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Οδηγία 2003/    /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

της

για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά

την αναγραφή των συστατικών των τροφίµων

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

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

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 332 E, 27.11.2001, σ. 257.
2 ΕΕ C 80, 3.4.2002, σ. 35.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2002 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί

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

(1) Προκειµένου να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των καταναλωτών και να

εξασφαλισθεί το δικαίωµά τους στην ενηµέρωση, πρέπει να εξασφαλισθεί η κατάλληλη

ενηµέρωση των καταναλωτών στον τοµέα των τροφίµων, µεταξύ άλλων, µε την αναφορά

όλων των συστατικών στην ετικέτα.

(2) ∆υνάµει του άρθρου 6 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

µελών σχετικά µε την επισήµανση, την παρουσίαση και τη διαφήµιση των τροφίµων 1,

ορισµένες ουσίες είναι δυνατόν να µην αναγράφονται στον κατάλογο συστατικών.

(3) Όταν χρησιµοποιούνται στην παραγωγή τροφίµων και εξακολουθούν να υπάρχουν στο

προϊόν, ορισµένα συστατικά ή άλλες ουσίες προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες στους

καταναλωτές, και ορισµένες από αυτές τις αλλεργίες ή δυσανεξίες συνιστούν κίνδυνο για την

υγεία των ατόµων που υποφέρουν από αυτές.

(4) Η Επιστηµονική Επιτροπή Τροφίµων η οποία έχει συσταθεί από το άρθρο 1 της

απόφασης 97/579/ΕΚ της Επιτροπής 2 έχει δηλώσει ότι η συχνότητα εµφάνισης των

τροφικών αλλεργιών είναι τέτοια ώστε οι αλλεργίες αυτές να επηρεάζουν τη ζωή πολλών

ανθρώπων, προκαλώντας ασθένειες από τις οποίες ορισµένες είναι ελαφρές, ενώ άλλες

µπορούν να επιφέρουν το θάνατο.

(5) Η εν λόγω επιτροπή αναγνώρισε ότι, µεταξύ των πιο συνηθισµένων αλλεργιογόνων τροφών,

περιλαµβάνονται το αγελαδινό γάλα, τα φρούτα, τα ψυχανθή (ιδίως οι αραχίδες και η σόγια),

τα αυγά, τα καρκινοειδή, τα καρύδια, τα ψάρια, τα λαχανικά (το σέλινο και άλλα τρόφιµα της

οικογένειας των σκιαδανθών), το σιτάρι και άλλα σιτηρά.

                                                
1 EE L 109, 6.5.2000, σ. 29. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/101/ΕΚ της

Επιτροπής (ΕΕ L 310, 28.11.2001, σ. 19.)
2 ΕΕ L, 237, 28.8.1997, σ. 18. Απόφαση η οποία τροποποιήθηκε από την απόφαση

2000/443/ΕΚ (ΕΕ L 179, 18.7.2000, σ. 13).
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(6) Οι πιο συνηθισµένες αλλεργιογόνες τροφές απαντώνται σε µεγάλη ποικιλία µεταποιηµένων

τροφίµων.

(7) Η εν λόγω επιτροπή σηµείωσε επίσης ότι τα πρόσθετα τροφίµων µπορούν επίσης να

προκαλέσουν ανεπιθύµητες αντιδράσεις και ότι είναι συχνά δύσκολο να αποφεύγονται τα

πρόσθετα τροφίµων καθόσον δεν αναγράφονται όλα πάντοτε στην επισήµανση.

(8) Είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι τα πρόσθετα τροφίµων, τα βοηθητικά επεξεργασίας και

άλλες ουσίες που προκαλούν αλλεργίες, τα οποία καλύπτονται από το άρθρο 6,

παράγραφος 4, στοιχείο α) της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, υπόκεινται σε κανόνες επισήµανσης,

προκειµένου να παρέχεται επαρκής πληροφόρηση στους καταναλωτές που πάσχουν από

τροφικές αλλεργίες.

(9) Παρόλο που η επισήµανση, η οποία απευθύνεται σε όλους τους καταναλωτές, δεν πρέπει να

θεωρείται ως το µόνο µέσο ενηµέρωσης που υποκαθιστά την Ιατρική, είναι ενδεδειγµένο να

παρέχεται η µεγαλύτερη δυνατή βοήθεια στους καταναλωτές που υποφέρουν από αλλεργίες ή

δυσανεξίες, παρέχοντάς τους πληρέστερη ενηµέρωση για τη σύνθεση των τροφίµων.

(10) Ο κατάλογος αλλεργιογόνων ουσιών θα πρέπει να περιλαµβάνει τα τρόφιµα, συστατικά και

άλλες ουσίες που έχει αναγνωρισθεί ότι προκαλούν υπερευαισθησία.

(11) Για την καλύτερη ενηµέρωση όλων των καταναλωτών και την προστασία της υγείας

ορισµένων από αυτούς, θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική η αναγραφή, στον κατάλογο

συστατικών, όλων των συστατικών και άλλων ουσιών που υπάρχουν στο τρόφιµο.

Στην περίπτωση των αλκοολούχων ποτών, θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται υποχρεωτικά

στην επισήµανση όλα τα αλλεργιογόνα συστατικά που υπάρχουν στο συγκεκριµένο ποτό.
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(12) Προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι τεχνικοί περιορισµοί που συνδέονται µε την παρασκευή

των τροφίµων, είναι απαραίτητο να επιτραπεί µεγαλύτερη ελαστικότητα όσον αφορά την

απαρίθµηση των συστατικών και άλλων ουσιών που χρησιµοποιούνται σε πολύ µικρή

ποσότητα.

(13) Προκειµένου να παρακολουθούνται η εξέλιξη των επιστηµονικών γνώσεων και η πρόοδος

όσον αφορά τις τεχνολογικές δυνατότητες αφαίρεσης της αλλεργιογόνου φύσης από

συστατικά και άλλες ουσίες, και να προστατεύονται οι καταναλωτές από νέες αλλεργιογόνες

τροφές καθώς και να αποφεύγονται οι περιττές υποχρεώσεις επισήµανσης, είναι σηµαντικό,

όταν κρίνεται απαραίτητο, να µπορεί να αναθεωρείται ταχέως ο κατάλογος συστατικών, εν

ανάγκη, µε την προσθήκη ή την απάλειψη ορισµένων συστατικών ή ουσιών. Η αναθεώρηση

θα πρέπει να βασίζεται σε επιστηµονικά κριτήρια, τα οποία καθορίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή για

την Ασφάλεια των Τροφίµων, η οποία έχει συσταθεί από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 178/2002

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1 και να λαµβάνει τη µορφή

εκτελεστικών µέτρων τεχνικού χαρακτήρα, η θέσπιση των οποίων θα πρέπει να ανατεθεί

στην Επιτροπή για την απλούστευση και την επιτάχυνση της διαδικασίας. Περαιτέρω, η

Επιτροπή θα πρέπει επίσης, εν ανάγκη, να δίδει τεχνικές κατευθυντήριες γραµµές για την

ερµηνεία του Παραρτήµατος ΙΙΙα.

(14) Ως εκ τούτου, η οδηγία 2000/13/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

                                                
1 ΕΕ L 31, 1.2.2002, σ. 1.



15514/2/02 REV 2 ZAC/xl 5
DG I    EL

Άρθρο 1

Η οδηγία 2000/13/ΕΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής :

(α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«1. Τα συστατικά απαριθµούνται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο και µε τα

Παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙΙΙα.»

(β) Παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος :

«3α. Με την επιφύλαξη των κανόνων επισήµανσης που θεσπίζονται κατ� εφαρµογή

της παραγράφου 3, κάθε συστατικό, από τα οριζόµενα στην παράγραφο 4,

στοιχείο (α), και τα απαριθµούµενα στο Παράρτηµα ΙΙΙα, αναγράφεται στην

επισήµανση οσάκις περιέχεται σε ποτό που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Η

ένδειξη αυτή περιλαµβάνει τον όρο «περιέχει» συνοδευόµενο από την ονοµασία

του ή των οικείων συστατικών. Ωστόσο, η ένδειξη αυτή δεν είναι απαραίτητη,

όταν το συστατικό περιέχεται ήδη µε την ειδική του ονοµασία στον κατάλογο

συστατικών ή στην ονοµασία πωλήσεως του ποτού.

Εάν χρειάζεται, µπορούν να θεσπίζονται, µε τις ακόλουθες διαδικασίες,

λεπτοµερείς κανόνες όσον αφορά την παρουσίαση της ένδειξης που περιέχεται

στο πρώτο εδάφιο :
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(α) όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 2 του

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για

την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς *, µε τη διαδικασία του άρθρου 75

του εν λόγω κανονισµού·

(β) όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 του

κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για τη

θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά µε τον ορισµό, το χαρακτηρισµό και την

παρουσίαση των αρωµατισµένων οίνων, των αρωµατισµένων ποτών µε βάση τον

οίνο και των αρωµατισµένων κοκτέιλ αµπελοοινικών προϊόντων **, µε τη

διαδικασία του άρθρου 13 του εν λόγω κανονισµού,

(γ) όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 2 του

κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, για τη

θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά µε τον ορισµό, το χαρακτηρισµό και την

παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών ***, µε τη διαδικασία του άρθρου 14 του εν

λόγω κανονισµού,

(δ) όσον αφορά τα άλλα προϊόντα, µε τη διαδικασία του άρθρου 20, παράγραφος 2

της παρούσας οδηγίας.

                                                
* ΕΕ L 179, 14.7.1999, σ. 1. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία από τον

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2585/2001 (ΕΕ L 345, 29.12.2001, σ. 10).
** ΕΕ L149, 14.6.1991, σ. 1. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό

(ΕΚ) αριθ. 2061/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 277,
30.10.1996, σ. 1).

*** ΕΕ L 160, 12.6.1989, σ. 1. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3378/94 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L
366, 31.12.1994, σ 1)».
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(γ) Στην παράγραφο 4, στοιχείο γ), προστίθεται το ακόλουθο σηµείο :

«(iv) Ουσίες οι οποίες δεν είναι πρόσθετα τροφίµων αλλά οι οποίες χρησιµοποιούνται

µε τον ίδιο τρόπο και για τον ίδιο σκοπό, όπως τα βοηθητικά επεξεργασίας, και

εξακολουθούν να υπάρχουν στο τελικό προϊόν, έστω και σε διαφορετική µορφή.»

(δ) Στην παράγραφο 5, το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως εξής :

(i) Η τέταρτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«- όταν φρούτα, λαχανικά ή µανιτάρια, από τα οποία κανένα δεν υπερτερεί

σηµαντικά κατά βάρος και τα οποία χρησιµοποιούνται σε αναλογίες που

είναι πιθανόν να ποικίλλουν, χρησιµοποιούνται σε µείγµα ως συστατικά σε

τρόφιµο, µπορούν να κατατάσσονται σε οµάδες στον κατάλογο συστατικών

µε την ένδειξη «φρούτα», «λαχανικά» ή «µανιτάρια», που ακολουθείται

από τη φράση «σε ποικίλες αναλογίες», ακολουθούµενη αµέσως από

απαρίθµηση των φρούτων, λαχανικών ή µανιταριών που υπάρχουν στο

προϊόν· στις περιπτώσεις αυτές, το µείγµα περιλαµβάνεται στον κατάλογο

συστατικών σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο, µε βάση το συνολικό βάρος των

φρούτων, των λαχανικών ή των µανιταριών που υπάρχουν στο προϊόν,».
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(ii) Προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις :

«- τα συστατικά που χρησιµοποιούνται σε ποσοστό µικρότερο από 2% στο

τελικό προϊόν µπορούν να απαριθµούνται µε διαφορετική σειρά µετά από

τα άλλα συστατικά,

- όταν συστατικά παρόµοια ή υποκαταστάσιµα µεταξύ τους ενδέχεται να

χρησιµοποιούνται στην παρασκευή ή την προετοιµασία ενός τροφίµου

χωρίς να µεταβάλλεται η σύνθεση, η φύση του ή η αντιληπτή αξία του, και

εφόσον συνιστούν ποσοστό µικρότερο από 2% του τελικού προϊόντος, η

αναγραφή τους στον κατάλογο συστατικών µπορεί να γίνεται µε την

ένδειξη «περιέχει...και/ή...», στην περίπτωση κατά την οποία το ένα

τουλάχιστον µεταξύ δύο το πολύ συστατικών περιέχεται στο τελικό προϊόν.

Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τα πρόσθετα ή για τα συστατικά που

απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙΙα.».

(ε) Στην παράγραφο 8, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Η απαρίθµηση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο δεν είναι υποχρεωτική :

(α) όταν η σύνθεση του σύνθετου συστατικού καθορίζεται στο πλαίσιο ισχύουσας

κοινοτικής νοµοθεσίας, και εφόσον το σύνθετο συστατικό περιέχεται σε ποσοστό

µικρότερο από 2% στο τελικό προϊόν· εντούτοις, η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται

στα πρόσθετα, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4, στοιχείο γ),
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(β) για τα σύνθετα συστατικά που αποτελούνται από µείγµατα µπαχαρικών και/ ή

αρωµατικών φυτών τα οποία αποτελούν λιγότερο του 2% του τελικού προϊόντος,

µε εξαίρεση τα πρόσθετα, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4, στοιχείο γ),

(γ) όταν το σύνθετο συστατικό είναι τρόφιµο για το οποίο η κοινοτική νοµοθεσία δεν

απαιτεί κατάλογο συστατικών.»

(ζ) Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι :

«10. Παρά την παράγραφο 2, την παράγραφο 6, δεύτερο εδάφιο και την παράγραφο 8,

δεύτερο εδάφιο, οιοδήποτε συστατικό που χρησιµοποιείται στην παραγωγή τροφίµου

και εξακολουθεί να υπάρχει στο τελικό προϊόν, έστω και σε διαφορετική µορφή, και το

οποίο απαριθµείται στο Παράρτηµα ΙΙΙα ή προέρχεται από συστατικό που απαριθµείται

στο Παράρτηµα ΙΙΙα, περιλαµβάνεται στην ετικέτα µε σαφή αναφορά στην ονοµασία

του συστατικού αυτού.

Η ένδειξη που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν απαιτείται, εάν η ονοµασία πώλησης

του τροφίµου αναφέρεται σαφώς στο οικείο συστατικό.

Παρά την παράγραφο 4, στοιχείο (γ), σηµεία (ii), (iii) και (iv), οιαδήποτε ουσία που

χρησιµοποιείται στην παραγωγή τροφίµου και εξακολουθεί να υπάρχει στο τελικό

προϊόν, έστω και σε διαφορετική µορφή, και η οποία προέρχεται από συστατικά που

απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙΙα, θεωρείται ως συστατικό και περιλαµβάνεται στην

ετικέτα µε σαφή αναφορά στην ονοµασία του συστατικού από το οποίο προέρχεται.».
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11. Ο κατάλογος του Παραρτήµατος ΙΙΙα επανεξετάζεται τακτικά και, εάν χρειάζεται,

επικαιροποιείται µε βάση τις πλέον πρόσφατες επιστηµονικές γνώσεις. Η πρώτη

επανεξέταση πραγµατοποιείται το αργότερο [�] ∗∗∗∗ .

Η επικαιροποίηση µπορεί επίσης να περιλαµβάνει την απάλειψη από το

Παράρτηµα ΙΙΙα συστατικών για τα οποία έχει αποδειχθεί επιστηµονικά ότι δεν είναι

δυνατόν να προκαλέσουν αρνητικές αντιδράσεις.

Προς τούτο, το Παράρτηµα ΙΙΙα µπορεί να τροποποιείται σύµφωνα µε τη διαδικασία

του άρθρου 20, παράγραφος 2, αφού ληφθεί η γνώµη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την

Ασφάλεια των Τροφίµων, η οποία διατυπώνεται βάσει του άρθρου 29 του κανονισµού

(ΕΚ) αριθ. 178/20020 *.

Εάν χρειάζεται, µπορούν να εκδίδονται τεχνικές κατευθυντήριες γραµµές για την

ερµηνεία του καταλόγου του Παραρτήµατος ΙΙΙα, σύµφωνα µε τη διαδικασία του

άρθρου 20, παράγραφος 2.

___________________
* ΕΕ L 31, 1.2.2002, σ. 1.»,

                                                
∗∗∗∗  ∆ύο έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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2) Στο άρθρο 19, δεύτερο εδάφιο, οι λέξεις «Μόνιµης Επιτροπής Τροφίµων, η οποία έχει

συσταθεί µε την απόφαση 69/414/ΕΟΚ» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Μόνιµης Επιτροπής

για την Τροφική Αλυσίδα και την Υγεία των Ζώων», η οποία έχει συσταθεί µε τον κανονισµό

(ΕΚ) αριθ. 178/2002 ».

3) Η υποσηµείωση «ΕΕ L 291, 29.11.1969, σ. 9», διαγράφεται.

4) Στο άρθρο 20, παράγραφος 1, οι λέξεις «Μόνιµη Επιτροπή Τροφίµων» αντικαθίσταται από

τις λέξεις «Μόνιµη Επιτροπή για την Τροφική Αλυσίδα και την Υγεία των Ζώων»,

5) Στο Παράρτηµα I, απαλείφονται οι ενδείξεις «ζαχαρωµένα φρούτα» και «λαχανικά», καθώς

και οι αντίστοιχοι ορισµοί.

6) Παρεµβάλλεται το Παράρτηµα IIΙα, το κείµενο του οποίου παρατίθεται στο Παράρτηµα της

παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ, µέχρι τις ..........................*τις αναγκαίες νοµοθετικές,

κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειµένου :

− να επιτρέπουν την πώληση των προϊόντων που πληρούν τους όρους της παρούσας οδηγίας,

από τις ..............................*,

− να απαγορεύουν την πώληση των προϊόντων που δεν πληρούν τους όρους της παρούσας

οδηγίας, από τις .......................**· ωστόσο, επιτρέπεται η πώληση, έως ότου εξαντληθούν τα

αποθέµατα, των προϊόντων που δεν πληρούν τους όρους της παρούσας οδηγίας, αλλά

διατέθηκαν στην αγορά ή επισηµάνθηκαν πριν από την ηµεροµηνία αυτή.

                                                
* 12 µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** 24 µήνες από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Τα κράτη µέλη πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή
συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς

αυτής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

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

δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

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

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙα

Συστατικά που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφοι 3α, 10 και 11

Σιτηρά που περιέχουν γλουτένη (δηλ. σιτάρι, σίκαλη, κριθάρι, βρώµη, σίτος σπέλτα, σιτηρό kamut

ή οι υβριδικές τους ποικιλίες) και προϊόντα µε βάση τα σιτηρά αυτά

Καρκινοειδή και προϊόντα µε βάση τα καρκινοειδή

Αυγά και προϊόντα µε βάση τα αυγά

Ψάρια και προϊόντα µε βάση τα ψάρια

Αραχίδες και προϊόντα µε βάση τις αραχίδες

Σόγια και προϊόντα µε βάση τη σόγια

Γάλα και προϊόντα µε βάση το γάλα (συµπεριλαµβανοµένης της λακτόζης)

Καρποί µε κέλυφος, δηλ. αµύγδαλα (Amygdalus communis L.), φουντούκια (Corylus avellana),

καρύδια (Juglans regia), καρύδια ανακαρδιωδών (Anacardium occidentale), καρύδια πεκάν (Carya

illinoiesis (Wangenh) K. Koch), καρύδια Βραζιλίας (Bertholletia excelsa), φυστίκια (Pistacia vera),

καρποί µακαδαµίας και καρύδια Κουίνσλαντ (Macadamia ternifolia) και προϊόντα µε βάση τα

ανωτέρω

Σέλινο και προϊόντα µε βάση το σέλινο

Μουστάρδα και προϊόντα µε βάση τη µουστάρδα

Σπόροι σησαµιού και προϊόντα µε βάση τους σπόρους σησαµιού

∆ιοξείδιο του θείου και θειώδεις ενώσεις σε συγκεντρώσεις άνω των 10mg/kg ή 10 mg/litre

εκπεφρασµένο ως SO2.»

________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2003
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0199 (COD)

15514/2/02
REV 2 ADD 1

DENLEG 88
CODEC 1636

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 20 Φεβρουαρίου

2003 για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά
την αναγραφή των συστατικών των τροφίµων

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 7 Σεπτεµβρίου 2001, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση οδηγίας του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, βάσει του άρθρου 95 της Συνθήκης,

σχετικά µε την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/EΚ όσον αφορά την αναγραφή των

συστατικών των τροφίµων 1.

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 16 Ιανουαρίου 2002 2.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ορισµένες τροπολογίες στις 11 Ιουνίου 2002 3.

4. Κατόπιν της γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή διαβίβασε

τροποποιηµένη πρόταση 4 προς το Συµβούλιο στις 4 Σεπτεµβρίου 2002.

5. Στις 20 Φεβρουαρίου 2003, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του σύµφωνα µε το

άρθρο 251 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Με τη Λευκή Βίβλο για την ασφάλεια των τροφίµων, η Επιτροπή είχε αναγγείλει την

πρόθεσή της να προτείνει τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/EΚ, ιδίως ως προς τη

δυνατότητα να µην αναγράφονται τα συστατικά των σύνθετων συστατικών τα οποία

αποτελούν λιγότερο από το 25% του τελικού προϊόντος. Η δυνατότητα αυτή εισήχθη στην

κοινοτική νοµοθεσία πριν από είκοσι και πλέον χρόνια µε το σκεπτικό να µην

επιµηκύνεται ασκόπως ο κατάλογος των συστατικών.

Ωστόσο, καθώς η παραγωγή τροφίµων έγινε πιο περίπλοκη και η κατανάλωση

παρασκευασµένων τροφίµων πιο διαδεδοµένη, οι καταναλωτές εξέφρασαν

επανειληµµένως την επιθυµία τους για καλύτερη ενηµέρωση σχετικά µε τα τρόφιµα που

αγοράζουν, ιδίως σε ό,τι αφορά τη σύνθεσή τους.

                                                
1 ΕΕ C 332 E της 27.11.2001, σ. 257.
2 ΕΕ C 80 της 03.04.2002, σ. 35.
3 έγγρ. 9840/02.
4 ΕΕ C 331 Ε της 31.12.2002, σελ. 188.
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Επιπλέον, αναγνωρίστηκε η ανάγκη να διευθετηθεί το πρόβληµα των τροφικών αλλεργιών,

ζήτηµα το οποίο εµπίπτει στην ασφάλεια των τροφίµων και την υγεία, παρέχοντας στους

καταναλωτές ενηµέρωση για την παρουσία αλλεργιογόνων συστατικών.

Σκοπός της πρότασης συνεπώς είναι το να παρέχεται στον καταναλωτή πληρέστερη
πληροφόρηση σχετικά µε τη σύνθεση των τροφίµων και των αλκοολούχων ποτών, και
ειδικότερα να καταστεί υποχρεωτική η αναγραφή των συστατικών που ενδέχεται να
προκαλέσουν αλλεργίες ή δυσανεξίες.

III. ANΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

A. Γενικές παρατηρήσεις σχετικά µε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

1. Το Συµβούλιο ακολούθησε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής. ∆έχθηκε

� είτε αυτούσιες είτε ως προς την ουσία � τις τέσσερις τροπολογίες του

Κοινοβουλίου, όπως τις παραθέτει η Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της.

2. Το Συµβούλιο έλαβε επίσης υπόψη του τις περισσότερες από τις υπόλοιπες

τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

α) τρεις άλλες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (οι τροπολογίες 8,

9 και 14), οι οποίες δεν είχαν ενσωµατωθεί στην τροποποιηµένη πρόταση

της Επιτροπής έγιναν δεκτές από το Συµβούλιο,

β) όσον αφορά δύο άλλες τροπολογίες (τις τροπολογίες 5 και 13), το

Συµβούλιο προτίµησε, αντί να απαλείψει τη σχετική διάταξη, να περιορίσει

την παρέκκλιση χαµηλώνοντας το επίπεδο κάτω από το οποίο ισχύει η

παρέκκλιση από 5 σε 2%.

3. Ως προς την τροπολογία 10, το Συµβούλιο θεωρεί � όπως και η Επιτροπή � ότι το

θέµα αυτό µπορεί να τεθεί κατά την µελλοντική ενηµέρωση του καταλόγου.
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B. Κύριες καινοτοµίες που εισάγει το Συµβούλιο

1. Οι κύριες καινοτοµίες που εισήχθησαν από το Συµβούλιο αφορούν :

� την υπαγωγή στην οδηγία ορισµένων ουσιών οι οποίες δεν είναι πρόσθετα

τροφίµων αλλά χρησιµοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο και για τον ίδιο σκοπό

όπως τα βοηθητικά επεξεργασίας, και εξακολουθούν να υπάρχουν στο

τελικό προϊόν (πρβλ. πρόταση νέας παραγράφου 4(γ) (iv) του άρθρου 6 της

οδηγίας 2000/13/EΚ),

� την υποχρέωση αναγραφής των συστατικών που προέρχονται από

συστατικό το οποίο απαριθµείται στο παράρτηµα ΙΙΙα µε σαφή αναφορά στην

ονοµασία του συστατικού αυτού, εκτός αν η ονοµασία πώλησης του προϊόντος

διατροφής αναφέρεται σαφώς στο οικείο συστατικό (πρβλ. πρόταση νέας

παραγράφου 10 του άρθρου 6 της οδηγίας 2000/13/EΚ),

2. Έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις καθαρά τεχνικού χαρακτήρα χάριν

αποσαφήνισης του κειµένου της οδηγίας.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η κοινή θέση ανταποκρίνεται σε µεγάλο βαθµό στις κύριες

επιθυµίες που εκφράστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ παράλληλα λαµβάνει

επαρκώς υπόψη την ανησυχία που εξέφρασαν κράτη µέλη, µεταξύ άλλων σχετικά µε τη

δηµόσια υγεία και/ή την κοινοτική εναρµόνιση. Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η κοινή θέση

επιτυγχάνει µια καλή ισορροπία µεταξύ των προϋποθέσεων για την οµαλή λειτουργία της

ενιαίας αγοράς και της προστασίας/ενηµέρωσης του καταναλωτή.
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 10 Φεβρουαρίου 2003 (11.02)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0199 (COD)

5757/1/03
REV 1

DENLEG 3
CODEC 88
OC 2

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την ΕΜΑ / το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 15514/02 DENLEG 88 CODEC 1636
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 11745/02 DENLEG 55 CODEC 1030 - COM (2002) 464 final
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο για την έκδοση οδηγίας

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την
τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά την αναγραφή των
συστατικών των τροφίµων
KOINOI ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ
Προθεσµία διαβουλεύσεων: 11.02.2003

1. To Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία µε ειδική πλειοψηφία κατά τη σύνοδό του
στις 14 και 15 Νοεµβρίου 2002 µε σκοπό τον καθορισµό κοινής θέσης για την ως άνω
οδηγία· η αυστριακή αντιπροσωπία καταψήφισε το κείµενο.

2. ∆εδοµένου ότι το εγκεκριµένο κείµενο, συµπεριλαµβανοµένου του προοιµίου του,
διατυπώθηκε οριστικά από τους γλωσσοµαθείς νοµικούς, η Επιτροπή των Μονίµων
Αντιπροσώπων θα µπορούσε να εισηγηθεί στο Συµβούλιο:

− να καθορίσει κοινή θέση ως προς την ως άνω οδηγία, η οποία περιλαµβάνεται στο
έγγραφο 15514/02 DENLEG 88 CODEC 1636 + REV 1 (nl) + COR 1 (fi) + ADD 2.

− να καταχωρήσει στα πρακτικά του τις δηλώσεις που περιέχονται στο έγγραφο 13913/02

DENLEG 78 CODEC 1390 ADD 1.
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Το σκεπτικό του Συµβουλίου περιλαµβάνεται στο έγγραφο 15514/02 DENLEG 88 CODEC

1636 ADD 1 + ADD 2.

________________________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 5.3.2003
SEC(2003) 252 τελικό

2001/0199 (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 για την τροποποίηση της οδηγίας

2000/13/EK όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίµων
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2001/0199 (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 για την τροποποίηση της οδηγίας

2000/13/EK όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίµων

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο EΚ και το Συµβούλιο
(έγγραφο COM(2001) 433 τελικό -2001 / 0199 COD): 6 Σεπτεµβρίου 2001

Ηµεροµηνία γνώµης της Ευρωπαϊκή Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής: 16 Ιανουαρίου 2002

Ηµεροµηνία γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη
ανάγνωση: 11 Ιουνίου 2002

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης
(COM(2002) 464 τελικό - 2001/0199 (COD)): 3 Σεπτεµβρίου 2002

Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης: 20 Φεβρουαρίου 2003

2- ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η πρόταση της Επιτροπής αποβλέπει να καταστήσει υποχρεωτική µια πολύ πληρέστερη
επισήµανση των συστατικών που υπεισέρχονται στη σύνθεση των τροφίµων, έτσι ώστε να
εξασφαλίσει καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών και να ανταποκριθεί ταυτόχρονα στο
πρόβληµα των αλλεργιών και των τροφικών δυσανεξιών. Προς το σκοπό αυτό, τροποποιεί
τους κανόνες επισήµανσης των συστατικών που προβλέπονται στην οδηγία 2000/13/EK και
περιλαµβάνει κυρίως τα ακόλουθα σηµεία:

� Καταργεί την εξαίρεση από την επισήµανση των συστατικών σύνθετων συστατικών που
αντιπροσωπεύουν λιγότερο από 25% του τελικού προϊόντος, πράγµα το οποίο καθιερώνει
την αρχή της ένδειξης του συνόλου των συστατικών.

� ∆ιατηρεί έναν περιορισµένο αριθµό παρεκκλίσεων για ορισµένα σύνθετα συστατικά που
χρησιµοποιούνται σε µικρές ποσότητες.

� Καταρτίζει κατάλογο συστατικών στα οποία οφείλονται οι περισσότερες περιπτώσεις
αλλεργίας ή τροφικής δυσανεξίας για τα οποία καµία παρέκκλιση από την επισήµανση δεν
γίνεται δεκτή ακόµη, και όταν αυτά τα συστατικά περιέχονται σε αλκοολούχα ποτά.
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� Προβλέπει διαδικασία ενηµέρωσης του καταλόγου που αναφέρεται παραπάνω κατόπιν
γνώµης της ευρωπαϊκής αρχής για την ασφάλεια των τροφίµων.

� Προβλέπει, ως προς τον τρόπο ένδειξης των συστατικών που χρησιµοποιούνται σε µικρές
ποσότητες, µέτρα έτσι ώστε να επιτρέπεται στους παρασκευαστές να συµµορφώνονται
ευκολότερα προς τις επιπλέον θεσπιζόµενες υποχρεώσεις επισήµανσης.

3- ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1. γενικη παρατηρηση

Η κοινή θέση που εξέδωσε το Συµβούλιο µε ειδική πλειοψηφία αποτελεί ισορροπηµένο
συµβιβασµό που περιλαµβάνει τα περισσότερα µέτρα τα προτεινόµενα από την Επιτροπή,
περιορίζοντας παράλληλα την εµβέλεια των προβλεπόµενων παρεκκλίσεων και συµφωνεί µε
τα αιτήµατα τροποποίησης που εισάχθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη
ανάγνωση, στην κατεύθυνση µιας ενίσχυσης της ακρίβειας των πληροφοριών που πρέπει να
εµφαίνονται στην επισήµανση των τροφίµων.

3.2. τροπολογιες του ευρωπαϊκου κοινοβουλιου σε πρωτη αναγνωση

Τροπολογίες που εντάχθηκαν στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής:

Η Επιτροπή ενέταξε στην τροποποιηµένη πρότασή της τις τροπολογίες που ενέκρινε σε
πρώτη ανάγνωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι οποίες έγιναν δεκτές. Αυτές οι
τροπολογίες διατηρούνται στην κοινή θέση µε µορφή η οποία θα έπρεπε να ικανοποιεί το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

∆ιαφορές µεταξύ κοινής θέσης και τροποποιηµένης πρότασης:

– Οι παρεκκλίσεις από την αναγραφή των συστατικών ορισµένων σύνθετων συστατικών
(συστατικά των οποίων η σύνθεση προβλέπεται από την ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία)
και τις λεπτοµέρειες παρουσίασης του καταλόγου συστατικών γίνονται δεκτές µόνο για
συστατικά που αποτελούν λιγότερο από 2% του τελικού προϊόντος, αντί για 5% που
προτείνει η Επιτροπή. Αυτός ο συµβιβασµός εντάσσεται στο πνεύµα ότι αυτό επιθυµούσε
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητώντας την κατάργηση των εν λόγω παρεκκλίσεων, δηλαδή
µια λεπτοµερέστερη πληροφόρηση για τον καταναλωτή, και επιτρέπει τη διατήρηση
κάποιας ευκαµψίας, την οποία ζητά η Επιτροπή, έτσι ώστε να επιτρέπεται στους
παρασκευαστές να αντιµετωπίζουν πολύ πιο αυστηρές υποχρεώσεις από άποψη
επισήµανσης των τροφίµων.

– Η δυνατότητα να µην επαναλαµβάνεται ένα συστατικό µε την προϋπόθεση ότι εµφαίνεται
εξήγηση στην επισήµανση καταργείται. Αυτή η κατάργηση ανταποκρίνεται σε αίτηµα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή είχε διατηρήσει αυτό το µέτρο όµως
λαµβανοµένων υπόψη των πρακτικών δυσκολιών της χρήσης του, δέχεται την κατάργησή
του.

– Ο επανέλεγχος και η ενηµέρωση του καταλόγου των αλλεργιογόνων συστατικών πρέπει
να διενεργούνται συστηµατικά σύµφωνα µε την επιστηµονική πρόοδο και όχι βάσει
διετούς περιοδικότητας. Άλλωστε, η ενηµέρωση του καταλόγου θα µπορεί επίσης να
αφορά, την απόσυρση συστατικών για τα οποία θα µπορεί να αποδειχθεί επιστηµονικά ότι
έχουν χάσει τον αλλεργιογόνο χαρακτήρα τους. Η Επιτροπή προσχώρησε ως προς το
υπόλοιπο στο αίτηµα ορισµένων κρατών µελών να προβεί σε δήλωση ως προς το θέµα
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αυτό. Αυτή η δήλωση επισυνάπτεται. Η Επιτροπή υποστηρίζει το βάσιµο αυτής της
προσέγγισης και καθιερώνει την αρχή µιας αναθεώρησης του καταλόγου εφόσον αυτό
είναι απαραίτητο και η οποία εντάσσεται επίσης στη γραµµή που επιθυµεί το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, του οποίου η τροπολογία ως προς αυτό το θέµα δεν ήταν δυνατό να γίνει
δεκτή στην αρχική µορφή της.

– Το σέλινο και η µουστάρδα καθώς και τα παράγωγα προϊόντα τους προστίθενται στον
κατάλογο των αλλεργιογόνων. Αυτή η προσθήκη συµφωνεί επίσης µε αίτηµα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Επιτροπή κρίνει ότι κάθε προσθήκη στον κατάλογο πρέπει να βασίζεται στη γνώµη της
Επιστηµονικής Επιτροπής από την οποία ζήτησε να καθορίσει κριτήρια µε αυτήν την
προοπτική. ∆έχεται εντούτοις την προσθήκη των δύο αναφερόµενων συστατικών καθόσον
όλα τα κράτη µέλη αναφέρουν αύξηση περιπτώσεων αλλεργίας σ’ αυτά τα τρόφιµα.

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Λαµβανοµένων υπόψη των λόγων που προηγούνται, η Επιτροπή υποστηρίζει την κοινή θέση
που ενέκρινε το Συµβούλιο.

5- ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κατ' αίτηση ορισµένων αντιπροσωπειών στα πλαίσια του Συµβουλίου, η Επιτροπή προέβη
στις ακόλουθες δηλώσεις:

– ∆ήλωση σχετικά µε τη γνώµη που ζητήθηκε από την Επιστηµονική Επιτροπή Τροφίµων.

– ∆ήλωση σχετικά µε τον καθορισµό της κοινοτικής νοµοθεσίας που αναφέρεται στο πρώτο
άρθρο, σηµείο 1 (δ), της κοινής θέσης.

Οι δηλώσεις αυτές επισυνάπτονται στην παρούσα ανακοίνωση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Η Επιτροπή δηλώνει ότι ζήτησε ήδη τη γνώµη της Επιστηµονικής Επιτροπής
Τροφίµων µε σκοπό να προσαρµόσει όσο το δυνατόν περισσότερο το παράρτηµα Ι
(το οποίο θα καταστεί παράρτηµα ΙΙΙα της οδηγίας 2000/13/ΕΚ) εφόσον αυτό
αιτιολογείται από επιστηµονική άποψη. Το αίτηµα αυτό αφορά επίσης όλα τα
συστατικά που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙα, συµπεριλαµβανοµένων των
προϊόντων που προέρχονται από δηµητριακά, καθόσον η Επιστηµονική Επιτροπή
Τροφίµων κλήθηκε να αποφανθεί σχετικά µε τη δυνατότητα να αίρεται ο
αλλεργιογόνος χαρακτήρας ορισµένων παραγώγων συστατικών λόγω της
διαδικασίας παραγωγής τους ή της ενσωµάτωσής τους σε ορισµένα τρόφιµα και να
µπορούν εποµένως αυτά τα προϊόντα να διαγραφούν από το παράρτηµα ΙΙΙα και να
εξαιρούνται από την υποχρέωση επισήµανσης.

2. Η Επιτροπή δηλώνει ότι ως «κοινοτική νοµοθεσία» στο άρθρο 1, παράγραφος 1,
σηµείο δ), νοείται εκείνη που θεσπίζει κανόνες εναρµονισµένης σύνθεσης για
ορισµένα τρόφιµα.

Οι πράξεις που καλύπτονται σήµερα από αυτό τον ορισµό είναι οι οδηγίες σχετικά
µε τα εξής:

– προϊόντα κακάο και σοκολάτας,

– χυµοί φρούτων και ορισµένα παρεµφερή προϊόντα,

– µαρµελάδες εσπεριδοειδών και άλλων φρούτων, ζελέδες.


