
  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
2004 2009 

Έγγραφο συνόδου 

C6-0017/2006 
2003/0262(COD) 

EL 
19/01/2006 
 
 
 

Κοινή θέση 
 
Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 8 ∆εκεµβρίου 2005 για την έκδοση 
του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την προσθήκη 
βιταµινών και ανόργανων συστατικών και ορισµένων άλλων ουσιών στα τρόφιµα 
 
 
 
  Έγγρ. 09857/3/2005 
  δηλώσεις 
  14793/2005  
  COM(2006)0001 

 
 

EL EL 





 

 
9857/3/05 REV 3  GA/dch,eko  
 DG I  EL 

   

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 Βρυξέλλες, 8 ∆εκεµβρίου 2005 
(OR. en) 

∆ιοργανικός φάκελος: 
2003/0262 (COD) 

 

9857/3/05  
REV 3 
 
  
 

  
DENLEG 24 
SAN 135 
CODEC 480 
OC 381 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
Θέµα: Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 8 ∆εκεµβρίου 

2005 για την έκδοση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου για την προσθήκη βιταµινών και ανόργανων 
συστατικών και ορισµένων άλλων ουσιών στα τρόφιµα 



 

 
9857/3/05 REV 3  GA/dch,eko 1 
 DG I  EL 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ. …/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 

για την προσθήκη βιταµινών και ανόργανων συστατικών και 

ορισµένων άλλων ουσιών 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 Επιτροπής1, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2, 

Ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται από το άρθρο 251 της Συνθήκης,3 

                                                 

1 ΕΕ C 112, 30.4.2004, σ. 44. 
2 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2005(δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα). 
3 Κοινή θέση του Συµβουλίου της.........(δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … . 
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Εκτιµώντας ότι: 

(1) Υπάρχει ευρύ φάσµα θρεπτικών ουσιών και άλλων συστατικών που επιτρέπεται να 

χρησιµοποιηθούν στην παρασκευή των τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, 

των βιταµινών, των ανόργανων συστατικών, συµπεριλαµβανοµένων των ιχνοστοιχείων, των 

αµινοξέων, των απαραίτητων λιπαρών οξέων, των ινών, διαφόρων φυτών και εκχυλισµάτων 

φυτών. Η προσθήκη τους στα τρόφιµα διέπεται στα κράτη µέλη από διαφορετικούς 

εθνικούς κανόνες που εµποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των προϊόντων, 

δηµιουργούν άνισους όρους ανταγωνισµού και, ως εκ τούτου, έχουν άµεσες επιπτώσεις στη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει εποµένως, να θεσπιστούν κοινοτικοί κανόνες 

οι οποίοι να εναρµονίζουν τις εθνικές διατάξεις που συνδέονται µε την προσθήκη βιταµινών 

και ανόργανων συστατικών και ορισµένων άλλων ουσιών στα τρόφιµα. 

(2) Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι η ρύθµιση της προσθήκης βιταµινών και ανόργανων 

συστατικών στα τρόφιµα και της χρήσης ορισµένων άλλων ουσιών ή συστατικών που 

περιέχουν ουσίες άλλες πέραν των βιταµινών και των ανόργανων συστατικών, οι οποίες 

προστίθενται στα τρόφιµα ή χρησιµοποιούνται στην παρασκευή τροφίµων υπό συνθήκες 

που οδηγούν στην πρόσληψη ποσοτήτων οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ εκείνες που 

ευλόγως αναµένεται να προσληφθούν υπό κανονικές συνθήκες κατανάλωσης στο πλαίσιο 

µιας ισορροπηµένης και ποικίλης διατροφής και/ ή θα αποτελούσαν άλλως δυνητικό 

κίνδυνο για τους καταναλωτές. Όταν δεν υπάρχουν συγκεκριµένοι κοινοτικοί κανόνες που 

να απαγορεύουν ή να περιορίζουν την χρήση ουσιών ή συστατικών που περιέχουν ουσίες 

άλλες πέραν των βιταµινών ή των ανόργανων συστατικών δυνάµει του παρόντος 

κανονισµού ή δυνάµει άλλων συγκεκριµένων κοινοτικών διατάξεων, επιτρέπεται να 

εφαρµόζονται οι σχετικοί εθνικοί κανόνες, τηρουµένης της Συνθήκης. 
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(3) Ορισµένα κράτη µέλη απαιτούν την υποχρεωτική προσθήκη µερικών βιταµινών και 

ανόργανων συστατικών σε ορισµένα συνήθη τρόφιµα, για λόγους που υπαγορεύονται από 

την προφύλαξη της δηµόσιας υγείας. Οι λόγοι αυτοί µπορεί να είναι σηµαντικοί σε εθνικό ή 

και σε περιφερειακό επίπεδο αλλά δεν θα συνηγορούσαν σήµερα υπέρ της εναρµόνισης της 

υποχρεωτικής προσθήκης θρεπτικών ουσιών σε ολόκληρη την Κοινότητα. Ωστόσο, εάν και 

όταν αυτό καταστεί κατάλληλο, οι διατάξεις αυτές θα µπορούσαν να εγκριθούν σε 

κοινοτικό επίπεδο. Εν τω µεταξύ, θα ήταν χρήσιµο να συλλεχθούν πληροφορίες για τα 

εθνικά αυτά µέτρα. 

(4) Οι βιταµίνες και τα ανόργανα συστατικά µπορούν να προστίθενται στα τρόφιµα 

προαιρετικά από τους παρασκευαστές τροφίµων ή πρέπει να προστίθενται ως διατροφικές 

ουσίες όπως προβλέπεται από την ειδική κοινοτική νοµοθεσία. Μπορούν επίσης να 

προστίθενται για τεχνολογικούς σκοπούς ως πρόσθετα, χρωστικές, αρωµατικές ύλες ή για 

άλλες τέτοιες χρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των εγκεκριµένων οινολογικών πρακτικών 

και διαδικασιών που προβλέπονται από τη σχετική κοινοτική νοµοθεσία. Ο παρών 

κανονισµός θα πρέπει να εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των ειδικών κοινοτικών κανόνων 

σχετικά µε την προσθήκη ή τη χρήση βιταµινών και ανόργανων συστατικών σε 

συγκεκριµένα προϊόντα ή οµάδες προϊόντων ή την προσθήκη τους για σκοπούς άλλους από 

αυτούς του παρόντος κανονισµού. 

(5) ∆εδοµένου ότι λεπτοµερείς κανόνες για τα συµπληρώµατα διατροφής που περιέχουν 

βιταµίνες και ανόργανα συστατικά έχουν θεσπιστεί µε την οδηγία 2002/46/EK του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002, για την προσέγγιση 

των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί των συµπληρωµάτων διατροφής1, οι διατάξεις του 

παρόντος κανονισµού όσον αφορά τις βιταµίνες και τα ανόργανα στοιχεία δεν θα πρέπει να 

εφαρµόζονται στα συµπληρώµατα διατροφής. 

(6) Οι παρασκευαστές προσθέτουν στα τρόφιµα βιταµίνες και ανόργανα συστατικά για 

ορισµένους λόγους, περιλαµβανοµένης της αποκατάστασης του περιεχοµένου τους όταν 

αυτό µειώθηκε κατά τις διαδικασίες παρασκευής, αποθήκευσης ή χειρισµού, ή για να τους 

παρασχεθεί παρόµοια διατροφική αξία µε τα τρόφιµα των οποίων θεωρούνται εναλλακτικά. 

                                                 

1 ΕΕ L 183, 12.7.2002, σ. 51. 
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(7) Μια επαρκής και ποικίλη διατροφή µπορεί, υπό κανονικές συνθήκες, να προσφέρει όλες τις 

θρεπτικές ουσίες που απαιτούνται για τη φυσιολογική ανάπτυξη και διατήρηση µιας υγιούς 

ζωής σε ποσότητες που καθορίζονται και συνιστώνται από γενικής αποδοχής επιστηµονικά 

δεδοµένα. Ωστόσο, από έρευνες προκύπτει ότι η ιδεώδης αυτή κατάσταση δεν 

επιτυγχάνεται για όλες τις βιταµίνες και τα ανόργανα συστατικά ούτε για όλες τις 

πληθυσµιακές οµάδες στην Κοινότητα. Τα τρόφιµα στα οποία έχουν προστεθεί βιταµίνες 

και ανόργανα συστατικά φαίνεται να συνεισφέρουν σηµαντικά στην πρόληψη αυτών των 

θρεπτικών ουσιών και έτσι µπορεί να θεωρηθεί ότι συµβάλλουν θετικά στη συνολική 

πρόσληψη. 

(8) Ορισµένες διατροφικές ανεπάρκειες, αν και δεν είναι πολύ συχνές, µπορεί να καταδειχτεί 

ότι υπάρχουν σήµερα στην Κοινότητα. Οι αλλαγές όσον αφορά την κοινωνικοοικονοµική 

κατάσταση που επικρατεί στην Κοινότητα και τον τρόπο ζωής των διαφόρων οµάδων του 

πληθυσµού οδήγησαν σε διαφορετικές διατροφικές απαιτήσεις και σε µεταβαλλόµενες 

διατροφικές συνήθειες. Το γεγονός αυτό µε τη σειρά του οδήγησε σε αλλαγές όσον αφορά 

τις ενεργειακές και διατροφικές απαιτήσεις των διάφορων οµάδων του πληθυσµού και στην 

πρόσληψη ορισµένων βιταµινών και ανόργανων συστατικών για αυτές τις οµάδες που να 

είναι κάτω από εκείνες που συνιστώνται στα διάφορα κράτη µέλη. Επιπλέον, η πρόοδος των 

επιστηµονικών γνώσεων δείχνει ότι οι προσλήψεις ορισµένων θρεπτικών ουσιών για τη 

διατήρηση της βέλτιστης υγείας και ευεξίας θα µπορούσαν να είναι υψηλότερες από εκείνες 

που συνιστώνται επί του παρόντος. 
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(9) Στα τρόφιµα θα πρέπει να επιτρέπεται η προσθήκη µόνον των βιταµινών και των 

ανόργανων συστατικών που συνήθως ανευρίσκονται και καταναλίσκονται ως µέρος της 

διατροφής και θεωρούνται ως απαραίτητες θρεπτικές ουσίες, µολονότι αυτό δεν σηµαίνει 

ότι η προσθήκη τους εκεί είναι αναγκαία. Θα πρέπει επίσης να αποφευχθεί η τυχόν 

αµφισβήτηση η οποία θα µπορούσε να προκύψει όσον αφορά την ταυτότητα των 

απαραίτητων αυτών θρεπτικών ουσιών. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιµο να καταρτιστεί θετικός 

κατάλογος των εν λόγω βιταµινών και ανόργανων συστατικών. 

(10) Οι χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται ως πηγές βιταµινών και ανόργανων συστατικών 

και που επιτρέπεται να προστεθούν στα τρόφιµα θα πρέπει να είναι ασφαλείς και 

βιοδιαθέσιµες, δηλαδή να µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τον ανθρώπινο οργανισµό. Για 

το λόγο αυτόν, θα πρέπει να καταρτιστεί θετικός κατάλογος και των εν λόγω ουσιών. Στο 

θετικό αυτόν κατάλογο θα πρέπει να περιλαµβάνονται οι ουσίες που έχουν εγκριθεί από την 

Επιστηµονική Επιτροπή Τροφίµων µε την γνωµοδότηση της 12ης Μαΐου 1999, βάσει των 

ανωτέρω κριτηρίων ασφάλειας και βιοδιαθεσιµότητας, για χρήση στην παρασκευή 

τροφίµων που προορίζονται για βρέφη και µικρά παιδιά, άλλων τροφίµων ειδικής διατροφής 

ή συµπληρωµάτων διατροφής. Μολονότι το χλωριούχο νάτριο (κοινό αλάτι) δεν 

συµπεριλαµβάνεται στις ουσίες του εν λόγω καταλόγου, επιτρέπεται να εξακολουθήσει να 

χρησιµοποιείται ως συστατικό για την παρασκευή τροφίµων. 

(11) Για να ακολουθείται η εξέλιξη των επιστηµονικών και τεχνολογικών γνώσεων, είναι 

σηµαντικό να αναθεωρούνται ταχέως οι ανωτέρω κατάλογοι, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Οι 

αναθεωρήσεις αυτές θα λαµβάνουν τη µορφή µέτρων τεχνικής φύσεως, των οποίων η 

θέσπιση θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή, προκειµένου να απλουστεύεται και να 

συντοµεύεται η σχετική διαδικασία. 
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(12) Τα τρόφιµα στα οποία προστίθενται βιταµίνες και ανόργανα συστατικά προωθούνται στις 

περισσότερες περιπτώσεις από παρασκευαστές και µπορούν να εκληφθούν από τους 

καταναλωτές ως προϊόντα που παρέχουν διατροφικά, φυσιολογικά ή άλλα πλεονεκτήµατα 

για την υγεία έναντι παρόµοιων ή άλλων προϊόντων στα οποία δεν έχουν προστεθεί αυτές οι 

θρεπτικές ουσίες. Αυτό µπορεί να προκαλέσει επιλογές των καταναλωτών που διαφορετικά 

θα ήταν ανεπιθύµητες. Για να αντισταθµιστεί αυτό το δυνητικά ανεπιθύµητο αποτέλεσµα, 

κρίνεται σκόπιµο να επιβληθούν κάποιοι περιορισµοί στα προϊόντα στα οποία µπορούν να 

προστίθενται βιταµίνες και ανόργανα συστατικά επιπλέον εκείνων που θα προέκυπταν 

φυσιολογικά από τεχνολογικές εκτιµήσεις ή θα καθίσταντο αναγκαία για λόγους ασφάλειας 

όταν καθορίζονται ανώτατα επίπεδα βιταµινών και ανόργανων συστατικών στα προϊόντα 

αυτά. Η περιεκτικότητα του προϊόντος σε ορισµένες ουσίες, όπως το οινόπνευµα, θα είναι 

εδώ, κατάλληλο κριτήριο για να µην επιτρέπεται η προσθήκη βιταµινών και ανόργανων 

συστατικών σε αυτό. Κάθε παρέκκλιση από την απαγόρευση της προσθήκης βιταµινών και 

ανόργανων συστατικών σε αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να περιορίζεται µόνον στην 

προστασία παραδοσιακών συνταγών οίνων, τα δε σχετικά προϊόντα θα πρέπει να 

γνωστοποιούνται στην Επιτροπή· δεν θα πρέπει να προβάλλονται ισχυρισµοί για διατροφική 

ή σχετική µε την υγεία ωφέλεια από τις προσθήκες. Επιπλέον, για να αποφευχθεί τυχόν 

σύγχυση του καταναλωτή ως προς τη φυσική διατροφική αξία των νωπών τροφίµων, 

βιταµίνες και ανόργανα συστατικά δεν θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται να προστίθενται σε 

αυτά. 

(13) Ο παρών κανονισµός δεν προορίζεται να καλύψει τη χρήση βιταµινών και ανόργανων 

συστατικών υπό µορφή ιχνοστοιχείων, ως δεικτών γνησιότητας χρησιµοποιουµένων µε 

στόχο την καταπολέµηση της απάτης. 

(14) Η υπερβολική πρόσληψη βιταµινών και ανόργανων συστατικών µπορεί να έχει 

παρενέργειες και γι’ αυτό, καθίσταται αναγκαία η θέσπιση ανώτατων επιπέδων ασφάλειας 

γι’ αυτά όταν προστίθενται στα τρόφιµα. Τα επίπεδα αυτά θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η 

κανονική χρήση των προϊόντων, µε βάση τις οδηγίες χρήσεως του παρασκευαστή και στο 

πλαίσιο µιας ποικίλης διατροφής, θα είναι ασφαλής για τον καταναλωτή. Συνεπώς, τα 

επίπεδα αυτά θα πρέπει να είναι συνολικά ανώτατα επίπεδα ασφάλειας των βιταµινών και 

των ανόργανων συστατικών που υπάρχουν στο τρόφιµο εκ φύσεως ή/ και προστίθενται στο 

τρόφιµο για οποιοδήποτε σκοπό, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνολογικών χρήσεων. 
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(15) Για το λόγο αυτόν, θα πρέπει να θεσπιστούν αυτά τα ανώτατα επίπεδα, και οποιεσδήποτε άλλες 

συνθήκες που να περιορίζουν την προσθήκη τους στα τρόφιµα, εφόσον χρειάζεται, 

λαµβάνοντας υπόψη τα ανώτερα επίπεδα ασφάλειας για αυτές τις θρεπτικές ουσίες που 

καθορίζονται µε επιστηµονική εκτίµηση του κινδύνου η οποία βασίζεται σε γενικώς αποδεκτά 

επιστηµονικά στοιχεία καθώς και στη δυνητική τους πρόσληψη από άλλα τρόφιµα. Θα πρέπει 

επίσης να ληφθούν δεόντως υπόψη οι προσλήψεις αναφοράς του πληθυσµού για τις βιταµίνες 

και τα ανόργανα συστατικά. Όταν είναι αναγκαίο, για ορισµένες βιταµίνες και ανόργανα 

συστατικά, να θεσπιστούν περιορισµοί όσον αφορά τα τρόφιµα στα οποία µπορούν να 

προστεθούν, θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην αποκατάσταση του περιεχοµένου τους 

όταν αυτό µειώνεται κατά τις διαδικασίες παρασκευής, αποθήκευσης ή χειρισµού, και για να 

τους προσδοθεί παρόµοια διατροφική αξία µε τα τρόφιµα των οποίων θεωρούνται εναλλακτικά. 

(16) Οι βιταµίνες και τα ανόργανα συστατικά που προστίθενται στα τρόφιµα θα πρέπει να οδηγούν 

στην παρουσία µιας ελάχιστης ποσότητας, η οποία πρέπει να υπάρχει στο τρόφιµο. 

∆ιαφορετικά, η παρουσία πολύ µικρών και ασήµαντων ποσοτήτων σε αυτά τα ενισχυµένα 

τρόφιµα δεν θα πρόσφερε κανένα όφελος στον καταναλωτή και θα ήταν παραπλανητική. Στην 

ίδια αρχή βασίζεται και η απαίτηση να περιέχονται αυτές οι θρεπτικές ουσίες σε σηµαντική 

ποσότητα στο τρόφιµο για να επιτρέπεται να αναγράφονται στην επισήµανση σχετικά µε τις 

τροφικές ιδιότητες. Συνεπώς, θα ήταν σκόπιµο να είναι οι κατώτατες ποσότητες βιταµινών και 

ανόργανων συστατικών στα τρόφιµα στα οποία έχουν προστεθεί βιταµίνες και ανόργανα 

συστατικά οι ίδιες µε τις σηµαντικές ποσότητες που θα πρέπει να περιέχονται ώστε αυτές οι 

θρεπτικές ουσίες να αναγράφονται στην διατροφική επισήµανση, εκτός αν κατ’εξαίρεση 

προβλέπεται άλλως. 

(17) Η θέσπιση ανώτατων επιπέδων και τυχόν συνθηκών χρήσης µε βάση την εφαρµογή των αρχών 

και των κριτηρίων που ορίζονται στον παρόντα κανονισµό και η έγκριση κατώτατων επιπέδων 

θα συνιστούσαν τεχνικά µέτρα εφαρµογής και η έγκρισή τους θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή, προκειµένου να απλουστεύεται και να συντοµεύεται η διαδικασία. 
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(18) Οι γενικές διατάξεις επισήµανσης και οι ορισµοί περιέχονται στην οδηγία 2000/13/ΕΟΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των 
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την επισήµανση, την παρουσίαση και τη διαφήµιση 
των τροφίµων1. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισµός θα πρέπει να περιοριστεί στις αναγκαίες 
πρόσθετες διατάξεις. Αυτές οι πρόσθετες διατάξεις θα πρέπει επίσης να εφαρµόζονται µε την 
επιφύλαξη του κανονισµού (ΕΚ) αριθ …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της … σχετικά µε τους διατροφικούς ισχυρισµούς και τους ισχυρισµούς για την 
υγεία που διατυπώνονται σχετικά µε τα τρόφιµα2. 

(19) Λόγω της σηµασίας που έχουν για τη διατροφή τα προϊόντα στα οποία έχουν προστεθεί 
βιταµίνες και ανόργανα συστατικά και του δυνητικού τους αντίκτυπου στις διατροφικές 
συνήθειες και τη συνολική πρόσληψη θρεπτικών ουσιών, ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι 
σε θέση να αξιολογεί τη συνολική τους διατροφική ποιότητα. Συνεπώς, η επισήµανση όσον 
αφορά τις τροφικές ιδιότητες, κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 της οδηγίας 90/496/EOK του 
Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 1990, σχετικά µε τους κανόνες επισήµανσης των 
τροφίµων όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες3 θα πρέπει να είναι υποχρεωτική. 

(20) Μια κανονική και ποικίλη διατροφή περιέχει πολλά συστατικά τα οποία, µε τη σειρά τους, 
περιέχουν πολλές ουσίες. Η πρόσληψη αυτών των ουσιών ή συστατικών που προκύπτει από 
την κανονική και παραδοσιακή τους χρήση στη σηµερινή διατροφή δεν θα πρέπει να 
αποτελεί λόγο ανησυχίας και δεν χρειάζεται να ρυθµιστεί. Ορισµένες ουσίες, πλην των 
βιταµινών και των ανόργανων συστατικών ή συστατικών που τα περιέχουν, προστίθενται 
στα τρόφιµα ως αποστάγµατα ή συµπυκνώµατα και ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα 
πρόσληψη που να είναι σηµαντικά υψηλότερη από εκείνη που µπορεί να ληφθεί µέσω µιας 
επαρκούς και ποικίλης διατροφής. Η ασφάλεια αυτών των πρακτικών αµφισβητείται 
σοβαρά ενίοτε, ενώ τα οφέλη είναι ασαφή. Συνεπώς, οι πρακτικές αυτές πρέπει να 
ρυθµιστούν. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αρµόδιοι επιχειρήσεων τροφίµων που είναι 
υπεύθυνοι για την ασφάλεια των τροφίµων που διαθέτουν στην αγορά είναι σκόπιµο να 
αναλαµβάνουν το βάρος της απόδειξης της ασφάλειάς τους. 

                                                 

1 ΕΕ L 109, 6.5.2000, σ. 29. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 
2003/89/ΕΚ (ΕΕ L 308, 25.11.2003, σ 15). 

2 ΕΕ 
3 ΕΕ L 276, 6.10.1990, σ. 40. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία (ΕΚ) 

1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284, 31.10.2003, 
σ. 1). 
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(21) Λόγω της ιδιαιτερότητας των τροφίµων στα οποία προστίθενται βιταµίνες και ανόργανα 
συστατικά, θα πρέπει να υπάρχουν και άλλα µέσα, πέραν εκείνων που συνήθως έχουν στη 
διάθεσή τους οι φορείς παρακολούθησης, ώστε να διευκολύνεται η αποτελεσµατική 
παρακολούθηση των εν λόγω προϊόντων. 

(22) ∆εδοµένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισµού, ήτοι η διασφάλιση της αποτελεσµατικής 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά την προσθήκη βιταµινών και ανοργάνων 
συστατικών και ορισµένων άλλων ουσιών στα τρόφιµα, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό 
επίπεδο προστασίας του καταναλωτή, δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη 
και µπορεί συνεπώς να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Κοινότητας, η Κοινότητα µπορεί να 
λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. 
Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισµός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία προς επίτευξη του στόχου αυτού. 

(23) Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να 
θεσπίζονται 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 Επιτροπή1, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής 

1. Σκοπός του παρόντος κανονισµού είναι η προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών ή 
διοικητικών διατάξεων στα κράτη µέλη που αφορούν την προσθήκη βιταµινών και 
ανόργανων συστατικών και ορισµένων άλλων ουσιών σε τρόφιµα, ώστε να εξασφαλίζεται 
η ουσιαστική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και, παράλληλα, να παρέχεται υψηλό 
επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. 

2. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού όσον αφορά τις βιταµίνες και τα ανόργανα 
συστατικά δεν εφαρµόζονται σε συµπληρώµατα διατροφής που καλύπτονται από την 
οδηγία 2002/46/EK. 

                                                 

1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. 
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3. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων που καθορίζονται 

στην κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε: 

(α) τα τρόφιµα για ιδιαίτερη διατροφική χρήση και, αν δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις, 

των απαιτήσεων σύνθεσης των προϊόντων αυτών που κρίνονται αναγκαίες από τις 

ιδιαίτερες διατροφικές απαιτήσεις των ατόµων για τα οποία προορίζονται, 

(β) τα νέα τρόφιµα και τα συστατικά νέων τροφίµων, 

(γ) τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα, 

(δ) τα πρόσθετα και τις αρωµατικές ύλες, 

(ε) τις εγκεκριµένες οινολογικές πρακτικές και διαδικασίες. 

Άρθρο 2 

Ορισµοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοείται ως: 

«Αρχή», η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων η οποία ιδρύθηκε µε 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.1 

                                                 

1 ΕΕ L 31, 1.2.2002, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 1642/2003 (ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 4). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Άρθρο 3 

Απαιτήσεις προσθήκης βιταµινών και ανόργανων συστατικών  

1. Με την επιφύλαξη του παρόντος κανονισµού, στα τρόφιµα επιτρέπεται να προστίθενται 

µόνον οι βιταµίνες ή/ και τα ανόργανα συστατικά που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι, µε 

τις µορφές που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ. 

2. Βιταµίνες και ανόργανα συστατικά µπορούν να προστίθενται σε τρόφιµα, ανεξαρτήτως 

του εάν περιέχονται συνήθως σε αυτά ή όχι, προκειµένου να ληφθούν υπόψη: 

(α) η έλλειψη µιας ή περισσότερων βιταµινών ή/ και ανόργανων συστατικών στον 

πληθυσµό ή σε συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες, η οποία µπορεί να αποδειχθεί 

από κλινικά ή υποκλινικά στοιχεία έλλειψης ή η οποία υποδηλώνεται από 

εκτιµώµενα χαµηλά επίπεδα πρόσληψης θρεπτικών ουσιών, ή 

(β) η δυνατότητα βελτίωσης της διατροφικής κατάστασης του πληθυσµού ή 

συγκεκριµένων πληθυσµιακών οµάδων ή/ και κάλυψης των πιθανών ελλείψεων 

πρόσληψης, µέσω της διατροφής, βιταµινών ή ανόργανων συστατικών οι οποίες 

οφείλονται σε αλλαγές των διατροφικών συνηθειών, ή 

(γ) η εξέλιξη των γενικώς αποδεκτών επιστηµονικών γνώσεων για το ρόλο που 

διαδραµατίζουν οι βιταµίνες και τα ανόργανα συστατικά στη διατροφή και σχετικά 

µε τις συνακόλουθες επιπτώσεις για την υγεία. 

3. Οι τροποποιήσεις των καταλόγων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θεσπίζονται µε τη 

διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2, λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη της Αρχής. 
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Άρθρο 4 

Περιορισµοί όσον αφορά την προσθήκη βιταµινών και ανόργανων συστατικών  

Βιταµίνες και ανόργανα συστατικά δεν µπορούν να προστίθενται στα: 

(α) αµεταποίητα προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, των φρούτων, των 

λαχανικών, του κρέατος και των ψαριών, 

(β) ποτά που περιέχουν περισσότερο από 1,2% κατ’ όγκον οινόπνευµα, πλην, και κατά 

παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 3, των προϊόντων: 

(i) που αναφέρονται στο άρθρο 44 παράγραφοι 6 και 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

1493/1999 του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της 

αµπελοοινικής αγοράς 1, και 

(ii) που διετέθησαν στην αγορά πριν από την έκδοση του παρόντος κανονισµού, και 

(iii) που κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή από κράτος µέλος σύµφωνα µε το άρθρο 11, 

και υπό την προϋπόθεση ότι δεν διατυπώνεται διατροφικός ισχυρισµός ή ισχυρισµός 

σχετικός µε την υγεία. 

Άλλα τρόφιµα ή κατηγορίες τροφίµων στα οποία δεν επιτρέπεται να προστίθενται βιταµίνες και 

ανόργανα συστατικά µπορούν να καθορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2 

βάσει επιστηµονικών στοιχείων και αναλόγως της διατροφικής αξίας τους. 

                                                 

1 ΕΕ L 179, 14.7.1999, σ. 1. Κανονισµός που τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 1795/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 262, 14.10.2003, σ. 13). 
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Άρθρο 5 

Κριτήρια καθαρότητας 

1. Τα κριτήρια καθαρότητας των σκευασµάτων βιταµινών και των ανόργανων ουσιών που 

απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙ θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 14 

παράγραφος 2, εκτός εάν εφαρµόζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος 

άρθρου. 

2. Για τα σκευάσµατα βιταµινών και τις ανόργανες ουσίες που απαριθµούνται στο 

Παράρτηµα ΙΙ, εφαρµόζονται τα κριτήρια καθαρότητας που προβλέπονται στην κοινοτική 

νοµοθεσία για τη χρήση τους στην παρασκευή τροφίµων για σκοπούς άλλους από εκείνους 

του παρόντος κανονισµού. 

3. Για τα σκευάσµατα βιταµινών και τις ανόργανες ουσίες που απαριθµούνται στο 

Παράρτηµα ΙΙ και για τα οποία δεν καθορίζονται κριτήρια καθαρότητας από την κοινοτική 

νοµοθεσία και µέχρις ότου θεσπιστούν σχετικές προδιαγραφές, εφαρµόζονται γενικώς 

αποδεκτά κριτήρια καθαρότητας τα οποία συνιστώνται από διεθνείς οργανισµούς, 

µπορούν δε να διατηρούνται σε ισχύ εθνικοί κανόνες που ορίζουν αυστηρότερα κριτήρια. 

Άρθρο 6 

Προϋποθέσεις σχετικά µε την προσθήκη βιταµινών και ανόργανων συστατικών  

1. Όταν µια βιταµίνη ή ένα ανόργανο συστατικό προστίθεται σε τρόφιµα, η συνολική 

ποσότητα βιταµίνης ή ανόργανου συστατικού που περιέχεται, για οποιονδήποτε λόγο, στο 

τρόφιµο δεν υπερβαίνει τις ανώτατες ποσότητες που θεσπίζονται µε τη διαδικασία του 

άρθρου 14 παράγραφος 2. Για τα συµπυκνωµένα και τα αφυδατωµένα προϊόντα, οι 

ανώτατες ποσότητες είναι εκείνες που περιέχονται στα τρόφιµα όταν προετοιµάζονται για 

κατανάλωση σύµφωνα µε τις οδηγίες του παρασκευαστή. 
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2. Οιεσδήποτε προϋποθέσεις περιορίζουν ή απαγορεύουν την προσθήκη συγκεκριµένης 

βιταµίνης ή ανόργανου συστατικού σε κάποιο τρόφιµο ή σε κατηγορία τροφίµων 

θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2. 

3. Οι ανώτατες ποσότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και οι προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2 καθορίζονται µε βάση τα ακόλουθα: 

(α) τα ανώτερα ασφαλή επίπεδα βιταµινών και ανόργανων συστατικών που 

καθορίζονται βάσει επιστηµονικής αξιολόγησης κινδύνου η οποία βασίζεται σε 

γενικώς αποδεκτά επιστηµονικά στοιχεία, λαµβανοµένων υπόψη, ανάλογα µε την 

περίπτωση, των διαφορετικών βαθµών ευαισθησίας των διαφόρων οµάδων 

καταναλωτών, 

(β) τις προσλαµβανόµενες ποσότητες βιταµινών και ανόργανων συστατικών από άλλες 

πηγές διατροφής. 

4. Κατά τον καθορισµό των ανώτατων ποσοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 

των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, συνεκτιµώνται δεόντως οι 

προσλαµβανόµενες ποσότητες αναφοράς βιταµινών και ανόργανων συστατικών για τον 

πληθυσµό. 

5. Όταν οι ανώτατες ποσότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και οι προϋποθέσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2 καθορίζονται για βιταµίνες και ανόργανα συστατικά των 

οποίων οι προσλήψεις αναφοράς για τον πληθυσµό προσεγγίζουν τα ανώτερα ασφαλή 

επίπεδα, συνεκτιµώνται εφόσον χρειάζεται, τα ακόλουθα: 

(α) η συνεισφορά των επιµέρους προϊόντων στη συνολική διατροφή του πληθυσµού 

γενικά ή των επιµέρους πληθυσµιακών οµάδων, 

(β) το διατροφικό περίγραµµα του προϊόντος που καθορίζεται όπως προβλέπεται από 

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. ../…. *. 

                                                 

* ΕΕ: αριθµός του κανονισµού, βλ. αιτιολογική παράγραφο 18. 
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6. Η προσθήκη βιταµίνης ή ανόργανου συστατικού σε τρόφιµα πρέπει να επιφέρει την 

παρουσία αυτής της βιταµίνης ή του ανόργανου συστατικού στα τρόφιµα σε τουλάχιστον 

σηµαντική ποσότητα, εφόσον αυτό ορίζεται, σύµφωνα µε το Παράρτηµα της οδηγίας 

90/496/ΕΟΚ. Οι κατώτατες ποσότητες, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν χαµηλότερων 

ποσοτήτων, κατά παρέκκλιση των προαναφερόµενων σηµαντικών ποσοτήτων, για 

συγκεκριµένα τρόφιµα ή κατηγορίες τροφίµων θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 

14 παράγραφος 2. 

Άρθρο 7 

Επισήµανση, παρουσίαση και διαφήµιση 

1. Η επισήµανση, παρουσίαση και διαφήµιση των τροφίµων στα οποία έχουν προστεθεί 

βιταµίνες και ανόργανα συστατικά δεν πρέπει να αναφέρει ρητά ή να υπονοεί, καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο, ότι µια επαρκής και ποικίλη διατροφή δεν µπορεί να παράσχει 

κατάλληλες ποσότητες θρεπτικών ουσιών. Εφόσον κρίνεται σκόπιµο, µπορεί να 

θεσπίζεται, µε τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2, παρέκκλιση για µια 

συγκεκριµένη θρεπτική ουσία. 

2. Η επισήµανση, παρουσίαση και διαφήµιση των τροφίµων στα οποία έχουν προστεθεί 

βιταµίνες και ανόργανα συστατικά δεν πρέπει να παραπλανά ή να εξαπατά τον 

καταναλωτή ως προς τη διατροφική αξία των τροφίµων που ενδέχεται να προκύπτει από 

την προσθήκη αυτών των θρεπτικών ουσιών. 

3. Η επισήµανση σχετικά µε τις διατροφικές ιδιότητες των προϊόντων στα οποία έχουν 

προστεθεί βιταµίνες και ανόργανα συστατικά και τα οποία καλύπτονται από τον παρόντα 

κανονισµό είναι υποχρεωτική. Οι χορηγούµενες πληροφορίες ορίζονται στο άρθρο 4, 

παράγραφος 1, οµάδα 2 της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ και οι συνολικές περιεχόµενες 

ποσότητες των βιταµινών και των ανόργανων συστατικών όταν προστίθενται στα τρόφιµα. 
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4. Η επισήµανση των προϊόντων στα οποία έχουν προστεθεί βιταµίνες και ανόργανα 

συστατικά µπορεί να αναφέρει την προσθήκη αυτήν βάσει του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ…./....∗. 

5. Το παρόν άρθρο ισχύει χωρίς να θίγονται άλλες διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας περί 

τροφίµων οι οποίες εφαρµόζονται σε συγκεκριµένες κατηγορίες τροφίµων. 

6. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου µπορούν να καθορίζονται µε τη 

διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

Άρθρο 8 

Απαγορευµένες ουσίες, ουσίες µε περιορισµό χρήσης ή ουσίες υπό κοινοτική διερεύνηση 

1. Όταν µια ουσία, πλην βιταµινών ή ανόργανων συστατικών, ή ένα συστατικό που περιέχει 

µια ουσία άλλη πλην των βιταµινών ή των ανόργανων συστατικών προστίθεται σε τρόφιµα 

ή χρησιµοποιείται στην παρασκευή τροφίµων σε συνθήκες που θα επέφεραν την 

πρόσληψη ποσοτήτων αυτής της ουσίας που υπερβαίνουν κατά πολύ τις ποσότητες που 

ευλόγως αναµένεται να προσληφθούν υπό κανονικές συνθήκες κατανάλωσης µιας 

ισορροπηµένης και ποικίλης διατροφής ή/ και θα συνιστούσε µε άλλο τρόπο δυνητικό 

κίνδυνο για τους καταναλωτές, ακολουθείται η διαδικασία του παρόντος άρθρου. 

                                                 

* ΕΕ: αριθµός του κανονισµού, βλ. αιτιολογική παράγραφο 18. 
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2. Ιδία πρωτοβουλία ή βάσει στοιχείων που παρέχουν τα κράτη µέλη, η Επιτροπή µπορεί να 

αποφασίσει, πάντα ύστερα από αξιολόγηση των διαθέσιµων πληροφοριών από την Αρχή, 

και µε τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2, την προσθήκη, εφόσον απαιτείται, της 

ουσίας ή του συστατικού στο Παράρτηµα ΙΙΙ. Ειδικότερα: 

(α) εάν έχει εντοπιστεί βλαβερή επίδραση στην υγεία, η ουσία ή/ και το συστατικό που 

περιέχει την ουσία: 

(i) είτε εγγράφεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ, Μέρος A, και η προσθήκη του σε τρόφιµα 

ή η χρήση του στην παρασκευή τροφίµων απαγορεύεται, 

(ii) είτε εγγράφεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ, Μέρος B, και η προσθήκη του σε τρόφιµα 

ή η χρήση του στην παρασκευή τροφίµων επιτρέπεται µόνο υπό τους όρους 

που καθορίζονται εκεί. 

(β) εάν εντοπίζεται η πιθανότητα βλαβερής επίδρασης στην υγεία αλλά παραµένει η 

επιστηµονική αβεβαιότητα, η ουσία εγγράφεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ, Μέρος Γ. 

3. Οι κοινοτικές διατάξεις που εφαρµόζονται σε συγκεκριµένα τρόφιµα µπορούν να 

προβλέπουν περιορισµούς ή απαγορεύσεις στη χρήση ορισµένων ουσιών πλην εκείνων 

που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό. 
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4. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων, ή οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόµενος, µπορούν 

ανά πάσα στιγµή να υποβάλουν στην Αρχή φάκελο µε τα επιστηµονικά στοιχεία που 

αποδεικνύουν την ασφάλεια µιας ουσίας που αναγράφεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ, Μέρος Γ, 

µε βάση τους όρους χρήσης της στα τρόφιµα ή σε µια κατηγορία τροφίµων και εξηγώντας 

το σκοπό της χρήσης αυτής. Η Αρχή κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση στα κράτη µέλη και 

στην Επιτροπή την υποβολή αυτή και θέτει τον φάκελο στη διάθεσή τους. 

5. Εντός τεσσάρων ετών από την ηµεροµηνία κατά την οποία µια ουσία ενεγράφη στο 

Παράρτηµα ΙΙΙ, Μέρος Γ, λαµβάνεται απόφαση µε τη διαδικασία του άρθρου 14 

παράγραφος 2 και λαµβανοµένης υπόψη της γνώµης της Αρχής σχετικά µε τυχόν 

φακέλους που υπεβλήθησαν προς αξιολόγηση όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4 του 

παρόντος άρθρου, για να επιτραπεί γενικά η χρήση µιας ουσίας που αναγράφεται στο 

Παράρτηµα ΙΙΙ, Μέρος Γ, ή για να εγγραφεί η ουσία αυτή στο Παράρτηµα ΙΙΙ, Μέρος Α ή 

Β, ανάλογα µε την περίπτωση. 

6. Η Επιτροπή θεσπίζει, µε τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2, εκτελεστικούς 

κανόνες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων 

σχετικά µε την υποβολή που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 9 

Κοινοτικό µητρώο 

1. Η Επιτροπή δηµιουργεί και τηρεί κοινοτικό µητρώο σχετικά µε την προσθήκη βιταµινών 

και ανόργανων συστατικών και ορισµένων άλλων ουσιών στα τρόφιµα, εφεξής 

αποκαλούµενο «το µητρώο». 
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2. Το µητρώο περιλαµβάνει : 

(α) τις βιταµίνες και τα ανόργανα συστατικά που επιτρέπεται να προστίθενται στα 

τρόφιµα ως έχουν στο Παράρτηµα Ι, 

(β) τα σκευάσµατα βιταµινών και τις ανόργανες ουσίες που επιτρέπεται να προστίθενται 

στα τρόφιµα ως έχουν στο Παράρτηµα ΙΙ, 

(γ) τις ανώτατες και τις κατώτατες ποσότητες βιταµινών και ανόργανων συστατικών οι 

οποίες επιτρέπεται να προστίθενται στα τρόφιµα και τους τυχόν σχετικούς όρους οι 

οποίοι καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 7, 

(δ) τις πληροφορίες σχετικά µε τις εθνικές διατάξεις για την υποχρεωτική προσθήκη 

βιταµινών και ανόργανων συστατικών που αναφέρεται στο άρθρο 11, 

(ε) τους τυχόν περιορισµούς όσον αφορά την προσθήκη βιταµινών και ανόργανων 

συστατικών, όπως προβλέπει στο άρθρο 4, 

(στ) τις ουσίες για τις οποίες έχουν υποβληθεί φάκελοι όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 

παράγραφος 1 σηµείο β), 

(ζ) τις πληροφορίες σχετικά µε τις ουσίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ καθώς 

και τους λόγους καταχώρησής τους. 

3. Το µητρώο δηµοσιοποιείται. 
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Άρθρο 10 

Ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων 

Τηρουµένης της Συνθήκης, και ιδίως των άρθρων 28 και 30, τα κράτη µέλη δεν µπορούν να 

περιορίζουν ή να απαγορεύουν το εµπόριο τροφίµων τα οποία συµµορφώνονται µε τον παρόντα 

κανονισµό και µε τα εκτελεστικά του νοµοθετήµατα που εκδίδονται από την Κοινότητα, 

εφαρµόζοντας µη εναρµονισµένες εθνικές διατάξεις που διέπουν την προσθήκη βιταµινών και 

ανόργανων συστατικών στα τρόφιµα. 

Άρθρο 11 

Εθνικές διατάξεις 

1. Μέχρι τις… *, τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για τις υφιστάµενες εθνικές 

διατάξεις όσον αφορά την υποχρεωτική προσθήκη βιταµινών και ανόργανων συστατικών 

και προϊόντων που καλύπτονται από την παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 4, 

εδάφιο (β). 

2. Εάν ένα κράτος µέλος, ελλείψει κοινοτικών διατάξεων, κρίνει αναγκαία την έκδοση νέας 

νοµοθεσίας για την: 

(α) υποχρεωτική προσθήκη βιταµινών και ανόργανων συστατικών σε συγκεκριµένα 

τρόφιµα ή κατηγορίες τροφίµων, ή 

(β) απαγόρευση ή τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων άλλων ουσιών στην 

παρασκευή συγκεκριµένων τροφίµων, 

το κοινοποιεί στην Επιτροπή µε τη διαδικασία του άρθρου 12. 

                                                 

* ΕΕ: 6 µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού. 



 

 
9857/3/05 REV 3  GA/dch,eko 21 
 DG I  EL 

Άρθρο 12 

∆ιαδικασία κοινοποίησης 

1. Εάν ένα κράτος µέλος κρίνει αναγκαία τη θέσπιση νέας νοµοθεσίας, κοινοποιεί τα 

προβλεπόµενα µέτρα στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη αναφέροντας τους λόγους. 

2. Η Επιτροπή διαβουλεύεται µε την επιτροπή του άρθρου 14, εάν κρίνει τη σχετική 

διαβούλευση χρήσιµη ή εάν το ζητήσει ένα κράτος µέλος, και διατυπώνει γνώµη σχετικά 

µε τα προβλεπόµενα µέτρα. 

3. Το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος µπορεί να λαµβάνει τα σχεδιαζόµενα µέτρα έξι µόνον 

µήνες µετά την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και εφόσον η γνώµη της 

Επιτροπής δεν είναι αρνητική. 

Εάν η γνώµη της Επιτροπής είναι αρνητική, η Επιτροπή αποφασίζει, µε τη διαδικασία του 

άρθρου 14 παράγραφος 2 και πριν τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στο πρώτο 

εδάφιο της παρούσας παραγράφου, εάν τα προβλεπόµενα µέτρα µπορούν να τεθούν σε 

εφαρµογή. Η Επιτροπή µπορεί να απαιτήσει ορισµένες τροποποιήσεις στα προβλεπόµενα 

µέτρα. 
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Άρθρο 13 

Μέτρα διασφάλισης 

1. Όταν ένα κράτος µέλος έχει σοβαρούς λόγους να πιστεύει ότι ένα προϊόν θέτει σε κίνδυνο 

την ανθρώπινη υγεία, µολονότι συµµορφώνεται προς τον παρόντα κανονισµό, το εν λόγω 

κράτος µέλος µπορεί να αναστέλλει ή να περιορίζει προσωρινά την εφαρµογή των 

σχετικών διατάξεων στην επικράτειά του. 

Το εν λόγω κράτος µέλος ενηµερώνει αµέσως σχετικά τα άλλα κράτη µέλη και την 

Επιτροπή αιτιολογώντας την απόφασή του. 

2. Με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2, λαµβάνεται απόφαση αφού ληφθεί η 

γνώµη της Αρχής, εφόσον χρειάζεται. 

Η Επιτροπή µπορεί να κινεί τη διαδικασία αυτήν µε δική της πρωτοβουλία. 

3. Το κράτος µέλος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 µπορεί να διατηρεί την αναστολή ή 

τον περιορισµό µέχρις ότου του κοινοποιηθεί η απόφαση που αναφέρεται στην 

παράγραφο 2. 

Άρθρο 14 

∆ιαδικασία επιτροπής 

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

Υγεία των Ζώων η οποία έχει συσταθεί µε το άρθρο 58 παράγραφος 1 του κανονισµού 

(ΕΚ) 178/2002, εφεξής καλούµενη η «επιτροπή». 
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2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, 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 1999/468/ΕΚ 
ορίζεται σε 3 µήνες. 

3. Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της. 

Άρθρο 15 

Παρακολούθηση 

Για να διευκολυνθεί η αποτελεσµατική παρακολούθηση των τροφίµων στα οποία έχουν προστεθεί 
βιταµίνες και ανόργανα συστατικά και των τροφίµων που περιέχουν τις ουσίες που απαριθµούνται 
στο Παράρτηµα ΙΙΙ, Μέρος Β και Μέρος Γ, τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν από τον 
παρασκευαστή ή το πρόσωπο που διαθέτει τα προϊόντα αυτά στην αγορά στην επικράτειά τους να 
γνωστοποιεί τη διάθεση στην αγορά στην αρµόδια αρχή προσκοµίζοντας υπόδειγµα της ετικέτας 
που χρησιµοποιείται για το προϊόν. Εν τοιαύτη περιπτώσει, µπορεί να απαιτούνται και πληροφορίες 
σχετικά µε την απόσυρση του προϊόντος από την αγορά. 

Άρθρο 16 

Αξιολόγηση 

Το αργότερο την ...*, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση 
σχετικά µε τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, ιδίως όσον αφορά την 
εξέλιξη της αγοράς των τροφίµων στα οποία έχουν προστεθεί βιταµίνες και ανόργανα συστατικά, 
την κατανάλωσή τους, την πρόσληψη θρεπτικών ουσιών από τον πληθυσµό και τις αλλαγές όσον 
αφορά τις διατροφικές συνήθειες, την προσθήκη ορισµένων άλλων ουσιών, συνοδευόµενη από τις 
τυχόν προτάσεις τροποποίησης του παρόντος κανονισµού τις οποίες η Επιτροπή κρίνει αναγκαίες. 
Σε σχέση µε τα ανωτέρω, τα κράτη µέλη παρέχουν τις αναγκαίες σχετικές πληροφορίες στην 
Επιτροπή το αργότερο στις ...**. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται µε 
τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2. 

                                                 

* ΕΕ: πρώτη ηµέρα του έκτου µήνα µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισµού + 6 έτη. 

** ΕΕ: πρώτη ηµέρα του έκτου µήνα µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παραπάνω 
κανονισµού + 5 έτη. 



 

 
9857/3/05 REV 3  GA/dch,eko 24 
 DG I  EL 

Άρθρο 17 

Μεταβατικά µέτρα 

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 παράγραφος 1 και µέχρι…*, τα κράτη µέλη µπορούν να 

επιτρέπουν στο έδαφός τους τη χρήση βιταµινών και ανόργανων συστατικών που δεν 

απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι, ή µε τις µορφές που δεν αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ, 

υπό την προϋπόθεση ότι: 

(α) η εν λόγω ουσία χρησιµοποιείται για προσθήκη σε τρόφιµα τα οποία διατίθενται 

στην αγορά στην Κοινότητα στις …** κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του 

παρόντος κανονισµού, και 

(β) η Αρχή δεν έχει διατυπώσει δυσµενή γνώµη όσον αφορά τη χρήση της ουσίας αυτής, 

ή τη χρήση της µε τη µορφή αυτήν, κατά την παρασκευή του τροφίµου, µε βάση ένα 

φάκελο ο οποίος να υποστηρίζει τη χρήση της εν λόγω ουσίας και τον οποίον το 

κράτος µέλος υποβάλλει στην Επιτροπή το αργότερο στις…***. 

2. Μέχρι την …* τα κράτη µέλη µπορούν, τηρουµένης της Συνθήκης, να εξακολουθήσουν να 

εφαρµόζουν τους υφιστάµενους εθνικούς περιορισµούς ή απαγορεύσεις εµπορίας 

τροφίµων στα οποία προστίθενται βιταµίνες και ανόργανα συστατικά που δεν 

απαριθµούνται στον κατάλογο του Παραρτήµατος Ι ή µε τις µορφές που δεν αναφέρονται 

στο Παράρτηµα ΙΙ. 

3. Τα κράτη µέλη δύνανται, τηρουµένης της Συνθήκης, να εξακολουθήσουν να εφαρµόζουν 

τις υφιστάµενες εθνικές διατάξεις σχετικά µε τις ανώτατες και τις κατώτατες ποσότητες 

βιταµινών και ανόργανων συστατικών οι οποίες προστίθενται στα τρόφιµα, που 

παρατίθενται στο Παράρτηµα Ι, και υπό τους όρους που ισχύουν για την προσθήκη αυτή, 

µέχρις ότου θεσπισθούν αντίστοιχα κοινοτικά µέτρα σύµφωνα µε το άρθρο 6 ή δυνάµει 

άλλων ειδικών κοινοτικών διατάξεων. 

                                                 

* ΕΕ: επτά έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού. 
** ΕΕ: ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού. 
*** ΕΕ: τρία έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού. 
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Άρθρο 18 

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφαρµόζεται από την…*. 

Τρόφιµα που έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά ή που έχουν επισηµανθεί πριν από…* και που δεν 

είναι σύµφωνα προς τον παρόντα κανονισµό µπορούν να κυκλοφορούν στην αγορά έως…**. 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος 

µέλος. 

Βρυξέλλες,  

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 

                                                 

* ΕΕ: πρώτη ηµέρα του έκτου µήνα µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισµού. 

** ΕΕ: την τελευταία ηµέρα του εικοστού ένατου µήνα µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισµού. 



 

 
9857/3/05 REV 3  GA/dch,eko 1 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG I  EL 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Βιταµίνες και ανόργανα συστατικά που επιτρέπεται να προστίθενται στα τρόφιµα 

1. Βιταµίνες 

Βιταµίνη Α 

Βιταµίνη D 

Βιταµίνη E 

Βιταµίνη Κ 

Βιταµίνη B1 

Βιταµίνη B2 

Νιασίνη 

Παντοθενικό οξύ 

Βιταµίνη B6 

Φολικό οξύ 

Βιταµίνη B12 

Βιοτίνη 

Βιταµίνη C 
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2. Ανόργανα Συστατικά 

Ασβέστιο 

Μαγνήσιο 

Σίδηρος 

Χαλκός 

Ιώδιο 

Ψευδάργυρος 

Μαγγάνιο 

Νάτριο 

Κάλιο 

Σελήνιο 

Χρώµιο 

Μολυβδαίνιο 

Φθοριούχα  

Χλωριούχα  

Φώσφορος 

________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Σκευάσµατα βιταµινών και ανόργανες ουσίες που επιτρέπεται να προστίθενται στα τρόφιµα 

1. Σκευάσµατα βιταµινών 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ A 

ρετινόλη 

οξική ρετινόλη 

παλµιτική ρετινόλη 

β-καροτένιο 

 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D 

χοληκαλσιφερόλη 

εργοκαλσιφερόλη 

 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ E 

D-α-τοκοφερόλη 

DL-α-τοκοφερόλη 

Οξική D-α-τοκοφερόλη 

Οξική DL-α-τοκοφερόλη 

Όξινη ηλεκτρική D-α-τοκοφερόλη 
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ΒΙΤΑΜΙΝΗ K 

φυλλοκινόνη (φυτοµεναδιόνη) 

 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ B1 

υδροχλωρική θειαµίνη 

µονονιτρική θειαµίνη 

 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ B2 

ριβοφλαβίνη 

µετά νατρίου άλας της 5'- φωσφορικής ριβοφλαβίνης 

 

ΝΙΑΣΙΝΗ 

νικοτινικό οξύ 

νικοτιναµίδιο 

 

ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟ ΟΞΥ 

D-παντοθενικό ασβέστιο 

D-παντοθενικό νάτριο 

δεξπανθενόλη 
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ΒΙΤΑΜΙΝΗ B6 

υδροχλωρική πυριδοξίνη 

5΄-φωσφορική πυριδοξίνη 

διπαλµιτική πυριδοξίνη 

 

ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ 

πτεροϋλοµονογλουταµικό οξύ 

 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ B12 

κυανοκοβαλαµίνη 

υδροξοκοβαλαµίνη 

 

ΒΙΟΤΙΝΗ 

D-βιοτίνη 

 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ C 

L-ασκορβικό οξύ 

L-ασκορβικό νάτριο 

L-ασκορβικό ασβέστιο 

L-ασκορβικό κάλιο 

6-παλµιτικό L-ασκορβύλιο 
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2. ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

ανθρακικό ασβέστιο 

χλωριούχο ασβέστιο 

κιτρικά άλατα του ασβεστίου 

γλυκονικό ασβέστιο 

γλυκεροφωσφορικό ασβέστιο 

γαλακτικό ασβέστιο 

ορθοφωσφορικά άλατα του ασβεστίου 

υδροξείδιο του ασβεστίου 

οξείδιο του ασβεστίου 

θειικό ασβέστιο 

 

οξικό µαγνήσιο 

ανθρακικό µαγνήσιο 

χλωριούχο µαγνήσιο 

άλατα µαγνησίου του κιτρικού οξέος 

γλυκονικό µαγνήσιο 

γλυκεροφωσφορικό µαγνήσιο 

άλατα µαγνησίου του ορθοφωσφορικού οξέος 
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γαλακτικό µαγνήσιο 

υδροξείδιο του µαγνησίου 

οξείδιο του µαγνησίου 

θειικό µαγνήσιο 

 

ανθρακικός σίδηρος 

κιτρικός σίδηρος 

εναµµώνιος κιτρικός σίδηρος 

γλυκονικός σίδηρος 

φουµαρικός σίδηρος 

δισόξινο φωσφορικό σιδηρονάτριο 

γαλακτικός σίδηρος 

θειικός σίδηρος 

πυροφωσφορικός σίδηρος 

σακχαρικός σίδηρος 

στοιχειακός σίδηρος (ανηγµένος µε καρβονύλιο + ηλεκτρόλυση + υδρογόνο) 
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ανθρακικός χαλκός 

κιτρικός χαλκός 

γλυκονικός χαλκός 

θειικός χαλκός 

σύµπλοκο λυσίνης-χαλκού 

 

ιωδιούχο νάτριο 

ιωδικό νάτριο 

ιωδιούχο κάλιο 

ιωδικό κάλιο 

 

οξικός ψευδάργυρος 

χλωριούχος ψευδάργυρος 

κιτρικός ψευδάργυρος 

γλυκονικός ψευδάργυρος 

γαλακτικός ψευδάργυρος 

οξείδιο του ψευδαργύρου 

ανθρακικός ψευδάργυρος 

θειικός ψευδάργυρος 

ανθρακικό µαγγάνιο 
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χλωριούχο µαγγάνιο 

κιτρικό µαγγάνιο 

γλυκονικό µαγγάνιο 

γλυκεροφωσφορικό µαγγάνιο 

θειικό µαγγάνιο 

διττανθρακικό νάτριο 

 

ανθρακικό νάτριο 

κιτρικό νάτριο 

γλυκονικό νάτριο 

γαλακτικό νάτριο 

υδροξείδιο νατρίου 

άλατα νατρίου του ορθοφωσφορικού οξέος 

 

σεληνικό νάτριο 

όξινο σεληνιώδες νάτριο 

σεληνιώδες νάτριο 

 

φθοριούχο νάτριο 

φθοριούχο κάλιο 
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διττανθρακικό κάλιο 

ανθρακικό κάλιο 

χλωριούχο κάλιο 

κιτρικό κάλιο 

γλυκονικό κάλιο 

γλυκεροφωσφορικό κάλιο 

γαλακτικό κάλιο 

υδροξείδιο καλίου 

άλατα καλίου του ορθοφωσφορικού οξέος 

 

χλωριούχο χρώµιο (III) και το εξαϋδρικό άλας του 

θειικό χρώµιο (III) και το εξαϋδρικό άλας του 

 

µολυβδαινικό αµµώνιο [µολυβδαίνιο (VI)] 

µολυβδαινικό νάτριο [µολυβδαίνιο (VI)] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Ουσίες η χρήση των οποίων στα τρόφιµα απαγορεύεται, ουσίες µε περιορισµό χρήσης ή 

ουσίες υπό κοινοτική διερεύνηση 

Μέρος Α - Απαγορευµένες ουσίες 

Μέρος Β - Ουσίες µε περιορισµό χρήσης  

Μέρος Γ - Ουσίες υπό κοινοτική διερεύνηση 
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Θέµα : Κοινή θέση του Συµβουλίου στις 8 ∆εκεµβρίου 2005 για την έκδοση 

κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 
προσθήκη βιταµινών και ανόργανων αλάτων και ορισµένων άλλων ουσιών στα 
τρόφιµα 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1. Η Επιτροπή διαβίβασε στο Συµβούλιο, στις 14 Νοεµβρίου 2003, πρόταση κανονισµού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την προσθήκη βιταµινών και 
ανόργανων αλάτων και ορισµένων άλλων ουσιών στα τρόφιµα. Η πρόταση αυτή βασίζεται 
στο άρθρο 95 της Συνθήκης. 

 
2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του, σε πρώτη ανάγνωση, στις 26 Μαΐου 20051. 

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 31 Μαρτίου 20042
. 

 
3. Στις … 2005, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του σύµφωνα µε το άρθρο 251 της 

Συνθήκης. 
 
II. ΣΤΟΧΟΣ 

 
Ο προτεινόµενος κανονισµός στοχεύει στην εναρµόνιση των κανόνων που αφορούν την 
προσθήκη βιταµινών και ανόργανων αλάτων στα τρόφιµα. Αυτό δε προκειµένου να 
διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων εντός της Κοινότητας, καθόσον 
οι ισχύοντες σχετικοί εθνικοί κανόνες περί προσθήκης ποικίλλουν σε µεγάλο βαθµό και πολύ 
συχνά παρακωλύουν το ενδοκοινοτικό εµπόριο.  
Με την εναρµόνιση αυτή θα εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή εντός 
της Κοινότητας, ενώ θα διασφαλισθεί ότι τα εν λόγω προϊόντα δεν θέτουν σε κίνδυνο τη 
δηµόσια υγεία. 
 
Ο προτεινόµενος κανονισµός: 

− απαριθµεί τις βιταµίνες και τα ανόργανα άλατα που επιτρέπεται να προστίθενται στα 
τρόφιµα (Παράρτηµα Ι) καθώς και τις µορφές µε τις οποίες επιτρέπεται να προστίθενται 
(Παράρτηµα ΙΙ). 

− προβλέπει ορισµένους περιορισµούς που αφορούν τα τρόφιµα στα οποία επιτρέπεται να 
προστίθενται βιταµίνες και ανόργανα άλατα, καθορίζει τα κριτήρια για τη θέσπιση 
µέγιστων επιπέδων και προβλέπει τον καθορισµό ελάχιστων επιπέδων βιταµινών και 
ανόργανων αλάτων που περιέχονται στο τελικό προϊόν, 

− θεσπίζει τους κανόνες τους σχετικούς µε την επισήµανση, την παρουσίαση και τη διαφήµιση 
των εν λόγω προϊόντων, 

                                                 
1 έγγρ. 9200/05. 
2 ΕΕ C 112, 30.4.2004, σ. 44. 
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− παρέχει τη βάση για τη λεπτοµερή εξέταση και, εφόσον χρειάζεται, την απαγόρευση της 

προσθήκης ορισµένων ουσιών, πέραν των βιταµινών και των ανόργανων αλάτων, 

− επιτρέπει τη θέσπιση εθνικών διατάξεων όσον αφορά την υποχρεωτική προσθήκη βιταµινών 

και ανόργανων αλάτων στα τρόφιµα, εφόσον η γνώµη της Επιτροπής δεν είναι αρνητική. 

 

III. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

1. Γενικές παρατηρήσεις 

 

Η κοινή θέση του Συµβουλίου συµφωνεί µε τους στόχους της πρότασης της Επιτροπής ενώ 

εισάγει περιορισµένο αριθµό τροποποιήσεων. Οι εν λόγω τροποποιήσεις περιλαµβάνουν τα 

εξής: 

− απάλειψη των ορισµών του άρθρου 2 σχετικά µε τους λόγους της προσθήκης βιταµινών 

και ανόργανων αλάτων στα τρόφιµα, καθόσον οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 

βιταµίνες και τα ανόργανα άλατα επιτρέπεται να προστίθενται στα τρόφιµα 

διευκρινίζονται από το άρθρο 3 (Απαιτήσεις). 

− ακριβέστερη περιγραφή των παρεκκλίσεων που εφαρµόζονται στο άρθρο 4 

(σκιαγραφούνται οι περιπτώσεις στις οποίες δεν επιτρέπεται να γίνεται προσθήκη 

βιταµινών και ανόργανων αλάτων) όσον αφορά τα οινοπνευµατώδη ποτά,  

− σύµπτυξη των διατάξεων που εφαρµόζονται σε ουσίες άλλες πέραν των βιταµινών και 

των ανόργανων αλάτων (συγχώνευση των άρθρων 10 και 11 της αρχικής πρότασης), 

− διευκρίνιση των διαδικασιών γνωστοποίησης των ισχυουσών και νέων εθνικών 

διατάξεων (νέο άρθρο 11 και απαλοιφή του άρθρου 9 του αρχικού κειµένου). 

 

Η Επιτροπή αποδέχθηκε την κοινή θέση του Συµβουλίου. 

 

2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 

Κατά την ψηφοφορία της ολοµέλειας της 26ης Μαΐου 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ενέκρινε 46 τροπολογίες της πρότασης (Η τροπολογία 8 είναι γλωσσικού χαρακτήρα και δεν 

επηρεάζει το αγγλικό κείµενο). 
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Το Συµβούλιο: 

(α) εισήγαγε στην κοινή θέση 20 τροπολογίες εξ ολοκλήρου, εν µέρει ή κατ’ αρχήν, ως 

εξής: 

 

Αιτιολογικές παράγραφοι 

Τροπολογία 1 (αφορά την αιτιολογική σκέψη 10) και τροπολογία 2 (αφορά την 

αιτιολογική σκέψη 12): περιλαµβάνονται εν µέρει, µε την απαλοιφή της τελευταίας 

πρότασης της αιτιολογικής σκέψης 9 και µε τροποποίηση της αιτιολογικής σκέψης 11. 

Τροπολογία 4 (αφορά την αιτιολογική σκέψη 20α): περιλαµβάνεται κατ’ αρχήν και εν 

µέρει στην αιτιολογική σκέψη 3 (δεύτερη πρόταση) και την παράγραφο 2 του 

άρθρου 11. 

Τροπολογία 5 (αφορά την αιτιολογική σκέψη 20β): περιλαµβάνεται εν µέρει µέσω 

αναδιατύπωσης της παραγράφου 6 του άρθρου 6.  

 

Άρθρα 

Τροπολογία 13 (αφορά την παράγραφο 3 του άρθρου 3): περιλαµβάνεται εν µέρει, όσον 

αφορά τη γνώµη της Αρχής, ενώ διαγράφεται η αρχική παραποµπή στους κανόνες 

εφαρµογής (δεδοµένου ότι δεν υφίσταται πλέον αναφορά στην αποκατάσταση, στη 

διατροφική ισοδυναµία και στα υποκατάστατα των τροφίµων στα άρθρα 2 και 3). 

Τροπολογία 16 (αφορά την παράγραφο 1 (νέα) του άρθρου 4): διατηρείται κατ’ ουσίαν 

στο εδάφιο (β) της παραγράφου 1 του άρθρου και στο εδάφιο (δ) της παραγράφου 2 του 

άρθρου 9. 

Τροπολογία 17 (αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 4): εισάγεται εν µέρει στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 17. 

Τροπολογίες 49/rev και 54/rev (αφορούν το εδάφιο (β) της παραγράφου 1 του 

άρθρου 5): περιλαµβάνονται εξ ολοκλήρου στο άρθρο 4. 

Τροπολογία 25 (αφορά την παράγραφο 5 του άρθρου 7): περιλαµβάνεται εν µέρει 

(όσον αφορά την προτεινόµενη απαλοιφή) στην παράγραφο 6 του άρθρου 6. Το 

Συµβούλιο σηµειώνει σχετικά και ότι η Επιτροπή έχει την πρόθεση να επανεξετάσει και 

να επικαιροποιήσει τις τιµές αναφοράς που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα της 

οδηγίας 90/496/ΕΟΚ σχετικά µε τους κανόνες επισήµανσης των τροφίµων. 
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Τροπολογία 31 (αφορά το εδάφιο 2 της παραγράφου 2 του άρθρου 9): ο σκοπός της 

τροπολογίας περιλαµβάνεται στο εδάφιο (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 9 (βλ. 

επίσης άρθρο 11). 

Τροπολογία 34 (αφορά το άρθρο 10), τροπολογία 55 (αφορά το άρθρο 10α (νέο)) και 

τροπολογία 35 (αφορά το άρθρο 11): περιλαµβάνονται εξ ολοκλήρου στο άρθρο 8. 

Η παράγραφος 3 του προτεινόµενου νέου άρθρου 10α περιέχεται στο εδάφιο (β) της 

παραγράφου 2 του άρθρου 11. 

Τροπολογία 38 (αφορά τα στοιχεία (στα) και (στβ) (νέα) της παραγράφου 2 του 

άρθρου 12): η πρόθεση της τροπολογίας λαµβάνεται εν µέρει υπόψη του εδαφίου (δ) 

της παραγράφου 2 του άρθρου 9. 

Τροπολογία 39 (αφορά το άρθρο 13): το µέληµα που τονίζεται στην τροπολογία 

περιλαµβάνεται εν µέρει στο εδάφιο (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 11 (όσον αφορά 

τη θέσπιση νέων διατάξεων). 

Τροπολογία 41 (αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου 16): η αρχή λαµβάνεται υπόψη 

στην παράγραφο 3 του άρθρου 3, ενώ το Συµβούλιο δεν θεωρεί αναγκαία την αυτόµατη 

συµµετοχή της Αρχής όταν εφαρµόζεται η διαδικασία επιτροπολογίας.  

Η τροπολογία 44 (αφορά το Παράρτηµα Ι), η τροπολογία 45 (αφορά το Παράρτηµα ΙΙ) 

και η τροπολογία 46 (αφορά το Παράρτηµα ΙΙ) ενσωµατώνονται πλήρως στα 

παραρτήµατα (µε αναδιατύπωση του παραρτήµατος 45 και µε αλλαγή της θέσης του 

παραρτήµατος 46). 

 

(β) δεν περιέλαβε 26 τροπολογίες στην κοινή θέση. 

 

Όσον αφορά τις τροπολογίες 3, 6, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 

36, 37,40 και 43, το Συµβούλιο ακολούθησε τη ληφθείσα θέση της Επιτροπής. 

 

Ωστόσο, όσον αφορά τις τροπολογίες 21, 26 και 30, το Συµβούλιο σηµειώνει την πρόθεση 

της Επιτροπής: 

− να λάβει υπόψη της, στο πλαίσιο της µελέτης για την αναθεώρηση της οδηγίας 

90/496/ΕΟΚ περί επισηµάνσεως των τροφίµων, τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά µε τις 

βιταµίνες και τα ανόργανα άλατα: 

− να επανεξετάσει/επικαιροποιήσει τις τιµές αναφοράς που περιλαµβάνονται στο 

παράρτηµα της οδηγίας 90/496/EOK καθώς και τα επίπεδα που µπορεί να 

θεωρούνται ως σηµαντικές ποσότητες, 
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− να προσδιορίσει επίπεδα ανοχής για αποδεκτές αποκλίσεις από την τιµή 
προσθέτων βιταµινών και ανόργανων αλάτων που αναγράφεται στην επισήµανση 
των τροφίµων. 

− να προβάλλει όλες τις τροποποιήσεις των υποχρεωτικών στοιχείων που πρέπει να 
αναγράφονται στην επισήµανση των τροφίµων οι οποίες, στη µελλοντική αναθεώρηση 
της οδηγίας περί επισηµάνσεως των τροφίµων, ενδέχεται να προσαρµοσθούν µε την 
παράγραφο 3 του άρθρου 7 του κανονισµού για την προσθήκη βιταµινών και 
ανόργανων αλάτων και ορισµένων άλλων ουσιών στα τρόφιµα. 

− να υποβάλει το ταχύτερο δυνατόν και εν πάση περιπτώσει εντός διετίας από την έκδοση 
του κανονισµού, πρόταση για τον καθορισµό των µεγίστων/ελαχίστων ποσοτήτων 
βιταµινών και ανόργανων αλάτων και των όποιων προϋποθέσεων για την προσθήκη 
τους στα τρόφιµα, όπως αναφέρει η παράγραφος 2 του άρθρου 6. 

 
Όσον αφορά την τροπολογία 36, για τη θέσπιση νέου άρθρου 11α σχετικά µε την 
επισήµανση, παρουσίαση και διαφήµιση άλλων ουσιών, πρέπει να σηµειωθεί ότι η Επιτροπή 
µπορεί να επανεξετάσει τους κανόνες τους σχετικούς µε την επισήµανση, στα πλαίσια της 
παραγράφου 6 του άρθρου 8, που αφορά τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων για την 
εφαρµογή του άρθρου 8. 
 
Σχετικά µε τις τροπολογίες 11, 12, 22, 28,40 και 42, έγιναν εν µέρει αποδεκτές από την 
Επιτροπή, χωρίς ωστόσο να συµπεριληφθούν στην κοινή θέση: 
 
Τροπολογία 11 (αφορά την εισαγωγική πρόταση της παραγράφου 2 του άρθρου 3): τονίζεται 
ότι η αρχή της τροπολογίας, σχετικά µε την ανάγκη προσθήκης βιταµινών και ανόργανων 
αλάτων υπό µορφή βιολογικά διαθέσιµη για το ανθρώπινο σώµα, σκιαγραφείται ήδη στην 
πρώτη πρόταση της αιτιολογικής σκέψης 11. 
Τροπολογία 12 (αφορά την παράγραφο α (νέα) του άρθρου 3): και τροπολογία 28 (αφορά την 
παράγραφο 2 του άρθρου 8): η ουσία των τροπολογιών αυτών διατηρείται στην παράγραφο 2 
του άρθρου 7, καθώς πρόκειται για την επισήµανση (συµπεριλαµβανοµένου του καταλόγου 
των συστατικών), παρουσίαση και διαφήµιση που θα µπορούσαν να παραπλανήσουν ή να 
εξαπατήσουν τον καταναλωτή.  
Τροπολογία 22 (αφορά το εδάφιο (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 7): τα συµπληρώµατα 
διατροφής θεωρείται ότι καλύπτονται εµµέσως από την εν λόγω παράγραφο, σύµφωνα µε την 
οποία, κατά τον καθορισµό των ανώτατων ποσοτήτων και των προϋποθέσεων για την 
προσθήκη βιταµινών και ανόργανων συστατικών στα τρόφιµα θα πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη «άλλες διαιτητικές πηγές»,  
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Τροπολογία 40 (αφορά την παράγραφο 3 του άρθρου 14), περιέχεται, εν µέρει και εµµέσως, 

στη δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 12, δεδοµένου ότι η διαβούλευση µε 

την µόνιµη επιτροπή καθίσταται υποχρεωτική όταν η γνώµη της Επιτροπής των ΕΚ για το 

προβλεπόµενο µέτρο είναι αρνητική. 

Τροπολογία 42 (αφορά το άρθρο 17): το Συµβούλιο θεωρεί ότι, όσον αφορά τα καθήκοντα 

παρακολούθησης από τις αρµόδιες αρχές, η υποχρέωση να γνωστοποιείται στην Επιτροπή 

κάθε κυκλοφορία στην αγορά προϊόντων τροφίµων που περιέχουν βιταµίνες και ανόργανα 

άλατα δεν συνάδει µε τις αρχές της επικουρικότητας και αναλογικότητας. 

 

3. Άλλες καινοτοµίες που εισήγαγε το Συµβούλιο 

 

Οι άλλες καινοτοµίες που εισήχθησαν στην κοινή θέση περιλαµβάνουν τα εξής: 

− τη συγκέντρωση όλων των εφαρµοστέων µεταβατικών µέτρων σε ένα νέο άρθρο 17, µε 

απαλοιφή του άρθρου 4 της αρχικής πρότασης, 

− αναθεώρηση των άρθρων 6 (αφορά τις προϋποθέσεις για την προσθήκη βιταµινών και 

ανόργανων αλάτων) και 7 (αφορά την επισήµανση, παρουσίαση και διαφήµιση) µετά 

την απαλοιφή των ορισµών από το άρθρο 2, 

− τροποποίηση του άρθρου 15 περί παρακολούθησης, ώστε κάθε φορά που απαιτείται 

γνωστοποίηση για κυκλοφορία προϊόντος στην αγορά, να απαιτείται επίσης ενηµέρωση 

σχετικά µε την απόσυρση του προϊόντος από την αγορά, 

− παραποµπή σε εκτελεστικούς κανόνες για την εφαρµογή του άρθρου 16, 

− την απαλοιφή του χλωριούχου νατρίου από το Παράρτηµα ΙΙ, µε αντίστοιχη 

τροποποίηση της αιτιολογικής σκέψης 11 που διευκρινίζει την τροποποίηση αυτή. 

 

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Το Συµβούλιο θεωρεί ότι µε την κοινή του θέση στην οποία ενσωµατώνονται οι τροπολογίες 

τις οποίες αναφέρει το Κεφάλαιο ΙΙΙ.2.(α), λαµβάνεται ορθώς υπόψη η σε πρώτη ανάγνωση 

γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προκύπτει µια ισόρροπη λύση προκειµένου να 

εξασφαλισθεί η επίτευξη των στόχων του κανονισµού. 

 

===================== 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 23 Noεµβρίου 2005 (06.12) 
(OR. fr) 

∆ιοργανικός φάκελος : 
2003/0262 (COD)  

14793/05 
ADD 1 
 
 
 

  
CODEC 1063 
DENLEG 59 
SAN 186 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ TOY ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» 
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου 
προς : την ΕΜΑ/το Συµβούλιο 
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 14842/03 DENLEG 73 CODEC 1613 
Θέµα : Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για 

την προσθήκη βιταµινών και µετάλλων και ορισµένων άλλων ουσιών στα 
τρόφιµα [πρώτη ανάγνωση] 
- ΄Εγκριση (κθ + δ) 
α) της κοινής θέσης 
β) του σκεπτικού του Συµβουλίου 
- ∆ηλώσεις 

 

1. ∆ήλωση του Συµβουλίου και της Επιτροπής 

 

«Το Συµβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν ότι κάθε ισχυρισµός (µήνυµα ή παράσταση, µη 

υποχρεωτική δυνάµει της κοινοτικής ή εθνικής νοµοθεσίας, περιλαµβανοµένων των 

απεικονίσεων, των γραφικών παραστάσεων ή των συµβόλων) σχετικός µε την προσθήκη 

βιταµινών και ανοργάνων στοιχείων όπως : «µε…», «αποκατεστηµένο ως προς …», 

«…πρόσθετο», «εµπλουτισµένο …» θα πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει για τους καταναλωτές 

την ίδια έννοια µε τον ισχυρισµό «πηγή …» όπως ορίζεται από το Παράρτηµα του 

κανονισµού για τους αναγραφόµενους στα τρόφιµα ισχυρισµούς περί διατροφικής αξίας και 

υγιεινής». 
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2. ∆ήλωση της Επιτροπής 

 

«Στα πλαίσια της δεύτερης περίπτωσης του άρθρου 4 περί περιορισµών που αφορούν την 

προσθήκη βιταµινών και ανοργάνων στοιχείων η Επιτροπή θα εξετάσει την δυνατότητα να 

προστεθούν τρόφιµα όπως είδη ζαχαροπλαστικής.» 

 

3. ∆ήλωση της Επιτροπής 

 

«Η Επιτροπή έχει την πρόθεση, στα πλαίσια της µελέτης για την αναθεώρηση της οδηγίας 

90/496/ΕΟΚ περί επισηµάνσεως των τροφίµων, να λάβει υπόψη της τα ακόλουθα στοιχεία 

σχετικά µε τις βιταµίνες και τα ανόργανα στοιχεία : 

 

– αναθεώρηση /ενηµέρωση των τιµών αναφοράς που περιέχονται στο Παράρτηµα της 

οδηγίας 90/496/ΕΟΚ και των επιπέδων που είναι δυνατόν να θεωρηθούν σηµαντικές 

ποσότητες, 

 

– προσδιορισµός επιπέδων ανοχής για αποδεκτές αποκλίσεις από την τιµή προσθέτων 

βιταµινών και ανοργάνων στοιχείων που αναγράφεται στην επισήµανση των τροφίµων. 

 

Οι τροποποιήσεις των υποχρεωτικών στοιχείων που πρέπει να αναγράφονται στην 

επισήµανση των τροφίµων, η οποία ενδέχεται να θεσπισθεί κατά µελλοντική αναθεώρηση της 

οδηγίας περί επισηµάνσεως των τροφίµων θα επηρεάσουν εν συνεχεία την παράγραφο 3 του 

άρθρου 7 του κανονισµού για την προσθήκη βιταµινών και ανοργάνων στοιχείων και 

ορισµένων άλλων ουσιών στα τρόφιµα. 

 

Η Επιτροπή έχει την πρόθεση να υποβάλει το ταχύτερο και πάντως εντός διετίας από την 

έκδοση του κανονισµού πρόταση για τον καθορισµό των µεγίστων/ελαχίστων ποσοτήτων 

βιταµινών και ανοργάνων στοιχείων και των όποιων όρων για την προσθήκη τους στα 

τρόφιµα όπως αναφέρει η παράγραφος 2 του άρθρου 6.» 
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4. ∆ήλωση της Επιτροπής 

 

«Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι η αναγραφή συµπληρωµατικών στοιχείων στην 

επισήµανση, σκοπός των οποίων θα είναι να επισύρουν την προσοχή επί µέρους 

κατηγοριών καταναλωτών στους συγκεκριµένους κινδύνους που µπορεί να αποτελούν 

για αυτούς ορισµένες ουσίες, είναι δυνατόν να µελετηθεί ως προϋπόθεση, όταν 

καθορίζεται το µέγιστο περιεχόµενο ορισµένων ουσιών του Παραρτήµατος Ι, εφόσον η 

αναγραφή αυτού του κειµένου δικαιολογείται από λόγους προστασίας της δηµόσιας 

υγείας.» 

 

5. ∆ήλωση της Σουηδίας 

 

«Η Σουηδία υποστηρίζει την κοινή θέση όσον αφορά τον κανονισµό σχετικά µε την 

προσθήκη βιταµινών, ανόργανων στοιχείων και ορισµένων άλλων ουσιών στα τρόφιµα. 

 

Παρότι ο αρνητικός κατάλογος µε τις κατηγορίες τροφίµων στα οποία δεν µπορούν να 

προστεθούν βιταµίνες και ανόργανα στοιχεία µπορεί να τροποποιηθεί µεταγενέστερα, η 

Σουηδία εκτιµά ότι µπορούν να προστεθούν ήδη περαιτέρω κατηγορίες. Αυτό ισχύει 

ιδίως για την κατηγορία των ζαχαρωδών παρασκευασµάτων.  Εκτιµούµε ότι στον 

κατάλογο δεν πρέπει να προστεθούν κατηγορίες τροφίµων χαµηλής ή µηδενικής 

θρεπτικής αξίας, ή για παράδειγµα τροφίµων υψηλής περιεκτικότητας σε λίπος και 

ζάχαρη. 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα αυξανόµενα προβλήµατα της παχυσαρκίας και υγείας λόγω της 

διατροφής, σκόπιµο είναι η πολιτική διατροφής να εφαρµόζεται και κατά την 

εναρµόνιση των κανόνων σχετικά µε τον εµπλουτισµό των τροφίµων στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

Ένας επιπλέον λόγος για την απαγόρευση του εµπλουτισµού των ζαχαρωδών 

παρασκευασµάτων είναι ότι τα παιδιά τα καταναλώνουν σε µεγάλες ποσότητες και 

είναι ενίοτε δύσκολο να αποφευχθεί η παρουσία τους σε χώρους όπου ευρίσκονται 

παιδιά. Επιπλέον, οι καταναλωτές µπορούν να παραπλανηθούν σε περίπτωση που 

προϊόντα όπως τα ζαχαρώδη παρασκευάσµατα δίνουν την εντύπωση ότι είναι ωφέλιµα 

λόγω του εµπλουτισµού τους.  
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Η Σουηδία επιθυµεί να διασφαλισθεί ότι η εναρµόνιση της εσωτερικής αγοράς θα επιτευχθεί 

προασπίζοντας την ασφάλεια και τη δηµόσια υγεία. Είναι σηµαντικό να συµφωνηθούν αρχές 

που να διασφαλίζουν την ανάγκη των καταναλωτών για ασφαλή και µη παραπλανητικά 

προϊόντα. Ως εκ τούτου, η Σουηδία θα συνεχίσει να ακολουθεί τη γραµµή αυτή στις 

µεταγενέστερες εργασίες σχετικά µε την εν λόγω πρόταση για την προσθήκη βιταµινών και 

ανόργανων στοιχείων.» 

 

6. ∆ήλωση της Γαλλίας 

 

 σχετικά µε το άρθρο 4 

 

«Προς αποφυγή της διάθεσης στην αγορά τροφίµων που αποτελούν κακούς φορείς για τον 

εµπλουτισµό µε βιταµίνες και ανόργανα στοιχεία, η γαλλική αντιπροσωπία υπογραµµίζει τη 

σηµασία που αποδίδει στην αρχή του καθορισµού διατροφικών περιγραµµάτων στα πλαίσια 

του κανονισµού για τους διατροφικούς ισχυρισµούς και τους ισχυρισµούς για την υγεία. 

Εξάλλου, υπενθυµίζει το µέληµά της για µια πλήρη και επακριβή ενηµέρωση του 

καταναλωτή και επιθυµεί το θέµα αυτό να επανεξεταστεί, κατά προτεραιότητα, κατά την 

αναθεώρηση του παραρτήµατος του κανονισµού για τους διατροφικούς ισχυρισµούς. Τέλος, 

υπενθυµίζει τη σηµασία που αποδίδει στην αναθεώρηση της οδηγίας 90/496/ΕΚ περί 

επισήµανσης των τροφίµων, στην οποία η Επιτροπή έχει δεσµευθεί να προχωρήσει 

συντοµότατα. 

 

Στόχος της γαλλικής αντιπροσωπίας είναι, η µέσω των διαφόρων αυτών διατάξεων, 

δυνατότητα πλήρους ενηµέρωσης των καταναλωτών για τη σύνθεση και το διατροφικό 

ενδιαφέρον των τροφίµων». 

 

 σχετικά µε το κεφάλαιο III 

 

«Η γαλλική αντιπροσωπία µπορεί να αποδεχθεί το κεφάλαιο III που αφορά την προσθήκη 

άλλων ουσιών στο βαθµό που η κατάσταση ως προς τις ουσίες αυτές θα αξιολογηθεί στην 

έκθεση της Επιτροπής κατά το άρθρο 16. Επιφυλάσσεται ωστόσο, σε περίπτωση ανάγκης, να 

κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 8 να ζητήσει 

από την Επιτροπή να λάβει απόφαση εγγραφής µίας ή περισσοτέρων εκ των ουσιών αυτών 

στο Μέρος A ή B του Παραρτήµατος III». 
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 σχετικά µε το Παράρτηµα I 

 

«Η γαλλική αντιπροσωπία επισηµαίνει ότι η αποδοχή του παραρτήµατος I δεν προδικάζει τη 

µελλοντική της στάση ως προς τις ελάχιστες ποσότητες, ιδίως όσον αφορά τη βιταµίνη K και 

το φθόριο». 

 

 
 

________________________ 

 





 

EL    EL 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 13.1.2006 
COM(2006) 1 τελικό 

2003/0262 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ  
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
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σχετικά µε την 

Κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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ορισµένων άλλων ουσιών στα τρόφιµα 

1- ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συµβούλιο 
Έγγραφο COM(2003) 671 τελικό - 2003/0262 (COD): 

10 Νοεµβρίου 2003 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής: 

31 Μαρτίου 2004 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
πρώτη ανάγνωση: 

26 Mαΐου 2005 

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 8 ∆εκεµβρίου 2005 

2- ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ο προτεινόµενος κανονισµός καλύπτει την προσθήκη βιταµινών και ανόργανων συστατικών 
και ορισµένων άλλων ουσιών στα τρόφιµα. 

Κύριοι στόχοι της πρότασης είναι: 

• να βελτιώσει την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς· 

• να συµβάλει στην επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας· 

• να αυξήσει την ασφάλεια δικαίου για τους υπευθύνους επιχειρήσεων και, µέσω 
αναλογικών µέτρων, να προωθήσει την καινοτοµία· 

• να εξασφαλίσει το δίκαιο ανταγωνισµό στον τοµέα των τροφίµων. 

Ο προτεινόµενος κανονισµός: 

• παραθέτει στο παράρτηµα Ι τις βιταµίνες και τα ανόργανα συστατικά που επιτρέπεται να 
προστίθενται και στο παράρτηµα ΙΙ τα σκευάσµατα βιταµινών και τις ανόργανες ουσίες 
που επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται· 
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• προβλέπει ορισµένους περιορισµούς όσον αφορά τα τρόφιµα στα οποία µπορούν να 
προστεθούν βιταµίνες και ανόργανα συστατικά· 

• καθορίζει τα κριτήρια για τη θέσπιση µέγιστων επιπέδων βιταµινών και ανόργανων 
συστατικών στα τρόφιµα µέσω της διαδικασίας της µόνιµης επιτροπής για την τροφική 
αλυσίδα και την υγεία των ζώων· 

• προβλέπει τον καθορισµό ελάχιστων επιπέδων βιταµινών και ανόργανων συστατικών 
µέσω της διαδικασίας της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των 
ζώων· 

• προβλέπει κατάλληλους ειδικούς κανόνες σχετικά µε την επισήµανση, την παρουσίαση και 
τη διαφήµιση των προϊόντων στα οποία έχουν προστεθεί βιταµίνες και ανόργανα 
συστατικά επιπλέον ή κατά παρέκκλιση άλλων οριζόντιων κανόνων που εφαρµόζονται σε 
όλα τα τρόφιµα· 

• δίνει τη δυνατότητα στα κράτη µέλη να απαιτήσουν τη γνωστοποίηση της διάθεσης αυτών 
των προϊόντων στην αγορά για να διευκολυνθεί η παρακολούθησή τους· 

• παρέχει τη βάση για τη λεπτοµερή εξέταση και, εφόσον χρειάζεται, τη ρύθµιση της 
προσθήκης ορισµένων ουσιών, πλην των βιταµινών και των ανόργανων συστατικών, στα 
τρόφιµα. 

3- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 

3.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Επιτροπή υποστηρίζει την κοινή θέση όπως εγκρίθηκε από το Συµβούλιο µε ειδική 
πλειοψηφία. Συνάδει µε τους στόχους και την προσέγγιση που υιοθετήθηκαν στην αρχική 
πρόταση της Επιτροπής και λαµβάνει υπόψη διάφορες τροπολογίες που προτάθηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

3.2 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 
∆ΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 

Η κοινή θέση αντικατοπτρίζει το πνεύµα του συνόλου ή µέρους των 17 από τις 23 
τροπολογίες οι οποίες έγιναν δεκτές από την Επιτροπή πλήρως, εν µέρει, κατ’ αρχήν ή υπό 
τον όρο της διατύπωσης αλλαγών, καθώς και 3 τροπολογιών τις οποίες η Επιτροπή αρχικά 
είχε δηλώσει ότι δεν µπορούσε να δεχθεί. 

Περιορισµοί όσον αφορά την προσθήκη βιταµινών και ανόργανων συστατικών 

Η κοινή θέση έχει συµπεριλάβει στο άρθρο 4 τις τροπολογίες 49/αναθ. και 54/αναθ., 
εισάγοντας, κατά συνέπεια, παρέκκλιση για την προσθήκη βιταµινών και ανόργανων 
συστατικών στα απολύτως καθορισµένα παραδοσιακά ποτά που περιέχουν περισσότερο από 
1,2% κατ’ όγκον οινόπνευµα. 
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Άλλες ουσίες 

Η κοινή θέση έχει συγχωνεύσει τα άρθρα 10 και 11 της αρχικής πρότασης της Επιτροπής 
σχετικά µε την προσθήκη ορισµένων άλλων ουσιών στα τρόφιµα στο άρθρο 8, το οποίο 
απλοποιεί το κείµενο και αποσαφηνίζει τη διαδικασία για την αξιολόγηση των εν λόγω 
ουσιών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των τροπολογιών 34, 35 και 55. 

Παράρτηµα II 

Η κοινή θέση έχει προσθέσει στο παράρτηµα ΙΙ του κανονισµού, ως επιτρεπόµενη ανόργανη 
ουσία, το θειικό ασβέστιο, λαµβάνοντας υπόψη την τροπολογία 44. Επιπλέον, έχει 
διατηρήσει στο ίδιο παράρτηµα τα άλατα νατρίου και καλίου του ορθοφωσφορικού οξέος και 
την διπαλµιτική πυριδοξίνη ως πηγή βιταµίνης B6, γεγονός που έχει το ίδιο αποτέλεσµα µε 
τις τροπολογίες 45 και 46. 

Άλλα 

Η τροπολογία 1 (τελευταίο µέρος) έχει ληφθεί υπόψη στη νέα διατύπωση της αιτιολογικής 
σκέψης 8 της κοινής θέσης. Η Επιτροπή, µολονότι αρχικά είχε υποστηρίξει ότι δεν µπορούσε 
να δεχθεί την τροπολογία 1, είναι διατεθειµένη να υποστηρίξει την εν λόγω αναδιατύπωση, η 
οποία σχετίζεται µε την προσπάθεια απλούστευσης του κειµένου των άρθρων 2 και 3 
(διαγραφή των εννοιών "αποκατάσταση", "υποκατάστατο τροφίµου" και "διατροφική 
ισοδυναµία"). 

Η τροπολογία 2 (πρώτο µέρος) έχει ενσωµατωθεί στην κοινή θέση στην αιτιολογική σκέψη 
10. 

Η τροπολογία 4 έχει ληφθεί υπόψη εν µέρει και κατ’ αρχήν στην αιτιολογική σκέψη 2 και στο 
άρθρο 11 παράγραφος 2, δεύτερο µέρος. 

Η τροπολογία 5 και η τροπολογία 25 έχουν ενσωµατωθεί κατ’ αρχήν µε την αναδιατύπωση 
του άρθρου 6 παράγραφος 6. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι το παράρτηµα της οδηγίας 
90/496/ΕΟΚ σχετικά µε την επισήµανση των τροφίµων δεν είναι πλήρες και συνεπώς µπορεί 
να υποστηρίξει αυτή την αναδιατύπωση και δεσµεύεται µε σχετική δήλωση να 
αντικατοπτρίζει τις τροπολογίες που ενδέχεται να υιοθετηθούν στη µελλοντική αναθεώρηση 
της προαναφερόµενης οδηγίας στον κανονισµό για την προσθήκη βιταµινών και ανόργανων 
συστατικών και ορισµένων άλλων ουσιών στα τρόφιµα. 

Οι τροπολογίες 13 και 41 αντικατοπτρίζεται εν µέρει στο άρθρο 3 παράγραφος 3, πράγµα που 
δείχνει ότι η τροποποίηση των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ θα υιοθετηθεί λαµβανοµένης υπόψη 
της γνώµης της Αρχής. 

Η τροπολογία 16 αντικατοπτρίζονται εν µέρει στο άρθρο 17 παράγραφος 1στοιχείο β) και στο 
άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο δ), σύµφωνα µε τα οποία, κατά τη διάρκεια της αρχικής 
µεταβατικής περιόδου, τα κράτη µέλη µπορούν να επιτρέψουν στην επικράτειά τους 
βιταµίνες και ανόργανα συστατικά που δεν απαριθµούνται στα παραρτήµατα του 
κανονισµού, υπό τον ορρών ότι θα υποβληθεί σχετικός φάκελος στην Επιτροπή. Ο κατάλογος 
των εν λόγω ουσιών θα δηµοσιευθεί τότε στο κοινοτικό µητρώο το οποίο θα είναι διαθέσιµο 
στο κοινό. 

Η τροπολογία 17 (πρώτο µέρος) έχει ενσωµατωθεί στην κοινή θέση στο άρθρο 17 
παράγραφος 2. 
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Η τροπολογία 31 εκφράζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο δ) σχετικά µε τη 
δηµοσίευση στο κοινοτικό µητρώο των πληροφοριών σχετικά µε τις εθνικές διατάξεις για την 
υποχρεωτική προσθήκη βιταµινών και ανόργανων συστατικών. 

Η τροπολογία 38 (πρώτο µέρος) έχει ληφθεί υπόψη εν µέρει στο άρθρο 9 παράγραφος 2 
στοιχείο δ) της κοινής θέσης. Πράγµατι, οι πληροφορίες σχετικά µε την υποχρεωτική 
προσθήκη βιταµινών και ανόργανων συστατικών θα περιληφθούν στο κοινοτικό µητρώο. 

Η τροπολογία 39 έχει ληφθεί υπόψη εν µέρει στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο β) της 
κοινής θέσης σχετικά µε την κοινοποίηση των εθνικών απαγορεύσεων ή περιορισµών στη 
χρήση ορισµένων άλλων ουσιών. 

3.3 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 
∆ΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 

Λαµβανοµένου υπόψη του σηµαντικού βαθµού ευθυγράµµισης µεταξύ των τροπολογιών του 
Κοινοβουλίου που µπορούν να γίνουν δεκτές από την Επιτροπή και της κοινής θέσης, η 
Επιτροπή δέχθηκε έναν συµβιβασµό που δεν περιλαµβάνει ένα µικρό αριθµό τροπολογιών τις 
οποίες θα µπορούσε, τουλάχιστον εν µέρει, να έχει δεχθεί (τροπολογία 11 σχετικά µε τη 
βιοδιαθεσιµότητα των προστιθέµενων βιταµινών και ανόργανων συστατικών· τροπολογίες 12 
και 28 σχετικά µε την ανάγκη η επισήµανση, η παρουσίαση και η διαφήµιση να µην 
παραπλανούν τους καταναλωτές· τροπολογία 22 η οποία προτείνει να λαµβάνονται υπόψη οι 
προσλήψεις βιταµινών και ανόργανων συστατικών από τα συµπληρώµατα διατροφής κατά 
των καθορισµό των ανώτατων ορίων· τροπολογία 40 η οποία καθιστά υποχρεωτική τη 
γνωµοδότηση της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων όταν 
τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τη θέσπιση νέων διατάξεων· και τροπολογία 42 η 
οποία προτείνει την ανακοίνωση στην Επιτροπή και τη δηµοσίευση των κοινοποιήσεων 
σχετικά µε τη διάθεση των τροφίµων που καλύπτονται από τον κανονισµό στην αγορά). Η 
Επιτροπή επιθυµεί να παρατηρήσει ότι οι ανησυχίες που εκφράζονται σε ορισµένες από τις εν 
λόγω τροπολογίες καλύπτονται σιωπηρά από την κοινή θέση και συγκεκριµένα στην 
αιτιολογική σκέψη 10 για την τροπολογία 11, στο άρθρο 7 παράγραφος 2 για τις τροπολογίες 
12 και 28 και στην αιτιολογική σκέψη 15 και στο άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχείο β) για την 
τροπολογία 22. 

Η Επιτροπή επιθυµεί επίσης να παρατηρήσει ότι, σχετικά µε την τροπολογία για τα 
υποχρεωτικά στοιχεία της επισήµανσης των τροφίµων, η κοινή θέση κάνει σιωπηρή 
αναφορά, στο άρθρο 6 παράγραφος 6, στη µη πληρότητα του παραρτήµατος της οδηγίας 
90/496/ΕΟΚ. Επιπλέον, περιλαµβάνει µια δήλωση της Επιτροπής που δείχνει την πρόθεσή 
της να αναθεωρήσει το παράρτηµα της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ σχετικά µε την επισήµανση των 
τροφίµων και, ως εκ τούτου, να αντικατοπτρίσει τις εν λόγω τροποποιήσεις στον κανονισµό 
για την προσθήκη βιταµινών και ανόργανων συστατικών και ορισµένων άλλων ουσιών στα 
τρόφιµα. Η Επιτροπή δεσµεύεται επίσης για να υποβάλει, εντός δύο ετών από την έκδοση του 
κανονισµού, πρόταση για τη θέσπιση µέγιστων/ελάχιστων ποσοτήτων βιταµινών και 
ανόργανων συστατικών και οποιουδήποτε σχετικού όρου. Σύµφωνα µε τη γνώµη της 
Επιτροπής, αυτό ικανοποιεί κατ’ αρχήν το στόχο των τροπολογιών 21, 26 και 30. 

3.4 ΝΕΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Η κοινή θέση έχει διαγράψει τις έννοιες "αποκατάσταση", "υποκατάστατο τροφίµου" και 
"διατροφική ισοδυναµία" ως λόγους για την προσθήκη βιταµινών και ανόργανων συστατικών 
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στα τρόφιµα στο άρθρο 2 και, συνεπώς, τις απαιτήσεις και τους όρους για την προσθήκη 
βιταµινών και ανόργανων συστατικών στα τρόφιµα στα άρθρα 3 και 6. Η Επιτροπή µπορεί να 
δεχθεί αυτές τις αλλαγές στο πλαίσιο µιας προσπάθειας απλούστευσης. 

Για λόγους σαφήνειας, η Επιτροπή είναι διατεθειµένη να δεχθεί την οµαδοποίηση όλων των 
µεταβατικών µέτρων στο νέο άρθρο 17, µε την επακόλουθη διαγραφή του άρθρου 4 της 
αρχικής πρότασης σχετικά µε τα µεταβατικά µέτρα για την προσθήκη βιταµινών και 
ανόργανων συστατικών στα τρόφιµα. 

Προκειµένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση της αγοράς τους, η Επιτροπή µπορεί να 
δεχθεί ότι τα κράτη µέλη δύνανται να απαιτήσουν γνωστοποίηση τόσο για τη διάθεση όσο 
και για την απόσυρση από την αγορά τους προϊόντων στα οποία έχουν προστεθεί βιταµίνες 
και ανόργανα συστατικά (άρθρο 15). 

Τέλος, η Επιτροπή υποστηρίζει τη διαγραφή του χλωριούχου νατρίου από το παράρτηµα ΙΙ, 
µαζί µε τη διευκρίνιση της αιτιολογικής σκέψης 10 ότι η εν λόγω ουσία µπορεί να 
εξακολουθήσει να χρησιµοποιείται ως συστατικό για την παρασκευή τροφίµων. 

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω παρατηρήσεων, η Επιτροπή συµφωνεί µε την κοινή 
θέση του Συµβουλίου µε σκοπό την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου για την προσθήκη βιταµινών και ανόργανων συστατικών και ορισµένων 
άλλων ουσιών στα τρόφιµα. 

5- ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

Οι δηλώσεις της Επιτροπής στα πρακτικά του Συµβουλίου επισυνάπτονται ως παράρτηµα της 
παρούσας ανακοίνωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

"Το Συµβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν ότι οποιοσδήποτε ισχυρισµός (µήνυµα ή 
παράσταση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε την κοινοτική ή την εθνική 
νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν εικονικής, γραφικής ή συµβολικής παράστασης), 
σχετικός µε την προσθήκη βιταµινών και ανόργανων συστατικών, όπως: "µε...", "µε 
αποκατάσταση σε…", "µε προσθήκη…", "εµπλουτισµένο...." πρέπει να θεωρείται ότι έχει την 
ίδια έννοια για τους καταναλωτές µε τον ισχυρισµό "πηγή... ", όπως καθορίζεται στο 
παράρτηµα του κανονισµού σχετικά µε τους ισχυρισµούς διατροφής και υγείας που γίνονται 
για τα τρόφιµα." 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

"Στο πλαίσιο του άρθρου 4 σχετικά µε τους περιορισµούς όσον αφορά την προσθήκη 
βιταµινών και ανόργανων συστατικών (δεύτερη περίπτωση), η Επιτροπή θα εξετάσει την 
πιθανή προσθήκη κατηγοριών τροφίµων όπως τα ζαχαρώδη προϊόντα." 

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

"Στο πλαίσιο του συλλογιστικού της σχετικά µε την αναθεώρηση της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ 
σχετικά µε την επισήµανση των τροφίµων, η Επιτροπή προτίθεται να εξετάσει τα ακόλουθα 
στοιχεία σε σχέση µε τις βιταµίνες και τα ανόργανα συστατικά: 

– αναθεώρηση/επικαιροποίηση των τιµών αναφοράς που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα 
της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ και των επιπέδων που µπορούν να θεωρούνται ως σηµαντικές 
ποσότητες· 

– καθιέρωση ορίων ανοχής για την αποδεκτή απόκλιση από τη δηλούµενη στην επισήµανση 
τιµή των προστιθέµενων βιταµινών και των ανόργανων συστατικών. 

Οποιαδήποτε τροποποίηση σχετικά µε τα υποχρεωτικά στοιχεία της επισήµανσης, η οποία 
ενδέχεται να αναπροσαρµοστεί στη µελλοντική αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά µε την 
επισήµανση των τροφίµων, θα αντικατοπτρίζεται στη συνέχεια στο άρθρο 7 παράγραφος 3 
του κανονισµού για την προσθήκη βιταµινών και ανόργανων συστατικών και ορισµένων 
άλλων ουσιών στα τρόφιµα. 

Η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει το συντοµότερο δυνατόν, και εν πάση περιπτώσει, εντός 
δύο ετών από την έκδοση του κανονισµού πρόταση για τη θέσπιση µέγιστων/ελάχιστων 
ποσοτήτων βιταµινών και ανόργανων συστατικών και οποιουδήποτε όρου για την προσθήκη 
τους στα τρόφιµα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2." 
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∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

"Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι η πρόσθετη διατύπωση για την επισήµανση, η οποία έχει ως 
σκοπό να επιστήσει την προσοχή ιδιαίτερων κατηγοριών καταναλωτών όσον αφορά τους 
συγκεκριµένους κινδύνους που ορισµένες ουσίες ενδέχεται να εγκυµονούν γι’ αυτούς, µπορεί 
να εκληφθεί ως όρος όταν καθορίζεται η µέγιστη περιεκτικότητα για ορισµένες ουσίες που 
απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι, εάν µια τέτοια διατύπωση δικαιολογείται για λόγους 
προστασίας της δηµόσιας υγείας." 




