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CODE1AM

Υπόµνηµα για τα χρησιµοποιούµενα σύµβολα

* ∆ιαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I ∆ιαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II ∆ιαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύµφωνη γνώµη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός
από τις περιπτώσεις που µνηµονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I ∆ιαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II ∆ιαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III ∆ιαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόµενη διαδικασία στηρίζεται στη νοµική βάση που πρότεινε η
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νοµοθετικό κείµενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήµανση γίνεται µε έντονους πλάγιους
χαρακτήρες. Η σήµανση µε απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νοµοθετικού κειµένου για τα οποία
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειµένου (για
παράδειγµα, στοιχεία εµφανώς λανθασµένα ή που έχουν παραλειφθεί σε µια
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη
συγκατάθεση των αρµόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

Με την από 11 Ιουλίου 2002 επιστολή της, η Επιτροπή υπέβαλε στο Κοινοβούλιο, σύµφωνα
µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, την πρόταση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας
94/35/ΕΚ για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα
(COM(2002) 375 – 2002/0152 (COD)).

Κατά τη συνεδρίαση της 2 Σεπτεµβρίου 2002, o Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι
παρέπεµψε την εν λόγω πρόταση, για εξέταση επί της ουσίας, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος,
∆ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών και, για γνωµοδότηση, στην Επιτροπή
Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, Έρευνας και Ενέργειας καθώς και στην ...
(C5-0341/2002).

Κατά τη συνεδρίασή της στις 2 Οκτωβρίου 2002, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας
Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών όρισε εισηγήτρια την Anne Ferreira.

Κατά τις συνεδριάσεις της στις 28 Νοεµβρίου 2002 και ..., η επιτροπή εξέτασε την πρόταση
της Επιτροπής καθώς και το σχέδιο έκθεσης.

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση, η επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο νοµοθετικού
ψηφίσµατος µε ... ψήφους υπέρ, ... ψήφους κατά και ... αποχή/ές/οµόφωνα.

Ήσαν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές ... (πρόεδρος/ασκών/ασκούσα την
προεδρία), ... (αντιπρόεδρος), ... (αντιπρόεδρος), Anne Ferreira (εισηγητής/ήτρια), ..., ...
(αναπλ. ...), ... (αναπλ. ..., σύµφωνα µε το άρθρο 153, παράγραφος 2, του Κανονισµού), ... και
... .

Η Επιτροπή Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, Έρευνας και Ενέργειας αποφάσισε στις 12
Νοεµβρίου 2002 να µη γνωµοδοτήσει.

Η έκθεση κατατέθηκε στις ....
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την πρόταση οδηγίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που αφορά την τροποποίηση της
οδηγίας 94/35/ΕΚ για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα
τρόφιµα (COM(2002) 375 – C5-0341/2002 – 2002/0152(COD))

(∆ιαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση και την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής προς το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο (COM(2002) 3751),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ,
σύµφωνα µε τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C5-0341/2002),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισµού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και
Πολιτικής των Καταναλωτών και τη γνωµοδότηση (τις γνωµοδοτήσεις) της Επιτροπής
Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, Έρευνας και Ενέργειας (καθώς και της ...)
(A5-0000/2000),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί να του υποβληθεί εκ νέου η πρόταση σε περίπτωση που η Επιτροπή προτίθεται να
της επιφέρει σηµαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει µε νέο κείµενο·

3. αναθέτει στoν Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συµβούλιο και
στην Επιτροπή.

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 3
(Οδηγία 94/35/ΕΚ)

Η επιστηµονική επιτροπή τροφίµων τώρα
έχει θεσπίσει µία νέα αποδεκτή ηµερήσια
πρόσληψη (ΑΗΠ) για το κυκλαµινικό οξύ,
νάτριο και ασβέστιο. Η γνωµοδότηση της
επιστηµονικής επιτροπής τροφίµων σε

Η γνωµοδότηση της επιστηµονικής
επιτροπής τροφίµων σχετικά µε την
αποδεκτή ηµερήσια πρόσληψη (ΑΗΠ) για
το κυκλαµινικό οξύ, νάτριο και ασβέστιο
και οι πρόσφατες µελέτες για την

                                                       
1 ΕΕ C xx.
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συνδυασµό µε µια αυστηρή ερµηνεία των
εκτιµήσεων για την πρόσληψη, έχει ως
αποτέλεσµα τη µείωση των ανώτατων
δόσεων του κυκλαµινικού οξέος και των
αλάτων του νατρίου και ασβεστίου.

πρόσληψη των κυκλαµικών παραγώγων,
έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των
ανώτατων δόσεων του κυκλαµινικού οξέος
και των αλάτων του νατρίου και
ασβεστίου.

Αιτιολόγηση

 Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία του Παραρτήµατος, σηµείο 3α.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 5
(Οδηγία 94/35/ΕΚ)

Είναι επιθυµητό όταν λαµβάνεται µια
απόφαση σχετικά µε το εάν µια
συγκεκριµένη ουσία είναι γλυκαντικό, να
ακολουθείται η διαδικασία διαβούλευσης
µε τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική
αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

∆ιαγράφεται

Αιτιολόγηση

 Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία του άρθρου 1, παράγραφος 1.

Τροπολογία 3
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Άρθρο 4 (Οδηγία 94/35/EK)

(1) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το
εξής:

∆ιαγράφεται

”Άρθρο 4
1. Μπορεί να αποφασιστεί σύµφωνα µε τη
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 7
παράγραφος 2 εάν µία ουσία είναι
γλυκαντικό κατά την έννοια του άρθρου 1
παράγραφος 2.
2. Οσάκις αµφισβητείται εάν, βάσει της
παρούσας οδηγίας, επιτρέπεται η χρήση
γλυκαντικών σε συγκεκριµένο τρόφιµο,
είναι δυνατό να αποφασιστεί σύµφωνα µε
τη διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος
2 εάν αυτό ανήκει σε µια από τις
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κατηγορίες τροφίµων που αναφέρονται
στην τρίτη στήλη του παραρτήµατος.”

Αιτιολόγηση

 Η Επιτροπή αιτιολογεί το αίτηµα αυτό µε το γεγονός ότι οι δύο άλλες τοµεακές οδηγίες σχετικά
µε τα πρόσθετα θα ενσωµατώσουν αυτήν την νέα διάταξη, και λόγω της ανάγκης ταχείας
αντίδρασης στην εξέλιξη του τοµέα προκειµένου να αποφασισθεί εάν η νέα ουσία είναι
γλυκαντική. Θα πρέπει να διαπιστώσουµε ότι αφής στιγµής η επιστηµονική επιτροπή
ανθρώπινης διατροφής αποφάσισε να επιτρέψει τις δύο νέες γλυκαντικές ουσίες, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή χρειάσθηκε σχεδόν δύο χρόνια για να υποβάλει την πρόταση αναθεώρησης της
οδηγίας 94/35/ΕΟΚ.

Εξάλλου, η Επιτροπή ανήγγειλε ότι θα υπέβαλε κατά τη διάρκεια του έτους 2003 αναθεώρηση
της οδηγίας πλαισίου 89/107/ΕΟΚ σχετικά µε τα πρόσθετα διατροφής. Επίσης η εισηγήτρια
προτιµά να αναµείνει αυτήν τη διαδικασία γενικής νοµοθετικής αναθεώρησης για να
αποφασίσει για την επέκταση των αρµοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο θέµα αυτό.
Εξάλλου, η εισηγήτρια επισηµαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πολύ περιορισµένα
µέσα για να ενηµερώνεται ως προς τις αποφάσεις περί επιτροπολογίας.

Τροπολογία 4
Άρθρο 2, πρώτο εδάφιο

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις
αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις για να
συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία
πριν από τις […] το αργότερο.

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις
αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις για να
συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία
πριν από τις […] το αργότερο. Οι
διατάξεις αυτές αποσκοπούν:
- στην εξουσιοδότηση, το αργότερο [12
µήνες µετά την έναρξη της ισχύος…], της
εµπορίας και της χρήσης των προϊόντων
που είναι σύµφωνα µε την παρούσα
οδηγία·
- στην απαγόρευση, το αργότερο [12
µήνες µετά την έναρξη της ισχύος…], της
εµπορίας και της χρήσης των προϊόντων
που δεν είναι σύµφωνα µε την παρούσα
οδηγία,

Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή
σχετικά.

Τα κράτη µέλη πληροφορούν αµέσως την
Επιτροπή σχετικά.



PE 319.407 8/10 PR\470368EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να δοθεί χρόνος για την µεταφορά αυτής της νοµοθετικής αναθεώρησης στα
κράτη µέλη. Ωστόσο, αυτή η µεταφορά θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί σχετικά γρήγορα
προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά επίσης η απαγόρευση
ορισµένων γλυκαντικών στη σύνθεση ορισµένων ειδών διατροφής. Επίσης, κρίνεται λογική και
δικαιολογηµένη µια προθεσµία 12 µηνών για την εφαρµογή αυτής της οδηγίας.

Τροπολογία 5
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, σηµείο 3(α)

(3) Στον αριθµό Ε 952 κυκλαµινικό
οξύ, νάτριο και ασβέστιο:

(3) Στον αριθµό Ε 952 κυκλαµινικό
οξύ, νάτριο και ασβέστιο:

(α) για την κατηγορία ‘αρωµατισµένα
ποτά µε βάση το νερό, µε µειωµένες
θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα’ η
ανώτατη δόση ‘400 mg/l’ αντικαθίσταται
από τη δόση ‘350 mg/l’

(α) για τις ακόλουθες κατηγορίες ‘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 παράγωγα
προϊόντα ή χυµούς φρούτων, µε
µειωµένες θερµίδες ή χωρίς πρόσθετα
σάκχαρα'.

Αιτιολόγηση

Πρόσφατες µελέτες για την πρόσληψη κυκλαµικών παραγώγων, ιδιαίτερα µελέτη που
πραγµατοποιήθηκε στη ∆ανία, έδειξαν ότι θα µπορούσε να ξεπερασθεί η ΑΗΠ κατά την
πρόσληψη προϊόντων, κυρίως ποτών που περιέχουν κυκλαµικά παράγωγα, από τα παιδιά. Κατά
τα φαινόµενα, ένα παιδί βάρους 15 κιλών (ή ηλικίας 3 χρόνων περίπου) υπερβαίνει την ΑΗΠ
κατά την πόση ενός µόνον ποτηριού ποτού που περιέχει κυκλαµικά παράγωγα.

Η Επιτροπή προτείνει τη µείωση του ορίου µόνον για τα προϊόντα που έχουν ως βάση το νερό,
ενώ αφήνει αναλλοίωτη την ανώτατη επιτρεπόµενη δόση για τα ποτά µε βάση το γάλα. Όµως,
είναι αδιανόητη η µείωση του ορίου για τη µία από τις δύο κατηγορίες τη στιγµή που τα παιδιά
µπορούν να καταναλώσουν αδιάκριτα πότε τη µία πότε την άλλη κατηγορία κατά τη διάρκεια
της ηµέρας και κατά συνέπεια να υπερβούν πολύ γρήγορα την ΑΗΠ.

Εξάλλου, πραγµατοποιούνται επί του παρόντος νέες µελέτες σε επίπεδο κρατών µελών και τα
πρώτα αποτελέσµατα θα παρέχουν νέα δεδοµένα που θα αιτιολογούν νέα πτώση των ορίων.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Οδηγία 94/35/ΕΚ προέρχεται από την οδηγία πλαίσιο 89/107/ΕΟΚ σχετικά µε τα πρόσθετα
στα τρόφιµα. Αφορά τις γλυκαντικές ουσίες που επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν στα είδη
διατροφής, και περιέχει συνηµµένο θετικό κατάλογο επιτρεπόµενων γλυκαντικών και
προϊόντων στα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν.

Το κείµενο αυτό το οποίο αποτελεί αντικείµενο δεύτερης αναθεώρησης από την έγκρισή του
το 1994, προτείνει την ενσωµάτωση νέων γλυκαντικών, της σουκραλόζη και του άλατος
ασπαρτάµης-ακετοσουλφάµης. Αυτά τα δύο γλυκαντικά επετράπησαν από την επιστηµονική
επιτροπή ανθρώπινης διατροφής κατά τη διάρκεια του 2000.

Αυτά τα γλυκαντικά χρησιµοποιούνται ήδη σε άλλες χώρες, κυρίως τις Ηνωµένες Πολιτείες,
τον Καναδά, την Ιαπωνία και την Αυστραλία, και µε βάση τα διαθέσιµα δεδοµένα αυτών των
χωρών απεφάνθη η επιστηµονική επιτροπή. Ως εκ τούτου, τα δεδοµένα για την πραγµατική
κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συγκεντρωθούν από την αρχή της
κυκλοφορίας στην αγορά των προϊόντων που περιέχουν αυτά τα γλυκαντικά, προκειµένου να
επιτραπεί η επανεκτίµηση των υφισταµένων πληροφοριών στις συνήθεις προθεσµίες,
σύµφωνα µε το σύστηµα εποπτείας που εφαρµόζεται ήδη (άρθρο 8 της Οδηγίας 94/35/ΕΟΚ).

Η πρόταση νοµοθετικής αναθεώρησης αφορά επίσης ένα τρίτο γλυκαντικό, το κυκλαµινικό
οξύ. Αυτό το προϊόν επανεκτιµήθηκε πρόσφατα έχοντας υπόψη τα νέα δεδοµένα για την
ουσία, κυρίως µετά από µελέτη που πραγµατοποιήθηκε στη ∆ανία. Τα συµπεράσµατα αυτών
των εκτιµήσεων οδήγησαν την επιστηµονική επιτροπή ανθρώπινης διατροφής να ορίσει
µόνιµη ΑΗΠ αντικαθιστώντας την προσωρινή ΑΗΠ που ίσχυε από χρόνια. Πράγµατι, οι
µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν έδειξαν ότι ένα παιδί που ζυγίζει 15 κιλά τουλάχιστον θα
µπορούσε να φθάσει πολύ γρήγορα το όριο της ΑΗΠ, γεγονός που θα µπορούσε να
παρουσιάσει κίνδυνο για την υγεία του. Η Επιτροπή προτείνει συνεπώς να µειωθούν τα όρια
των κυκλαµικών παραγώγων που περιέχονται σε ορισµένα προϊόντα: τα ποτά µε βάση το
νερό και ορισµένα άλλα προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Εξάλλου, άλλες µελέτες που
πραγµατοποιούνται τώρα σε πολλά κράτη µέλη φαίνεται να επιβεβαιώνουν το πρόβληµα
αυτό.

Επίσης φαίνεται προτιµότερο για την εισηγήτρια να προταθεί µεγαλύτερη µείωση από το όριο
που προτείνει η Επιτροπή και κυρίως να επεκταθεί αυτή η µείωση και στη δεύτερη κατηγορία
ποτών που περιέχουν κυκλαµινικό οξύ, δηλαδή τα ποτά µε βάση το γάλα και τους χυµούς
φρούτων, στο βαθµό που τα ποτά αυτά µπορούν ευκολότερα να προσφερθούν στα µικρά
παιδιά λόγω της ίδιας της φύσης των ποτών αυτών.

Ενώ θα µπορούσαµε να εκφράσουµε την ικανοποίησή µας για το ότι οι τακτικές µελέτες
µπορούν να επιτρέψουν βελτίωση των κειµένων σε συνάρτηση µε τα αποτελέσµατα της
έρευνας, µπορούµε ωστόσο να αναρωτηθούµε για την ορθότητα των εκτιµήσεων των
κινδύνων που ρυθµίζουν τις άδειες και τις λεπτοµέρειες εµπορίας αυτού του τύπου
προϊόντων.

Σε µια άλλη παράγραφο της πρότασής της η Επιτροπή προτείνει να της δοθεί αρµοδιότητα να
αποφασίσει εάν µια ουσία υπάγεται στην κατηγορία των γλυκαντικών χωρίς να χρειασθεί να
περάσει από τη διαδικασία έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή η τροποποίηση
της Οδηγίας δεν αιτιολογείται από την Επιτροπή, πολλώ δε µάλλον που η χρησιµοποίηση
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γλυκαντικού πρέπει να συνοδεύεται από την ανώτατη δόση χρήσης και αυτή αποφασίζεται
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.

Η εισηγήτρια δεν µπορεί να αποδεχθεί αυτήν την πρόταση µολονότι τα ιδιαίτερου τεχνικού
χαρακτήρα θέµατα αυτά µπορούν να επιβαρύνουν το κοινοβουλευτικό έργο. Πράγµατι, η
νοµοθετική εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να ασκηθεί διότι η επιστηµονική
πραγµατογνωµοσύνη µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο διχογνωµιών και πιέσεων.

Τέλος, η εισηγήτρια έχει πλήρη συνείδηση του γεγονότος ότι τα γλυκαντικά µπορούν να
δώσουν ευχαρίστηση σε ορισµένα άτοµα η κατάσταση της υγείας των οποίων απαιτεί
συγκεκριµένη δίαιτα, και ότι η ποικιλία των προϊόντων αυτών, η πολύ µεγαλύτερη υπό-
θερµιδική και γευστική τους αποτελεσµατικότητα αποτελεί πλεονέκτηµα για τους
καταναλωτές.

Ωστόσο, η παρουσία τέτοιων προϊόντων δεν πρέπει να καλύψει το πολύ σοβαρό πρόβληµα
της δηµόσιας υγείας που είναι η παχυσαρκία, αλλά θέτει επίσης και θέµα διατροφικής και
υγειονοµικής παιδείας, ως µέσον πρόληψης ορισµένων ασθενειών που µπορεί να συνδέονται
µε ορισµένα προβλήµατα κατανάλωσης ειδών διατροφής.

Η ορθή ενηµέρωση των καταναλωτών µέσω της νοµοθεσίας για την επισήµανση πρέπει
επίσης να αποτελεί διαρκή µέριµνα του νοµοθέτη και η εισαγωγή νέων Ε955 και Ε962 πρέπει
να συνοδεύεται από εκστρατεία ενηµέρωσης των καταναλωτών.


