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Ο∆ΗΓΙΑ 2000/    /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την τροποποίηση της οδηγίας 95/2/ΕΚ

για τα πρόσθετα τροφίµων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για τη ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την οδηγία 89/107/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1988, για την προσέγγιση των

νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα πρόσθετα που µπορούν να χρησιµοποιούνται στα

τρόφιµα τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή 1, και ιδίως το άρθρο 3, παράγραφος 2 και

το άρθρο 5, παράγραφος 3,

την πρόταση της Επιτροπής 2,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 3,

Aποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης 4,

                                                
1 ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 27. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 94/34/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 237 της 10.9.1994, σ. 1).
2 ΕΕ C 21 E της 25.1.2000, σ. 42.
3 ΕΕ C 51 της 23.2.2000, σ. 27.
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Απριλίου 2000 (δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµα

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της                   (δεν έχει δηµοσιευθεί
ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της
(δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Η οδηγία 95/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,

της 20ής Φεβρουαρίου 1995, για τα πρόσθετα τροφίµων πλην των χρωστικών και των

γλυκαντικών 1, περιλαµβάνει κατάλογο προσθέτων η χρήση των οποίων επιτρέπεται στην

Κοινότητα, καθώς και τους όρους της χρήσεώς τους.

(2) Από την έκδοση της οδηγίας 95/2/ΕΚ µέχρι σήµερα, έχουν σηµειωθεί τεχνικές εξελίξεις στον

τοµέα των προσθέτων τροφίµων.

(3) Η οδηγία 95/2/ΕΚ θα πρέπει να αναπροσαρµοστεί προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι

εξελίξεις αυτές.

(4) Η χρήση πρόσθετων τροφίµων µπορεί να εγκριθεί µόνον εφόσον πληρούν τα γενικά κριτήρια

που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 89/107/ΕΟΚ.

(5) Σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφος 1 της οδηγίας 89/107/ΕΟΚ, ένα κράτος µέλος µπορεί

να επιτρέπει τη χρήση νέου προσθέτου τροφίµων στο έδαφος του για περίοδο δύο ετών.

(6) Σύµφωνα µε αιτήµατα των κρατών µελών, θα πρέπει να εγκριθούν σε κοινοτικό επίπεδο τα

ακόλουθα επιτρεπόµενα σε εθνικό επίπεδο πρόσθετα : προπάνιο, βουτάνιο και ισοβουτάνιο·

τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να φέρουν επισήµανση σύµφωνα µε την οδηγία 75/324/ΕΟΚ του

Συµβουλίου, της 20ής Μαΐου 1975, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών

των αναφεροµένων στις συσκευές αερολυµάτων (αεροζόλ) 2.

(7) Σύµφωνα µε το άρθρο 6 της οδηγίας 89/107/ΕΟΚ, ζητήθηκε η γνώµη της Επιστηµονικής

Επιτροπής Τροφίµων που έχει συσταθεί δυνάµει της αποφάσεως 97/579/ΕΚ της Επιτροπής 3,

σχετικά µε την έγκριση διατάξεων που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία,

                                                
1 ΕΕ L 61 της 18.3.1995, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

98/72/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 4.11.1998, σ. 18).
2 ΕΕ L 147 της 9.6.1975, σ. 40. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

94/1/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 23 της 28.1.1994, σ. 28).
3 ΕΕ L 237 της 28.8.1997, σ. 18.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Τα Παραρτήµατα της οδηγίας 95/2/ΕΚ τροποποιούνται ως εξής :

1) Το Παράρτηµα I τροποποιείται ως εξής :

α) Προστίθεται στον πίνακα το ακόλουθο πρόσθετο :

«E 949 Υδρογόνο *».

β) Στο σηµείο 3 των σηµειώσεων, στο κείµενο που επεξηγεί το σύµβολο * προστίθεται η

ουσία :

«E 949».

2) Στο Παράρτηµα II :

προστίθεται ο ακόλουθος στίχος :

«
Προσυσκευασµένα αποφλοιωµένα και/ή
τεµαχισµένα µη µεταποιηµένα καρότα

E 401 Αλγινικό νάτριο quantum satis

».
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3) Στο Παράρτηµα IV :

α) Στο στίχο για το E 445, τρίτη και τέταρτη στήλη : Εστέρες γλυκερίνης µε κολοφώνιο

ξύλου, προστίθενται τα ακόλουθα :

«
Θολά αλκοολούχα ποτά σύµφωνα µε τον κανονισµό
(ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συµβουλίου για τη θέσπιση
των γενικών κανόνων σχετικά µε τον ορισµό, το
χαρακτηρισµό και την παρουσίαση των αλκοολούχων
ποτών *

Θολά αλκοολούχα ποτά, των οποίων η κατ� όγκον
περιεκτικότητα σε αλκοόλη είναι µικρότερη από 15%

100 mg/l

100 mg/l

____________________

* ΕΕ L 160 της 12.6.1989, σ. 1. »

β) Προστίθενται οι ακόλουθοι στίχοι :

«
E 650 Οξικός ψευδάργυρος Τσίχλες 1000 mg/kg

E 943α

E 943β

E 944

Βουτάνιο

Ισοβουτάνιο

Προπάνιο
}

Ψεκαζόµενα φυτικά έλαια για
τηγάνισµα (µόνο για
επαγγελµατική χρήση)

Ψεκαζόµενα υδατικά
γαλακτώµατα

quantum satis”

».
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4) Στο Παράρτηµα V, ο πρώτος στίχος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«
E 1520 προπανο-1,2-διόλη

(προπυλενογλυκόλη)
Χρωστικές, γαλακτωµατοποιητές,
αντιοξειδωτικά και ένζυµα (1 g/kg
κατ� ανώτατο όριο στα τρόφιµα)

».

Άρθρο 2

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που

απαιτούνται προκειµένου να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις          *.

Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς

διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των κυρίων διατάξεων εθνικού

δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

                                                
* 18 µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

================
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 23 Ιουλίου 1999, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση οδηγίας του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, βασιζόµενη στο άρθρο 95 της

Συνθήκης, περί τροποποιήσεως της οδηγίας 95/2/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συµβουλίου για τα πρόσθετα τροφίµων πλην των χρωστικών και των

γλυκαντικών 1.

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 9 ∆εκεµβρίου 1999 2.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε στις 11 Απριλίου 2000 3. Μετά τη

γνωµοδότηση αυτή, η Επιτροπή θα υποβάλει τροποποιηµένη πρόταση.

4. Το Συµβούλιο εξέδωσε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης

στις 20 Iουλίου 2000.

II. ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του σχεδίου οδηγίας είναι να προσαρµοσθεί η οδηγία 95/2/EK για τα πρόσθετα

τροφίµων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών 4, λαµβάνοντας υπόψη τα συµφέροντα

τόσο της βιοµηχανίας όσο και των καταναλωτών.

                                                
1 ΕΕ C 21 E, 25.01.2000, σ. 42.
2 ΕΕ C 51, 23.02.2000, σ. 27.
3 Έγγρ. 7671/00 CODEC 274 DENLEG 23.
4 EE L 61, 20.02.1995, σ. 1.
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Το σχέδιο οδηγίας αποσκοπεί ειδικότερα στο να επιτραπούν :

− η χρήση ορισµένων νέων προσθέτων τροφίµων που πρόσφατα αξιολογήθηκαν από την

Επιστηµονική Επιτροπή τροφίµων,

− η χρήση ορισµένων προσθέτων τροφίµων σε κοινοτικό επίπεδο, τα οποία έχουν ήδη

λάβει προσωρινή έγκριση σε ορισµένα κράτη µέλη για περιορισµένη περίοδο δύο ετών

και τα οποία ήδη έχουν αξιολογηθεί από την Επιστηµονική Επιτροπή τροφίµων,

− ορισµένες νέες εφαρµογές για πρόσθετα τροφίµων που έχουν ήδη εγκριθεί.

Ως εκ τούτου, το σχέδιο οδηγίας αποτελεί ταυτόχρονα απαραίτητο µέτρο προκειµένου να

διασφαλισθεί η ικανοποιητική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τοµέα των τροφίµων.

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Σε γενικά πλαίσια, το Συµβούλιο υποστήριξε την προσέγγιση της Επιτροπής όσον

αφορά τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου :

− αποδεχόµενο την τροπολογία 3,

− απορρίπτοντας τις τροπολογίες 1, 2 και 6, 4 και 5.

Μπορούν να γίνουν οι εξής επιµέρους παρατηρήσεις :

Β. Επιµέρους παρατηρήσεις

− Τροπολογία 3 : Η Επιτροπή, παρότι απέρριψε την τροπολογία αυτή κατά την σύνοδο

ολοµελείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποφάσισε στη συνέχεια να ζητήσει εκ

νέου τη γνώµη της Επιστηµονικής Επιτροπής Τροφίµων σχετικά µε την πρόσθετη

ουσία Ε 467 και να αποσύρει το σηµείο αυτό από την πρόταση. Το Συµβούλιο

συµφωνεί µε την προσέγγιση αυτή και συνεπώς αποδέχεται την εν λόγω τροπολογία.
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− Τροπολογία 1 : Παρότι το Συµβούλιο συµφωνεί ότι η αρχή της προφύλαξης είναι

σηµαντικότατη στον τοµέα των τροφίµων, εκτιµά ότι η εν λόγω αρχή ευρέος φάσµατος

δεν είναι σκόπιµο να περιληφθεί σε ειδική οδηγία. Επιπλέον, το Συµβούλιο εκτιµά ότι η

αρχή προφύλαξης έχει ήδη ληφθεί υπόψη στο συγκεκριµένο τοµέα δεδοµένου ότι τα

πρόσθετα εγκρίνονται προς χρήση αποκλειστικά σε τρόφιµα που έχουν αξιολογηθεί και

κριθεί ασφαλή από την Επιστηµονική Επιτροπή όπως ορίζεται στο Παράρτηµα ΙΙ της

οδηγίας 89/107/ΕΟΚ 1. Tο Συµβούλιο κρίνει σκόπιµο να το επισηµάνει σε νέα

αιτιολογική παράγραφο (πρβ. αιτιολογική παράγραφο 4).

− Τροπολογία 5 : Το Συµβούλιο απέρριψε την εν λόγω τροπολογία δεδοµένου ότι δεν

κρίνει σκόπιµο να απαγορευθούν πρόσθετα που ήδη χρησιµοποιούνται. Το θέµα των

τριών εύφλεκτων αερίων διευθετείται περιορίζοντας τα φυτικά έλαια που περιέχουν τα

εν λόγω αέρια αποκλειστικά στην επαγγελµατική χρήση. Επιπλέον, τα προϊόντα αυτά

πρόκειται να επισηµαίνονται µε προειδοποίηση σύµφωνα µε την οδηγία του

Συµβουλίου 75/324/ΕΟΚ σχετικά µε τις συσκευές αερολυµάτων 2. Αυτό

περιλαµβάνεται στην αιτιολογική παράγραφο 6.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το Συµβούλιο εκτιµά ότι η κοινή θέση καλύπτει ταυτόχρονα σε µεγάλο βαθµό τις

σηµαντικότερες επιθυµίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λαµβάνει επαρκώς υπόψη τις

πρόσφατες τεχνολογικές απαιτήσεις και εξελίξεις. Το Συµβούλιο εκτιµά ότι η κοινή θέση

αντιπροσωπεύει µια υγιή ισορροπία µεταξύ των τεχνολογικών απαιτήσεων της βιοµηχανίας

και των προσδοκιών των καταναλωτών.

=====================

                                                
1 ΕΕ L 40, 11.2.1989, σ. 27.
2 ΕΕ L 147, 9.6.1975, σ. 40.



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 15.09.2000
SEC(2000) 1521τελικό

1999/0158 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί τροποποιήσεως της οδηγίας
95/2/ΕΚ για τα πρόσθετα τροφίµων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών



2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί τροποποιήσεως της οδηγίας
95/2/ΕΚ για τα πρόσθετα τροφίµων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών

1. Ιστορικό

– Η πρόταση διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο:
22 Ιουλίου 1999 [COM (1999) 329τελικό/2 – 1999/0158 (COD)]

– Γνωµοδότηση της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής: 8 ∆εκεµβρίου 1999

– Γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώτη ανάγνωση: 11 Απριλίου
2000

– Η τροποποιηµένη πρόταση διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο: 19 Ιουλίου 2000

– Έκδοση κοινής θέσης από το Συµβούλιο: 20 Ιουλίου 2000

2. Σκοπός της πρότασης

Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 95 της Συνθήκης και προτείνει τη χρήση ορισµένων
νέων πρόσθετων τροφίµων που επί του παρόντος απαγορεύονται αλλά που

αξιολογήθηκαν πρόσφατα από την επιστηµονική επιτροπή τροφίµων και κρίθηκαν
αποδεκτά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Η πρόταση επιτρέπει επίσης να

χρησιµοποιούνται σε νέες εφαρµογές ορισµένα ήδη επιτρεπόµενα πρόσθετα
τροφίµων.

3. Σχόλια επί της κοινής θέσης

3.1. Γενικά η κοινή θέση του Συµβουλίου συµφωνεί µε τις αρχικές και τροποποιηµένες

προτάσεις της Επιτροπής σχετικά µε την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου περί τροποποιήσεως της οδηγίας 95/2/ΕΚ για τα πρόσθετα

τροφίµων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών.

3.2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την αρχική πρόταση της Επιτροπής µε την

επιφύλαξη να συµπεριληφθούν ορισµένες αλλαγές. Η Επιτροπή ενσωµάτωσε µία
από τις προτεινόµενες τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε µία τροποποιηµένη

πρόταση (τροπολογία 3 για την ουσία E 467 αιθυλοϋδροξυαιθυλοκυτταρίνη). Η
Επιτροπή είχε αποφασίσει να συµβουλευτεί εκ νέου την επιστηµονική επιτροπή

τροφίµων που είχε αξιολογήσει την ουσία αυτή τον Μάρτιο του 1999,προκειµένου
να απαντήσει στα ερωτήµατα που έθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή

θεώρησε ότι δεν ήταν πρόσφορο να προβεί στην έγκριση προτού λάβει τη γνώµη της
επιστηµονικής επιτροπής τροφίµων. Συνεπώς στην τροποποιηµένη της πρόταση η
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Επιτροπή είχε αποφασίσει ότι η χρήση της αιθυλοϋδροξυαιθυλοκυτταρίνης δεν
έπρεπε να επιτραπεί επί του παρόντος και απέσυρε την έγκριση. Η κοινή θέση που

εκδόθηκε από το Συµβούλιο υιοθετεί συνεπώς την τροπολογία αυτή.

3.3. Στην κοινή του θέση το Συµβούλιο προσέθεσε δύο νέες αιτιολογικές σκέψεις. Η
αιτιολογική σκέψη 4 αναφέρεται στα γενικά κριτήρια για την έγκριση πρόσθετων
τροφίµων όπως αυτά ορίζονται στο παράρτηµα II της οδηγίας 89/107/ΕΟΚ. Η

αιτιολογική σκέψη 5 αναφέρεται στην προειδοποιητική επισήµανση των αερίων που
χρησιµοποιούνται στις συσκευές αερολυµάτων, όπως ορίζεται στην οδηγία

75/324/ΕΟΚ του Συµβουλίου. Επιπλέον, το Συµβούλιο αποσαφήνισε ορισµένες
διατάξεις µε την αναδιατύπωσή τους.

4. Συµπεράσµατα

Το Συµβούλιο ενέκρινε οµόφωνα την κοινή θέση µε µία αποχή. Η Επιτροπή

συµφωνεί µε την κοινή θέση καθότι αντικατοπτρίζει τις αρχές της αρχικής πρότασής
της και συµµορφώνεται µε την τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που η

Επιτροπή περιέλαβε στην τροποποιηµένη πρότασή της. Επιπλέον η Επιτροπή
συµφωνεί µε τις διευκρινίσεις που εισηγήθηκε το Συµβούλιο.


