε ζπκπιεξσκαηηθώλ
δσνηξνθώλ πνπ πεξηέρνπλ πξόζζεηεο ύιεο (κε εμαίξεζε ηα θνθθηδηνζηαηηθά θαη
ηζηνκνλνζηαηηθά) γηα ηηο νπνίεο έρεη νξηζζεί κέγηζηε πεξηεθηηθόηεηα ζηηο πιήξεηο
δσνηξνθέο θαη ελζσκαηώλνληαη ζε ζύλζεηεο δσνηξνθέο ζε πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 1%.

Β) Γηεσθρηλήζεης γηα ηα άξζξα ην Καλ. (ΔΚ) 767/2009
Γηα λα δηεπθνιύλεη ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ
δσνηξνθώλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηα άρζρα 15, 16 θαη 17 ηοσ Καλοληζκού 767/09, ε ππεξεζία καο
πξνρώξεζε ζηε ζύληαμε σλοπηηθού Δγτεηρηδίοσ Δπηζήκαλζες, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζην
ηέινο ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ.
ην άρζρο 15 αλαθέξνληαη νη γεληθέο ππνρξεσηηθέο ελδείμεηο-πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη ζηελ επηζήκαλζε ησλ πξώησλ πιώλ δσνηξνθώλ θαζώο θαη ησλ ζύλζεησλ
δσνηξνθώλ.
ην άρζρο 16 αλαθέξνληαη νη εηδηθέο ππνρξεσηηθέο ελδείμεηο-πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη επηπιένλ ζηελ επηζήκαλζε ησλ πξώησλ πιώλ δσνηξνθώλ.
- πγθεθξηκέλα ε νλνκαζία θάζε πξώηεο ύιεο δσνηξνθώλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη
ππνρξεσηηθά. Γηα ην ζθνπό απηό, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν αλαιπηηθόο θαηάινγνο
πξώησλ πιώλ δσνηξνθώλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ Καλ. (ΔΔ) 575/2011. Ζ ρξήζε ηνπ ελ
ιόγσ θαηαιόγνπ είλαη πξναηξεηηθή, σζηόζν όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη κηα ζπγθεθξηκέλε
νλνκαζία πξώηεο ύιεο δσνηξνθώλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν απηό ζα πξέπεη λα
ηεξνύληαη όιεο νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ θαηαιόγνπ (π.ρ. ππνρξεσηηθέο δειώζεηο).
ην άρζρο 17 αλαθέξνληαη νη εηδηθέο ππνρξεσηηθέο ελδείμεηο-πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα
αλαγξάθνληαη επηπιένλ (πέξαλ ησλ γεληθώλ ππνρξεσηηθώλ ελδείμεσλ) ζηελ επηζήκαλζε ησλ
ζύλζεησλ δσνηξνθώλ.
- Ζ αλαγξαθή ησλ πξώησλ πιώλ (ππό ηνλ όξν «ύλζεζε») γίλεηαη θαηά θζίλοσζα ζεηρά,
τωρίς λα είλαη σποτρεωηηθή πιέολ ε αλαγραθή ηοσ ποζοζηού ζσκκεηοτής απηώλ ζηε
ζύλζεηε δσνηξνθή. Όηαλ ηα πνζνζηά θαηά βάξνο ησλ πξώησλ πιώλ δσνηξνθώλ πνπ
ελζσκαηώλνληαη ζε ζύλζεηεο δσνηξνθέο δελ αλαγξάθνληαη ζηελ εηηθέηα, ν αγνξαζηήο έρεη
ηε δπλαηόηεηα λα δεηά από ηνλ ππεύζπλν γηα ηελ επηζήκαλζε λα ηνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηελ πνζνηηθή ζύλζεζε, εληόο θιίκαθαο εύξνπο ± 15 % ηεο ηηκήο γηα θάζε πξώηε
ύιε.
- ηελ πεξίπησζε ζύλζεησλ δσνηξνθώλ γηα κε παξαγσγηθά δώα (εμαηξνύληαη ηα
γνπλνθόξα) ε αλαγξαθή ηεο εηδηθήο νλνκαζίαο ηεο πξώηεο ύιεο επηηξέπεηαη λα
αληηθαηαζηαζεί από ηε γεληθή θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη (δεο παξάξηεκα V θαλνληζκνύ).
- Ζ επηζήκαλζε ησλ πξόζζεησλ πιώλ, πνπ κπνξεί λα πεξηέρνληαη ηόζν ζε πξώηεο ύιεο όζν
θαη ζε ζύλζεηεο δσνηξνθέο, γίλεηαη βάζεη ηνπ θεθ. Η ηνπ παξαξηήκαηνο VΗ (θαη VII γηα ηα κε
παξαγσγηθά δώα).
- Οη πρώηες ύιες δωοηροθώλ θαη οη ζσκπιερωκαηηθές δωοηροθές δελ επηηρέπεηαη λα
περηέτοσλ πρόζζεηες ύιες δωοηροθώλ ζε επίπεδα >100 θορές ηες ζτεηηθής ορηζκέλες
κέγηζηες περηεθηηθόηεηας ζε πιήρεης δωοηροθές ή >5 θορές ζηελ περίπηωζε ηωλ
θοθθηδηοζηαηηθώλ θαη ηωλ ηζηοκολοζηαηηθώλ. Από ηα παξαπάλσ εμαηξνύληαη νη
δηαηηεηηθέο δσνηξνθέο.
- ηελ πεξίπησζε παξαζθεπήο ζύλζεησλ δσνηξνθώλ θαηά παξαγγειία, όπνπ ε παξαζθεπή
ησλ δσνηξνθώλ γίλεηαη θαηόπηλ παξαγγειίαο ηνπο από έλαλ θηελνηξόθν απνθιεηζηηθά γηα
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ηδηνθαηαλάισζε (δσνηξνθέο γηα ηα δώα ηνπ) θαη όρη γηα εκπνξία, πέξαλ ηνπ όηη ην
παξαζθεπαζηήξην ζα πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλν/εγγεγξακκέλν βάζεη ηνπ Καλ. (ΔΚ)
183/2005 ζα πξέπεη επίζεο:
λα δεηείηαη θαη λα δηαηεξείηαη αξρείν από ηνλ παξαζθεπαζηή, κε όιεο ηηο
έγγξαθεο παξαγγειίεο πνπ γίλνληαη ζε απηόλ από ηνλ παξαγγέινληα θαη κε ηελ
ππνγξαθή θαη ησλ δύν (παξαζθεπαζηή θαη παξαγγέινληα), δειώλνληαο ζηελ
παξαγγειία ηόζν ηε ζύλζεζε θαη ηε ζύζηαζε ησλ ζύλζεησλ δσνηξνθώλ
(αξαβόζηηνο…..%, ζηηάξη…%, ……ηζνξξνπηζηήο…%) όζν θαη ην ζθνπό ηεο
ρξήζεο ηνπο (απνθιεηζηηθά γηα ηδηνθαηαλάισζε π.ρ. ζε ρνίξνπο πάρπλζεο).
εθόζνλ ε επηζήκαλζε ησλ ζύλζεησλ δσνηξνθώλ, πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ
αλαγξαθή όισλ ησλ ππνρξεσηηθώλ ελδείμεσλ, αθόκε θαη ησλ αλαιπηηθώλ
ζπζηαηηθώλ (νιηθέο αδσηνύρεο νπζίεο, αζβέζηην, λάηξην, ιπζίλε θ.ι.π.),
θαζίζηαηαη δπζρεξήο ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ παξαγγειηώλ, ζα πξέπεη λα γίλεη
θαηαλνεηό θαη ζηα δύν κέξε (παξαζθεπαζηή θαη παξαγγέισλ) όηη νη δσνηξνθέο
πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη επαξθώο ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ππόινηπν κέξνο ησλ
ελδείμεσλ, πέξαλ ησλ αλαιπηηθώλ ζπζηαηηθώλ (πνπ πξνθύπηνπλ θαηόπηλ ρεκηθήο
αλάιπζεο), όπσο νξίδεηαη από ηα πξναλαθεξζέληα άξζξα. εκεηώλεηαη όηη ζηελ
πεξίπησζε ησλ ζπζθεπαζκέλσλ δσνηξνθώλ, θαη εθόζνλ ν ρξόλνο από ηε ζηηγκή
ηεο παξαγγειίαο σο ηελ παξάδνζε ησλ δσνηξνθώλ ζηνλ ηειηθό ρξήζηε θαζηζηά
αλέθηθηε ηελ επηζήκαλζε ησλ ζπζθεπαζηώλ, νη ελδείμεηο επηζήκαλζεο κπνξνύλ
λα παξέρνληαη αθόκε κε εηηθέηεο πνπ πξνζαξηνύληαη επί ησλ ζπζθεπαζηώλ ή κε
ζπλνδεπηηθό έγγξαθν. ηελ πεξίπησζε πνπ νη δσνηξνθέο δηαθηλνύληαη ρύκα,
νύησο ή άιισο όιεο νη ππνρξεσηηθέο ελδείμεηο κπνξνύλ λα αλαγξάθνληαη ζε
ζπλνδεπηηθό έγγξαθν. ηελ πεξίπησζε ησλ κεηγκάησλ νιόθιεξσλ ζπόξσλ θπηώλ
θαη δεκεηξηαθώλ, άιισλ ζπόξσλ θαη θαξπώλ, ε ππνρξεσηηθή δήισζε ησλ
αλαιπηηθώλ ζπζηαηηθώλ δελ απαηηείηαη.
Σέινο, ζην άρζρο 11 αλαθέξνληαη νη βαζηθέο αξρέο επηζήκαλζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ
δσνηξνθώλ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζε εηηθέηεο δσνηξνθώλ πνπ αλαγξάθνπλ
δηάθνξνπο ππαηληγκνύο. πγθεθξηκέλα ζηελ παξ. β) ν θαλνληζκόο απαγορεύεη ρεηά λα
αλαγράθοληαη ζηελ εηηθέηα σπαηληγκοί όηη ε δωοηροθή προζδίδεη ή έτεη ζσγθεθρηκέλα
ταραθηερηζηηθά, ελώ ζηελ πραγκαηηθόηεηα όιες οη παρόκοηες δωοηροθές έτοσλ θαη
προζδίδοσλ ηα ίδηα ταραθηερηζηηθά.
Παξάδεηγκα: εηηθέηα πνπ πεξηιακβάλεη ην αθόινπζν ζρόιην, «είλαη πιήξεο ηξνθή,
ηζνξξνπεκέλε κε όια ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη ρσξίο δσηθέο πξσηεΐλεο, θάξκαθα
θαη ζπληεξεηηθά», απαγνξεύεηαη θαζώο δε δηθαηνινγεί ην ιόγν γηα ηνλ νπνίν ε
δσνηξνθή είλαη ηζνξξνπεκέλε αιιά παξάιιεια ε ύπαξμε ή όρη δσηθώλ πξσηετλώλ,
θαξκάθσλ θαη ζπληεξεηηθώλ δηαπηζηώλεηαη από ηα ζπζηαηηθά ηεο δσνηξνθήο θαη
δελ πξέπεη λα ηνλίδεηαη ζηελ εηηθέηα, όηαλ κάιηζηα θαη άιιεο παξόκνηεο δσνηξνθέο
πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ίδηα ζπζηαηηθά δελ ην αλαθέξνπλ.
Να ζεκεησζεί όηη άιιες σποτρεωηηθές δειώζεης επηζήκαλζες ποσ αλαθέροληαη ζε
πρόζζεηες ύιεο [Καλ. (ΔΚ) 1831/2003)] θαζώο θαη ζηοσς γελεηηθά ηροποποηεκέλοσς
οργαληζκούς [Καλ. (ΔΚ) 1829/2003 θαη Καλ. (ΔΚ) 1830/2003] παξακέλνπλ ζε ηζρύ.

Γ) Παραβάζεης επηζήκαλζες θαη ελέξγεηεο επνπηώλ
Πξνο δηεπθόιπλζε ησλ ειέγρσλ πνπ αθνξνύλ ηελ επηζήκαλζε, επηζεκαίλεηαη όηη ζηηο
πεξηπηώζεηο εθείλεο πνπ νη Δπόπηεο Κπθινθνξίαο Εσνηξνθώλ κηαο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο
δηαπηζηώζνπλ θαηά ηνλ έιεγρν ζε κία επηρείξεζε δσνηξνθώλ ζηελ πεξηνρή αξκνδηόηεηάο ηνπο
παξαβάζεηο ζηελ επηζήκαλζε ησλ δσνηξνθώλ πνπ αθνξνύλ θαη ζε άιιεο επηρεηξήζεηο
δσνηξνθώλ, πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο, ε ελδεδεηγκέλε νδόο
ρεηξηζκνύ ηνπ ζέκαηνο ζα ήηαλ ε παξαθάησ:
Έγγξαθε ελεκέξσζε ησλ Δπνπηώλ Κπθινθνξίαο Εσνηξνθώλ ησλ ππόινηπσλ
Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ, ζηηο πεξηνρέο αξκνδηόηεηάο ησλ νπνίσλ αλήθνπλ νη
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αληίζηνηρεο εκπιεθόκελεο επηρεηξήζεηο δσνηξνθώλ, νύησο ώζηε νη Δπόπηεο λα
πξνβνύλ ζε έιεγρν ζηηο ελ ιόγσ επηρεηξήζεηο γηα λα ειεγρζεί ε επηζήκαλζε ησλ
δσνηξνθώλ. Παξάιιειε ελεκέξσζε ηεο Γ/λζεο Δηζξνώλ Εσηθήο Παξαγσγήο
(ΓΔΕΠ), γηα ην ζπληνληζκό όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ θαη
ηελ θαιύηεξε παξαθνινύζεζε ηεο θάζε πεξίπησζεο.
Παξάδεηγκα: Δπόπηεο Κπθινθνξίαο Εσνηξνθώλ δηαπηζηώλεη θαηά ηνλ έιεγρν ζε
εκπνξηθή επηρείξεζε ηεο πεξηνρήο αξκνδηόηεηάο ηνπ, ηελ ειιηπή επηζήκαλζε
δσνηξνθώλ πνπ δηαθηλνύληαη από απηή, αιιά έρνπλ παξαρζεί από επηρεηξήζεηο
δσνηξνθώλ πνπ εδξεύνπλ ζε δύν δηαθνξεηηθέο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο, ζηηο
νπνίεο θπζηθά ε αξκνδηόηεηα αλήθεη ζε άιινπο Δπόπηεο. Ο Δπόπηεο ελεκεξώλεη
εγγξάθσο, θνηλνπνηώληαο παξάιιεια ηελ ελέξγεηά ηνπ ζηε ΓΔΕΠ, ηνπο δύν
ζπλαδέιθνπο Δπόπηεο γηα ηα δηαπηζησζέληα από απηόλ ζηνλ έιεγρν θαη γηα ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ εκπιέθνληαη, νύησο ώζηε θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο λα πξνβνύλ
ζηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο (επηηόπηνο έιεγρνο, γξαπηή ζύζηαζε θ.ι.π.). Ζ ΓΔΕΠ
κεηά ηελ ελεκέξσζή ηεο παξαθνινπζεί ηηο ππνζέζεηο, θαη επηιακβάλεηαη όηαλ
ζηνηρεηνζεηείηαη παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο θαη απαηηείηαη ε επηβνιή δηνηθεηηθώλ
θπξώζεσλ.
πλεκκέλα:
1. πλνπηηθό εγρεηξίδην επηζήκαλζεο

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΖ Γ/ΝΖ
Γ. ΚΩΣΟΠΟΤΛΟΤ
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ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΔΠΗΖΜΑΝΖ
Σα βαζηθά ζεκεία γηα ηελ επηζήκαλζε ζύλζεησλ δσνηξνθώλ, πξώησλ πιώλ αιιά θαη εθείλσλ
πνπ πξννξίδνληαη γηα δώα ζπληξνθηάο θαζώο θαη γηα ηελ ηδηαίηεξε δηαηξνθή νξηζκέλσλ δώσλ,
παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 1, 2 θαη 3 πνπ αθνινπζνύλ.
Πίλαθας 1. Οη δειώζεηο εηηθέηαο πνπ πξνβιέπνληαη αλάινγα κε ηα δώα γηα ηα νπνία πξννξίδεηαη ε
δσνηξνθή, ππνρξεσηηθά πεξηιακβάλνπλ ηνπο παξαθάησ όξνπο:
Εώα
Παραγωγηθά

Εώα
σληροθηάς

Ηδηαίηερες
Γηαηροθής
Εωοηροθές

«Πξώηε ύιε δσνηξνθώλ» ή
«Απιή δσνηξνθή»

√
√

√

«Πιήξεο δσνηξνθή»

√
√

Γήιωζε Δηηθέηας

«Πιήξεο δσνηξνθή γηα ζειαζκό»

√

«πκπιεξσκαηηθή δσνηξνθή»

√

«πκπιεξσκαηηθή δσνηξνθή γηα ζειαζκό»

√

«Αλόξγαλε δσνηξνθή»

√

√

«Πξόκεηγκα»

√

«ύλζεηε δσνηξνθή»*

√

«Γηαηηεηηθή πξώηε ύιε δσνηξνθώλ»

√

«Γηαηηεηηθή πιήξεο δσνηξνθή»

√

«Γηαηηεηηθή ζπκπιεξσκαηηθή δσνηξνθή»

* πξναηξεηηθά θαη ζε αληηθαηάζηαζε ησλ όξσλ πιήξεο ή ζπκπιεξσκαηηθή
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Πίλαθας 2. Οη ππνρξεσηηθέο ελδείμεηο εηηθέηαο ή ζπλνδεπηηθώλ εγγξάθσλ (όπνπ πξνβιέπεηαη), γηα ηνπο δύν
θύξηνπο ηύπνπο δσνηξνθώλ, πξώηεο ύιεο θαη ζύλζεηεο δσνηξνθέο. Όπνπ αλαθέξνληαη παξάγξαθνη, άξζξα,
θεθάιαηα θαη παξαξηήκαηα, απηά βξίζθνληαη ζην θείκελν ηνπ Καλ. (ΔΚ) 767/2009:

Σύποη Εωοηροθώλ
Πρώηες
ύιες

Απαηηήζεης εηηθέηας

Παραηερήζεης

√

ηύπνο δσνηξνθήο

αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ

√

νλνκαζία πξώηεο ύιεο

ζύκθσλα κε ηνλ Καλ.(ΔΚ) 575/2011 ή όηαλ δελ
αλαθέξεηαη κέζα ζε απηόλ, κε ηε δηαδηθαζία πνπ
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 6 ηνπ άξζξ. 24

√

√

εηαηξηθή επσλπκία θαη
δ/λζε εγθαηάζηαζεο ή
έδξαο

ππεπζύλνπ γηα ηελ επηζήκαλζε ηεο δσνηξνθήο

√

√

αξηζκόο έγθξηζεο ή
εγγξαθήο

ζύκθσλα κε ηνπο Καλ. 1774/2002 & 183/2005

√

√

αξηζκόο παξηίδαο

ή θνξηίνπ θαηά πεξίπησζε

√

√

θαζαξή πνζόηεηα

ζε κνλάδεο κάδαο ή όγθνπ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε

√

√

πξόζζεηεο ύιεο πνπ
πεξηέρεη

ππό ηνλ ηίηιν "πξόζζεηεο ύιεο" θαη ζύκθσλα κε ην
θεθ. Η ηνπ παξαξηήκαηνο VI ή VII, αλάινγα κε ηελ
άδεηα ηεο θάζε πξόζζεηεο

√

√

πγξαζία

ζύκθσλα κε ην ζεκείν 6 ηνπ παξαξηήκαηνο Η

√

ππνρξεσηηθέο δειώζεηο
πξώησλ πιώλ

ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα ηνπ Καλ.(ΔΔ) 575/2011 ή
κε ην παξάξηεκα V ηνπ Καλ.(ΔΚ) 767/2009

δηάξθεηα απνζήθεπζεο

ζύκθσλα κε ηηο ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν
17, παξάγξαθνο 1 δ)

√

θαηάινγνο πξώησλ πιώλ

ν θαηάινγνο πξώησλ πιώλ από ηηο νπνίεο απνηειείηαη
ε ζύλζεηε, θέξνληαο ηνλ ηίηιν "ζύλζεζε",
αλαθέξνληάο ηεο θαηά θζίλνπζα ζεηξά βάξνπο θαη
ρσξίο, ππνρξεσηηθά, ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο

√

αλαιπηηθά ζπζηαηηθά

επηζεκαίλνληαη ζύκθσλα κε ην θεθ. ΗΗ ηνπ
παξαξηήκαηνο VI ή ην παξάξηεκα VII

γελεηηθή ηξνπνπνίεζε

εθόζνλ θάπνην ζπζηαηηθό ή πξώηε ύιε πεξηέρεη Γ.Σ.Ο.
ηόηε αλαθέξεηαη ε έθθξαζε «γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλν
….» αθνινπζνύκελε από ην όλνκα ηνπ νξγαληζκνύ

√

πνζνζηό βάξνπο πξώησλ
πιώλ

κόλν όηαλ ε παξνπζία κηαο πξώηεο ύιεο ηνλίδεηαη
ζηελ εηηθέηα κε ιέμεηο, εηθόλεο ή γξαθηθά

√

ζηνηρεία παξαζθεπαζηή
ηεο δσνηξνθήο

όηαλ ν παξαζθεπαζηήο δελ είλαη ν ππεύζπλνο γηα ηελ
επηζήκαλζε, ηόηε αλαγξάθεηαη επηπιένλ ην όλνκά ηνπ
ή ε εηαηξηθή ηνπ επσλπκία, ν αξηζκόο έγθξηζεο ή
εγγξαθήο ηνπ θαη ε δηεύζπλζή ηνπ

√

νδεγίεο ρξήζεο

αλαθέξνληαο ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη νη
δσνηξνθέο θαη ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα ΗΗ ζεκείν 4

√

είδνο ή θαηεγνξία δώσλ

γηα ηα νπνία πξννξίδεηαη ε δσνηξνθή

είδνο ή θαηεγνξία δώσλ

κόλν όηαλ ε πξώηε ύιε πεξηιακβάλεη πξόζζεηεο ύιεο
πνπ δελ έρνπλ εγθξηζεί γηα όια ηα είδε δώσλ ή έρνπλ
έγθξηζε κε αλώηαηα όξηα γηα κεξηθά είδε

ύλζεηες*

√

√

√

√
√
√

Όηαλ πεξηιακβάλεη
πξόζζεηεο ύιεο

√

νδεγίεο ρξήζεο
δηάξθεηα απνζήθεπζεο
πξνζζέησλ

ζύκθσλα κε ην ζεκείν 4 ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ θαη κόλν
όηαλ νξίδεηαη κέγηζηε πεξηεθηηθόηεηα γηα ηηο
πξόζζεηεο ύιεο πνπ πεξηέρεη ε πξώηε ύιε
γηα πξόζζεηεο ύιεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία
ησλ ηερλνινγηθώλ πξόζζεησλ πιώλ

* ‘θπξάκαηα’, ζπκππθλώκαηα ή ηζνξξνπηζηέο
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Πίλαθας 3. Δθηόο από ηηο πξναλαθεξζείζεο θαηά πεξίπησζε ελδείμεηο εηηθέηαο, γηα ηηο δσνηξνθέο ηδηαίηεξεο
δηαηξνθήο θαη ηηο δσνηξνθέο πνπ πξννξίδνληαη γηα δώα ζπληξνθηάο, ππνρξεσηηθέο είλαη θαη νη αθόινπζεο
ελδείμεηο.

ύλζεηες Εωοηροθές
Ηδηαίηερες
δηαηροθής

Εώα
ζσληροθηάς

Απαηηήζεης εηηθέηας

Παραηερήζεης

√

αξηζκόο ηειεθώλνπ

ή άιινπ κέζνπ επηθνηλσλίαο κε ηελ εηαηξία
παξαγσγήο ή δηαθίλεζεο

√

θαηάινγνο
πξνζζέησλ πιώλ

πνπ πεξηέρνληαη ζηε ζύλζεηε δσνηξνθή

√

θαηεγνξίεο πξώησλ
πιώλ

δύλαηαη λα αλαθέξεηαη κόλν ε γεληθή θαηεγνξία ζηελ
νπνία αλήθεη θάζε πξώηε ύιε αληί γηα ηελ εηδηθή
νλνκαζία ηεο

√

έθθξαζε "δηαηηεηηθή"

αλαγξάθεηαη ζηελ επηθεθαιίδα, αθνινπζνύκελε από
ηνλ ηύπν ηεο δσνηξνθήο

√

ελδείμεηο
ζθνπνύκελεο ρξήζεο

ζύκθσλα κε ηνλ θαηάινγν ζθνπνύκελσλ ρξήζεσλ ηεο
Οδ. 2008/38/ΔΚ (ζηήιε 1)

√

γλώκε
δηαηξνθνιόγνπ ή
θηεληάηξνπ

√

ζπληζηώκελε
δηάξθεηα ρξήζεσο

έθθξαζε πνπ κπαίλεη απηνύζηα ζηελ εηηθέηα θαη
επηζεκαίλεη όηη πξέπεη λα δεηεζεί ε γλώκε εηδηθνύ
πξηλ ηε ρξήζε ή ηε ρνξήγεζε παξάηαζεο ηεο πεξηόδνπ
ρξήζεο
ζύκθσλα κε ηνλ θαηάινγν ζθνπνύκελσλ ρξήζεσλ ηεο
Οδ. 2008/38/ΔΚ (ζηήιε 5). Οη παξαζθεπαζηέο
κπνξνύλ λα αλαγξάθνπλ θαη πην αθξηβή δηαζηήκαηα
ρξήζεο
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