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Oδηγία 2003/  /EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

της

σχετικά µε την τροποποίηση της οδηγίας 94/35/ΕΚ για τα γλυκαντικά που προορίζονται

να χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα

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,

Κατόπιν διαβουλεύσεων µε την Επιστηµονική Επιτροπή Τροφίµων, σύµφωνα µε το άρθρο 6 της

οδηγίας 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 την ανθρώπινη διατροφή 3,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης4,

                                                
1 ΕΕ C 262 Ε της 29.10.2002, σ. 429.
2 ΕΕ C 85, 8.4.2003, σ. 34.
3 ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 27. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 94/34/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 237 της 10.9.1994, σ. 1).
4 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10 Απριλίου 2003 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµη στην

Επίσηµη Εφηµερίδα). Κοινή θέση του Συµβουλίου της ....... (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην
Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της .....(δεν δηµοσιεύθηκε
ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα)



9714/1/03 REV 1 GΑ/sp,dch 2
DG I    EL

Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Η οδηγία 94/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 30ής Ιουνίου

1994 για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα 1 ορίζει

κατάλογο γλυκαντικών που επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται στην Κοινότητα και τις

συνθήκες χρήσης τους.

(2) Από το 1996, η Επιστηµονική Επιτροπή Τροφίµων έχει κρίνει αποδεκτά δύο νέα γλυκαντικά,

τη σουκραλόζη και το άλας ασπαρτάµης-ακετοσουλφάµης προς χρήση στα τρόφιµα.

(3) Η γνωµοδότηση της Επιστηµονικής Επιτροπής Τροφίµων για το κυκλαµινικό οξύ και τα µετά

νατρίου και ασβεστίου άλατά του (η οποία οδήγησε στον καθορισµό νέας αποδεκτής

ηµερήσιας δόσης (ΑΗ∆)) και πρόσφατες µελέτες της πρόσληψης κυκλαµινικών ενώσεων

οδηγούν στη µείωση των ανώτατων δόσεων χρήσης του κυκλαµινικού οξέος και των µετά

νατρίου και ασβεστίου αλάτων του.

(4) Ο χαρακτηρισµός ορισµένων κατηγοριών τροφίµων στην οδηγία 94/35/ΕΚ θα πρέπει να

αναπροσαρµοστεί για να ληφθεί υπόψη η οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 2002 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

µελών περί των συµπληρωµάτων διατροφής2 και διάφορες ειδικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί

για ορισµένες οµάδες τροφίµων που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι της οδηγίας

89/398/ΕΟΚ3 του Συµβουλίου.

(5) Η χρήση των συγκεκριµένων προσθέτων τροφίµων ανταποκρίνεται στα γενικά κριτήρια που

ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 89/107/ΕΟΚ.

                                                
1 ΕΕ L 237 της 10.9.1994, σ. 3. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 96/83/ΕΚ (ΕΕ

αριθ. L 48 της 19.02.1997, σ. 16).
2 ΕΕ L 183, 12.7.2002, σ. 51.
3 ΕΕ L 186, 30.6.1989, σ. 27. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία

1999/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ αριθ. L 172, 8.7.1999,
σ. 38).
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(6) Τα άρθρα 53 και 54 του κανονισµού (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 ασφάλειας των

τροφίµων 1 θεσπίζουν διαδικασίες για τη λήψη µέτρων έκτακτης ανάγκης για τρόφιµα που

προέρχονται από την Κοινότητα ή εισάγονται από τρίτη χώρα, εξουσιοδοτούν δε την

Επιτροπή να εγκρίνει τέτοια µέτρα σε καταστάσεις κατά τις οποίες ένα τρόφιµο µπορεί να

αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον και

κατά τις οποίες ο κίνδυνος αυτός δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί ικανοποιητικά από τα µέτρα

που λαµβάνουν το ή τα  οικεία κράτη µέλη.

(7) Τα µέτρα που είναι απαραίτητα για την εφαρµογή της οδηγίας 94/35/ΕΚ θα πρέπει να

θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999

για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 2.

(8) Συνεπώς, η οδηγία 94/35/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

                                                
1 ΕΕ L 31 της 01.02.2002, σ. 1.
2 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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Άρθρο 1

Η οδηγία 94/35/ΕΚ τροποποιείται ως εξής :

(1) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το εξής :

«Άρθρο 4

Με τη διαδικασία του άρθρου 7 είναι δυνατόν να αποφασίζεται :

− όποτε υπάρχει διάσταση απόψεων για το κατά πόσον επιτρέπεται η χρήση γλυκαντικών

σε συγκεκριµένο τρόφιµο δυνάµει της παρούσας οδηγίας, εάν το τρόφιµο αυτό πρέπει

να θεωρείται ότι ανήκει σε µια από τις κατηγορίες που αναφέρονται στην τρίτη στήλη

του Παραρτήµατος,

− κατά πόσον ένα πρόσθετο που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα και επιτρέπεται ως

«όσο αρκεί» χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 2

και

− κατά πόσον µία ουσία είναι γλυκαντικό κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2.»

(2) Στο άρθρο 5 παράγραφος 2 προστίθεται µια τρίτη περίπτωση :

« - άλας ασπαρτάµης ακετοσουλφάµης : «περιέχει πηγή φαινυλαλανίνης».»
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(3) Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το εξής :

«Άρθρο 7

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιµη Επιτροπή για την Τροφική Αλυσίδα και την

Υγεία των Ζώων που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.

178/2002 * (στο εξής αποκαλούµενη «η επιτροπή»).

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και

7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ**, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας

απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/469/ΕΚ**

ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

__________________

* ΕΕ L 31, 1.2.2002, σ. 1.
** Απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των όρων

άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της
17.7.1999, σ. 23).»

(4) Το Παράρτηµα τροποποιείται σύµφωνα µε το Παράρτηµα της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 2

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις

για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία προκειµένου να :

− να επιτρέπεται η εµπορία και η χρήση προϊόντων που είναι σύµφωνα µε την παρούσα

οδηγία στις *το αργότερο,

− να απαγορευθεί η εµπορία και η χρήση προϊόντων που δεν είναι σύµφωνα µε την παρούσα

οδηγία στις ** το αργότερο· ωστόσο, προϊόντα που έχουν διατεθεί στην αγορά ή επισηµανθεί

πριν από αυτή την ηµεροµηνία και δεν είναι σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία µπορούν να

διατίθενται στην αγορά µέχρι να εξαντληθούν τα αποθέµατα.

Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα

οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη  δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της

αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 3

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

                                                
* 12 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας.
** 18 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας.
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Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, [�]

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

[...] [...]

________________________



9714/1/03 REV 1 GA/sp,dch 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG I    EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτηµα της οδηγίας 94/35/ΕΚ τροποποιείται ως εξής :

(1) Στην τρίτη στήλη των πινάκων οι παρακάτω αναφερόµενες κατηγορίες τροφίµων
µετονοµάζονται ως εξής :

(α) Η κατηγορία «παρασκευάσµατα για τον έλεγχο του σωµατικού βάρους που
προορίζονται να αντικαταστήσουν το σύνολο της ηµερήσιας πρόσληψης τροφής ή ένα
επιµέρους γεύµα» σε «τρόφιµα που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε δίαιτες
µειωµένων θερµίδων για απώλεια βάρους, όπως αναφέρονται στην οδηγία 96/8/ΕΚ (EE
L 55, 6.3.1996, σ. 22)»,

(β) Η κατηγορία «πλήρη παρασκευάσµατα και συµπληρώµατα διατροφής για χρήση υπό
ιατρικό έλεγχο» σε «∆ιαιτητικά τρόφιµα ειδικών ιατρικών χρήσεων, όπως ορίζονται
στην οδηγία 1999/21/ΕΚ (ΕΕ L 91, 7.4.1999, σ. 29)»,

(γ) Η κατηγορία «υγρά διαιτητικά συµπληρώµατα» σε «συµπληρώµατα διατροφής όπως
ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ (ΕΕ L 183, 12.7.2002, σ. 51) σε υγρή µορφή»,

(δ) Η κατηγορία «στερεά διαιτητικά συµπληρώµατα» σε «συµπληρώµατα διατροφής, όπως
ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚσε στερεά µορφή»,

(ε) Η κατηγορία «συµπληρώµατα διατροφής/διαιτητικά συµπληρώµατα µε βάση βιταµίνες
ή/και ανόργανα στοιχεία σε σιρόπι ή σε συσκευάσµατα προς µάσηση» σε
«συµπληρώµατα διατροφής όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ µε βάση βιταµίνες
ή/και ανόργανα στοιχεία σε σιρόπι ή σε συσκευάσµατα προς µάσηση».
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(2) Μετά τους πίνακες προστίθενται οι εξής υποσηµειώσεις :

«_______________________
* Οδηγία 96/8/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 1996, σχετικά µε τα τρόφιµα που

προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε δίαιτες µειωµένων θερµίδων για απώλεια βάρους
(ΕΕ L 55, 6.3.1996, σ. 22).

** Οδηγία 1999/21/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 1999, σχετικά µε τα διαιτητικά
τρόφιµα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (ΕΕ L 91, 7.4.1999, σ. 29).

*** Οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου
2002, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί των συµπληρωµάτων
διατροφής (ΕΕ L 183, 12.7.2002, σ. 51).»

(3) Στον αριθµό Ε 951 «ασπαρτάµη» προστίθεται η ακόλουθη κατηγορία στα είδη

ζαχαροπλαστικής :

«- Essoblaten 1000 mg/kg»

(4) Στον αριθµό Ε 952 «κυκλαµινικό οξύ και τα µετά νατρίου και ασβεστίου άλατά του» :

(α) για τις ακόλουθες κατηγορίες τροφίµων, η ανώτατη δόση «400 mg/l» αντικαθίσταται

από τη δόση «250 mg/l»,

− αρωµατισµένα ποτά µε βάση το νερό, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα

σάκχαρα,

− ποτά µε βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυµούς φρούτων, µε µειωµένες

θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα.

(β) οι ακόλουθες κατηγορίες τροφίµων και ανώτατες δόσεις απαλείφονται :
«

«- γλυκίσµατα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 500 mg/kg
- γλυκίσµατα µε βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς, µε µειωµένες

θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
500 mg/kg

- γλυκίσµατα µε βάση άµυλο, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς
πρόσθετα σάκχαρα

500 mg/kg

- τσίχλες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 1500 mg/kg
- ζαχαρώδη µικροπροϊόντα που δροσίζουν την αναπνοή, χωρίς

πρόσθετα σάκχαρα
2500 mg/kg

- παγωτά µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 250 mg/kg»
»
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(5) Προστίθενται οι ακόλουθοι πίνακες :

Αριθµός
ΕΚ

Ονοµασία Τρόφιµα Ανώτατες
δόσεις

E 955 Σουκραλόζη Μη αλκοολούχα ποτά
- αρωµατισµένα ποτά µε βάση το νερό, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς

πρόσθετα σάκχαρα
300 mg/l

- ποτά µε βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυµούς φρούτων, µε
µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

300 mg/l

Επιδόρπια και παρόµοια προϊόντα
- αρωµατισµένα επιδόρπια µε βάση το νερό, µε µειωµένες θερµίδες ή

χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
400 mg/kg

- παρασκευάσµατα µε βάση το γάλα και τα παράγωγά του µε
µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

400 mg/kg

- επιδόρπια µε βάση φρούτα και λαχανικά µε µειωµένες θερµίδες ή
χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

400 mg/kg

- επιδόρπια µε βάση τα αβγά, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα
σάκχαρα

400 mg/kg

- επιδόρπια µε βάση τα δηµητριακά, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς
πρόσθετα σάκχαρα

400 mg/kg

- επιδόρπια µε βάση λιπαρές ουσίες, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς
πρόσθετα σάκχαρα

400 mg/kg

- «σνακς»: αλµυρά και ξερά µεζεδάκια µε βάση το άµυλο ή τα
καρύδια και φουντούκια, προσυσκευασµένα και µε ορισµένες
αρωµατικές ουσίες

200 mg/kg

Είδη ζαχαροπλαστικής
- γλυκίσµατα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 1000 mg/kg
- γλυκίσµατα µε βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς, µε µειωµένες θερµίδες ή

χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
800 mg/kg

- Γλυκίσµατα µε βάση το άµυλο, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα
σάκχαρα

1000 mg/kg

- Χωνάκια και γκοφρέτες, για παγωτό, χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 800 mg/kg
- Essoblaten 800 mg/kg
- πολτοί για επάλειψη µε βάση κακάο, γάλα, ξηρούς καρπούς ή λιπαρές

ουσίες, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
400 mg/kg

- δηµητριακά για το πρόγευµα, µε περιεκτικότητα σε ίνες άνω του 15 %, και
τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 20 % πίτυρα, µε µειωµένες θερµίδες ή
χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

400 mg/kg

- ζαχαρώδη µικροπροϊόντα που δροσίζουν την αναπνοή, χωρίς πρόσθετα
σάκχαρα

2400 mg/kg

- δροσιστικές παστίλιες για το λαιµό έντονα αρωµατισµένες χωρίς πρόσθετα
σάκχαρα

1000 mg/kg

- τσίχλες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 3000 mg/kg
- ζαχαρώδη προϊόντα σε µορφή δισκίων µε µειωµένες θερµίδες 200 mg/kg
- µηλίτης και απίτης 50 mg/l
- ποτά που συνίστανται σε µείγµα µπίρας, µηλίτη, απίτη, οινοπνευµατωδών ή

κρασιού και µη αλκοολούχων ποτών
250 mg/l

- οινοπνευµατώδη ποτά µε περιεκτικότητα αλκοόλης κάτω του 15 % κατ�
όγκο

250 mg/l

- µπίρες χωρίς αλκοόλη ή µε περιεκτικότητα σε αλκοόλη που δεν υπερβαίνει
το 1,2% κατ� όγκο

250 mg/l

- «Bière de table/Tafelbier/Table Beer» (περιεκτικότητος κάτω των 6 % σε
ζυθογλεύκος) εκτός της «Obergäriges Einfachbier»

250 mg/l

- µπίρες ελάχιστης οξύτητας 30 χιλιοϊσοδύναµων εκφραζοµένης σε NaOH 250 mg/l
- µπίρες µαύρες του τύπου «oud bruin» 250 mg/l
- µπίρα µε µειωµένες θερµίδες 10 mg/l
- παγωτά µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 320 mg/kg
- φρούτα σε κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς

πρόσθετα σάκχαρα
400 mg/kg

- γλυκά κουταλιού, ζελέ, µαρµελάδες µε µειωµένες θερµίδες 400 mg/kg
- οπωροσκευάσµατα και σκευάσµατα λαχανικών µε µειωµένες θερµίδες 400 mg/kg
- γλυκόξινα διατηρηµένα φρούτα και λαχανικά 180 mg/kg
- Feinkostsalat 140 mg/kg
- ψάρια, µαλακόστρακα και µαλάκια, διατηρηµένα σε γλυκόξινο µέσο και

µαρινάτα
120 mg/kg



9714/1/03 REV 1 GA/sp,dch 4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG I    EL

- σούπες µε µειωµένες θερµίδες 45 mg/l
- σάλτσες 450 mg/kg
- µουστάρδα 140 mg/kg
- εκλεκτά αρτοσκευάσµατα για ειδική διατροφή 700 mg/kg
- τρόφιµα που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε δίαιτες µειωµένων

θερµίδων για απώλεια βάρους, όπως αναφέρονται στην οδηγία 1996/8/ΕΚ
320 mg/kg

- διαιτητικά τρόφιµα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όπως ορίζονται στην
οδηγία 1999/21/ΕΚ

400 mg/kg

- συµπληρώµατα διατροφής, όπως ορίζεται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ, σε υγρή
µορφή

240 mg/kg

- συµπληρώµατα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ, σε
στερεά µορφή

800 mg/kg

- Συµπληρώµατα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ, µε
βάση βιταµίνες ή/και ανόργανα στοιχεία σε σιρόπι ή σε συσκευάσµατα προς
µάσηση,

2400 mg/kg
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Αριθµός
ΕΚ

Ονοµασία Τρόφιµα Ανώτατες δόσεις
*

E 962 Άλας
ασπαρτάµης-
ακετοσουλ-
φάµης

Μη αλκοολούχα ποτά
- αρωµατισµένα ποτά µε βάση το νερό, µε µειωµένες θερµίδες ή

χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
350 mg/l (α)

- ποτά µε βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυµούς φρούτων,
µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

350 mg/l (α)

Επιδόρπια και παρόµοια προϊόντα
- αρωµατισµένα επιδόρπια µε βάση το νερό, µε µειωµένες θερµίδες

ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
350 mg/kg (α)

- παρασκευάσµατα µε βάση το γάλα και τα παράγωγά του µε
µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

350 mg/kg (α)

- επιδόρπια µε βάση φρούτα και λαχανικά µε µειωµένες θερµίδες ή
χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

350 mg/kg (α)

- επιδόρπια µε βάση τα αβγά, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς
πρόσθετα σάκχαρα

350 mg/kg (α)

- επιδόρπια µε βάση τα δηµητριακά, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς
πρόσθετα σάκχαρα

350 mg/kg (α)

- επιδόρπια µε βάση λιπαρές ουσίες, µε µειωµένες θερµίδες ή 
χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

350 mg/kg (α)

- «σνακς»: αλµυρά και ξερά µεζεδάκια µε βάση το άµυλο ή
καρύδια και φουντούκια, προσυσκευασµένα και µε ορισµένες
αρωµατικές ουσίες

500 mg/kg (β)

Είδη ζαχαροπλαστικής
- γλυκίσµατα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 500 mg/kg (α)
- γλυκίσµατα µε βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς, µε µειωµένες

θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
500 mg/kg (α)

- γλυκίσµατα µε βάση το άµυλο, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς
πρόσθετα σάκχαρα

1000 mg/kg (α)

- Essoblaten 1000 mg/kg (α)
- πολτοί για επάλειψη µε βάση κακάο, γάλα, ξηρούς καρπούς ή

λιπαρές ουσίες, µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα
σάκχαρα

1000 mg/kg (α)

- δηµητριακά για το πρόγευµα, µε περιεκτικότητα σε ίνες άνω του
15 %, και τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 20 % πίτυρα, µε
µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

1000 mg/kg (α)

- ζαχαρώδη µικροπροϊόντα που δροσίζουν την αναπνοή, χωρίς
πρόσθετα σάκχαρα

2500 mg/kg (α)

- τσίχλες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 2000 mg/kg (α)
- µηλίτης και απίτης 350 mg/l (α)
- ποτά που συνίστανται σε µείγµα µπίρας, µηλίτη, απίτη,

οινοπνευµατωδών ή κρασιού και µη αλκοολούχων ποτών
350 mg/l (α)

- οινοπνευµατώδη ποτά µε περιεκτικότητα αλκοόλης κάτω του 15
% κατ� όγκο

350 mg/kg (α)

- µπίρες χωρίς αλκοόλη ή µε περιεκτικότητα σε αλκοόλη που δεν
υπερβαίνει το 1,2 % κατ� όγκο

350 mg/kg (α)

- «Bière de table/Tafelbier/Table Beer» (περιεκτικότητος κάτω των
6 % σε ζυθογλεύκος) εκτός της «Obergäriges Einfachbier»

350 mg/kg (α)

- µπίρες ελάχιστης οξύτητας 30 χιλιοϊσοδύναµων εκφραζοµένης σε
NaOH

350 mg/kg (α)

- µπίρες µαύρες του τύπου «oud bruin» 350 mg/kg (α)
- µπίρα µε µειωµένες θερµίδες 25 mg/kg (β)
- παγωτά µε µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα 800 mg/kg (β)
- φρούτα σε κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία, µε µειωµένες θερµίδες ή

χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
350 mg/kg (α)

                                                
* Οι ανώτατες δόσεις για το άλας ασπαρτάµης-ακετοσουλφάµης προκύπτουν από τις ανώτατες δόσεις για τα επί µέρους

συστατικά της ασπαρτάµης (Ε 951) και ακετοσουλφάµης-Κ (Ε 950). ∆εν πρέπει να υπάρχει υπέρβαση των επί µέρους
ανωτάτων δόσεων για την ασπαρτάµη (Ε 951) και την ακετοσουλφάµη-Κ (Ε 950) µε τη χρήση του άλατος ασπαρτάµης-
ακετοσουλφάµης, είτε µόνου του είτε σε συνδυασµό µε το Ε950 ή το Ε951. Τα όρια της στήλης αυτής εκφράζονται είτε ως
(α) ισοδύναµα ακετοσουλφαµικού καλίου είτε ως (β) ισοδύναµα ακετοσουλφάµης.
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- γλυκά κουταλιού, ζελέ, µαρµελάδες µε µειωµένες θερµίδες 1000 mg/kg (β)
- οπωροσκευάσµατα µε µειωµένες θερµίδες 350 mg/kg (α)
- γλυκόξινα διατηρηµένα φρούτα και λαχανικά 200 mg/kg (β)
- Feinkostsalat 350 mg/kg (β)
- ψάρια, µαλακόστρακα και µαλάκια, διατηρηµένα σε γλυκόξινο

µέσο και µαρινάτα
200 mg/kg (α)

- σούπες µε µειωµένες θερµίδες 110 mg/l (β)
- σάλτσες 350 mg/kg (β)
- µουστάρδα 350 mg/kg (β)
- εκλεκτά αρτοσκευάσµατα για ειδική διατροφή 1000 mg/kg (α)
- Τρόφιµα που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε δίαιτες

µειωµένων θερµίδων για απώλεια βάρους, όπως αναφέρονται
στην οδηγία 1996/8/ΕΚ

450 mg/kg (α)

- ∆ιαιτητικά τρόφιµα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, όπως
ορίζονται στην οδηγία 1999/21/ΕΚ

450 mg/kg (α)

- Συµπληρώµατα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία
2002/46/ΕΚ, σε υγρή µορφή

350 mg/kg (α)

- Συµπληρώµατα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία
2002/46/ΕΚ, σε στερεά µορφή

500 mg/kg (α)

- Συµπληρώµατα διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία
2002/46/ΕΚ, µε βάση βιταµίνες ή/και ανόργανα στοιχεία σε
σιρόπι ή σε συσκευάσµατα προς µάσηση,

2000 mg/kg (α)

»
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Θέµα : Κοινή θέση που υιοθέτησε το Συµβούλιο στις 25 Ιουνίου 2003 για την έκδοση

οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί
την οδηγία 94/35/EΚ για τα γλυκαντικά που προορίζονται να
χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 11 Ιουλίου 2002, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση οδηγίας του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, µε βάση το άρθρο 95 της Συνθήκης,

που τροποποιεί την οδηγία 94/35/EΚ για τα γλυκαντικά που προορίζονται να

χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα1.

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και το Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσαν τη

γνώµη τους για την πρόταση αυτή στις 11 ∆εκεµβρίου 20022 και στις

10 Απριλίου 20033, αντίστοιχα.

3. Εν συνεχεία της γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή υπέβαλε, στις

19 Μαΐου 2003, τροποποιηµένη πρόταση4 στο Συµβούλιο.

4. Στις 25 Ιουνίου 2003, το Συµβούλιο υιοθέτησε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το

άρθρο 251 της Συνθήκης.

II. ΣΤΟΧΟΣ

Στη Λευκή Βίβλο για την Ασφάλεια των Τροφίµων, η Επιτροπή είχε αναγγείλει την πρόθεσή

της να προτείνει την τροποποίηση της οδηγίας 94/35/EΚ, µε στόχο την ενηµέρωση και

αναθεώρηση του καταλόγου των γλυκαντικών που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα

τρόφιµα.

Ως εκ τούτου, και µε βάση τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές και επιστηµονικές εξελίξεις, η

πρόταση αποσκοπεί κυρίως στην έγκριση δύο νέων γλυκαντικών (σουκραλόζη και άλας

ασπαρτάµης και ακετοσουλφάµης) και στην παρακολούθηση των εγκεκριµένων γλυκαντικών

(µείωση της πρόσληψης κυκλαµικών παραγώγων).

                                                
1 ΕΕ C 262 E της 29.10.2002, σ. 429.
2 ΕΕ C 85 της 08.04.2003, σ. 34.
3 Έγγρ. 8306/03.
4 Έγγρ. 9753/03.
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III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

A. Γενικές παρατηρήσεις σχετικά µε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

1. Το Συµβούλιο έκανε δεκτές � είτε αυτολεξεί είτε επί της ουσίας � τις δύο

τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (δηλ. τις τροπολογίες 1 και 6) ως

έχουν στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής. Ωστόσο, τροποποίησε σε

18 µήνες από την έναρξη ισχύος την προθεσµία απαγόρευσης της χρήσης των

προϊόντων που δεν είναι σύµφωνα µε την οδηγία.

2. Επίσης, το Συµβούλιο αποδέχθηκε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής

µειώνοντας σε 250 mg/l τα επιτρεπόµενα όρια των κυκλαµικών παραγώγων για

ποτά µε βάση το νερό καθώς και για ποτά µε βάση το γάλα ή χυµούς φρούτων,

όπως ακριβώς πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρόλο που το όριο αυτό

είναι µεγαλύτερο των 100 mg/l που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η

Επιτροπή σε δήλωσή της προς καταχώρηση στα πρακτικά αναλαµβάνει να

παρακολουθεί τις ανώτατες δόσεις για τις εν λόγω ουσίες και να συνεκτιµά,

µεταξύ άλλων, τα στοιχεία που θα παράσχουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις

προσλήψεις.

3. Όσον αφορά τις υπόλοιπες τροπολογίες το Συµβούλιο, όπως και η Επιτροπή,

θεωρεί ότι ορισµένα από τα θέµατα που τίθενται µε τις τροπολογίες αυτές θα

µπορούσαν να εξεταστούν στο πλαίσιο της µελλοντικής επικαιροποίησης της

νοµοθεσίας5.

                                                
5 Βλ. το σχέδιο δήλωσης της Επιτροπής προς καταχώρηση στα πρακτικά :

«Η Επιτροπή αναλαµβάνει να εξετάσει, εντός τεσσάρων ετών, τα πορίσµατα των µελετών
κατανάλωσης της σουκραλόζης, τα οποία θα παράσχουν τα κράτη µέλη µε τη διαδικασία που
ακολουθείται για την έκθεση σχετικά µε την κατανάλωση προσθέτων για τρόφιµα, η οποία
υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2001.»
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B. Σηµαντικότερες καινοτοµίες που εισάγει το Συµβούλιο

1. Οι σηµαντικότερες καινοτοµίες που εισάγει το Συµβούλιο σχετικά µε την

τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής αφορούν τα εξής :

- αποσαφήνιση της διατύπωσης του άρθρου 4 της οδηγίας 94/35/EΚ, ιδίως

όσον αφορά τη χρήση ενός προσθέτου που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα

και επιτρέπεται ως «quantum satis» (όσον αρκεί) (άρθρο 1 παρ. 1),

- υποχρέωση επισήµανσης όσον αφορά το άλας ασπαρτάµης και

ακετοσουλφάµης (άρθρο 1 παρ. 2),

- απλούστευση της διάταξης του πίνακα στο παράρτηµα σχετικά µε την

ανώτατη δόση για το άλας ασπαρτάµης-ακετοσουλφάµης, ώστε τα όρια να

εκφράζονται είτε ως ισοδύναµα ακετοσουλφαµικού καλίου είτε ως

ισοδύναµα ασπαρτάµης.

2. Έχουν επέλθει και άλλες αµιγώς τεχνικού χαρακτήρα τροποποιήσεις, οι οποίες

αποσκοπούν στην αποσαφήνιση του κειµένου της οδηγίας (ιδίως όσον αφορά τη

µετονοµασία ορισµένων κατηγοριών και τροφίµων στο παράρτηµα, εν συνεχεία

της έκδοσης µιας σειράς οδηγιών από το 1994 και εξής).

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το Συµβούλιο θεωρεί ότι µε την κοινή θέση εξασφαλίζεται περαιτέρω εναρµόνιση, ενώ

παράλληλα λαµβάνονται υπόψη οι κυριότερες ανησυχίες που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο µε σκοπό, ιδίως, την προστασία της δηµόσιας υγείας και την παροχή καλύτερης

πληροφόρησης στους καταναλωτές.

_____________________



10422/03 ΘΛ/απ 1
DG I    EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 20 Ιονίου 2003 (24.06)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2002/0152 (COD)

10422/03

DENLEG 31
CODEC 825

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την ΕΜΑ/το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 9237/03 DENLEG 22 CODEC 624
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 9753/03 DENLEG 27 CODEC 716
Θέµα : Υιοθέτηση από το Συµβούλιο κοινής θέσης, για την έκδοση οδηγίας του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την τροποποίηση
της οδηγίας 94/35/ΕΚ για τα γλυκαντικά που προορίζονται να
χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα

1. Κατά τη σύνοδό του στις 19 Μαΐου 2003, το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία

όσον αφορά την υιοθέτηση κοινής θέσης για την ανωτέρω οδηγία.

2. ∆εδοµένου ότι έχει ολοκληρωθεί η τελική διατύπωση του κειµένου, καθώς και του

προοιµίου, από τους Γλωσσοµαθείς Νοµικούς, η Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων

µπορεί να εισηγηθεί στο Συµβούλιο :

− να υιοθετήσει, κατά την έννοια του τρίτου εδαφίου, του άρθρου 251, παράγραφος 2 της

Συνθήκης, κοινή θέση ως προς την ανωτέρω οδηγία όπως εκτίθεται στο έγγραφο

9714/03 DENLEG 26 CODEC 709 OC 307 + COR 1 (de) + COR 2 (fr), και να εγκρίνει

το σχέδιο σκεπτικού του Συµβουλίου που εκτίθεται στο έγγραφο 9714/03 DENLEG 26

CODEC 709 OC 307 ADD 1,

− να εγκρίνει την καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου, της δήλωσης που

περιλαµβάνεται στο ADD 1 REV 1 του παρόντος σηµειώµατος.

_____________





10422/03 ADD 1 REV 1 ΑΙ/ακζ/ΓΓ 1
DG I    EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2003 (24.06)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2002/0152 (COD)

10422/03
ADD 1 REV 1

DENLEG 31
CODEC 825

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α»
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την ΕΜΑ/το Συµβούλιο
Θέµα : Καθορισµός κοινής θέσης του Συµβουλίου για την έκδοση της οδηγίας του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την τροποποίηση
της οδηγίας 94/35/ΕΚ για τα γλυκαντικά που προορίζονται να
χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα

∆ηλώσεις προς καταχώρηση στα πρακτικά

1. «Η Επιτροπή αναλαµβάνει να εξετάσει, εντός τεσσάρων ετών, τα πορίσµατα των µελετών

κατανάλωσης της σουκραλόζης, τα οποία θα παράσχουν τα κράτη µέλη µε τις διαδικασίες

που ακολουθούνται για την έκθεση σχετικά µε την κατανάλωση προσθέτων τροφίµων η

οποία υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2001.»

2. «Η Επιτροπή αναλαµβάνει να ελέγχει τακτικά τις ανώτατες δόσεις χρήσης του κυκλαµινικού

οξέος Ε952 και των µετά νατρίου και ασβεστίου αλάτων του λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ

άλλων, τις πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις προσλαµβανόµενες

δόσεις.»

________________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 2.7.2003
SEC(2003) 783 τελικό

2002/0152 (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 σχετικά µε την τροποποίηση της
οδηγίας 94/35/ΕΚ για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα

τρόφιµα
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2002/0152 (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 σχετικά µε την τροποποίηση της
οδηγίας 94/35/ΕΚ για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα

τρόφιµα

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η πρόταση (έγγραφο COM(2002)375 τελικό - 2002/0152 (COD)):
διαβιβάστηκε στο ΕΚ και στο Συµβούλιο στις: 11 Ιουλίου 2002

Η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις: 11 ∆εκεµβρίου 2002

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση στις: 10 Απριλίου 2003

Η τροποποιηµένη πρόταση υποβλήθηκε στις: 16 Μαΐου 2003

Η πολιτική συµφωνία επί της κοινής θέσης επιτεύχθηκε (µε οµοφωνία)
στις: 19 Μαΐου 2003

Η κοινή θέση εγκρίθηκε: 25 Ιουνίου 2003

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σκοπός της πρότασης της Επιτροπής είναι η προσαρµογή της οδηγίας 94/35/EK για
τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα στις πρόσφατες
τεχνικές και επιστηµονικές εξελίξεις. Για τον σκοπό αυτό προβλέπει:

– την έγκριση δύο νέων γλυκαντικών, της σουκραζόλης και του άλατος
ασπαρτάµης, ακετοσουλφάµης ύστερα από την έκδοση θετικών γνωµών από
την επιστηµονική επιτροπή τροφίµων.

– τη µείωση της πρόσληψης ενός ήδη εγκεκριµένου γλυκαντικού, των
κυκλαµικών παραγώγων, ύστερα από γνωµοδότηση της επιστηµονικής
επιτροπής τροφίµων η οποία µειώνει την ΑΗΠ (αποδεκτή ηµερήσια
πρόσληψη) για την εν λόγω ουσία.

– την ανάθεση στην Επιτροπή της αρµοδιότητας να αποφασίζει εάν µια ουσία
µπορεί να θεωρείται γλυκαντική υπό την έννοια της οδηγίας.
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– την αποσαφήνιση της έννοιας της κατηγορίας τροφίµων «εκλεκτά
αρτοσκευάσµατα προοριζόµενα για ειδική διατροφή», η οποία δεν αποτελεί
αντικείµενο οµοιόµορφης ερµηνείας στα κράτη µέλη.

3. ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1 Γενικές παρατηρήσεις

Η κοινή θέση βασίζεται στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, η οποία έλαβε
υπόψη αρκετές τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχει εγκριθεί
οµόφωνα από το Συµβούλιο.

Η Επιτροπή αποδέχτηκε δύο τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
στην πρώτη ανάγνωση. Η κοινή θέση λαµβάνει υπόψη τη µία από αυτές τις δύο
τροπολογίες. Η κοινή θέση δεν περιλαµβάνει τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου που απέρριψε η Επιτροπή. Επιπλέον αλλαγές έχουν περιληφθεί στην
κοινή θέση ως αποτέλεσµα των συζητήσεων που πραγµατοποιήθηκαν στο
Συµβούλιο.

Εξάλλου, όπως αναφέρεται ανωτέρω, η Επιτροπή και το Συµβούλιο κινήθηκαν προς
την κατεύθυνση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το ανώτατο
επιτρεπόµενο επίπεδο κυκλαµικών παραγώγων στα µη αλκοολούχα ποτά και στα
ποτά µε βάση το γάλα ή χυµούς φρούτων.

3.2 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

Η Επιτροπή αποδέχτηκε δύο τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χωρίς
αλλαγές: Μία σχετικά µε την αιτιολογικά σκέψη για τα κυκλαµικά παράγωγα και µία
σχετικά µε τις καθυστερήσεις στη µεταφορά της οδηγίας. Η κοινή θέση υιοθετεί την
τροπολογία σχετικά µε την αιτιολογική σκέψη για τα κυκλαµικά παράγωγα.

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε µία ακόµα τροπολογία µε την οποία µειώνεται η ΑΗΠ για
τα κυκλαµικά παράγωγα στα µη αλκοολούχα ποτά σε 100 mg/l και επεκτείνεται η
µείωση αυτή στα ποτά µε βάση το γάλα ή τους χυµούς φρούτων. Η Επιτροπή δεν
µπόρεσε να αποδεχτεί την τιµή που ενέκρινε το Κοινοβούλιο. Ωστόσο, η Επιτροπή
στην τροποποιηµένη πρόταση πρότεινε περαιτέρω µείωση και επέκτεινε αυτήν την
µείωση στα ποτά µε βάση το γάλα ή τους χυµούς φρούτων (250 mg/l). Η κοινή θέση
ακολουθεί την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής στο σηµείο αυτό.

3.3. Επιπλέον αλλαγές που περιλαµβάνονται στην κοινή θέση

Επιτροπολογία

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει την ανάθεση στην Επιτροπή της αρµοδιότητας
να αποφασίζει εάν µια ουσία µπορεί να θεωρείται γλυκαντικό υπό την έννοια της
οδηγίας. Η κοινή θέση προτείνει επιπλέον την ανάθεση στην Επιτροπή της
αρµοδιότητας να αποφασίζει εάν ένα γλυκαντικό χρησιµοποιείται σωστά σύµφωνα
µε την αρχή quantum satis (δηλ. σύµφωνα µε την ορθή παρασκευαστική πρακτική).
Η Επιτροπή µπορεί να υποστηρίξει αυτήν την αλλαγή.
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Επισήµανση του άλατος ασπαρτάµης και ακετοσουλφάµης

Η οδηγία για τα γλυκαντικά προβλέπει ότι η επισήµανση των επιτραπέζιων
γλυκαντικών που περιέχουν ασπαρτάµη πρέπει να φέρει την ακόλουθη
προειδοποίηση «περιέχει πηγή φαινυλαλανίνης». Η κοινή θέση προτείνει να
αναφέρεται ρητά ότι αυτή η προειδοποίηση πρέπει επίσης να εµφανίζεται στην
επισήµανση των επιτραπέζιων γλυκαντικών που περιέχουν άλας ασπαρτάµης και
ακετοσουλφάµης. Μολονότι η Επιτροπή θεωρεί ότι οι διατάξεις της οδηγίας
καλύπτουν ήδη την περίπτωση αυτή, η Επιτροπή µπορεί να αποδεχτεί αυτή τη
διευκρίνηση.

Περίοδος µεταφοράς

Η κοινή θέση αποκλίνει από την τροποποιηµένη πρόταση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής καθώς προβλέπει προθεσµία 18, αντί 12, µηνών για την απαγόρευση
εµπορίας και χρήσης προϊόντων που δεν είναι σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία. Η
Επιτροπή µπορεί να αποδεχτεί αυτήν την προθεσµία.

Τροποποίηση της ονοµασίας ορισµένων κατηγοριών τροφίµων

Οι ονοµασίες ορισµένων κατηγοριών τροφίµων στην οδηγία 94/35/EK έχουν
προσαρµοστεί στην κοινή θέση ώστε να ληφθεί υπόψη η οδηγία 2002/46/EK περί
των συµπληρωµάτων διατροφής και ειδικές οδηγίες που εγκρίθηκαν για ορισµένες
οµάδες τροφίµων τα οποία περιλαµβάνονται στον κατάλογο του παραρτήµατος Ι της
οδηγίας 89/398/EK του Συµβουλίου σχετικά µε τα τρόφιµα που προορίζονται για
ειδική διατροφή. Η Επιτροπή συµφωνεί µε αυτές τις τροποποιήσεις.

Όσον αφορά την αλλαγή της ονοµασίας της κατηγορίας τροφίµων «εκλεκτά
αρτοσκευάσµατα προοριζόµενα για ειδική διατροφή», το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να
συµφωνήσει µε την πρόταση της Επιτροπής ούτε µε εναλλακτική διατύπωση. Για το
λόγο αυτό, η κοινή θέση δεν περιλαµβάνει την πρόταση της Επιτροπής να
αποσαφηνιστεί η διατύπωση αυτής της κατηγορίας τροφίµων. Η Επιτροπή
συµφωνεί.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

∆εδοµένων των ανωτέρω σχολίων, η Επιτροπή συµφωνεί µε την κοινή θέση του
Συµβουλίου προκειµένου να εγκριθεί οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 94/35/EK για τα γλυκαντικά που
προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα.

5. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οι δηλώσεις της Επιτροπής για τα πρακτικά του Συµβουλίου επισυνάπτονται στο
παράρτηµα της παρούσας ανακοίνωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Για το σηµείο 4 (α) του παραρτήµατος

«Η Επιτροπή αναλαµβάνει να παρακολουθεί την αποδεκτή ηµερήσια πρόσληψη του ε 952
κυκλαµικού οξέος, του νατρίου και του ασβεστίου λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων, τις
πληροφορίες σχετικά µε την πρόσληψη από τα κράτη µέλη.»

Για το σηµείο 5 του παραρτήµατος

«Η Επιτροπή αναλαµβάνει να εξετάσει εντός περιόδου τεσσάρων ετών τα αποτελέσµατα
µελέτης για την κατανάλωση σουκραζόλης που θα υποβάλουν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις
διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την εκπόνηση της έκθεσης σχετικά µε την κατανάλωση
προσθέτων τροφίµων η οποία υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2001.»


