ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΥΣΙΩΝ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή
∆ΥΣΑΝΕΞΙΕΣ ΣΕ ΜΗ ΠΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ.1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου «σχετικά µε την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα στους
καταναλωτές»,
2. Τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίµων,
3. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισµό των γενικών
αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό
διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των τροφίµων, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήµων ελέγχων
της συµµόρφωσης προς τη νοµοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίµων και προς
τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίµων,
6. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισµό ειδικών κανόνων
υγιεινής για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισµό ειδικών διατάξεων
για την οργάνωση των επίσηµων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης
που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
8. Τον Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/08.08.2013 Α΄) Kανόνες ρύθµισης της αγοράς
προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.
9. Την µε αριθµ. πρωτ. Υ.Α. Α2–861 (ΦΕΚ 2044/22.08.2013 Β’) «Κανόνες
∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.)».
10. Π.∆. 119(ΦΕΚ 153 Α΄) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης
Υπουργών Αναπληρωτών, Υπουργών, Υφυπουργών».
11. Η µε αριθµ , πρωτ. Υ1γ/ΓΠ/οικ 81025 (ΦΕΚ 2135 Β΄) «Κανόνες υγιεινής
κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και
καθορισµός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δηµοσίων και
ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Η µε αριθµ πρωτ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/2012 (ΦΕΚ 2718 Β΄) «Υγειονοµικοί
όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων και ποτών και
άλλες διατάξεις».
13. Τον Ν.2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις
θεµάτων αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ Α 199).
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14. Την ΚΥΑ 088/2006 περί ορισµού των κεντρικών αρµόδιων αρχών για την
οργάνωση των επίσηµων ελέγχων,
15. Την ΚΥΑ 15523/2006 περί αναγκαίων συµπληρωµατικών µέτρων των
Κανονισµών (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και
882/2004,
16. Το Π∆ 79/2007 περί αναγκαίων συµπληρωµατικών µέτρων των Κανονισµών
(ΕΚ) υπ’ αριθµ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004
17. Ν. Νέου Ενιαίου Κυρωτικού Συστήµατος.

εκδίδεται η παρούσα ΚΥΑ:

Άρθρο 1-Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
Η παρούσα απόφαση αποτελεί τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου
προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά την παρουσία ουσιών ή προϊόντων που
προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες σε µη προσυσκευασµένα τρόφιµα, λαµβάνοντας
υπόψη και την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν: α) για τα τρόφιµα που διατίθενται µη
προσυσκευασµένα στον τελικό καταναλωτή, β) για τα τρόφιµα τα οποία προορίζονται
να παραδοθούν µη προσυσκευασµένα στις µονάδες οµαδικής εστίασης και στις
επιχειρήσεις που παρασκευάζουν και πωλούν λιανικώς ή πωλούν λιανικώς, για να
διατεθούν ως µη προσυσκευασµένα στον τελικό καταναλωτή γ) για τα τρόφιµα που
διατίθενται προς πώληση µη προσυσκευασµένα µε επικοινωνία εξ’ αποστάσεως.
Συγκεκριµένα η παρούσα απόφαση αφορά στο σύνολο των υπευθύνων επιχειρήσεων
τροφίµων και σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας εφόσον οι δραστηριότητές
τους συνδέονται µε την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα στους καταναλωτές και
τα τρόφιµα ή συστατικά τροφίµων που παράγουν, διακινούν κλπ., προορίζονται για
διάθεση σε µία από τις ακόλουθες επιχειρήσεις τροφίµων:
(ι) µονάδες οµαδικής εστίασης όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ.1 σηµείο β της
παρούσας απόφασης
(ιι) επιχειρήσεις που παρασκευάζουν και πωλούν λιανικώς όπως ζαχαροπλαστεία,
αρτοποιεία, παγωτοπωλεία κ.α. και
(ιιι) επιχειρήσεις που πωλούν λιανικώς όπως υπεραγορές, παντοπωλεία, λαϊκές
αγορές κ. α.
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Άρθρο 2- Ορισµοί
1. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
α) οι ορισµοί «τρόφιµα», «νοµοθεσία για τα τρόφιµα», «επιχείρηση τροφίµων»,
«υπεύθυνος επιχείρησης τροφίµων», «λιανική», «διάθεση στην αγορά» και «τελικός
καταναλωτής» του άρθρου 2 και του άρθρου 3 σηµεία 1,2,3,7,8 και 18 αντίστοιχα
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002.
β) οι ορισµοί «συστατικό» και «µονάδα οµαδικής εστίασης» του άρθρου 2 παρ.2
σηµεία στ) και δ) αντίστοιχα του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011.
γ) ο ορισµός «τεχνολογικό βοήθηµα»του άρθρου 3 παρ.2 στοιχείο β) του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ.1333/2008.
2. Επιπλέον ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
α) «µη προσυσκευασµένο τρόφιµο» νοείται η χωριστή µονάδα προς πώληση που
προορίζεται να παρουσιασθεί ως έχει στον τελικό καταναλωτή και στις µονάδες
οµαδικής εστίασης και αποτελείται από ένα τρόφιµο σε ελάχιστη προστατευτική
συσκευασία το οποίο συσκευάζεται στον τόπο πώλησης εφόσον το ζητήσει ο
αγοραστής ή προσυσκευάζεται για άµεση πώληση.
Σε κάθε περίπτωση είναι τρόφιµο που δεν εµπίπτει στον ορισµό του
«προσυσκευασµένου τροφίµου» όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο ε) του
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011.
β) «πώληση µη προσυσκευασµένων τροφίµων µε επικοινωνία εξ’ αποστάσεως»
νοείται η πώληση µη προσυσκευασµένων τροφίµων από επιχειρήσεις µαζικής
εστίασης και λιανικής πώλησης στον καταναλωτή ο οποίος παραγγέλνει τα τρόφιµα
µέσω τηλεφώνου, ιστοσελίδας ή µε οποιαδήποτε άλλο µέσο χωρίς την αυτοπρόσωπη
και ταυτόχρονη παρουσία του πωλητή και του καταναλωτή.

Άρθρο 3-Υποχρεωτική πληροφορία για τα µη προσυσκευασµένα
τρόφιµα .
1. Η παροχή των ενδείξεων που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο (γ) του
Κανονισµού(EE) αριθ.1169/2011 (ουσίες ή προϊόντα που προκαλούν αλλεργίες ή
δυσανεξίες) είναι υποχρεωτική για όλα τα τρόφιµα που προσφέρονται µη
προσυσκευασµένα για πώληση/διάθεση στον τελικό καταναλωτή και αυτά που
προορίζονται να παραδοθούν µη προσυσκευασµένα στις µονάδες οµαδικής εστίασης
και στις επιχειρήσεις που πωλούν λιανικώς µε σαφή αναφορά της ονοµασίας της
ουσίας ή του προϊόντος όπως περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Α της παρούσας
απόφασης (Παράρτηµα ΙΙ του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 όπως κάθε φορά
ισχύει).
2. Η παραπάνω απαίτηση ισχύει και στις περιπτώσεις της πιθανής και µη σκόπιµης
παρουσίας στα µη προσυσκευασµένα τρόφιµα των εν λόγω ουσιών ή προϊόντων που
προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες .
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Άρθρο 4- Παρεκκλίσεις του Άρθρου 3
1. Η πληροφορία του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο (γ) του Κανονισµού (EE)
αριθ.1169/2011 (ουσίες ή προϊόντα που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες) δεν είναι
υποχρεωτική στις περιπτώσεις όπου η ονοµασία του τροφίµου δίνεται γραπτώς ή µε
άλλο µέσο και αναφέρεται σαφώς στην εν λόγω ουσία ή το προϊόν που
περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Α της παρούσας απόφασης (Παράρτηµα ΙΙ του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.1169/2011 όπως κάθε φορά ισχύει).
2. Η πληροφορία του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο (γ) του Κανονισµού (EE)
αριθ. 1169/2011 (ουσίες ή προϊόντα που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες) και του
άρθρου 3 παρ. 2 της παρούσας δεν είναι υποχρεωτικό να παρέχεται στον τελικό
καταναλωτή στις περιπτώσεις όπου καταγράφονται εκ των προτέρων οι διατροφικές
ιδιαιτερότητες του καταναλωτή όσον αφορά ουσίες ή προϊόντα που προκαλούν
αλλεργίες ή δυσανεξίες και τα τρόφιµα/γεύµατα που του προσφέρονται είναι
σχεδιασµένα βάσει των δικών του αναγκών (νοσοκοµεία, γηροκοµεία,
βρεφονηπιακοί/παιδικοί σταθµοί, εστιατόρια εντός σχολικών συγκροτηµάτων,
σωφρονιστικά ιδρύµατα κ.α). Στις εν λόγω περιπτώσεις η πληροφορία είναι
υποχρεωτικό να παρέχεται σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας τουλάχιστον στην
οµάδα που είναι υπεύθυνη για τη σίτιση του.

Άρθρο 5 - Παρουσίαση υποχρεωτικής πληροφορίας στον τελικό
καταναλωτή
1. Οι υποχρεωτικές ενδείξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο (γ) του
Κανονισµού(EE) αριθ. 1169/2011 (ουσίες ή προϊόντα που προκαλούν αλλεργίες ή
δυσανεξίες) πρέπει να είναι άµεσα διαθέσιµες και προσβάσιµες στο χώρο πώλησηςπροσφοράς των µη προσυσκευασµένων τροφίµων. Θα πρέπει να είναι ευανάγνωστες
και να παρέχονται στον καταναλωτή οπωσδήποτε πριν την πώληση-διάθεσή των
τροφίµων. Πρέπει να δίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα ενώ επιτρέπεται
επιπλέον και η πολύγλωσση παροχή της πληροφορίας.

2. Η δήλωση των ενδείξεων που αναφέρονται στην παρ. 1. δεν επιτρέπεται να δίνεται
προφορικά εκτός αν πληρούνται σωρευτικά οι τρεις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Να υπάρχει πινακίδα εντός της επιχείρησης σε εµφανές σηµείο, εύκολα ορατή και
προσβάσιµη που θα παραπέµπει στο σηµείο όπου είναι διαθέσιµη η πληροφορία ή να
υπάρχει πινακίδα που θα καλεί τον καταναλωτή να απευθυνθεί στο προσωπικό της
επιχείρησης προκειµένου να ενηµερωθεί σχετικά µε ουσίες ή προϊόντα που
προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες στα πωλούµενα τρόφιµα.
β) Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παρ. 1. του παρόντος άρθρου πρέπει να είναι
διαθέσιµες και σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή εντός της επιχείρησης όπου πωλείται
το τρόφιµο προκειµένου, και εφόσον ζητηθεί, να είναι εύκολα προσβάσιµες από τον
καταναλωτή, το προσωπικό και τις αρµόδιες αρχές για την τεκµηρίωση του ελέγχου.
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γ) Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παρ. 1. θα πρέπει να δίνονται πάντοτε πριν την
πώληση-διάθεση του τροφίµου στον καταναλωτή και πάντα εκεί που πωλείται το
τρόφιµο, από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό ή κάποιο ηλεκτρονικό µέσο,
χωρίς να επιβαρύνεται µε το κόστος ο καταναλωτής.
3. Η χρήση σηµάτων που παραπέµπουν στην παρουσία ή µη ουσιών ή προϊόντων που
προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες δεν είναι απαγορευτική µε την προϋπόθεση ότι
αυτή συνοδεύει/συµπληρώνει την ονοµασία της ουσίας ή του προϊόντος όπως
περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Α της παρούσας απόφασης (Παράρτηµα ΙΙ του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 όπως κάθε φορά ισχύει).

4. Σε κάθε περίπτωση οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 θα πρέπει να
αναθεωρούνται άµεσα σε περίπτωση αλλαγής της σύνθεσης των προϊόντων µε
ευθύνη της επιχείρησης.
5. Μη εξαντλητικός κατάλογος των τρόπων παρουσίασης των υποχρεωτικών
ενδείξεων του άρθρου 3 παρουσιάζεται στο Παράρτηµα Β της παρούσας.

Άρθρο 6 –Τεκµηρίωση της παροχής της πληροφορίας για τα µη
προσυσκευασµένα τρόφιµα που δεν διατίθενται απ’ ευθείας στον
τελικό καταναλωτή.
Για τα τρόφιµα που προορίζονται να παραδοθούν ως µη προσυσκευασµένα στις
µονάδες οµαδικής εστίασης και στις επιχειρήσεις που παρασκευάζουν και πωλούν
λιανικώς ή πωλούν λιανικώς, για να διατεθούν ως µη προσυσκευασµένα στον τελικό
καταναλωτή, οι υποχρεωτικές ενδείξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο (γ) του
Κανονισµού (EE) αριθ. 1169/2011 (ουσίες ή προϊόντα που προκαλούν αλλεργίες ή
δυσανεξίες)
πρέπει να διαβιβάζονται µε τεκµηριωµένο τρόπο. Οι ανωτέρω
υποχρεωτικές ενδείξεις µπορούν να αναγράφονται πάνω στη συσκευασία του
τροφίµου ή σε ετικέτα συνδεδεµένη µε αυτήν ή στα εµπορικά έγγραφα που
συνοδεύον τα τρόφιµα ή ηλεκτρονικά ή µε κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σε κάθε
περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται η µεταφορά της πληροφορίας πριν την τελική
διάθεση του τροφίµου στον καταναλωτή.

Άρθρο 7-Υποχρεώσεις υπευθύνων επιχειρήσεων
1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό τον έλεγχό
τους, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που σχετίζονται µε µη
προσυσκευασµένα τρόφιµα προοριζόµενα για τον τελικό καταναλωτή ή για
παράδοση σε µονάδες οµαδικής εστίασης διαβιβάζονται µε τεκµηριωµένο τρόπο στον
υπεύθυνο επιχείρησης τροφίµων που παραλαµβάνει τα τρόφιµα, έτσι ώστε να
καταστήσει εφικτή, όταν απαιτείται, την παροχή υποχρεωτικών πληροφοριών για τα
τρόφιµα στον τελικό καταναλωτή.
2. Ο τρόπος παρουσίασης της πληροφορίας που προβλέπει το άρθρο 9 παράγραφος 1
στοιχείο (γ) του Κανονισµού (EE) αριθ. 1169/2011 (ουσίες ή προϊόντα που
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προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες) είναι ευθύνη του υπευθύνου της επιχείρησης που
διαθέτει τα τρόφιµα στον τελικό καταναλωτή. Σε κάθε περίπτωση, η υποχρεωτική
ένδειξη θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές των παραγράφων 1 έως και 5 του
άρθρου 5.

Άρθρο 8 - Κυρώσεις
Η µη τήρηση των προβλεποµένων στην παρούσα ΚΥΑ επισύρει τις ποινικές και
διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του ενιαίου κυρωτικού
συστήµατος όπως αυτό εκάστοτε αναθεωρείται και εφαρµόζεται.

Η παρούσα νοµοθεσία εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη ισχύος άλλων ειδικότερων
ενωσιακών και εθνικών διατάξεων.

Άρθρο 9 - Έναρξη ισχύος
Εφαρµόζεται από την 13η ∆εκεµβρίου 2014 (ηµεροµηνία εφαρµογής του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011).
Αναπόσπαστο µέρος της παρούσας αποτελούν και τα παρακάτω Παραρτήµατα:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
(Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1169/2011 όπως ισχύει κάθε
φορά)
ΟΥΣΙΕΣ Ή ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Ή
∆ΥΣΑΝΕΞΙΕΣ
1. ∆ηµητριακά που περιέχουν γλουτένη, δηλαδή: σιτάρι, σίκαλη, κριθάρι, βρώµη,
όλυρα, σιτηρό kamut ή υβριδικές ποικιλίες τους, και προϊόντα µε βάση τα
δηµητριακά αυτά, εκτός από:
α) σιρόπια γλυκόζης µε βάση το σιτάρι, συµπεριλαµβανοµένης της δεξτρόζης [1]·
β) µαλτοδεξτρίνες µε βάση το σιτάρι [1]·
γ) σιρόπια γλυκόζης µε βάση το κριθάρι·
δ) σιτηρά που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή αλκοολούχων αποσταγµάτων,
συµπεριλαµβανοµένης της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης.
2. Καρκινοειδή και προϊόντα µε βάση τα καρκινοειδή.
3. Αυγά και προϊόντα µε βάση τα αυγά.
4. Ψάρια και προϊόντα µε βάση τα ψάρια, εκτός από:
α) ζελατίνη ψαριών που χρησιµοποιείται ως φορέας σκευασµάτων βιταµινών ή
καροτενοειδών·
β) ζελατίνη ψαριών ή ιχθυόκολλα που χρησιµοποιείται ως διαυγαστικό µέσο σε
µπίρες και οίνους·
5. Αραχίδες (αράπικα φιστίκια) και προϊόντα µε βάση τις αραχίδες.
6. Σόγια και προϊόντα µε βάση τη σόγια, εκτός από:
α) πλήρως ραφιναρισµένο σογιέλαιο και λίπη που προέρχονται από σόγια [1]·
β) τοκοφερόλες που έχουν αναµειχθεί µε φυσικό τρόπο (E306), φυσική D-άλφα
τοκοφερόλη, φυσική D-άλφα οξική τοκοφερόλη, φυσική D-άλφα ηλεκτρική
τοκοφερόλη από σπέρµατα σόγιας·
γ) φυτοστερόλες και φυτοστερολεστέρες που προέρχονται από φυτικά έλαια από
σπέρµατα σόγιας·
δ) φυτοστανολεστέρα που παράγεται από στερόλες φυτικών ελαίων από
σπέρµατα σόγιας.
7. Γάλα και προϊόντα µε βάση το γάλα (συµπεριλαµβανοµένης της λακτόζης),
εκτός από:
α) τον ορό γάλακτος που χρησιµοποιείται για την παραγωγή αλκοολούχων
αποσταγµάτων συµπεριλαµβανοµένης της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής
προέλευσης·
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β) λακτιτόλη.
8. Καρποί µε κέλυφος, δηλαδή: αµύγδαλα (Amygdalus communis L.), φουντούκια
(Corylus avellana), καρύδια (Juglans regia), καρύδια κάσιους (Anacardium
occidentale), καρύδια πεκάν [Carya illinoiesis (Wangenh.) Κ. Koch], καρύδια
Βραζιλίας (Bertholletia excelsa), φυστίκια (Pistacia vera), καρύδια µακαντάµια ή
καρύδια Κουίνσλαντ (Macadamia ternifolia) και προϊόντα µε βάση τα ανωτέρω,
εκτός από καρπούς µε κέλυφος χρησιµοποιούνται για την παραγωγή
αλκοολούχων αποσταγµάτων συµπεριλαµβανοµένης της αιθυλικής αλκοόλης
γεωργικής προέλευσης.
9. Σέλινο και προϊόντα µε βάση το σέλινο.
10. Σινάπι και προϊόντα µε βάση το σινάπι.
11. Σπόροι σησαµιού και προϊόντα µε βάση τους σπόρους σησαµιού.
12. Το διοξείδιο του θείου και οι θειώδεις ενώσεις σε συγκεντρώσεις άνω των 10
mg/kg ή 10 mg/litre εκπεφρασµένα ως SO2 που υπολογίζονται στα προϊόντα
που προσφέρονται έτοιµα για κατανάλωση ή που ανασυστάθηκαν σύµφωνα µε
τις οδηγίες του κατασκευαστή.
13. Λούπινο και προϊόντα µε βάση το λούπινο.
14. Μαλάκια και προϊόντα µε βάση τα µαλάκια.

[1] Και τα προϊόντα τους, στον βαθµό που η επεξεργασία την οποία έχουν υποστεί δεν είναι
πιθανό να αυξήσει το επίπεδο αλλεργιογένεσης που εκτιµήθηκε από την ΕΑΑΤ για το
σχετικό προϊόν από το οποίο προέρχονται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Μη εξαντλητικός κατάλογος τρόπων επικοινωνίας των
υποχρεωτικών ενδείξεων του άρθρου 3 (ουσίες ή προϊόντα που
προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες) προς τον τελικό καταναλωτή.
-

-

-

Ετικέτες που συνοδεύουν το τρόφιµο.
Αναγραφή των συστατικών που προκαλούν αλλεργίες και δυσανεξίες στους
τιµοκαταλόγους της επιχείρησης.
Πινακίδες σε εµφανές σηµείο του καταστήµατος που αναγράφουν τα
περιεχόµενα συστατικά που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες ανά είδος
τροφίµου.
Πινακίδες σε εµφανές σηµείο του καταστήµατος που παραπέµπουν τις
ευπαθείς οµάδες να συµβουλευτούν το εξειδικευµένο προσωπικό ή έντυπα /
ηλεκτρονικά µέσα, εντός της επιχείρησης.
Αναγραφή των συστατικών που προκαλούν αλλεργίες και δυσανεξίες σε
έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό, άµεσα διαθέσιµο στον πελάτη.
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