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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0972/2011, της C. C., ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη χρήση 
της χρωστικής E-120 (καρμινικό οξύ) στην κέτσαπ

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα θεωρεί ότι ο νόμος σχετικά με τη χρήση της χρωστικής E-120 (καρμινικό οξύ) 
στην κέτσαπ είναι ασαφής. Αναφέρεται εν προκειμένω στο ρουμανικό δίκαιο, στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις 
(CPV), και στην οδηγία 94/36/ΕΚ για τις χρωστικές που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα 
τρόφιμα. Η αναφέρουσα ζητεί διευκρινίσεις.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Η αναφέρουσα αναφέρεται σε διαφορετικές νομικές πράξεις όσον αφορά τα πρόσθετα 
τροφίμων και τα συστήματα κατηγοριών τροφίμων. Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι η χρήση 
πρόσθετων ουσιών στα τρόφιμα είναι εναρμονισμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διέπεται 
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/20081. Ο εν λόγω κανονισμός αντικαθιστά προηγούμενες 
οδηγίες και αποφάσεις σχετικά με τα πρόσθετα τροφίμων, δηλαδή μεταξύ άλλων και την 
οδηγία 94/36/ΕΚ2. Ωστόσο, ο κατάλογος της ΕΕ με τα πρόσθετα που εγκρίνονται για χρήση 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων, ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ.16.
2 Οδηγία 94/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1994, για τις 
χρωστικές που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα, ΕΕ L 237 της 10.9.1994, σ.13.
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σε τρόφιμα και τους όρους χρήσης ισχύει από την 1η Ιουνίου 2013 (δηλαδή, παράρτημα ΙΙ 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1129/2011 της Επιτροπής1). Μέχρι αυτήν την ημερομηνία εξακολουθούν να ισχύουν 
συγκεκριμένες διατάξεις των προηγούμενων οδηγιών (όπως επίσης το άρθρο 2, παράγραφοι 1 
έως 6, 8, 9 και 10 και τα παραρτήματα Ι έως V της οδηγίας 94/36/ΕΚ).

Το παράρτημα ΙΙ της εν λόγω οδηγίας απαριθμεί τρόφιμα που ενδέχεται να μην περιέχουν 
πρόσθετες χρωστικές ουσίες εκτός εάν προβλέπεται ρητώς στα παραρτήματα III, IV ή V. Το 
παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνει επίσης σάλτσες με βάση τομάτα (σημείο 16), στις οποίες 
θεωρείται ότι ανήκει η κέτσαπ. Από τη στιγμή που οι σάλτσες με βάση τομάτα δεν 
απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙΙ, IV ή V της οδηγίας 94/36/ΕΚ, η Επιτροπή θεωρεί ότι η 
χρήση του Ε 120 στην κέτσαπ δεν είναι εγκεκριμένη.

Για λόγους σαφήνειας, η Επιτροπή εργάζεται στο έγγραφο καθοδήγησης επί των περιγραφών 
των κατηγοριών τροφίμων που παρατίθενται στο σύστημα κατηγοριών τροφίμων του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1129/2011. Το εν λόγω έγγραφο παρέχει πιο λεπτομερή περιγραφή 
των παρατιθέμενων κατηγοριών τροφίμων. Το έγγραφο θα είναι ολοκληρωμένο πριν την 
ημερομηνία της έναρξης εφαρμογής του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1333/2008, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1129/2011 της 
Επιτροπής, ήτοι πριν την 1η Ιουνίου 2013. 

Τέλος, η Επιτροπή τονίζει ότι ούτε ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 περί του κοινού 
λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις ούτε το γενικό πρότυπο Codex για τα πρόσθετα 
τροφίμων αφορούν τις εγκρίσεις προσθέτων τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η χρήση χρωστικής Ε 120 δεν είναι εγκεκριμένη στην κέτσαπ.

                                               
1 Κανονισμός (EΕ) αριθ. 1129/2011 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2011, για την τροποποίηση του 
παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με 
την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου για τα πρόσθετα τροφίμων, ΕΕ L 295 της 12.11.2011, σ. 1.


