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Τροπολογία 31
Τίτλος

Πρόταση 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Για την προσθήκη βιταμινών και μετάλλων 
και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα

Για την προσθήκη βιταμινών και μετάλλων
καθώς και ενώσεων μεταλλικών και μη 
μεταλλικών στοιχείων και ορισμένων 
άλλων ουσιών στα τρόφιμα

Or. el

Αιτιολόγηση

Η διόρθωση είναι απαραίτητη για να είναι ο τίτλος επιστημονικά  σωστός, δεδομένου ότι το 
χλώριο, φθόριο, ιώδιο και φώσφορος δεν είναι μέταλλα, αλλά μη μεταλλικά στοιχεία. Επειδή ο 
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τίτλος είναι επιστημονικά μη ορθός, ή η αλλαγή θα γίνει στον τίτλο και στη συνέχεια σε όλα τα 
σημεία που αναφέρονται μέταλλα θα εννοούνται μεταλλικά και μη μεταλλικά στοιχεία, ή 
εναλλακτικά, στο σημείο όπου υπάρχει ο ορισμός θα πρέπει να γραφεί μέταλλα: ενώσεις 
μεταλλικών στοιχείων στις οποίες περιλαμβάνονται και ενώσεις μη μεταλλικών στοιχείων.

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 32
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Ορισμένα κράτη μέλη απαιτούν την 
υποχρεωτική προσθήκη μερικών βιταμινών 
και μετάλλων σε ορισμένα συνήθη τρόφιμα, 
για λόγους που υπαγορεύονται από την 
προφύλαξη της δημόσιας υγείας. Οι λόγοι 
αυτοί μπορεί να είναι σημαντικοί σε εθνικό 
ή ακόμη και σε περιφερειακό επίπεδο και, 
για το λόγο αυτό, δεν θα συνηγορούσαν 
σήμερα στην εναρμόνιση της υποχρεωτικής 
προσθήκης θρεπτικών ουσιών σε ολόκληρη 
την Κοινότητα. Ωστόσο, εάν και όταν αυτό 
καταστεί κατάλληλο, οι διατάξεις αυτές 
μπορούν να εγκριθούν σε κοινοτικό επίπεδο. 
Εν τω μεταξύ, θα ήταν χρήσιμο να 
συλλεχθούν οι πληροφορίες σχετικά με 
τέτοια εθνικά μέτρα.

(4) Ορισμένα κράτη μέλη απαιτούν την 
υποχρεωτική προσθήκη μερικών βιταμινών 
και μετάλλων σε ορισμένα συνήθη τρόφιμα, 
για λόγους που υπαγορεύονται από την 
προφύλαξη της δημόσιας υγείας. Οι λόγοι
αυτοί μπορεί να είναι σημαντικοί σε εθνικό 
ή ακόμη και σε περιφερειακό επίπεδο και, 
για το λόγο αυτό, δεν θα συνηγορούσαν 
σήμερα στην εναρμόνιση της υποχρεωτικής 
προσθήκης θρεπτικών ουσιών σε ολόκληρη 
την Κοινότητα. Ωστόσο, εάν και όταν αυτό 
καταστεί κατάλληλο, οι διατάξεις αυτές 
μπορούν να εγκριθούν σε κοινοτικό επίπεδο 
σύμφωνα με την αρχή ότι η μαζική 
θεραπευτική αγωγή του πληθυσμού εν γένει 
μέσω της προσθήκης της εν λόγω ουσίας 
σε δημοσίως παρεχόμενα προϊόντα πρώτης 
ανάγκης, όπως το πόσιμο νερό, δεν πρέπει 
να επιτρέπεται, εκτός εάν είναι δυνατόν να 
αποδειχθεί επιστημονικώς ότι η υγεία των 
ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού δεν 
επηρεάζεται δυσμενώς από αυτήν την 
προσθήκη. Εν τω μεταξύ, θα ήταν χρήσιμο 
να συλλεχθούν οι πληροφορίες σχετικά με 
τέτοια εθνικά μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη φθορίου στο πόσιμο νερό έχει δυσανάλογη αρνητική επίπτωση στα νεογέννητα που 
τρέφονται με μπιμπερόν και στα μικρά παιδιά λαμβανομένων υπόψη των γενικών 
καταναλωτικών συνηθειών όπως υπογραμμίζεται στο άρθρο 7. 
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Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 33
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Σε διεθνές επίπεδο, ο Codex 
Alimentarius ενέκρινε το 1987 τις «Γενικές 
αρχές για την προσθήκη θρεπτικών ουσιών,
συμπεριλαμβανομένων των βιταμινών και 
των μετάλλων, στα τρόφιμα». Η δέουσα 
προσοχή δίδεται στους ορισμούς που 
περιλαμβάνονται σε αυτές όσον αφορά την 
“αποκατάσταση”, τη “διατροφική 
ισοδυναμία” και το “υποκατάστατο 
τροφίμου”. Ωστόσο, ο ορισμός του Κώδικα 
για τον «εμπλουτισμό» ή την «ενίσχυση» 
επιτρέπει την προσθήκη θρεπτικών ουσιών 
στα τρόφιμα για το σκοπό της πρόληψης ή 
της βελτίωσης μιας ανεπάρκειας μίας ή 
περισσότερων θρεπτικών ουσιών στον 
πληθυσμό ή σε συγκεκριμένες 
πληθυσμιακές ομάδες που μπορούν να 
αποδειχτούν με τα υπάρχοντα επιστημονικά 
στοιχεία ή να προσδιοριστούν με τις κατ' 
εκτίμηση προσλήψεις θρεπτικών ουσιών 
που οφείλονται στις μεταβαλλόμενες 
διαιτητικές συνήθειες.

(9) Σε διεθνές επίπεδο, ο Codex 
Alimentarius ενέκρινε το 1987 τις «Γενικές 
αρχές για την προσθήκη θρεπτικών ουσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των βιταμινών και 
των μετάλλων, στα τρόφιμα». Η δέουσα 
προσοχή δίδεται στους ορισμούς που 
περιλαμβάνονται σε αυτές όσον αφορά την 
“αποκατάσταση”, τη “διατροφική 
ισοδυναμία” και το “υποκατάστατο 
τροφίμου”. Ωστόσο, ο ορισμός του Κώδικα 
για τον «εμπλουτισμό» ή την «ενίσχυση» 
επιτρέπει την προσθήκη θρεπτικών ουσιών 
στα τρόφιμα για το σκοπό της πρόληψης ή 
της βελτίωσης μιας ανεπάρκειας μίας ή 
περισσότερων θρεπτικών ουσιών στον 
πληθυσμό ή σε συγκεκριμένες 
πληθυσμιακές ομάδες που μπορούν να 
αποδειχτούν με τα υπάρχοντα επιστημονικά 
στοιχεία ή να προσδιοριστούν με τις κατ' 
εκτίμηση προσλήψεις θρεπτικών ουσιών 
που οφείλονται στις μεταβαλλόμενες 
διαιτητικές συνήθειες. Η μαζική 
θεραπευτική αγωγή του πληθυσμού εν γένει 
μέσω της προσθήκης της εν λόγω ουσίας 
σε δημοσίως παρεχόμενα προϊόντα πρώτης 
ανάγκης, όπως το πόσιμο νερό, δεν πρέπει 
να επιτρέπεται εκτός εάν είναι δυνατόν να 
αποδειχθεί ότι η υγεία των ευαίσθητων 
ομάδων του πληθυσμού δεν επηρεάζεται 
δυσμενώς από αυτήν την προσθήκη.

Or. en

Τροπολογία: Jillian Evans, Bart Staes

Τροπολογία 34
Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Στα τρόφιμα πρέπει να επιτρέπεται η (11) Στα τρόφιμα πρέπει να επιτρέπεται η 
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προσθήκη μόνον των βιταμινών και των 
μετάλλων που συνήθως ανευρίσκονται και 
καταναλίσκονται ως τμήμα της δίαιτας και 
θεωρούνται ως αναγκαίες θρεπτικές ουσίες, 
μολονότι αυτό δεν σημαίνει ότι η προσθήκη 
τους εκεί είναι αναγκαία. Πρέπει επίσης να 
αποφευχθεί η τυχόν αμφισβήτηση η οποία 
θα μπορούσε να προκύψει όσον αφορά την 
ταυτότητα των βασικών αυτών θρεπτικών 
ουσιών. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να 
καταρτιστεί θετικός κατάλογος των εν λόγω 
βιταμινών και μετάλλων.

προσθήκη μόνον των βιταμινών και των 
μετάλλων που συνήθως ανευρίσκονται και 
καταναλίσκονται ως τμήμα της δίαιτας και 
θεωρούνται ως αναγκαίες θρεπτικές ουσίες, 
μολονότι αυτό δεν σημαίνει ότι η προσθήκη 
τους εκεί είναι αναγκαία. Πρέπει επίσης να 
αποφευχθεί η τυχόν αμφισβήτηση η οποία 
θα μπορούσε να προκύψει όσον αφορά την 
ταυτότητα των βασικών αυτών θρεπτικών 
ουσιών. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να 
καταρτιστεί θετικός κατάλογος των εν λόγω 
βιταμινών και μετάλλων.

Για την προστασία των καταναλωτών 
πρέπει να καταρτισθεί θετικός κατάλογος 
ορισμένων άλλων βιοενεργών ουσιών που 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στα 
τρόφιμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι βιταμίνες και τα μέταλλα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για εμπλουτισμό βρίσκονται 
σε θετικό κατάλογο. Οι καταναλωτές χρειάζονται το ίδιο επίπεδο προστασίας για τις βιοενεργές 
ουσίες οι οποίες προστίθενται για να προσδώσουν ειδικές ιδιότητες στα τρόφιμα. Εκχυλίσματα 
με ορμονική δράση (κυρίως φυτοορμόνες) ή βιοενεργές ουσίες όπως καφεΐνη, νικοτίνη ή κινίνη 
πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά προτού επιτραπεί οιαδήποτε προσθήκη στα τρόφιμα. 
Επομένως πρέπει να καταρτισθεί θετικός κατάλογος που θα υποδεικνύει τους περιορισμούς 
χρήσης και τα μέγιστα περιεχόμενα για τα εκχυλίσματα ουσιών ή τις συνθετικές ουσίες.

Τροπολογία: Jillian Evans, Bart Staes

Τροπολογία 35
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Οι χημικές ουσίες που 
χρησιμοποιούνται ως πηγές βιταμινών και 
μετάλλων για την προσθήκη στα τρόφιμα 
πρέπει να είναι ασφαλείς και βιοδιαθέσιμες, 
δηλ. προσφερόμενες για χρήση από τον 
ανθρώπινο οργανισμό. Για το λόγο αυτόν 
επίσης θα έπρεπε να καταρτιστεί ένας 
θετικός κατάλογος των εν λόγω ουσιών. Στο 
θετικό αυτό κατάλογο πρέπει να 
περιλαμβάνονται εκείνες οι ουσίες που 
έχουν εγκριθεί από την επιστημονική 

(12) Οι χημικές ουσίες που 
χρησιμοποιούνται ως πηγές βιταμινών, 
μετάλλων και ορισμένες άλλες ουσίες, που 
θα μπορούσαν να προστεθούν στα τρόφιμα 
πρέπει οπωσδήποτε να είναι ασφαλείς και 
βιοδιαθέσιμες, δηλ. προσφερόμενες για 
χρήση από τον ανθρώπινο οργανισμό. Για το 
λόγο αυτόν επίσης θα έπρεπε να καταρτιστεί 
ένας θετικός κατάλογος των εν λόγω 
ουσιών. Στο θετικό αυτό κατάλογο πρέπει 
να περιλαμβάνονται εκείνες οι ουσίες που 
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επιτροπή τροφίμων (γνώμη που 
διατυπώθηκε στις 12 Μαΐου 1999), βάσει 
των ανωτέρω κριτηρίων ασφάλειας και 
βιοδιαθεσιμότητας, για χρήση στην 
παραγωγή τροφίμων που προορίζονται για 
βρέφη και μικρά παιδιά, άλλων τροφίμων 
ειδικής διατροφής ή σε συμπληρώματα 
ειδικής διατροφής.

έχουν εγκριθεί από την επιστημονική 
επιτροπή τροφίμων (γνώμη που 
διατυπώθηκε στις 12 Μαΐου 1999), βάσει 
των ανωτέρω κριτηρίων ασφάλειας και 
βιοδιαθεσιμότητας, για χρήση στην 
παραγωγή τροφίμων που προορίζονται για 
όλες τις πληθυσμιακές ομάδες, όπως
βρέφη, μικρά παιδιά, έγκυες και 
ηλικιωμένοι, σε άλλα τροφίμα ειδικής 
διατροφής ή σε συμπληρώματα ειδικής 
διατροφής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ίδιοι κανόνες πρέπει να εφαρμοσθούν για βιταμίνες, μέταλλα και άλλες βιοενεργές ουσίες.

Τροπολογία: Jillian Evans, Bart Staes

Τροπολογία 36
Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Τα τρόφιμα στα οποία προστίθενται 
βιταμίνες και μέταλλα προωθούνται στις 
περισσότερες περιπτώσεις από 
παρασκευαστές και μπορούν να εκληφθούν 
από τους καταναλωτές ως προϊόντα που 
έχουν διατροφικό, φυσιολογικό ή άλλο
πλεονέκτημα υγείας έναντι παρόμοιων ή 
άλλων προϊόντων χωρίς την προσθήκη 
αυτών των θρεπτικών ουσιών. Αυτό μπορεί 
να προκαλέσει τέτοιες επιλογές των 
καταναλωτών που διαφορετικά θα ήταν 
ανεπιθύμητες. Για να αντισταθμιστεί αυτό 
το πιθανό ανεπιθύμητο αποτέλεσμα, 
θεωρείται ορθό να επιβληθούν κάποιοι 
περιορισμοί στα προϊόντα στα οποία 
μπορούν να προστεθούν βιταμίνες και 
μέταλλα επιπλέον εκείνων που θα 
προέκυπταν φυσιολογικά από τεχνολογικές 
εκτιμήσεις ή θα καθίσταντο αναγκαία για 
λόγους ασφάλειας όταν καθορίζονται τα 
ανώτερα επίπεδα βιταμινών και μετάλλων 
στα προϊόντα αυτά. Το περιεχόμενο στο 
προϊόν ορισμένων ουσιών, όπως το αλκοόλ, 
θα είναι στο πλαίσιο αυτό κατάλληλο 
κριτήριο για να μην επιτραπεί να 

(14) Τα τρόφιμα στα οποία προστίθενται 
βιταμίνες, μέταλλα και ορισμένες άλλες 
ουσίες προωθούνται στις περισσότερες 
περιπτώσεις από παρασκευαστές και 
μπορούν να εκληφθούν από τους 
καταναλωτές ως προϊόντα που έχουν 
διατροφικό πλεονέκτημα, ή φυσιολογικό ή 
άλλα πλεονεκτήματα υγείας έναντι 
παρόμοιων ή άλλων προϊόντων χωρίς την 
προσθήκη αυτών των θρεπτικών ουσιών. 
Αυτό μπορεί να προκαλέσει τέτοιες επιλογές 
των καταναλωτών που διαφορετικά θα ήταν 
ανεπιθύμητες, διότι τα ενισχυμένα προϊόντα 
περιέχουν πολλές θερμίδες, είναι 
υπερβολικά λιπαρά ή υπερβολικά γλυκά. 
Για να αντισταθμιστεί αυτό το πιθανό 
ανεπιθύμητο αποτέλεσμα, τα προϊόντα στα 
οποία προστίθενται προαιρετικώς 
βιταμίνες, μέταλλα και ορισμένες άλλες 
ουσίες πρέπει να υπόκεινται σε 
περιορισμούς. Το περιεχόμενο στο προϊόν 
ορισμένων ουσιών, όπως το αλκοόλ, ή τα 
θρεπτικά χαρακτηριστικά είναι στο πλαίσιο 
αυτό τα κατάλληλα κριτήρια για να μην 
επιτραπεί να προστεθούν σε αυτό βιταμίνες,
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προστεθούν σε αυτό βιταμίνες και μέταλλα. 
Προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν σύγχυση 
για τον καταναλωτή ως προς τη φυσική 
διατροφική αξία των φρέσκων τροφίμων, 
βιταμίνες και μέταλλα δεν πρέπει επίσης να 
επιτρέπεται να προστεθούν σε αυτά.

μέταλλα και ορισμένες άλλες ουσίες. Κατά 
τον καθορισμό των θρεπτικών 
χαρακτηριστικών πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη η περιεκτικότητα διαφόρων 
θρεπτικών συστατικών και ουσιών με 
θρεπτική και φυσιολογική επίδραση, 
ιδιαιτέρως συστατικά και ουσίες όπως τα 
λιπαρά, τα κορεσμένα λιπαρά, trans-λιπαρά 
οξέα, άλατα/νάτριο και σάκχαρα των 
οποίων η υπερβολική κατανάλωση στη 
συνολική διατροφή δεν συνιστάται και 
όπως πολυακόρεστα και μονοακόρεστα 
λιπαρά, διαθέσιμοι υδατάνθρακες εκτός 
από τα σάκχαρα, βιταμίνες, ανόργανα 
άλατα, πρωτεΐνες και ίνες. Τα θρεπτικά 
χαρακτηριστικά πρέπει να περιλαμβάνουν 
επίσης περιεχόμενο σε θερμίδες. Κατά τον 
καθορισμό των θρεπτικών 
χαρακτηριστικών πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι διάφορες κατηγορίες των 
τροφίμων και η θέση και ο ρόλος αυτών 
των τροφίμων στη συνολική διατροφή. 
Ενδέχεται να χρειάζονται εξαιρέσεις για 
την τήρηση καθιερωμένων θρεπτικών 
χαρακτηριστικών σε ορισμένα τρόφιμα ή 
κατηγορίες τροφίμων ανάλογα με το ρόλο 
και τη σημασία τους στη διατροφή του 
πληθυσμού. Προκειμένου να αποφευχθεί 
τυχόν σύγχυση για τον καταναλωτή ως προς 
τη φυσική διατροφική αξία των φρέσκων 
τροφίμων, βιταμίνες, μέταλλα και ορισμένες 
άλλες ουσίες δεν πρέπει να επιτρέπεται να 
προστίθενται σε αυτά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο που προστίθεται προέρχεται από τις αιτιολογικές σκέψεις 6 και 7 της πρότασης της 
Επιτροπής σχετικά με τους ισχυρισμούς για τις θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες που 
διατυπώνονται για τρόφιμα (COM(2003)424), και επιδιώκει να δημιουργήσει εύλογο 
παραλληλισμό μεταξύ των δύο κανονισμών. Επιπλέον, δεν πρέπει να επιτρέπεται η προσθήκη 
βιταμινών και μετάλλων σε προϊόντα, η περιεκτικότητα των οποίων σε λιπαρά, κορεσμένα 
λιπαρά, trans-λιπαρά οξέα, άλατα και σάκχαρα κλπ. είναι υψηλή. Έτσι μπορούν λιγότερο 
υγιεινά προϊόντα να παρουσιάζονται ως υγιεινά χάρη στην χρήση πρόσθετων, γεγονός το οποίο 
ενδέχεται να προκαλεί σύγχυση τους καταναλωτές. Το ίδιο ισχύει για τον εμπλουτισμό τροφίμων 
με ορισμένες βιοενεργές ουσίες.
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Τροπολογία: Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Τροπολογία 37
Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Τα τρόφιμα στα οποία προστίθενται 
βιταμίνες και μέταλλα προωθούνται στις 
περισσότερες περιπτώσεις από 
παρασκευαστές και μπορούν να εκληφθούν 
από τους καταναλωτές ως προϊόντα που 
έχουν διατροφικό, φυσιολογικό ή άλλο 
πλεονέκτημα υγείας έναντι παρόμοιων ή 
άλλων προϊόντων χωρίς την προσθήκη 
αυτών των θρεπτικών ουσιών. Αυτό μπορεί 
να προκαλέσει τέτοιες επιλογές των 
καταναλωτών που διαφορετικά θα ήταν 
ανεπιθύμητες. Για να αντισταθμιστεί αυτό 
το πιθανό ανεπιθύμητο αποτέλεσμα, 
θεωρείται ορθό να επιβληθούν κάποιοι 
περιορισμοί στα προϊόντα στα οποία 
μπορούν να προστεθούν βιταμίνες και 
μέταλλα επιπλέον εκείνων που θα 
προέκυπταν φυσιολογικά από τεχνολογικές 
εκτιμήσεις ή θα καθίσταντο αναγκαία για 
λόγους ασφάλειας όταν καθορίζονται τα 
ανώτερα επίπεδα βιταμινών και μετάλλων 
στα προϊόντα αυτά. Το περιεχόμενο στο 
προϊόν ορισμένων ουσιών, όπως το αλκοόλ, 
θα είναι στο πλαίσιο αυτό κατάλληλο 
κριτήριο για να μην επιτραπεί να 
προστεθούν σε αυτό βιταμίνες και μέταλλα. 
Προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν σύγχυση 
για τον καταναλωτή ως προς τη φυσική 
διατροφική αξία των φρέσκων τροφίμων, 
βιταμίνες και μέταλλα δεν πρέπει επίσης να 
επιτρέπεται να προστεθούν σε αυτά.

(14) Τα τρόφιμα στα οποία προστίθενται 
βιταμίνες και μέταλλα προωθούνται στις 
περισσότερες περιπτώσεις από 
παρασκευαστές και μπορούν να εκληφθούν 
από τους καταναλωτές ως προϊόντα που 
έχουν διατροφικό, φυσιολογικό ή άλλο 
πλεονέκτημα υγείας έναντι παρόμοιων ή 
άλλων προϊόντων χωρίς την προσθήκη 
αυτών των θρεπτικών ουσιών. Αυτό μπορεί 
να προκαλέσει τέτοιες επιλογές των 
καταναλωτών που διαφορετικά θα ήταν 
ανεπιθύμητες. Για να αντισταθμιστεί αυτό 
το πιθανό ανεπιθύμητο αποτέλεσμα, 
θεωρείται ορθό να επιβληθούν κάποιοι 
περιορισμοί στα προϊόντα στα οποία 
μπορούν να προστεθούν βιταμίνες και 
μέταλλα επιπλέον εκείνων που θα 
προέκυπταν φυσιολογικά από τεχνολογικές 
εκτιμήσεις ή θα καθίσταντο αναγκαία για 
λόγους ασφάλειας όταν καθορίζονται τα 
ανώτερα επίπεδα βιταμινών και μετάλλων 
στα προϊόντα αυτά. Το περιεχόμενο στο 
προϊόν ορισμένων ουσιών, όπως το αλκοόλ, 
θα είναι στο πλαίσιο αυτό κατάλληλο 
κριτήριο για να μην επιτραπεί να 
προστεθούν σε αυτό βιταμίνες και μέταλλα. 
Οιαδήποτε παρέκκλιση από την 
απαγόρευση προσθήκης βιταμινών και 
μετάλλων στα αλκοολούχα ποτά πρέπει να 
είναι περιορίζεται στην προστασία των 
παραδοσιακών συνταγών για προϊόντα με 
εμπορικό σήμα δεν πρέπει να 
προβάλλονται ισχυρισμοί σχετικά με 
θρεπτικά οφέλη και οφέλη για την υγεία 
αυτών των προσθηκών. Προκειμένου να 
αποφευχθεί τυχόν σύγχυση για τον 
καταναλωτή ως προς τη φυσική διατροφική 
αξία των φρέσκων τροφίμων, βιταμίνες και 
μέταλλα δεν πρέπει επίσης να επιτρέπεται να 
προστεθούν σε αυτά.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εδώ και πολύ καιρό καθιερώσει την παραγωγή τονωτικού οίνου που 
συνεπάγεται την προσθήκη ορισμένων μεταλλικών ουσιών στο (κόκκινο) κρασί σύμφωνα με 
συνταγές του 19ου αιώνα. Σήμερα τα μέταλλα είναι χαρακτηριστικά του προϊόντος αλλά δεν 
προστίθενται για την ενίσχυση ή τον εμπλουτισμό αυτού και δεν προβάλλεται κανένας 
ισχυρισμός. Η προτεινόμενη τροπολογία θα επιτρέψει τη συνέχιση της παραγωγής και εμπορίας 
τονωτικού οίνου αλλά με την προϋπόθεση ποσοτικών ορίων επί της προσθήκης μετάλλων και 
υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορούν να προβάλλονται ισχυρισμοί σχετικοί με θρεπτικές και 
υγιεινές ιδιότητες.

Τροπολογία: Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Τροπολογία 38
Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Τα τρόφιμα στα οποία προστίθενται 
βιταμίνες και μέταλλα προωθούνται στις 
περισσότερες περιπτώσεις από 
παρασκευαστές και μπορούν να εκληφθούν 
από τους καταναλωτές ως προϊόντα που 
έχουν διατροφικό, φυσιολογικό ή άλλο 
πλεονέκτημα υγείας έναντι παρόμοιων ή 
άλλων προϊόντων χωρίς την προσθήκη 
αυτών των θρεπτικών ουσιών. Αυτό μπορεί 
να προκαλέσει τέτοιες επιλογές των 
καταναλωτών που διαφορετικά θα ήταν 
ανεπιθύμητες. Για να αντισταθμιστεί αυτό
το πιθανό ανεπιθύμητο αποτέλεσμα, 
θεωρείται ορθό να επιβληθούν κάποιοι 
περιορισμοί στα προϊόντα στα οποία 
μπορούν να προστεθούν βιταμίνες και 
μέταλλα επιπλέον εκείνων που θα 
προέκυπταν φυσιολογικά από τεχνολογικές 
εκτιμήσεις ή θα καθίσταντο αναγκαία για 
λόγους ασφάλειας όταν καθορίζονται τα 
ανώτερα επίπεδα βιταμινών και μετάλλων 
στα προϊόντα αυτά. Το περιεχόμενο στο 
προϊόν ορισμένων ουσιών, όπως το αλκοόλ, 
θα είναι στο πλαίσιο αυτό κατάλληλο 
κριτήριο για να μην επιτραπεί να 
προστεθούν σε αυτό βιταμίνες και μέταλλα. 
Προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν σύγχυση 
για τον καταναλωτή ως προς τη φυσική 
διατροφική αξία των φρέσκων τροφίμων, 

(14) Τα τρόφιμα στα οποία προστίθενται 
βιταμίνες και μέταλλα προωθούνται στις 
περισσότερες περιπτώσεις από 
παρασκευαστές και μπορούν να εκληφθούν 
από τους καταναλωτές ως προϊόντα που 
έχουν διατροφικό, φυσιολογικό ή άλλο 
πλεονέκτημα υγείας έναντι παρόμοιων ή 
άλλων προϊόντων χωρίς την προσθήκη 
αυτών των θρεπτικών ουσιών. Αυτό μπορεί 
να προκαλέσει τέτοιες επιλογές των 
καταναλωτών που διαφορετικά θα ήταν 
ανεπιθύμητες. Για να αντισταθμιστεί αυτό 
το πιθανό ανεπιθύμητο αποτέλεσμα, 
θεωρείται ορθό να επιβληθούν κάποιοι 
περιορισμοί στα προϊόντα στα οποία 
μπορούν να προστεθούν βιταμίνες και 
μέταλλα επιπλέον εκείνων που θα 
προέκυπταν φυσιολογικά από τεχνολογικές 
εκτιμήσεις ή θα καθίσταντο αναγκαία για 
λόγους ασφάλειας όταν καθορίζονται τα 
ανώτερα επίπεδα βιταμινών και μετάλλων 
στα προϊόντα αυτά. Το περιεχόμενο στο 
προϊόν ορισμένων ουσιών, όπως το αλκοόλ, 
θα είναι στο πλαίσιο αυτό κατάλληλο 
κριτήριο για να μην επιτραπεί να 
προστεθούν σε αυτό βιταμίνες και μέταλλα. 
Οιαδήποτε παρέκκλιση από την 
απαγόρευση προσθήκης βιταμινών και 
μετάλλων στα αλκοολούχα ποτά πρέπει να 
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βιταμίνες και μέταλλα δεν πρέπει επίσης να 
επιτρέπεται να προστεθούν σε αυτά.

περιορίζονται σε δείκτες αυθεντικότητας 
με στόχο την καταπολέμηση της απάτης.
Προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν σύγχυση 
για τον καταναλωτή ως προς τη φυσική 
διατροφική αξία των φρέσκων τροφίμων, 
βιταμίνες και μέταλλα δεν πρέπει επίσης να 
επιτρέπεται να προστεθούν σε αυτά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η δυνητική χρήση βιταμινών και αλάτων, σε πολύ μικρές 
ποσότητες, ως δεικτών αυθεντικότητας σε οινοπνευματώδη ποτά. Η βιομηχανία παρασκευής 
οινοπνευματωδών ποτών (τζιν, βότκα, κ.λπ) χρησιμοποιεί ένα φάσμα ουσιών ως χημικούς 
δείκτες σε προϊόντα με εμπορικό σήμα για να μπορεί να εξακριβώνεται η αυθεντικότητα των 
προϊόντων. Οι δείκτες αυτοί είναι πολύτιμο εργαλείο για την καταπολέμηση των απομιμήσεων 
οινοπνευματωδών ποτών που μπορεί να παρουσιάζουν κινδύνους για την υγεία των 
καταναλωτών εξαιτίας ανεξέλεγκτων συστατικών, περιλαμβανομένης της μεθανόλης, και 
κοστίζουν στους νόμιμους παραγωγούς σημαντικά ποσά κάθε χρόνο.

Τροπολογία: Phillip Whitehead, Linda McAvan, Jillian Evans, Bart Staes

Τροπολογία 39
Αιτιολογική σκέψη 15

(15) Όσον αφορά τις βιταμίνες και τα 
μέταλλα, η υπερβολική πρόσληψη ενδέχεται 
να έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση 
παρενεργειών και ως εκ τούτου καθίσταται 
ενδεχομένως αναγκαία η θέσπιση μέγιστων 
επιπέδων ασφάλειας γι' αυτές όταν 
προστίθενται στα τρόφιμα, ανάλογα με την 
περίπτωση. Τα επίπεδα αυτά πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι η κανονική χρήση των 
προϊόντων με βάση τις οδηγίες χρήσεως του 
παρασκευαστή και στο πλαίσιο μιας 
ποικίλης δίαιτας θα είναι ασφαλής για τον 
καταναλωτή. Συνεπώς πρέπει να είναι 
συνολικά μέγιστα επίπεδα ασφάλειας των 
βιταμινών και των μετάλλων που υπάρχουν 
στο τρόφιμο φυσικά ή / και προστίθενται 
στο τρόφιμο για οποιοδήποτε σκοπό, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
τεχνολογικών χρήσεων.

(15) Όσον αφορά τις βιταμίνες και τα 
μέταλλα, η υπερβολική πρόσληψη ενδέχεται 
να έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση 
παρενεργειών και ως εκ τούτου καθίσταται 
ενδεχομένως αναγκαία η υιοθέτηση της 
αρχής της προφύλαξης όσον αφορά τον 
εμπλουτισμό και η θέσπιση μέγιστων 
επιπέδων ασφάλειας γι' αυτές όταν 
προστίθενται στα τρόφιμα, ανάλογα με την 
περίπτωση. Τα επίπεδα αυτά πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι η κανονική χρήση των 
προϊόντων με βάση τις οδηγίες χρήσεως του 
παρασκευαστή και στο πλαίσιο μιας 
ποικίλης δίαιτας θα είναι ασφαλής για τον 
καταναλωτή. Συνεπώς πρέπει να είναι 
συνολικά μέγιστα επίπεδα ασφάλειας των 
βιταμινών, των μετάλλων και ορισμένων 
άλλων ουσιών που υπάρχουν στο τρόφιμο 
φυσικά ή / και προστίθενται στο τρόφιμο για 
οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων 
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και των τεχνολογικών χρήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ίδιοι κανόνες πρέπει να εφαρμοσθούν για βιταμίνες, μέταλλα και άλλες ουσίες.

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 40
Αιτιολογική σκέψη 16

Για το λόγο αυτό, πρέπει να θεσπιστούν 
αυτά τα μέγιστα επίπεδα και οποιεσδήποτε 
άλλες συνθήκες που περιορίζουν την 
προσθήκη τους στα τρόφιμα, εφόσον 
χρειάζεται, λαμβάνοντας υπόψη τα ανώτερα 
επίπεδα ασφάλειας για αυτές τις θρεπτικές 
ουσίες που καθορίστηκαν στο πλαίσιο της 
επιστημονικής εκτίμησης του κινδύνου 
βάσει επιστημονικών στοιχείων γενικής 
αποδοχής καθώς και την πιθανή τους 
πρόσληψη από άλλα τρόφιμα. Πρέπει να 
ληφθούν επίσης δεόντως υπόψη οι 
προσλήψεις αναφοράς του πληθυσμού για 
τις βιταμίνες και τα μέταλλα. Εφόσον είναι 
αναγκαίο, για ορισμένες βιταμίνες και 
μέταλλα, να θεσπιστούν περιορισμοί όσον 
αφορά τα τρόφιμα στα οποία μπορούν να 
προστεθούν, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί 
σύμφωνα με το σκοπό της προσθήκης και 
της συμβολής του τροφίμου στη γενική 
δίαιτα.

Για το λόγο αυτό, πρέπει να θεσπιστούν 
αυτά τα μέγιστα επίπεδα και οποιεσδήποτε 
άλλες συνθήκες που περιορίζουν την 
προσθήκη τους στα τρόφιμα, εφόσον 
χρειάζεται, λαμβάνοντας υπόψη τα ανώτερα 
επίπεδα ασφάλειας για αυτές τις θρεπτικές 
ουσίες που καθορίστηκαν στο πλαίσιο της 
επιστημονικής εκτίμησης του κινδύνου 
βάσει επιστημονικών στοιχείων γενικής 
αποδοχής καθώς και την πιθανή τους 
πρόσληψη από άλλα τρόφιμα. Πρέπει να 
ληφθούν επίσης δεόντως υπόψη οι 
προσλήψεις αναφοράς του πληθυσμού για 
τις βιταμίνες και τα μέταλλα. Εφόσον είναι 
αναγκαίο, για ορισμένες βιταμίνες και 
μέταλλα, να θεσπιστούν περιορισμοί όσον 
αφορά τα τρόφιμα στα οποία μπορούν να 
προστεθούν (π.χ. προσθήκη ιωδίου μόνον 
στο αλάτι), προτεραιότητα πρέπει να δοθεί 
σύμφωνα με το σκοπό της προσθήκης και 
της συμβολής του τροφίμου στη γενική 
δίαιτα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί ότι η εναρμόνιση της προσθήκης ιωδίου στα τρόφιμα στην Ευρώπη 
συμβαδίζει με το παγκόσμιο σύστημα προσθήκης ιωδίου στο αλάτι με σκοπό την πρόληψη 
ασθενειών που συνδέονται με την ανεπάρκεια ιωδίου.
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Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 41
Αιτιολογική σκέψη 20α (νέα)

(20α) Τα άρθρα 28 και 30 της Συνθήκης 
ΕΚ προβλέπουν εξαίρεση από τον κανόνα 
της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών εντός 
της Κοινότητας την οποία μπορούν να 
επικαλεσθούν οι εθνικές αρχές υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένα 
κριτήρια. 
Οι εθνικές αρχές κατά την άσκηση της 
εξουσίας τους σχετικά με την προστασία 
της δημόσιας υγείας βάσει της Συνθήκης 
ΕΚ πρέπει να συμμορφούνται προς την 
αρχή της αναλογικότητας. Οι εθνικές 
αρχές πρέπει να δείξουν ότι οι κανόνες 
τους είναι απαραίτητοι για να παρασχεθεί 
πραγματική προστασία βάσει λεπτομερούς 
αξιολόγησης του κινδύνου. Πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι οι υποτιθέμενοι 
πραγματικοί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία 
αποδεικνύονται επαρκώς βάσει των πλέον 
πρόσφατων διαθέσιμων στοιχείων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη βιταμινών και μετάλλων στα τρόφιμα μπορεί να απαγορεύεται μόνον εάν μπορεί 
να τεκμηριωθεί επαρκώς η ύπαρξη σοβαρού κινδύνου για τη δημόσια υγεία μέσω του 
εμπλουτισμού με βιταμίνες και μέταλλα. Τούτο αντανακλά την πρόσφατη νομολογία του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Απόφαση της 5ης Φεβρουαρίου 2004, υπόθεση 
24/00 Επιτροπή κατά Γαλλίας). Αυτές οι αιτιολογικές σκέψεις εξυπηρετούν το να διευκρινισθεί 
το πεδίο του άρθρου 13 του προτεινόμενου κανονισμού.

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, John Bowis

Τροπολογία 42
Άρθρο 1, παράγραφος 2

2. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
όσον αφορά τις βιταμίνες και τα μέταλλα
δεν εφαρμόζονται σε συμπληρώματα 
τροφίμων που καλύπτονται από την οδηγία 

2. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
δεν εφαρμόζονται σε συμπληρώματα 
τροφίμων που καλύπτονται από την οδηγία 
2002/46/EK.
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2002/46/EK.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συμπληρώματα διατροφής υπόκεινται στο ρυθμιστικό πλαίσιο της Οδηγίας 2002/46/ΕΚ. 
Αυτή η Οδηγία προβλέπει ότι το αργότερο στις 12 Ιουλίου 2007 η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση για το αν είναι σκόπιμο να θεσπισθούν 
ειδικοί κανόνες για κατηγορίες θρεπτικών συστατικών ή ουσιών με θρεπτικές ή φυσιολογικές 
επιδράσεις πέραν των βιταμινών και μετάλλων. Δεν είναι επομένως σκόπιμο να υπάγονται 
ορισμένα είδη συστατικών σε μία κατηγορία τροφίμων, συγκεκριμένα συμπληρώματα 
διατροφής, στο πλαίσιο δύο διαφορετικών νομοθετικών πράξεων.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 43
Άρθρο 1, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Οι διατάξεις αυτού του κανονισμού 
όσον αφορά τις βιταμίνες και τα μέταλλα 
δεν εφαρμόζονται στις πρακτικές σίτισης 
και αναπαραγωγής πριν από τη συγκομιδή 
που καλύπτονται από άλλη κοινοτική 
νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε φυτά ή ζώα στα οποία τα επίπεδα ειδικών 
θρεπτικών συστατικών αυξήθηκαν μέσω πρακτικών σίτισης ή αναπαραγωγής.

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 44
Άρθρο 1, παράγραφος 3, στοιχείο (δα) (νέο)

(δα) των ειδικών διατάξεων που 
καθορίζονται στην κοινοτική νομοθεσία 
σχετικά με το πόσιμο νερό.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το πόσιμο νερό είναι τρόφιμο και πρέπει να υπόκειται στις διατάξεις αυτού του κανονισμού.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία  45
Άρθρο 2, στοιχείο 1

(1) “αποκατάσταση”, η προσθήκη σε κάποιο 
τρόφιμο βιταμινών και μετάλλων που 
χάνονται κατά τη διάρκεια της ορθής 
πρακτικής παρασκευής ή κατά τη διάρκεια 
της κανονικής αποθήκευσης και των 
διαδικασιών διακίνησης σε ποσότητες που 
θα έχουν ως αποτέλεσμα την παρουσία στο 
τρόφιμο των επιπέδων των βιταμινών και 
μετάλλων που υπάρχουν στην εδώδιμη 
μερίδα του τροφίμου πριν από την 
επεξεργασία, την αποθήκευση ή τη 
διακίνηση·

(1) “αποκατάσταση”, η προσθήκη σε κάποιο 
τρόφιμο βιταμινών και μετάλλων που 
χάνονται κατά τη διάρκεια της ορθής 
πρακτικής παρασκευής ή κατά τη διάρκεια 
της κανονικής αποθήκευσης και των 
διαδικασιών διακίνησης σε ποσότητες που 
θα έχουν ως αποτέλεσμα την παρουσία στο 
τρόφιμο των επιπέδων των βιταμινών και 
μετάλλων που υπάρχουν στην εδώδιμη 
μερίδα του τροφίμου πριν από την 
επεξεργασία, την αποθήκευση ή τη 
διακίνηση·

Or. fr

(Η τροπολογία αυτή δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 46
Άρθρο 2, στοιχείο 4, εισαγωγή

(4) “εμπλουτισμός” ή “ενίσχυση”, η 
προσθήκη ενός ή περισσότερων θρεπτικών 
ουσιών σε ένα τρόφιμο, ανεξαρτήτως του 
εάν περιέχεται συνήθως στο τρόφιμο ή όχι, 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη:

(4) “εμπλουτισμός” ή “ενίσχυση”, η 
προσθήκη ενός ή περισσότερων θρεπτικών 
ουσιών σε ένα τρόφιμο, ανεξαρτήτως του 
εάν περιέχεται συνήθως στο τρόφιμο ή όχι, 
προκειμένου να ληφθούν υπόψη, 
παραδείγματος χάριν :

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι λόγοι για εμπλουτισμό/ενίσχυση που παρατίθενται στα (α) έως (γ) δεν πρέπει να θεωρούνται 
αποκλειστικοί.
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Τροπολογία: Karin Scheele

Τροπολογία 47
Άρθρο 2, παράγραφος 4 α (νέα)

(4a)."ορισμένες άλλες ουσίες" άλλες 
βιολογικά ενεργές ουσίες που προέρχονται 
είτε από εξαγωγή είτε από σύνθεση, έχουν 
αποδεδειγμένη επίδραση στη φυσιολογία 
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
συστατικό στοιχείο εμπλουτισμένων 
τροφίμων, δεν εμπίπτουν δε στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 258/97 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα και 
τα νέα συστατικά τροφίμων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι βιταμίνες και μεταλλικές ουσίες που επιτρέπεται να προστίθενται απαριθμούνται και 
ορίζονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ. Επομένως, στον παρόντα κανονισμό είναι αναγκαίος 
τουλάχιστον ακόμη ένας ορισμός των "ορισμένων άλλων ουσιών". Αυτή η τροπολογία 
αποσκοπεί στο να αντικαταστήσει την τροπολογία 6 του σχεδίου έκθεσης και δεν αναφέρεται 
πλέον σε "επίδραση στη διατροφική φυσιολογία" αλλά σε "επίδραση στη φυσιολογία". Έτσι 
καλύπτονται και ουσίες όπως η καφεΐνη.

Τροπολογία: Niels Busk

Τροπολογία 48
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

(α) την αποκατάσταση των απωλειών ή/και, (α) την αποκατάσταση, εάν ένα τρόφιμο 
χαρακτηρίζεται σημαντική πηγή βασικών 
θρεπτικών ουσιών στην προμήθεια τροφής. 
Ένα τρόφιμο θεωρείται σημαντική πηγή 
βασικών θρεπτικών ουσιών εάν η εδώδιμη 
μερίδα του τροφίμου πριν από την 
επεξεργασία, την αποθήκευση ή τη 
διακίνηση περιέχει τη βασική θρεπτική 
ουσία σε ποσά ίσα ή μεγαλύτερα του 10% 
της συνιστώμενης δόσης της θρεπτικής 
ουσίας σε λογική ημερήσια δόση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να προσδιορίζεται πότε είναι αποδεκτή η αποκατάσταση για να προληφθούν 
τα κενά. Σύμφωνα με τον Codex Alimentarius η αποκατάσταση έχει νόημα όταν ένα τρόφιμο 
χαρακτηρίζεται σημαντική πηγή βασικών θρεπτικών ουσιών στην προμήθεια τροφής. Η 
προτεινόμενη τιμή είναι ίδια με την τιμή που προβλέπεται στις γενικές αρχές του Codex 
Alimentarius για την προσθήκη βασικών θρεπτικών ουσιών στα τρόφιμα.

Τροπολογία: Françoise Grossetête, 

Τροπολογία 49
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. fr

Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 50
Άρθρο 3, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Η προσθήκη βιταμινών και μετάλλων 
στα τρόφιμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
για να παραπλανά ή να απογοητεύει τον 
καταναλωτή σε σχέση με την θρεπτική 
αξία του τροφίμου, είτε με την επισήμανση, 
παρουσίαση, διαφήμιση είτε με το ίδιο το 
πρόσθετο.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος που αφορά την παραπλάνηση στο άρθρο 8 (παρ. 2) είναι τόσο σημαντική που 
πρέπει να μετατοπισθεί από το άρθρο 8 στο άρθρο 3 όπου απαριθμούνται οι προϋποθέσεις για 
την προσθήκη βιταμινών και μετάλλων.
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Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 51
Άρθρο 3, παράγραφος 3

3. Οι κανόνες εφαρμογής για την προσθήκη 
βιταμινών και μετάλλων στα τρόφιμα με 
σκοπό την αποκατάσταση των απωλειών και 
τη διατροφική ισοδυναμία των 
υποκατάστατων τροφίμων μπορούν να 
θεσπιστούν, όπως κρίνεται κατάλληλο, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

3. Οι κανόνες εφαρμογής για την προσθήκη 
βιταμινών και μετάλλων στα τρόφιμα με 
σκοπό την αποκατάσταση των απωλειών και 
τη διατροφική ισοδυναμία των 
υποκατάστατων τροφίμων μπορούν να 
θεσπιστούν, όπως κρίνεται κατάλληλο, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 2 και αφού 
ληφθεί η γνώμη της Αρχής. Η Επιτροπή 
προτού εγκρίνει αυτούς τους κανόνες 
εφαρμογής διενεργεί διαβουλεύσεις με 
ομάδες συμφερόντων, ιδιαίτερα με τη 
βιομηχανία τροφίμων και τις ενώσεις 
καταναλωτών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας των Τροφίμων και οι διαβουλεύσεις με ομάδες 
συμφερόντων χρειάζονται για να εκπληρωθούν οι στόχοι του Κανονισμού.

Τροπολογία: John Bowis, Françoise Grossetête

Τροπολογία 52
Άρθρο 3, παράγραφος 3

3. Οι κανόνες εφαρμογής για την προσθήκη 
βιταμινών και μετάλλων στα τρόφιμα με 
σκοπό την αποκατάσταση των απωλειών και 
τη διατροφική ισοδυναμία των 
υποκατάστατων τροφίμων μπορούν να 
θεσπιστούν, όπως κρίνεται κατάλληλο, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

3. Οι κανόνες εφαρμογής για την προσθήκη 
βιταμινών και μετάλλων στα τρόφιμα με 
σκοπό την αποκατάσταση των απωλειών και 
τη διατροφική ισοδυναμία των 
υποκατάστατων τροφίμων μπορούν να 
θεσπιστούν, όπως κρίνεται κατάλληλο, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 2. Πριν θεσπίσει 
τέτοιους κανόνες, η Επιτροπή διενεργεί 
διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
ιδίως εκπροσώπους της βιομηχανίας 
τροφίμων και ομάδες καταναλωτών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αυτού του είδους η διαβούλευση είναι αναγκαία προκειμένου να μην απειληθεί η επίτευξη των 
στόχων του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία: Phillip Whitehead, Linda McAvan

Τροπολογία 53
Άρθρο 3α (νέο)

Άρθρο 3α
Προϋποθέσεις για την προσθήκη 

ορισμένων ουσιών
1. Μόνον ορισμένες άλλες ουσίες που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ 
μπορούν να προστίθενται στα τρόφιμα με 
την επιφύλαξη των κανόνων που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό.
2. Δύο έτη μετά την έγκριση του παρόντος 
κανονισμού η Επιτροπή σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 16, 
παράγραφος 2, θεσπίζει κριτήρια και 
προϋποθέσεις για την χρήση ορισμένων 
άλλων ουσιών που μπορούν να 
χρησιμοποιούνται ως συστατικά 
ενισχυμένων τροφίμων. Τα κριτήρια και οι 
προϋποθέσεις καθορίζονται βάσει της 
αρχής της προφύλαξης με γνώμονα την 
ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας 
και την αποφυγή παραπλάνησης των 
καταναλωτών. 
3. Οι τροποποιήσεις των καταλόγων που 
εμφαίνονται στην παράγραφο 1 εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που εμφαίνεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης όσον αφορά τον εμπλουτισμό των τροφίμων είναι 
αναγκαίο να καταρτισθούν συγκρίσιμοι κανόνες μεταξύ βιταμινών, μετάλλων και άλλων 
ουσιών. Μολονότι οι κανόνες για τις βιταμίνες και τα μέταλλα καλύπτονται ήδη από άλλη 
νομοθεσία, χρειάζεται ωστόσο η συμβουλή των επιστημόνων της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων για άλλες ουσίες.
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Τροπολογία: Jillian Evans, Bart Staes

Τροπολογία 54
Άρθρο 3α (νέο)

Άρθρο 3α
Προϋποθέσεις για την προσθήκη 

ορισμένων ουσιών
1. Μόνον ορισμένες άλλες ουσίες που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ 
μπορούν να προστίθενται στα τρόφιμα με 
την επιφύλαξη των κανόνων που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό.
2. Δύο έτη μετά την έγκριση του παρόντος 
κανονισμού η Επιτροπή σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 16, 
παράγραφος 2, θεσπίζει κριτήρια και 
προϋποθέσεις για την χρήση ορισμένων 
άλλων ουσιών που μπορούν να 
χρησιμοποιούνται ως συστατικά 
ενισχυμένων τροφίμων. Τα κριτήρια και οι 
προϋποθέσεις καθορίζονται με βάση την 
αρχή του περιορισμού και της προφύλαξης 
και με επίκεντρο την προστασία των 
καταναλωτών.
3. Οι τροποποιήσεις των καταλόγων που 
εμφαίνονται στην παράγραφο 1 εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που εμφαίνεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης όσον αφορά τον εμπλουτισμό των τροφίμων είναι 
αναγκαίο να καταρτισθούν συγκρίσιμοι κανόνες μεταξύ βιταμινών, μετάλλων και άλλων 
ουσιών. Εκχυλίσματα με ορμονική δράση (κυρίως φυτοορμόνες) ή βιοενεργές ουσίες όπως 
καφεΐνη, νικοτίνη ή κινίνη πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά προτού επιτραπεί οιαδήποτε 
προσθήκη στα τρόφιμα. Επομένως πρέπει να καταρτισθεί θετικός κατάλογος για τα εκχυλίσματα 
ουσιών ή τις συνθετικές ουσίες που θα υποδεικνύει τους περιορισμούς χρήσης και τα μέγιστα 
περιεχόμενα σύμφωνα με επιστημονικές συμβουλές της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας 
Τροφίμων.
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Τροπολογία: Jillian Evans, Bart Staes

Τροπολογία 55
Άρθρο 4, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 
παράγραφος 1 και έως (επτά έτη από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού), 
τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στο 
έδαφός τους τη χρήση βιταμινών και
μετάλλων που δεν απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι, ή με τις μορφές που δεν 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, υπό την 
προϋπόθεση ότι:

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 
παράγραφος 1 και έως (30 μήνες από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού), 
τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στο 
έδαφός τους τη χρήση βιταμινών, μετάλλων 
και ορισμένων άλλων ουσιών που δεν 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, ή με τις 
μορφές που δεν παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙ και παράρτημα ΙΙΙ, υπό την 
προϋπόθεση ότι:

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την προστασία των καταναλωτών τόσο οι βιταμίνες/μέταλλα όσο και άλλες ουσίες πρέπει 
να ελέγχονται και επομένως να υπόκεινται σε θετικό κατάλογο. Δεν υπάρχει λόγος οι άλλες 
ουσίες να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τις βιταμίνες και τα μέταλλα έχοντας κατά νου ότι 
πολλές άλλες βιοενεργές ουσίες μπορεί να είναι κρίσιμες για την υγεία του ανθρώπου όπως η 
καφεΐνη ή το εκχύλισμα St Johns Worth.

Τροπολογία: Phillip Whitehead, Linda McAvan

Τροπολογία 56
Άρθρο 4, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 
παράγραφος 1 και έως (επτά έτη από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού), 
τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στο 
έδαφός τους τη χρήση βιταμινών και
μετάλλων που δεν απαριθμούνται στο 
παράρτημα Ι, ή με τις μορφές που δεν 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, υπό την 
προϋπόθεση ότι:

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 
παράγραφος 1 και έως (επτά έτη από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού), 
τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν στο 
έδαφός τους τη χρήση βιταμινών, μετάλλων 
και ορισμένων άλλων ουσιών που δεν 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, ή με τις 
μορφές που δεν παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙ και παράρτημα ΙΙΙ, υπό την 
προϋπόθεση ότι:

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την προστασία των καταναλωτών τόσο οι βιταμίνες/μέταλλα όσο και άλλες ουσίες πρέπει 
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να ελέγχονται και επομένως να υπόκεινται σε θετικό κατάλογο. Δεν υπάρχει λόγος οι άλλες 
ουσίες να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τις βιταμίνες και τα μέταλλα έχοντας κατά νου ότι 
πολλές άλλες βιοενεργές ουσίες μπορεί να είναι κρίσιμες για την υγεία του ανθρώπου όπως η 
καφεΐνη ή το εκχύλισμα St Johns Worth.

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 57
Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο (βα) (νέο)

(βα) η εν λόγω ουσία δεν χρησιμοποιείται 
στην μαζική υποχρεωτική θεραπευτική 
αγωγή του πληθυσμού εν γένει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μαζική θεραπευτική αγωγή μη διαφοροποιημένων πληθυσμιακών ομάδων δεν πρέπει να 
επιτρέπεται εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί επιστημονικά ότι ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού 
όπως νεογέννητα που τρέφονται με μπιμπερόν και μικρά παιδιά δεν βλάπτονται από την 
προσθήκη αυτή.

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Françoise Grossetête

Τροπολογία 58
Άρθρο 4, παράγραφος 1 α (νέα)

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή 
σχετικά με τη χρήση βιταμινών και 
μετάλλων που επιτρέπεται στην επικράτειά 
τους ακόμα και αν δεν καταγράφονται στο 
Παράρτημα Ι, ή ακόμα και αν απαντώνται 
σε μορφές που δεν καταγράφονται στο 
Παράρτημα ΙΙ. Η Επιτροπή παρέχει την 
ενημέρωση αυτή στο κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί στους συντελεστές της αγοράς η ασφάλεια δικαίου και η δυνατότητα 
πρόβλεψης, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα διαφανές σύστημα που θα τους προσφέρει μια 
γενική εικόνα για τις ουσίες που μπορούν ή δεν μπορούν να προστίθενται στα τρόφιμα σε κάθε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



AM\558569EL.doc 21/61 PE 353.662v02-00

EL

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, Françoise Grossetête

Τροπολογία 59
Άρθρο 4, παράγραφος 2

Τα κράτη μέλη μπορούν, σε συμμόρφωση 
με τους κανόνες της Συνθήκης, να 
συνεχίσουν να εφαρμόζουν τους 
υφιστάμενους εθνικούς περιορισμούς ή 
απαγορεύσεις εμπορίας τροφίμων στα οποία 
προστίθενται βιταμίνες και μέταλλα που δεν 
απαριθμούνται στον κατάλογο του 
παραρτήματος Ι ή με τις μορφές που δεν 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ.

Μεσούσης της μεταβατικής περιόδου, άλλα
κράτη μέλη μπορούν, επικαλούμενα λόγους 
ασφάλειας του κοινού και σε συμμόρφωση 
με τους κανόνες της Συνθήκης, να 
συνεχίσουν να εφαρμόζουν τους 
υφιστάμενους εθνικούς περιορισμούς ή 
απαγορεύσεις εμπορίας τροφίμων στα οποία 
προστίθενται βιταμίνες και μέταλλα που δεν 
απαριθμούνται στον κατάλογο του 
παραρτήματος Ι ή με τις μορφές που δεν 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ. Τα κράτη 
μέλη τηρούν την Επιτροπή ενήμερη για 
τυχόν εθνικούς περιορισμούς ή 
απαγορεύσεις και η Επιτροπή παρέχει 
αυτές τις πληροφορίες στο κοινό.

Or. en

Τροπολογία: Jillian Evans, Bart Staes, Phillip Whitehead, Linda McAvan

Τροπολογία 60
Άρθρο 4, παράγραφος 2

Τα κράτη μέλη μπορούν, σε συμμόρφωση 
με τους κανόνες της Συνθήκης, να 
συνεχίσουν να εφαρμόζουν τους 
υφιστάμενους εθνικούς περιορισμούς ή 
απαγορεύσεις εμπορίας τροφίμων στα οποία 
προστίθενται βιταμίνες και μέταλλα που δεν 
απαριθμούνται στον κατάλογο του 
παραρτήματος Ι ή με τις μορφές που δεν 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ.

Τα κράτη μέλη μπορούν, σε συμμόρφωση 
με τους κανόνες της Συνθήκης, να 
συνεχίσουν να εφαρμόζουν τους 
υφιστάμενους εθνικούς περιορισμούς ή 
απαγορεύσεις εμπορίας τροφίμων στα οποία 
προστίθενται βιταμίνες, μέταλλα και 
ορισμένες άλλες ουσίες που δεν 
απαριθμούνται στον κατάλογο του 
παραρτήματος Ι ή με τις μορφές που δεν 
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ ή στο 
παράρτημα ΙΙΙ.

Or. en
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Τροπολογία: Holger Krahmer, Horst Schnellhardt

Τροπολογία 61
Άρθρο 5

Άρθρο 5 Διαγράφεται
Περιορισμοί όσον αφορά την προσθήκη 

βιταμινών και μετάλλων
Βιταμίνες και μέταλλα δεν μπορούν να 
προστίθενται στα:
α) φρέσκα προϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι 
περιοριζόμενων των φρούτων, λαχανικών, 
κρέατος και ψαριών·
β) ποτά που περιέχουν περισσότερο από 
1,2% κατ' όγκο οινόπνευμα.
Επιπλέον, τρόφιμα ή κατηγορίες τροφίμων 
στις οποίες δεν μπορούν να προστίθενται 
βιταμίνες και μέταλλα μπορούν να 
καθοριστούν σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 
και υπό το φως των νέων επιστημονικών 
στοιχείων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει δικαιολογία για να επιτρέπονται απαγορεύσεις στην προσθήκη ουσιών σε ορισμένα 
τρόφιμα χωρίς να υπάρχει καμιά υπόδειξη των προϋποθέσεων για την απαγόρευση αυτή. Τούτο 
θα δημιουργήσει προηγούμενο για μελλοντικές απαγορεύσεις λόγω αμφιβολιών σχετικά με την 
ασφάλεια χωρίς επιστημονικά στοιχεία. 

Το να επιτρέπεται η εισαγωγή απαγορεύσεων της προσθήκης ουσιών σε περαιτέρω τρόφιμα ή 
κατηγορίες τροφίμων με τη διαδικασία της επιτροπολογίας είναι επίσης απαράδεκτο. Μέτρα 
που πλήττουν θεμελιώδη δικαιώματα όπως απαγορεύσεις επί της παραγωγής, δεν είναι μέτρα 
εφαρμογής που μπορούν να εγκριθούν με επιτροπολογία.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 62
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο (β) και παράγραφος 2

β) ποτά που περιέχουν περισσότερο από 
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1,2% κατ' όγκο οινόπνευμα.
Επιπλέον, τρόφιμα ή κατηγορίες τροφίμων 
στις οποίες δεν μπορούν να προστίθενται 
βιταμίνες και μέταλλα μπορούν να 
καθοριστούν σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 και 
υπό το φως των νέων επιστημονικών 
στοιχείων.

Επιπλέον, τρόφιμα ή κατηγορίες τροφίμων 
στις οποίες δεν μπορούν να προστίθενται 
ορισμένες βιταμίνες και μέταλλα μπορούν 
να καθοριστούν σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 
και υπό το φως των νέων επιστημονικών 
στοιχείων σε περίπτωση που υφίσταται 
κίνδυνος για τη δημόσια υγεία..

Or. de

Αιτιολόγηση

Μια απαγόρευση μπορεί να εισαχθεί όταν υπάρχουν εύλογοι φόβοι ότι θα υπάρξει κίνδυνος για 
την δημόσια υγεία εάν σημειωθεί υπέρβαση της επιτρεπόμενης ημερήσιας πρόσληψης.

Τροπολογία: John Bowis, Linda McAvan, Phillip Whitehead

Τροπολογία 63
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

β) ποτά που περιέχουν περισσότερο από 
1,2% κατ' όγκο οινόπνευμα.

β) ποτά που περιέχουν περισσότερο από 
1,2% κατ' όγκο οινόπνευμα, εκτός, και κατά 
παρέκκλιση του άρθρου 3, παράγραφος 2,
- παραδοσιακά προϊόντα σε ποσότητες που 
δεν υπερβαίνουν 0,5% βάρος/όγκος,
και υπό τον όρο ότι δεν διατυπώνονται 
ισχυρισμοί περί θρεπτικών ή υγιεινών 
ιδιοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εδώ και πολύ καιρό καθιερώσει την παραγωγή τονωτικού οίνου που 
συνεπάγεται την προσθήκη ορισμένων μεταλλικών ουσιών στο (κόκκινο) κρασί σύμφωνα με 
συνταγές του 19ου αιώνα. Σήμερα τα μέταλλα είναι χαρακτηριστικά του προϊόντος αλλά δεν 
προστίθενται για την ενίσχυση ή τον εμπλουτισμό αυτού και δεν προβάλλεται κανένας 
ισχυρισμός. Η προτεινόμενη τροπολογία θα επιτρέψει τη συνέχιση της παραγωγής και εμπορίας 
τονωτικού οίνου αλλά με την προϋπόθεση ποσοτικών ορίων επί της προσθήκης μετάλλων και 
υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορούν να προβάλλονται ισχυρισμοί σχετικοί με θρεπτικές και 
υγιεινές ιδιότητες.



PE 353.662v02-00 24/60 AM\558569EL.doc

EL

Τροπολογία: Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Τροπολογία 64
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

β) ποτά που περιέχουν περισσότερο από 
1,2% κατ' όγκο οινόπνευμα.

β) ποτά που περιέχουν περισσότερο από 
1,2% κατ' όγκο οινόπνευμα, με εξαίρεση, 
και κατά παρέκκλιση του άρθρου 3, 
παράγραφος 2,
- τη χρήση ως δεικτών αυθεντικότητας, σε 
ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τα 600 
μέρη ανά δισεκατομμύριο ανά μεμονωμένη 
ουσία

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η δυνητική χρήση βιταμινών και αλάτων, σε πολύ μικρές 
ποσότητες, ως δεικτών αυθεντικότητας σε οινοπνευματώδη ποτά. Η βιομηχανία παρασκευής 
οινοπνευματωδών ποτών (τζιν, βότκα, κ.λπ) χρησιμοποιεί ένα φάσμα ουσιών ως χημικούς 
δείκτες σε προϊόντα με εμπορικό σήμα για να μπορεί να εξακριβώνεται η αυθεντικότητα των 
προϊόντων. Οι δείκτες αυτοί είναι πολύτιμο εργαλείο για την καταπολέμηση των απομιμήσεων 
οινοπνευματωδών ποτών που μπορεί να παρουσιάζουν κινδύνους για την υγεία των 
καταναλωτών εξαιτίας ανεξέλεγκτων συστατικών, περιλαμβανομένης της μεθανόλης, και 
κοστίζουν στους νόμιμους παραγωγούς σημαντικά ποσά κάθε χρόνο.

Τροπολογία: Εsa Westlund

Τροπολογία 65
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

β) ποτά που περιέχουν περισσότερο από 
1,2% κατ' όγκο οινόπνευμα.

β) τρόφιμα και ποτά που περιέχουν 
περισσότερο από 1,2% κατ' όγκο 
οινόπνευμα.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Στις μέρες μας και τα τρόφιμα μπορεί να περιέχουν οινόπνευμα. Ένα ύπουλο παράδειγμα είναι 
η προσθήκη οινοπνεύματος σε παγωτά τα οποία όλο και περισσότερο πωλούνται σε παιδιά. 
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Τροπολογία: Εsa Westlund

Τροπολογία 66
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο (βα) (νέο)

(βα) προϊόντα κακάο και σοκολάτας που 
ορίζονται στην Οδηγία 2000/36/ΕΚ·

Or. sv

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμο να προστίθενται βιταμίνες και μέταλλα σε ορισμένα τρόφιμα καθώς τούτο 
ενδέχεται να ενθαρρύνει την κατανάλωση τροφίμων που ευθύνονται για την πρόκληση βλάβης 
στη δημόσια υγεία.

Τροπολογία: Εsa Westlund

Τροπολογία 67
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο (ββ) (νέο)

ββ) προϊόντα ζαχαροπλαστικής·

Or. sv

Τροπολογία: Εsa Westlund

Τροπολογία 68
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο (βγ) (νέο)

βγ) σάκχαρα σε διάφορες μορφές όπως 
ορίζονται στην Οδηγία 2001/111/ΕΚ.

Or. sv

Τροπολογία: Εsa Westlund

Τροπολογία 69
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο (βδ) (νέο)

βδ) αναψυκτικά.

Or. sv
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Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 70
Άρθρο 5, παράγραφος 2

Επιπλέον, τρόφιμα ή κατηγορίες τροφίμων 
στις οποίες δεν μπορούν να προστίθενται 
βιταμίνες και μέταλλα μπορούν να 
καθοριστούν σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 και 
υπό το φως των νέων επιστημονικών 
στοιχείων.

Επιπλέον, τρόφιμα ή κατηγορίες τροφίμων 
στις οποίες δεν μπορούν να προστίθενται 
βιταμίνες και μέταλλα μπορούν να 
καθοριστούν όσον αφορά κινδύνους για τη 
δημόσια υγεία σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 
και υπό το φως των νέων επιστημονικών 
στοιχείων κατόπιν γνωμοδοτήσεως της 
Αρχής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση του εμπλουτισμού δικαιολογείται μόνον εάν η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των 
Τροφίμων έχει επιστημονικά στοιχεία περί κινδύνου για τη δημόσια υγεία.

Τροπολογία: Chris Davies, John Bowis

Τροπολογία 71
Άρθρο 5, παράγραφος 2

Επιπλέον, τρόφιμα ή κατηγορίες τροφίμων 
στις οποίες δεν μπορούν να προστίθενται 
βιταμίνες και μέταλλα μπορούν να 
καθοριστούν σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 και 
υπό το φως των νέων επιστημονικών 
στοιχείων.

Επιπλέον, τρόφιμα ή κατηγορίες τροφίμων 
στις οποίες δεν μπορούν να προστίθενται 
βιταμίνες και μέταλλα βασίζονται σε λόγους 
δημόσιας υγείας και μπορούν να 
καθοριστούν σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 και 
υπό το φως των νέων επιστημονικών 
στοιχείων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει ότι οι περιορισμοί εισάγονται μόνον όπου υπάρχει 
πραγματική και δικαιολογημένη ανάγκη.
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Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 72
Άρθρο 5, παράγραφος 2

Επιπλέον, τρόφιμα ή κατηγορίες τροφίμων 
στις οποίες δεν μπορούν να προστίθενται 
βιταμίνες και μέταλλα μπορούν να 
καθοριστούν σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 και 
υπό το φως των νέων επιστημονικών 
στοιχείων.

Επιπλέον, τρόφιμα ή κατηγορίες τροφίμων 
στις οποίες δεν μπορούν να προστίθενται 
βιταμίνες και μέταλλα μπορούν να 
καθοριστούν σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 και
υπό το φως των νέων επιστημονικών 
στοιχείων· η απαγόρευση μπορεί να 
κηρύσσεται μόνον βάσει των 
αποτελεσμάτων των διαδικασιών 
αξιολόγησης κινδύνου της ΕΕ και της 
γνωμοδότησης των αρμοδίων 
επιστημονικών κύκλων όπως καθορίζεται 
από την Αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ρυθμιστικές αποφάσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιστημονική αυστηρότητα και να 
υπόκεινται σε αξιολόγηση από ομοτίμους.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 73
Άρθρο 5, παράγραφος 2

Επιπλέον, τρόφιμα ή κατηγορίες τροφίμων 
στις οποίες δεν μπορούν να προστίθενται 
βιταμίνες και μέταλλα μπορούν να 
καθοριστούν σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 και 
υπό το φως των νέων επιστημονικών 
στοιχείων.

Επιπλέον, τρόφιμα ή κατηγορίες τροφίμων 
στις οποίες δεν μπορούν να προστίθενται 
βιταμίνες και μέταλλα μπορούν να 
καθοριστούν σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 και 
υπό το φως των νέων επιστημονικών 
στοιχείων, υπό την αίρεση ότι μια 
απαγόρευση μπορεί να εισαχθεί μόνον όταν
υφίσταται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη βιταμινών και μετάλλων σε ορισμένα τρόφιμα ή κατηγορίες τροφίμων πρέπει να 
απαγορεύεται μόνον όταν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν επαρκή επιστημονικά στοιχεία ότι 
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η προσθήκη βιταμινών και μετάλλων στα τρόφιμα αυτά συνιστά πραγματικό κίνδυνο για τη 
δημόσια υγεία. Τα κριτήρια αυτά αντιστοιχούν επίσης στην πρόσφατη υπόθεση που εκδικάσθηκε 
στο Δικαστήριο των ΕΚ (απόφαση της 5ης Φεβρουαρίου 2004 στην υπόθεση 24/00, Επιτροπή 
κατά Γαλλίας).

Τροπολογία: Holger Krahmer

Τροπολογία 74
Άρθρο 5, παράγραφος 2

Επιπλέον, τρόφιμα ή κατηγορίες τροφίμων 
στις οποίες δεν μπορούν να προστίθενται 
βιταμίνες και μέταλλα μπορούν να 
καθοριστούν σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 και 
υπό το φως των νέων επιστημονικών 
στοιχείων.

Επιπλέον, τρόφιμα ή κατηγορίες τροφίμων 
στις οποίες δεν μπορούν να προστίθενται 
βιταμίνες και μέταλλα μπορούν να 
καθοριστούν σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 και 
υπό το φως των νέων επιστημονικών 
στοιχείων. Μια απαγόρευση μπορεί να 
εισαχθεί μόνον εάν διά της προσθήκης 
βιταμινών και μετάλλων υφίσταται 
κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη βιταμινών και μετάλλων σε ορισμένα τρόφιμα ή κατηγορίες τροφίμων πρέπει να 
απαγορεύεται μόνον όταν αποδεικνύεται επιστημονικώς ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για 
τη δημόσια υγεία με την προσθήκη βιταμινών και μετάλλων στα τρόφιμα αυτά. Τα κριτήρια 
αυτά συμφωνούν με την υπόθεση που εκδικάσθηκε στο Δικαστήριο των ΕΚ (απόφαση της 5ης 
Φεβρουαρίου 2004 στην υπόθεση 24/00, Επιτροπή κατά Γαλλίας).

Τροπολογία: Jillian Evans, Bart Staes

Τροπολογία 75
Άρθρο 5α (νέο)

Άρθρο 5α
Ορισμένες άλλες ουσίες των οποίων η 

χρήση είναι νόμιμη ή υπόκειται σε 
περιορισμούς

1. Το αργότερο δύο έτη μετά την έγκριση 
του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
καθορίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
εμφαίνεται στο άρθρο 16, ποιες ουσίες ή 
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συστατικά που περιέχουν ουσία που δεν 
είναι βιταμίνη ούτε μέταλλο μπορούν να 
χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα και θα 
καταγράψει αυτές τις ουσίες ή τα 
συστατικά:
(α) είτε στο παράρτημα ΙΙΙ, μέρος Α, υπό 
την προϋπόθεση ότι η προσθήκη αυτής της 
ουσίας στα τρόφιμα ή η χρήση της στην 
παραγωγή τροφίμων επιτρέπεται χωρίς 
περιορισμούς,
(β) είτε στο παράρτημα ΙΙΙ, μέρος Β, υπό 
την προϋπόθεση ότι η προσθήκη αυτής της 
ουσίας στα τρόφιμα ή η χρήση της στην 
παραγωγή τροφίμων υπόκειται στους 
συμπεφωνημένους όρους που περιέχονται 
σε αυτό. 
2. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να 
στείλουν αιτιολογημένη αίτηση στην Αρχή 
με πρόταση τροποποίησης του 
Παραρτήματος ΙΙΙ.
3. Οι τροποποιήσεις των καταλόγων που 
εμφαίνονται στην παράγραφο 1 εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που εμφαίνεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι βιταμίνες και τα μέταλλα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για εμπλουτισμό βρίσκονται 
σε θετικό κατάλογο. Οι καταναλωτές χρειάζονται το ίδιο επίπεδο προστασίας για τις βιοενεργές 
ουσίες οι οποίες προστίθενται για να προσδώσουν ειδικές ιδιότητες στα τρόφιμα. Εκχυλίσματα 
με ορμονική δράση (κυρίως φυτοορμόνες) ή βιοενεργές ουσίες όπως καφεΐνη, νικοτίνη ή κινίνη 
πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά προτού επιτραπεί οιαδήποτε προσθήκη στα τρόφιμα. 
Επομένως πρέπει να καταρτισθεί θετικός κατάλογος που θα υποδεικνύει τους περιορισμούς 
χρήσης και τα μέγιστα περιεχόμενα για τα εκχυλίσματα ουσιών ή τις συνθετικές ουσίες.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 76
Άρθρο 5α (νέο)

1. Μέχρι ...*, η Επιτροπή ορίζει, σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 16, 
παράγραφος 2, ειδικά χαρακτηριστικά 
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θρεπτικών συστατικών τα οποία πρέπει να 
έχουν τα τρόφιμα ή ορισμένες κατηγορίες 
τροφίμων για να επιτρέπεται η προσθήκη 
βιταμινών και μετάλλων καθώς και 
ενώσεων μεταλλικών και μη μεταλλικών 
στοιχείων και ορισμένων άλλων ουσιών σ’ 
αυτά.
2. Τα χαρακτηριστικά θρεπτικών 
συστατικών ορίζονται, ιδίως, με την 
αναφορά στις ποσότητες των εξής 
θρεπτικών συστατικών που περιέχει το 
τρόφιμο:
α) απαραίτητα αμινοξέα
β) λιπαρά, κορεσμένα λιπαρά οξέα, trans-
λιπαρά οξέα
γ) υδατάνθρακες
δ) άλατα/νάτριο.
ε) απαραίτητα ιχνοστοιχεία 
3. Τα χαρακτηριστικά θρεπτικών 
συστατικών βασίζονται σε επιστημονικές 
γνώσεις σχετικά με τη διατροφή και δίαιτα 
και τη σχέση τους με την υγεία και, 
συγκεκριμένα σχετικά με το ρόλο των 
θρεπτικών και άλλων ουσιών με θρεπτική 
ή φυσιολογική επίδραση στις χρόνιες 
παθήσεις. 
4. Για τον ορισμό των χαρακτηριστικών 
θρεπτικών συστατικών, η Επιτροπή 
συμβουλεύεται την Αρχή και 
πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως με τους 
υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων και με 
ομάδες καταναλωτών.
5. Εξαιρέσεις και τροποποιήσεις για να 
λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές 
επιστημονικές εξελίξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 16, 
παράγραφος 2.
______________
* 18 μήνες από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. el



AM\558569EL.doc 31/61 PE 353.662v02-00

EL

Αιτιολόγηση

Τα θρεπτικά συστατικά πρέπει να εξετάζονται ένα έκαστον και με βάση τα επιστημονικά 
δεδομένα.

Τροπολογία: Jillian Evans, Bart Staes

Τροπολογία 77
Άρθρο 6

1. Τα κριτήρια καθαρότητας των ουσιών 
που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2, 
εκτός εάν εφαρμόζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

1. Τα κριτήρια καθαρότητας των ουσιών 
που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ και 
στο παράρτημα ΙΙΙ θεσπίζονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
16 παράγραφος 2, εκτός εάν εφαρμόζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.

2. Μπορούν να εφαρμόζονται τα κριτήρια 
καθαρότητας για τις ουσίες που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ που 
προβλέπονται στην κοινοτική νομοθεσία για 
τη χρήση τους στην παρασκευή τροφίμων 
για σκοπούς άλλους από εκείνους που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

2. Μπορούν να εφαρμόζονται τα κριτήρια 
καθαρότητας για τις ουσίες που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ και στο 
παράρτημα ΙΙΙ που προβλέπονται στην 
κοινοτική νομοθεσία για τη χρήση τους στην 
παρασκευή τροφίμων για σκοπούς άλλους 
από εκείνους που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό.

3. Για τις ουσίες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ για τις οποίες δεν 
καθορίζονται κριτήρια καθαρότητας από την 
κοινοτική νομοθεσία και μέχρι της 
θεσπίσεως σχετικών προδιαγραφών 
εφαρμόζονται κριτήρια καθαρότητας 
γενικής αποδοχής τα οποία συνιστώνται από 
διεθνείς οργανισμούς και μπορούν να 
διατηρούνται σε ισχύ οι εθνικοί κανόνες που 
ορίζουν αυστηρότερα κριτήρια.

3. Για τις ουσίες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα ΙΙ και στο παράρτημα ΙΙΙ για τις 
οποίες δεν καθορίζονται κριτήρια 
καθαρότητας από την κοινοτική νομοθεσία 
και μέχρι της θεσπίσεως σχετικών 
προδιαγραφών εφαρμόζονται κριτήρια 
καθαρότητας γενικής αποδοχής τα οποία 
συνιστώνται από διεθνείς οργανισμούς και 
μπορούν να διατηρούνται σε ισχύ οι εθνικοί 
κανόνες που ορίζουν αυστηρότερα κριτήρια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ίδιοι κανόνες ασφαλείας εφαρμόζονται για βιταμίνες, μέταλλα και άλλες ουσίες.

Τροπολογία: Niels Busk

Τροπολογία 78
Άρθρο 7, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1

1. Όταν μια βιταμίνη ή ένα μέταλλο 
προστίθεται σε τρόφιμα για τους σκοπούς 

1. Όταν μια βιταμίνη ή ένα μέταλλο 
προστίθεται σε τρόφιμα για τους σκοπούς 
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του άρθρου 3 παράγραφος 2, η συνολική 
ποσότητα βιταμίνης ή μετάλλου που είναι 
παρόντα, για οποιονδήποτε λόγο, στο 
τρόφιμο δεν υπερβαίνουν τις ποσότητες που 
καθορίζονται. Για τα συμπυκνωμένα και 
αφυδατωμένα προϊόντα οι μέγιστες 
ποσότητες που καθορίζονται είναι εκείνες 
που υπάρχουν στα τρόφιμα όταν 
προετοιμάζονται για κατανάλωση σύμφωνα 
με τις οδηγίες του παρασκευαστή.

του άρθρου 3 παράγραφος 2, η συνολική 
ποσότητα βιταμίνης ή μετάλλου που είναι 
παρόντα, για οποιονδήποτε λόγο, στο 
τρόφιμο δεν υπερβαίνουν τις ποσότητες που 
καθορίζονται. Για τα συμπυκνωμένα και 
αφυδατωμένα προϊόντα οι μέγιστες 
ποσότητες που καθορίζονται είναι εκείνες 
που υπάρχουν στα τρόφιμα όταν 
προετοιμάζονται για κατανάλωση σύμφωνα 
με τις οδηγίες του παρασκευαστή. Η 
μέγιστη ποσότητα για κάθε κατηγορία 
τροφίμων ορίζεται σε επίπεδο που 
εξασφαλίζει ότι η συνολική πρόσληψη από 
φυσικές πηγές και εμπλουτισμένα τρόφιμα 
και η συμβολή διαιτητικών 
συμπληρωμάτων δεν υπερβαίνει το 
ανώτατο ανεκτό επίπεδο για την εν λόγω 
θρεπτική ουσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να προβλεφθεί ένας μηχανισμός για κατανομή των επιτρεπομένων ποσοτήτων 
δεδομένης ουσίας σε ειδικές κατηγορίες τροφίμων. Δεδομένου ότι οι μέγιστες ποσότητες 
ορίζονται για λόγους προστασίας της υγείας ο μηχανισμός αυτός είναι απαραίτητος για να 
εξασφαλισθεί ότι οι καταναλωτές δεν υπερβαίνουν τις μέγιστες προσπάθειες.

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 79
Άρθρο 7, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2

Οι μέγιστες ποσότητες βιταμινών και 
μετάλλων που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο και οι οποιεσδήποτε συνθήκες που 
περιορίζουν ή απαγορεύουν την προσθήκη 
μιας συγκεκριμένης βιταμίνης ή μετάλλου 
σε κάποιο τρόφιμο ή σε μια κατηγορία 
τροφίμων θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 16 
παράγραφος 2.

Οι μέγιστες ποσότητες βιταμινών και 
μετάλλων που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 16 
παράγραφος 2 και εντός 6 μηνών από την 
έναρξη της ισχύος του κανονισμού.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι μέγιστες ποσότητες βιταμινών και μετάλλων πρέπει να καταρτίζονται εντός έξι μηνών για να 
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εξασφαλισθεί συνέπεια με το άρθρο 19 του κανονισμού, σύμφωνα με το οποίο ο κανονισμός θα 
τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του έκτου μήνα μετά την ημερομηνία δημοσίευσης.

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 80
Άρθρο 7, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2

Οι μέγιστες ποσότητες βιταμινών και 
μετάλλων που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο και οι οποιεσδήποτε συνθήκες που 
περιορίζουν ή απαγορεύουν την προσθήκη 
μιας συγκεκριμένης βιταμίνης ή μετάλλου 
σε κάποιο τρόφιμο ή σε μια κατηγορία 
τροφίμων θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 16 
παράγραφος 2.

Οι μέγιστες ποσότητες βιταμινών και 
μετάλλων που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο και οι οποιεσδήποτε συνθήκες που 
περιορίζουν ή απαγορεύουν την προσθήκη 
μιας συγκεκριμένης βιταμίνης ή μετάλλου 
σε κάποιο τρόφιμο ή σε μια κατηγορία 
τροφίμων θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 16 
παράγραφος 2 εντός 6 μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι βασικές μέγιστες και ελάχιστες τιμές για την προστασία της υγείας των καταναλωτών πρέπει 
να καταρτισθούν 6 μήνες το αργότερο μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 81
Άρθρο 7, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2

Οι μέγιστες ποσότητες βιταμινών και 
μετάλλων που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο και οι οποιεσδήποτε συνθήκες που 
περιορίζουν ή απαγορεύουν την προσθήκη 
μιας συγκεκριμένης βιταμίνης ή μετάλλου 
σε κάποιο τρόφιμο ή σε μια κατηγορία 
τροφίμων θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 16 
παράγραφος 2.

Οι μέγιστες ποσότητες βιταμινών και 
μετάλλων που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο και οι οποιεσδήποτε συνθήκες που 
περιορίζουν ή απαγορεύουν την προσθήκη 
μιας συγκεκριμένης βιταμίνης ή μετάλλου 
σε κάποιο τρόφιμο ή σε μια κατηγορία 
τροφίμων βασίζονται σε λόγους δημόσιας 
υγείας και θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 16 
παράγραφος 2 εντός 6 μηνών από την 
έναρξη της ισχύος του κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιορισμοί πρέπει να βασίζονται σε λόγους δημόσιας υγείας.
Ο καθορισμός μέγιστων και ελαχίστων ποσοτήτων πρέπει να διενεργηθεί εντός χρονικού 
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περιθωρίου 6 μηνών για να είναι συνεπής προς το άρθρο 19 που προβλέπει ότι ο κανονισμός 
εφαρμόζεται από την πρώτη ημέρα του έκτου μήνα ύστερα από την ημερομηνία δημοσίευσης 
στην επίσημη εφημερίδα.

Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 82
Άρθρο 7, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2

Οι μέγιστες ποσότητες βιταμινών και 
μετάλλων που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο και οι οποιεσδήποτε συνθήκες που 
περιορίζουν ή απαγορεύουν την προσθήκη 
μιας συγκεκριμένης βιταμίνης ή μετάλλου 
σε κάποιο τρόφιμο ή σε μια κατηγορία 
τροφίμων θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 16 
παράγραφος 2.

Οι μέγιστες ποσότητες βιταμινών και 
μετάλλων που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο και οι οποιεσδήποτε συνθήκες που 
περιορίζουν ή απαγορεύουν την προσθήκη 
μιας συγκεκριμένης βιταμίνης ή μετάλλου 
σε κάποιο τρόφιμο ή σε μια κατηγορία 
τροφίμων βασίζονται σε λόγους δημόσιας 
υγείας και θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 16 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει ότι οι περιορισμοί εισάγονται μόνον όπου υπάρχει 
πραγματική και δικαιολογημένη ανάγκη.

Τροπολογία: Marνa del Pilar Ayuso Gonzαlez, John Bowis

Τροπολογία 83
Άρθρο 1, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 2 α (νέα)

Οιεσδήποτε προϋποθέσεις περιορίζουν την 
προσθήκη βιταμίνης ή μετάλλου σε κάποιο 
τρόφιμο ή σε κατηγορία τροφίμων 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που εμφαίνεται στο άρθρο 16 παράγραφος 
2.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί πρέπει να καθορισθούν βάσει δικαιολογημένων στοιχείων 
ανά περίπτωση θρεπτικής ουσίας και όπου χρειάζεται βάσει απολύτως δικαιολογημένων 
στοιχείων για την υγεία.
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Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 84
Άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο (β)

β) τις προσλαμβανόμενες ποσότητες 
βιταμινών και μετάλλων από άλλες 
διαιτητικές πηγές.

β) τις προσλαμβανόμενες ποσότητες 
βιταμινών και μετάλλων από άλλες 
διαιτητικές και μη διαιτητικές πηγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες ουσίες όπως το φθόριο προσλαμβάνονται από πηγές που δεν έχουν σχέση με τη 
διατροφή όπως η οδοντόπαστα. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συνολική ποσότητα των 
λαμβανομένων ουσιών.

Τροπολογία: Niels Busk

Τροπολογία 85
Άρθρο 7, παράγραφος 4

4. Όταν τα μέγιστα επίπεδα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
καθορίζονται για βιταμίνες και μέταλλα των 
οποίων οι προσλήψεις αναφοράς για τον 
πληθυσμό προσεγγίζουν τα ανώτερα 
ασφαλή επίπεδα, τα ακόλουθα θα 
λαμβάνονται επίσης υπόψη, εφόσον 
χρειάζεται:

4. Όταν τα μέγιστα επίπεδα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
καθορίζονται για βιταμίνες και μέταλλα, τα 
ακόλουθα θα λαμβάνονται επίσης υπόψη:

(α) οι απαιτήσεις για προσθήκη ορισμένων 
βιταμινών ή μετάλλων σε τρόφιμα με σκοπό 
την αποκατάσταση ή/και με σκοπό τη 
διατροφική ισοδυναμία των 
υποκατάστατων των τροφίμων·

α) οι απαιτήσεις για την υποχρεωτική
προσθήκη ορισμένων βιταμινών και 
μετάλλων σε τρόφιμα σε κοινοτικό ή εθνικό 
επίπεδο, για να ληφθεί υπόψη η έλλειψη 
ορισμένων βιταμινών ή μετάλλων στον 
πληθυσμό ή σε ειδικές ομάδες του 
πληθυσμού·

β) η συμβολή των μεμονωμένων προϊόντων
στη συνολική δίαιτα του πληθυσμού γενικά 
ή των επιμέρους πληθυσμιακών ομάδων·

β) η συμβολή του μεμονωμένου προϊόντος
στη συνολική δίαιτα του πληθυσμού γενικά 
ή των επιμέρους πληθυσμιακών ομάδων·

γ) η σύνθεση θρεπτικών συστατικών του 
προϊόντος που θεσπίζεται όπως 
προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
../2003 σχετικά με τους ισχυρισμούς για τις 
θρεπτικές και τις υγιεινές ιδιότητες των 
τροφίμων.

γ) η σύνθεση θρεπτικών συστατικών του 
τροφίμου·
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γα) η απαίτηση για την προσθήκη 
ορισμένων βιταμινών και μετάλλων με 
σκοπό την αποκατάσταση. 
Μετά την αξιολόγηση αυτή θα καταρτισθεί 
κατάλογος που περιέχει την κατανομή της 
ποσότητας της μεμονωμένης βιταμίνης και 
του μετάλλου που μπορεί να προστίθεται 
στις διάφορες κατηγορίες τροφίμων και/ή 
μεμονωμένα τρόφιμα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καταρτισθεί μηχανισμός που θα εξασφαλίζει την προστασία των 
καταναλωτών προσφέροντας ταυτόχρονα στη βιομηχανία και στις εθνικές αρχές διαφανείς και 
προβλέψιμες κατευθύνσεις για την εμπορία των ενισχυμένων τροφίμων. Τούτο θα μπορούσε να 
επιτευχθεί ακολουθώντας διαδικασία δύο σταδίων σύμφωνα με την οποία η Ευρωπαϊκή Αρχή 
για την Ασφάλεια των Τροφίμων πρώτη κατάρτισε ανώτατα ασφαλή επίπεδα, ανώτατα επίπεδα 
και δεύτερον συγκρίνει τα ανώτατα επίπεδα με το επίπεδο πρόσληψης της θρεπτικής ουσίας από 
τη συνήθη διατροφή, που υπολογίζεται από το φυσικό διαιτητικό περιεχόμενο της θρεπτικής 
ουσίας και τις εκτιμήσεις των διαιτητικών προτύπων στον πληθυσμό. Πρέπει να ενσωματωθεί η 
συμβολή των συμπληρωμάτων διατροφής στη συνολική πρόσληψη. Είναι επίσης σημαντικό να 
λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές πρόσληψης των θρεπτικών ουσιών μεταξύ ηλικιακών ομάδων 
καθώς και η υψηλή προδιάθεση παιδιών και εφήβων στις παρενέργειες μερικών θρεπτικών 
ουσιών.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 86
Άρθρο 7, παράγραφος 4, στοιχείο α)

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. fr

Τροπολογία: Renate Sommer, John Bowis, Holger Krahmer, María del Pilar Ayuso González, 
Avril Doyle, Horst Schnellhardt

Τροπολογία 87
Άρθρο 7, παράγραφος 4, στοιχείο (γ)

γ) η σύνθεση θρεπτικών συστατικών του 
προϊόντος που θεσπίζεται όπως 
προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
../2003 σχετικά με τους ισχυρισμούς για τις 

Διαγράφεται
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θρεπτικές και τις υγιεινές ιδιότητες των 
τροφίμων. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν είναι απαραίτητο στον παρόντα κανονισμό δεδομένου ότι αυτός βασίζεται σε ζητήματα 
ασφαλείας και δεν ασχολείται το θέμα της ενημέρωσης των καταναλωτών.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 88
Άρθρο 7, παράγραφος 4, υποπαράγραφος 1 α (νέα)

Το δηλωμένο περιεχόμενο βιταμινών και 
μετάλλων θα μετράται στο τέλος της 
περιόδου έκθεσης προς πώληση του 
προϊόντος και θα εκτιμάται με βάση τα 
αποδεκτά όρια ανοχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάρτιση της σύνθεσης θρεπτικών συστατικών αφορά την πρόταση σχετικά με τους 
ισχυρισμούς για τις θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες που διατυπώνονται για τρόφιμα.

Είναι πολύ σημαντικό να ορίζει ο κανονισμός πότε θα μετράται το περιεχόμενο βιταμίνης ή 
μετάλλου, π.χ. το επίπεδο που εισάγεται στο προϊόν ή το επίπεδο στο τέλος της περιόδου 
έκθεσης προς πώληση του προϊόντος. Στην τελευταία περίπτωση τούτο θα απαιτεί την 
προσθήκη υψηλότερου επιπέδου βιταμινών για να επιτυγχάνεται το επίπεδο στο τέλος της 
περιόδου έκθεσης προς πώληση του προϊόντος. Το αποδεκτό επίπεδο ανοχής για κάθε βιταμίνη 
και μέταλλο πρέπει να συμφωνηθεί και να υπολογίζεται στον καθορισμό του τι συμφωνείται ότι 
είναι "ασφαλές" επίπεδο.

Τροπολογία: Dan Jørgensen

Τροπολογία 89
Άρθρο 7, παράγραφος 4 α (νέα)

4α. Η Επιτροπή ορίζει τα ανώτατα επίπεδα 
που εμφαίνονται στην παράγραφο 1 και τη 
συνιστώμενη ημερήσια δόση βάσει της 
εκτίμησης της Αρχής. Η Επιτροπή 
καταρτίζει επίσης κατάλογο ποσοτικών 
περιορισμών για την ποσότητα βιταμινών, 
μετάλλων και" άλλων ουσιών" που 
μπορούν να περιέχουν μεμονωμένες ομάδες 
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τροφίμων. Αυτές οι τιμές και η βάση για 
την κλίμακα των ποσοτήτων 
δημοσιοποιούνται.

Or. da

Αιτιολόγηση

Για να προληφθεί η κατάχρηση βιταμινών και μετάλλων πρέπει να ορισθούν ασφαλή μέγιστα 
επίπεδα. Αυτή η προσέγγιση δίνει στην Επιτροπή και στους παραγωγούς τροφίμων την 
πραγματική ευθύνη. Διαφορετικά ζητείται από τους καταναλωτές να κρατάνε οι ίδιοι 
λογαριασμό για το ποσοστό βιταμινών και μετάλλων που λαμβάνουν. Αυτό δεν είναι ρεαλιστικό 
και θα μπορούσε επομένως να αποβεί επιβλαβές για τη δημόσια υγεία.

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González, John Bowis, Françoise Grossetête

Τροπολογία 90
Άρθρο 7, παράγραφος 5

5. Η προσθήκη βιταμίνης ή μετάλλου στα 
τρόφιμα με σκοπό τον εμπλουτισμό πρέπει 
να έχει ως αποτέλεσμα την παρουσία αυτής 
της βιταμίνης ή του μετάλλου στα τρόφιμα 
σε τουλάχιστον σημαντική ποσότητα, όπως 
αυτή καθορίζεται στο παράρτημα της 
οδηγίας 90/496/ΕΟΚ. Οι ελάχιστες 
ποσότητες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
χαμηλότερων ποσοτήτων, κατά παρέκκλιση 
των σημαντικών ποσοτήτων που 
προαναφέρθηκαν, για συγκεκριμένα 
τρόφιμα ή κατηγορίες τροφίμων εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 16 
παράγραφος 2.

5. Η προσθήκη βιταμίνης ή μετάλλου στα 
τρόφιμα με σκοπό τον εμπλουτισμό πρέπει 
να έχει ως αποτέλεσμα την παρουσία αυτής 
της βιταμίνης ή του μετάλλου στα τρόφιμα 
σε τουλάχιστον σημαντική ποσότητα δηλ. 
15% της τιμής αναφοράς θρεπτικής ουσίας 
(NRV) στα 100g (στερεά) ή 7,5% της NRV 
στα 100ml (υγρά) ή 5% της NRV στα 
100kcal (12% της NRV 1MJ) ή 15% of 
NRV στην ποσότητα που σερβίρεται. Οι 
ελάχιστες ποσότητες, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν χαμηλότερων 
ποσοτήτων, κατά παρέκκλιση των 
σημαντικών ποσοτήτων που 
προαναφέρθηκαν, για συγκεκριμένα 
τρόφιμα ή κατηγορίες τροφίμων εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 16 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα επίπεδα αναφοράς πρέπει να ευθυγραμμίζονται προς τις κατευθυντήριες γραμμές του Codex 
alimentarius ούτως ώστε να ισχύουν διαφορετικά επίπεδα για τα στερεά προϊόντα σε σχέση με 
τα υγρά επειδή το μέγεθος μερίδας για τα υγρά (ποτά) είναι συνήθως μεγαλύτερο από ό,τι για τα 
στερεά.
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Τροπολογία: Chris Davies

Τροπολογία 91
Άρθρο 7, παράγραφος 5

5. Η προσθήκη βιταμίνης ή μετάλλου στα 
τρόφιμα με σκοπό τον εμπλουτισμό πρέπει 
να έχει ως αποτέλεσμα την παρουσία αυτής 
της βιταμίνης ή του μετάλλου στα τρόφιμα 
σε τουλάχιστον σημαντική ποσότητα, όπως 
αυτή καθορίζεται στο παράρτημα της 
οδηγίας 90/496/ΕΟΚ. Οι ελάχιστες 
ποσότητες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
χαμηλότερων ποσοτήτων, κατά παρέκκλιση 
των σημαντικών ποσοτήτων που 
προαναφέρθηκαν, για συγκεκριμένα 
τρόφιμα ή κατηγορίες τροφίμων εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 16 
παράγραφος 2.

5. Η προσθήκη βιταμίνης ή μετάλλου στα 
τρόφιμα με σκοπό τον εμπλουτισμό πρέπει 
να έχει ως αποτέλεσμα την παρουσία αυτής 
της βιταμίνης ή του μετάλλου στα τρόφιμα 
σε τουλάχιστον σημαντική ποσότητα, όπως 
αυτή καθορίζεται στο παράρτημα της 
οδηγίας 90/496/ΕΟΚ. Όσον αφορά τα ποτά, 
7,5% της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης 
ανά ποσότητα που σερβίρεται, ανεξάρτητα 
από το εάν πρόκειται για συσκευασία ενός 
προϊόντος ή πολλών, πρέπει να ορίζεται ως 
σημαντική ποσότητα. Οι ελάχιστες 
ποσότητες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
χαμηλότερων ποσοτήτων, κατά παρέκκλιση 
των σημαντικών ποσοτήτων που 
προαναφέρθηκαν, για συγκεκριμένα 
τρόφιμα ή κατηγορίες τροφίμων εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 16 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή όσον αφορά τα ποτά παρατηρούνται ισχυρότερα καταναλωτικά πρότυπα από ό,τι στα 
τρόφιμα το προτεινόμενο επίπεδο είναι καταλληλότερο και σχετίζεται άμεσα με την ποσότητα 
που καταναλώνεται.  Επιπροσθέτως, αίρει τη σύγχυση που επικρατεί σήμερα μεταξύ των 
καταναλωτών όσον αφορά τις συσκευασίες ενός προϊόντος που έχουν διαφορετική τυποποίηση 
από τα προϊόντα σε συσκευασίες πολλαπλών ειδών.

Τροπολογία: Jillian Evans, Bart Staes, Phillip Whitehead, Linda McAvan

Τροπολογία 92
Άρθρο 7α (νέο)

Άρθρο 7α
Μέγιστες και ελάχιστες ποσότητες για 

ορισμένες άλλες ουσίες
1. Δύο έτη μετά την έγκριση του παρόντος 
κανονισμού η Επιτροπή σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 16, 
παράγραφος 2, θεσπίζει μέγιστες και 
ελάχιστες ποσότητες ορισμένων άλλων 
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ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιούνται 
ως συστατικά ενισχυμένων τροφίμων.
2. Οι μέγιστες ποσότητες που εμφαίνονται 
στην παράγραφο 1 ορίζονται λαμβάνοντας 
υπόψη τα ακόλουθα:
α) τα ανώτερα επίπεδα πρόσληψης 
ορισμένων άλλων ουσιών που 
καθορίζονται κατόπιν επιστημονικής 
αξιολόγησης των κινδύνων στηριζόμενης 
σε επιστημονικά δεδομένα γενικής 
αποδοχής, λαμβάνοντας υπόψη 
ενδεχομένως, τους διαφορετικούς βαθμούς 
ευαισθησίας των διαφόρων ομάδων 
καταναλωτών·
β) τις προσλαμβανόμενες ποσότητες 
ορισμένων άλλων ουσιών από άλλες 
διαιτητικές πηγές.
3. Οι τροποποιήσεις των καταλόγων που 
εμφαίνονται στην παράγραφο 1 εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που εμφαίνεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 2. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ίδιοι κανόνες ασφαλείας εφαρμόζονται για βιταμίνες, μέταλλα και άλλες ουσίες.

Τροπολογία: Holger Krahmer, Horst Schnellhardt

Τροπολογία 93
Άρθρο 8

Άρθρο 8 Διαγράφεται
Επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση
1. Η επισήμανση, παρουσίαση και 
διαφήμιση των τροφίμων στα οποία έχουν 
προστεθεί βιταμίνες και μέταλλα δεν 
πρέπει να αναφέρει ρητά ή να υπονοεί, 
καθ' οιονδήποτε τρόπο, ότι μια επαρκής 
και ποικίλη δίαιτα δεν είναι σε θέση να 
παράσχει τις κατάλληλες ποσότητες των 
θρεπτικών ουσιών. Εφόσον κρίνεται 
κατάλληλο μπορεί να εγκριθεί παρέκκλιση 
σχετικά με μια συγκεκριμένη θρεπτική 
ουσία σύμφωνα με τη διαδικασία που 
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αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.
2. Η επισήμανση, παρουσίαση και 
διαφήμιση των τροφίμων στα οποία έχουν 
προστεθεί βιταμίνες και μέταλλα δεν 
πρέπει να παραπλανά ή να εξαπατά τον 
καταναλωτή ως προς τη διατροφική αξία 
του τροφίμου που ενδέχεται να προκύπτει 
από την προσθήκη αυτών των θρεπτικών 
ουσιών.
3. Η επισήμανση των προϊόντων στα οποία 
έχουν προστεθεί βιταμίνες και μέταλλα 
μπορούν να φέρουν μια ένδειξη που να 
αναφέρει την προσθήκη αυτή δυνάμει των 
όρων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ.... /2003 σχετικά με τους ισχυρισμούς 
για τη διατροφή και την υγεία που 
διατυπώνονται για τα τρόφιμα. 
4. Η διατροφική επισήμανση των 
προϊόντων στα οποία έχουν προστεθεί 
βιταμίνες και μέταλλα και τα οποία 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 
είναι υποχρεωτική. Οι πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται αποτελούνται από 
εκείνες που ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 ομάδα 2 της εν λόγω 
οδηγίας και από τις συνολικές 
περιεχόμενες ποσότητες των βιταμινών και 
των μετάλλων που προστέθηκαν στα 
τρόφιμα. 
5. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ../2003 σχετικά με 
τους ισχυρισμούς για τις θρεπτικές και 
υγιεινές ιδιότητες των τροφίμων, και τις 
λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα που εφαρμόζεται σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων.
6. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου μπορούν να καθοριστούν 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 16 
παράγραφος 2.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Με στόχο την καλύτερη νομοθεσία πρέπει να αποφεύγονται οι διπλοί κανονισμοί. Το 
περιεχόμενο του άρθρου αυτού περιορίζεται κατ' ουσίαν στην επανάληψη υπαρχουσών 
διατάξεων και για τον λόγο αυτό το άρθρο είναι περιττό. Οι αντίστοιχες διατάξεις βρίσκονται 
είτε στην οδηγία για επισήμανση είτε στον υπό συζήτηση κανονισμό σχετικά με τους 
ισχυρισμούς για τη διατροφή και την υγεία που διατυπώνονται για τα τρόφιμα.

Τροπολογία: Renate Sommer, María del Pilar Ayuso González, John Bowis

Τροπολογία 94
Άρθρο 8, παράγραφος 3

3. Η επισήμανση των προϊόντων στα οποία 
έχουν προστεθεί βιταμίνες και μέταλλα 
μπορούν να φέρουν μια ένδειξη που να 
αναφέρει την προσθήκη αυτή δυνάμει των 
όρων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ.... /2003 σχετικά με τους ισχυρισμούς 
για τη διατροφή και την υγεία που 
διατυπώνονται για τα τρόφιμα.

Διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παραπομπή στο άρθρο 8, παράγραφος 3 της πρότασης περί ισχυρισμών για τη διατροφή  και 
την υγεία αντενδείκνυται καθώς θα μπορούσε να περιορίσει σοβαρά το δικαίωμα να είναι 
ενήμερος σχετικά με την παρουσία βιταμινών και μετάλλων σε συγκεκριμένα τρόφιμα. Εξάλλου 
το άρθρο 8, παράγραφος 5 λαμβάνει υπόψη άλλες σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 95
Άρθρο 8, παράγραφος 3

3. Η επισήμανση των προϊόντων στα οποία 
έχουν προστεθεί βιταμίνες και μέταλλα 
μπορούν να φέρουν μια ένδειξη που να 
αναφέρει την προσθήκη αυτή δυνάμει των 
όρων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ.... /2003 σχετικά με τους ισχυρισμούς 
για τη διατροφή και την υγεία που 
διατυπώνονται για τα τρόφιμα.

3. Η επισήμανση των προϊόντων στα οποία 
έχουν προστεθεί βιταμίνες και μέταλλα 
μπορούν να φέρουν μια ένδειξη που να 
αναφέρει την προσθήκη αυτή δυνάμει των 
όρων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ.... /2003 σχετικά με τους ισχυρισμούς 
για τη διατροφή και την υγεία που 
διατυπώνονται για τα τρόφιμα.
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Οι ονομασίες των προϊόντων 
περιλαμβάνουν:
- "εγγυημένη περιεκτικότητα σε...", σε 
περίπτωση αποκατάστασης,
- "εμπλουτισμένο σε ...", σε περίπτωση 
εμπλουτισμού ή ενίσχυσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι ονομασίες των προϊόντων στα οποία προστέθηκε θρεπτική ουσία πρέπει να προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία: Jillian Evans, Bart Staes

Τροπολογία 96
Άρθρο 8, παράγραφος 4

4. Η διατροφική επισήμανση των προϊόντων 
στα οποία έχουν προστεθεί βιταμίνες και 
μέταλλα και τα οποία καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό είναι υποχρεωτική. Οι 
πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 
αποτελούνται από εκείνες που ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 ομάδα 2 της εν λόγω 
οδηγίας και από τις συνολικές περιεχόμενες 
ποσότητες των βιταμινών και των μετάλλων 
που προστέθηκαν στα τρόφιμα.

4. Η διατροφική επισήμανση των προϊόντων 
στα οποία έχουν προστεθεί βιταμίνες και 
μέταλλα και τα οποία καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό είναι υποχρεωτική. Οι 
πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 
αποτελούνται από εκείνες που ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 ομάδα 2 της εν λόγω
οδηγίας και από τις συνολικές περιεχόμενες 
ποσότητες των βιταμινών, των μετάλλων 
και ορισμένων άλλων ουσιών που 
προστέθηκαν στα τρόφιμα. Επιπροσθέτως 
πρέπει να παρέχονται οι ακόλουθες 
πληροφορίες:
α) πληροφορίες σχετικές με βιταμίνες, 
μέταλλα και ορισμένες άλλες ουσίες πρέπει 
να αναφέρονται ανά μέγεθος της 
ποσότητας σερβιρίσματος σε απόλυτους 
αριθμούς και σε ποσοστό της ΣΗΔ 
(συνιστώμενης ημερήσιας δόσης). 
Επιπροσθέτως οι πληροφορίες παρέχονται 
εκπεφρασμένες σε 100g ή 100ml, με 
μέτρηση στο τέλος της περιόδου έκθεσης 
προς πώληση του προϊόντος·
β) προειδοποίηση για μη υπέρβαση της 
καθορισμένης ΣΗΔ·
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γ) ειδικές συμβουλές για ευάλωτες ομάδες 
και, εν ανάγκη, προειδοποίηση·
δ) όλα τα προαιρετικά εμπλουτισμένα 
προϊόντα πρέπει να φέρουν την ένδειξη ότι 
το προϊόν "δεν είναι υποκατάστατο 
ισορροπημένης, διαφοροποιημένης 
διατροφής"·
ε) εάν έχουν προστεθεί βιταμίνες, μέταλλα 
και ορισμένες άλλες ουσίες, που το προϊόν 
δεν περιέχει από τη φύση του, η 
συσκευασία του προϊόντος πρέπει να 
αναφέρει σαφώς ποιες βιταμίνες και 
μέταλλα έχουν προστεθεί·
στ) πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση 
μεταξύ του φυσικού περιεχομένου 
βιταμινών, μετάλλων ή ορισμένων άλλων 
ουσιών στα τρόφιμα και της 
προστιθέμενης ποσότητας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ίδιοι κανόνες πρέπει να ισχύουν για βιταμίνες, μέταλλα και άλλες βιοενεργές ουσίες.

Τροπολογία: John Bowis, Chris Davies

Τροπολογία 97
Άρθρο 8, παράγραφος 4

4. Η διατροφική επισήμανση των προϊόντων 
στα οποία έχουν προστεθεί βιταμίνες και 
μέταλλα και τα οποία καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό είναι υποχρεωτική. Οι 
πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 
αποτελούνται από εκείνες που ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 ομάδα 2 της εν λόγω 
οδηγίας και από τις συνολικές περιεχόμενες 
ποσότητες των βιταμινών και των μετάλλων 
που προστέθηκαν στα τρόφιμα.

4. Η διατροφική επισήμανση των προϊόντων 
στα οποία έχουν προστεθεί βιταμίνες και 
μέταλλα και τα οποία καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό είναι υποχρεωτική. Οι 
πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 
αποτελούνται από εκείνες που ορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 ομάδα 2 της εν λόγω 
οδηγίας και από τις συνολικές περιεχόμενες 
ποσότητες των βιταμινών και των μετάλλων 
που προστέθηκαν στα τρόφιμα στο τέλος 
της περιόδου έκθεσης προς πώληση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει τουλάχιστον τη δηλωθείσα ποσότητα βιταμινών 
και μετάλλων.

Τροπολογία: Marνa del Pilar Ayuso Gonzαlez, John Bowis

Τροπολογία 98
Άρθρο 8, παράγραφος 6

6. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου μπορούν να καθοριστούν 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 16 
παράγραφος 2.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Περιττό. Τα μέτρα που προτείνονται στο άρθρο 8 είναι σαφή και μπορούν να εφαρμοσθούν απ' 
ευθείας από τους παρασκευαστές.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 99
Άρθρο 9, παράγραφος 2

2. Όταν δεν υπάρχουν κοινοτικές διατάξεις, 
τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν την 
υποχρεωτική προσθήκη βιταμινών και 
μετάλλων σε ειδικά τρόφιμα ή κατηγορίες 
τροφίμων, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 14.

2. Όταν δεν υπάρχουν κοινοτικές διατάξεις, 
τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν την 
υποχρεωτική προσθήκη βιταμινών και 
μετάλλων σε ειδικά τρόφιμα ή κατηγορίες 
τροφίμων, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 14.
Οι εξουσίες της μόνιμης επιτροπής να 
απαγορεύει αυτά τα τρόφιμα/κατηγορίες 
τροφίμων δεν πρέπει να εκτείνεται σε 
προϊόντα των οποίων ο εμπλουτισμός είναι 
υποχρεωτικός σε ένα ή πλείονα κράτη μέλη 
χωρίς ειδικό λόγο ασφαλείας.

Εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή για τις 
υπάρχουσες σχετικές εθνικές διατάξεις.

Εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή για τις 
υπάρχουσες σχετικές εθνικές διατάξεις. Η 
Επιτροπή καθιστά δημόσιες τις 
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πληροφορίες αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παρασκευαστές πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς γνωρίζοντας ότι εάν δρουν βάσει νομικής 
απαίτησης του δικού τους κράτους μέλους όταν είναι υποχρεωμένα να προβαίνουν σε 
εμπλουτισμό, τα προϊόντα τους δεν θα μπορούν να απορρίπτονται αδίκως από τη μόνιμη 
επιτροπή. 
Πέραν τούτων, η δημοσιοποίηση της πληροφορίας αυτής είναι προς το συμφέρον της 
διαφάνειας, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που ορίζονται στον κανονισμό 178/2002/ΕΚ.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 100
Άρθρο 9, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο

Εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή για τις 
υπάρχουσες σχετικές εθνικές διατάξεις.

Εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή για τις 
υπάρχουσες σχετικές εθνικές διατάξεις. Η 
Επιτροπή προσφέρει τις πληροφορίες 
αυτές στους ενδιαφερόμενους.

Or. fr

Τροπολογία: Jillian Evans, Bart Staes

Τροπολογία 101
Άρθρο 10

Άρθρο 10 Διαγράφεται
Περιορισμένες και απαγορευμένες ουσίες
1. Όταν μια ουσία ή ένα συστατικό που 
περιέχει μια ουσία άλλη πλην βιταμινών ή 
μετάλλων προστίθεται σε τρόφιμα ή 
χρησιμοποιείται στην παρασκευή 
τροφίμων σε συνθήκες που θα είχαν ως 
αποτέλεσμα την κατάποση ποσοτήτων 
αυτής της ουσίας που υπερβαίνουν κατά 
πολύ εκείνες που ευλόγως αναμένεται να 
προσληφθούν υπό κανονικές συνθήκες 
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κατανάλωσης μιας ισορροπημένης και 
ποικίλης δίαιτας, και όπου, ύστερα σε 
κάθε περίπτωση από την αξιολόγηση των 
διαθέσιμων πληροφοριών από την Αρχή, 
έχει προσδιοριστεί βλαβερή επίδραση 
στην υγεία που προκύπτει από τη χρήση 
αυτή, η ουσία ή/και το συστατικό που 
περιέχει την ουσία, εφόσον χρειάζεται, σε 
συμφωνία με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2:
(α) είτε τοποθετείται στο παράρτημα ΙΙΙ 
μέρος A και η προσθήκη του σε τρόφιμα 
ή η χρήση του στην παρασκευή τροφίμων 
απαγορεύεται·
(β) είτε τοποθετείται 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.
2. Οι κοινοτικές διατάξεις που 
εφαρμόζονται σε ειδικά τρόφιμα μπορεί 
να προβλέπουν περιορισμούς ή 
απαγορεύσεις σχετικά με τη χρήση 
ορισμένων ουσιών πλην εκείνων που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 
Όταν δεν υπάρχουν κοινοτικές διατάξεις, 
τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν 
αυτές τις απαγορεύσεις ή περιορισμούς 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
καθορίζεται στο άρθρο 14.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος "Ορισμένες άλλες ουσίες" περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο ΙΙ με σκοπό να εφαρμόζονται 
οι ίδιες διατάξεις ασφαλείας στις βιταμίνες, τα μέταλλα και τις άλλες ουσίες. Επομένως το 
Κεφάλαιο ΙΙΙ είναι περιττό.

Τροπολογία: Niels Busk

Τροπολογία 102
Άρθρο 10

1. Όταν μια ουσία ή ένα συστατικό που 1. Άλλες ουσίες και συστατικά που 



PE 353.662v02-00 48/60 AM\558569EL.doc

EL

περιέχει μια ουσία άλλη πλην βιταμινών ή 
μετάλλων προστίθεται σε τρόφιμα ή 
χρησιμοποιείται στην παρασκευή 
τροφίμων σε συνθήκες που θα είχαν ως 
αποτέλεσμα την κατάποση ποσοτήτων 
αυτής της ουσίας που υπερβαίνουν κατά 
πολύ εκείνες που ευλόγως αναμένεται να 
προσληφθούν υπό κανονικές συνθήκες 
κατανάλωσης μιας ισορροπημένης και 
ποικίλης δίαιτας, και όπου, ύστερα σε κάθε 
περίπτωση από την αξιολόγηση των 
διαθέσιμων πληροφοριών από την Αρχή, 
έχει προσδιοριστεί βλαβερή επίδραση στην 
υγεία που προκύπτει από τη χρήση αυτή, η 
ουσία ή/και το συστατικό που περιέχει την 
ουσία, εφόσον χρειάζεται, σε συμφωνία με 
τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
16 παράγραφος 2:

περιέχουν μια ουσία άλλη πλην βιταμινών 
και μετάλλων μπορούν να προστίθενται σε 
τρόφιμα εάν η Αρχή δεν έχει εκδώσει 
δυσμενή γνωμοδότηση όσον αφορά τη 
χρήση της ουσίας, βάσει εγγράφων που 
περιέχουν τα επιστημονικά δεδομένα τα 
οποία αποδεικνύουν την ασφάλεια της 
ουσίας που υποβάλλεται από τους 
υπεύθυνους των επιχειρήσεων τροφίμων ή 
οιωνδήποτε άλλων ενδιαφερομένων μερών. 
Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο που 
περιλαμβάνει τις ουσίες εκείνες που έχουν 
εγκριθεί για χρήση και τις συνθήκες για τη 
χρήση τους.

(α) είτε τοποθετείται στο παράρτημα ΙΙΙ 
μέρος A και η προσθήκη του σε τρόφιμα ή 
η χρήση του στην παρασκευή τροφίμων 
απαγορεύεται·
(β) είτε τοποθετείται 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.
2. Οι κοινοτικές διατάξεις που 
εφαρμόζονται σε ειδικά τρόφιμα μπορεί να 
προβλέπουν περιορισμούς ή απαγορεύσεις 
σχετικά με τη χρήση ορισμένων ουσιών 
πλην εκείνων που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. Όταν δεν υπάρχουν 
κοινοτικές διατάξεις, τα κράτη μέλη 
μπορούν να προβλέψουν αυτές τις 
απαγορεύσεις ή περιορισμούς σύμφωνα με 
τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 
14.

2. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων ή οποιοδήποτε άλλο 
ενδιαφερόμενο μέρος μπορούν ανά πάσα 
στιγμή να υποβάλουν στην Επιτροπή 
φάκελο που περιέχει επιστημονικά 
δεδομένα που αποδεικνύουν την ασφάλεια 
της ουσίας που επιθυμούν να προσθέσουν 
στα τρόφιμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθιερώνεται θετικός κατάλογος για να καταστεί η πρόταση συνεπής προς την υπάρχουσα 
κοινοτική νομοθεσία περί τροφίμων. Εκτός αυτού, με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον ουσίες που αποδεικνύεται ότι δεν αποτελούν κίνδυνο 
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για την υγεία. Τούτο συμβαδίζει επίσης με την γενική πολιτική σχετικά με τις προϋποθέσεις για 
προσθήκη ουσιών στα τρόφιμα, που βασίζεται στην έγκριση ως απαραίτητη προϋπόθεση για την 
εμπορία.

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 103
Άρθρο 10, παράγραφος 1

1. Όταν μια ουσία ή ένα συστατικό που 
περιέχει μια ουσία άλλη πλην βιταμινών ή 
μετάλλων προστίθεται σε τρόφιμα ή 
χρησιμοποιείται στην παρασκευή τροφίμων 
σε συνθήκες που θα είχαν ως αποτέλεσμα 
την κατάποση ποσοτήτων αυτής της ουσίας 
που υπερβαίνουν κατά πολύ εκείνες που 
ευλόγως αναμένεται να προσληφθούν υπό 
κανονικές συνθήκες κατανάλωσης μιας 
ισορροπημένης και ποικίλης δίαιτας, και 
όπου, ύστερα σε κάθε περίπτωση από την 
αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών 
από την Αρχή, έχει προσδιοριστεί βλαβερή 
επίδραση στην υγεία που προκύπτει από τη 
χρήση αυτή, η ουσία ή/και το συστατικό που 
περιέχει την ουσία, εφόσον χρειάζεται, σε 
συμφωνία με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 2:

1. Όταν μια ουσία ή ένα συστατικό που 
περιέχει μια ουσία άλλη πλην βιταμινών ή 
μετάλλων προστίθεται σε τρόφιμα ή 
χρησιμοποιείται στην παρασκευή τροφίμων 
σε συνθήκες που θα είχαν ως αποτέλεσμα 
την κατάποση ποσοτήτων αυτής της ουσίας 
που υπερβαίνουν κατά πολύ εκείνες που 
ευλόγως αναμένεται να προσληφθούν υπό 
κανονικές συνθήκες κατανάλωσης μιας 
ισορροπημένης και ποικίλης δίαιτας, και 
όπου, ύστερα σε κάθε περίπτωση από την 
αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών 
από την Αρχή, έχει προσδιοριστεί βλαβερή 
επίδραση στην υγεία που προκύπτει από τη 
χρήση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τους 
ποικίλους βαθμούς ευαισθησίας των 
διαφόρων ομάδων καταναλωτών, η ουσία 
ή/και το συστατικό που περιέχει την ουσία, 
εφόσον χρειάζεται, σε συμφωνία με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 16 
παράγραφος 2:

(α) είτε τοποθετείται στο παράρτημα ΙΙΙ 
μέρος A και η προσθήκη του σε τρόφιμα ή η 
χρήση του στην παρασκευή τροφίμων 
απαγορεύεται·

(α) είτε τοποθετείται στο παράρτημα ΙΙΙ 
μέρος A και η προσθήκη του σε τρόφιμα ή η 
χρήση του στην παρασκευή τροφίμων 
απαγορεύεται· 

(β) είτε τοποθετείται 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) είτε τοποθετείται 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. Η μαζική θεραπευτική 
αγωγή μέσω της προσθήκης της εν λόγω 
ουσίας σε δημοσίως παρεχόμενα προϊόντα 
πρώτης ανάγκης, όπως το πόσιμο νερό, δεν 
επιτρέπεται εκτός εάν είναι δυνατόν να 
αποδειχθεί επιστημονικώς ότι η υγεία των 
ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού δεν 
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επηρεάζεται δυσμενώς από αυτήν την 
προσθήκη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μαζική θεραπευτική αγωγή ως γενική αρχή δεν προστατεύει δεόντως την υγεία ιδιαίτερα 
ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων και πρέπει να υποβάλλεται σε στενό επιστημονικό έλεγχο σε 
κοινοτικό επίπεδο.

Τροπολογία: Frédérique Ries, Richard Seeber, John Bowis

Τροπολογία 104
Άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

(β) είτε τοποθετείται 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) είτε τοποθετείται στο παράρτημα ΙΙΙ 
μέρος B και η προσθήκη του σε τρόφιμα ή η 
χρήση του στην παρασκευή τροφίμων 
επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους και με την 
προϋπόθεση της τήρησης των μέγιστων 
επιπέδων που καθορίζονται εκεί. Για τον 
σκοπό αυτό πρέπει η Αρχή να καταρτίσει 
μέγιστα επίπεδα για τις ουσίες αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως ισχύει για τις βιταμίνες και τα μέταλλα (βλέπε άρθρο 7) πρέπει να καθιερωθούν μέγιστα 
επίπεδα για άλλες ουσίες στις περιπτώσεις που η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων 
έχει εκφράσει ανησυχίες ως προς την ασφάλεια και όπου αυτό είναι επιστημονικώς εφικτό. 
Μέγιστα επίπεδα μπορούν να καθιερώνονται μόνον για τις ουσίες εκείνες για τις οποίες η ΕΑΑΤ 
στην αξιολόγησή της εκφράζει ανησυχίες για την ασφάλεια (Παράρτημα ΙΙΙ Β). Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ουσίες βρίσκονται υπό διερεύνηση (Παράρτημα ΙΙΙ Γ) η ΕΑΑΤ 
δεν παρέχει τελική αξιολόγηση και επομένως δεν είναι δυνατόν να καταρτισθούν μέγιστα 
επίπεδα.

Τροπολογία: Jillian Evans, Bart Staes, Niels Busk

Τροπολογία 105
Άρθρο 11

Άρθρο 11 Διαγράφεται
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Ουσίες υπό κοινοτική διερεύνηση
1. Όταν μια ουσία ή ένα συστατικό που 
περιέχει μια ουσία άλλη πλην βιταμινών ή 
μετάλλων προστίθεται σε τρόφιμα ή 
χρησιμοποιείται στην παρασκευή 
τροφίμων σε συνθήκες που θα είχαν ως 
αποτέλεσμα την κατάποση ποσοτήτων 
αυτής της ουσίας που υπερβαίνουν κατά 
πολύ εκείνες που ευλόγως αναμένεται να 
προσληφθούν υπό κανονικές συνθήκες 
κατανάλωσης μιας ισορροπημένης και 
ποικίλης δίαιτας, και όπου, ύστερα σε 
κάθε περίπτωση από την αξιολόγηση των 
διαθέσιμων πληροφοριών από την Αρχή, 
προσδιορίζεται η πιθανότητα βλαβερής 
επίδρασης στην υγεία που προκύπτει από 
τη χρήση αυτή, αλλά παραμένει η 
επιστημονική αβεβαιότητα, η ουσία 
τοποθετείται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Γ 
σε συμφωνία με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2. 
2. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων ή οποιοδήποτε άλλο 
ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί ανά πάσα 
στιγμή να υποβάλει στην Ευρωπαϊκή 
Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων, στη συνέχεια 
αποκαλούμενη "η Αρχή", φάκελο που να 
περιέχει επιστημονικά στοιχεία που να 
καταδεικνύουν την ασφάλεια μιας ουσίας 
που παρατίθεται 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. 
3. Εντός τεσσάρων ετών από την 
ημερομηνία κατά την οποία μια ουσία 
περιλήφθηκε στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Γ 
λαμβάνεται απόφαση σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 16 
παράγραφος 2 και λαμβάνοντας υπόψη 
τη γνώμη της Αρχής σχετικά με τυχόν 
φακέλους που υποβλήθηκαν για 
αξιολόγηση όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, για να επιτραπεί γενικά η 
χρήση της ουσίας που παρατίθεται στο 
παράρτημα ΙΙΙ μέρος Γ ή για να την 
περιλάβει στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α ή 
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Β, όπως κρίνεται κατάλληλο.

Or. en

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 106
Άρθρο 11, παράγραφος 1

1. Όταν μια ουσία ή ένα συστατικό που 
περιέχει μια ουσία άλλη πλην βιταμινών ή 
μετάλλων προστίθεται σε τρόφιμα ή 
χρησιμοποιείται στην παρασκευή τροφίμων 
σε συνθήκες που θα είχαν ως αποτέλεσμα 
την κατάποση ποσοτήτων αυτής της ουσίας 
που υπερβαίνουν κατά πολύ εκείνες που 
ευλόγως αναμένεται να προσληφθούν υπό 
κανονικές συνθήκες κατανάλωσης μιας 
ισορροπημένης και ποικίλης δίαιτας, και 
όπου, ύστερα σε κάθε περίπτωση από την 
αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών 
από την Αρχή, προσδιορίζεται η πιθανότητα 
βλαβερής επίδρασης στην υγεία που 
προκύπτει από τη χρήση αυτή, αλλά 
παραμένει η επιστημονική αβεβαιότητα, η 
ουσία τοποθετείται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος 
Γ σε συμφωνία με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

1. Όταν μια ουσία ή ένα συστατικό που 
περιέχει μια ουσία άλλη πλην βιταμινών ή 
μετάλλων προστίθεται σε τρόφιμα ή 
χρησιμοποιείται στην παρασκευή τροφίμων 
σε συνθήκες που θα είχαν ως αποτέλεσμα 
την κατάποση ποσοτήτων αυτής της ουσίας 
που υπερβαίνουν κατά πολύ εκείνες που 
ευλόγως αναμένεται να προσληφθούν υπό 
κανονικές συνθήκες κατανάλωσης μιας 
ισορροπημένης και ποικίλης δίαιτας, και 
όπου, ύστερα σε κάθε περίπτωση από την 
αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφοριών 
από την Αρχή, προσδιορίζεται η πιθανότητα 
βλαβερής επίδρασης στην υγεία που 
προκύπτει από τη χρήση αυτή, αλλά 
παραμένει η επιστημονική αβεβαιότητα, 
λαμβάνοντας υπόψη τους ποικίλους 
βαθμούς ευαισθησίας των διαφόρων 
ομάδων καταναλωτών, η ουσία 
τοποθετείται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Γ σε 
συμφωνία με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 16 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί για την προστασία της υγείας των ευαίσθητων 
πληθυσμιακών ομάδων όπως τα νεογέννητα και τα μικρά παιδιά.

Τροπολογία: Phillip Whitehead, Linda McAvan

Τροπολογία 107
Άρθρο 12, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

α) τις βιταμίνες και τα μέταλλα που α) τις βιταμίνες, τα μέταλλα και ορισμένες 
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μπορούν να προστίθενται σε τρόφιμα 
σύμφωνα με το παράρτημα Ι·

άλλες ουσίες που μπορούν να προστίθενται 
σε τρόφιμα σύμφωνα με το παράρτημα Ι και 
το παράρτημα ΙΙΙ καθώς και τους λόγους 
για τους οποίους περιλαμβάνονται στα εν 
λόγω παραρτήματα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ισχύουν οι ίδιες αρχές για τις άλλες ουσίες με εκείνες που ισχύουν για βιταμίνες και 
μέταλλα.

Τροπολογία: Phillip Whitehead, Linda McAvan

Τροπολογία 108
Άρθρο 12, παράγραφος 2, στοιχείο (στ)

στ) τις πληροφορίες σχετικά με τις ουσίες 
που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 109
Άρθρο 12, παράγραφος 2, στοιχείο (στ α) (νέο) και (στ β) (νέο)

στ α) κατάλογο βιταμινών, μετάλλων και 
ορισμένων άλλων ουσιών των οποίων η 
προσθήκη είναι υποχρεωτική βάσει των 
εθνικών διατάξεων σύμφωνα με το άρθρο 
9.
στ β) κατάλογο ουσιών των οποίων η 
προσθήκη απαγορεύεται ή υπόκειται σε 
περιορισμούς σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα 
με το άρθρο 4.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες τις οποίες προτείνει ο εισηγητής διέπονται από το ίδιο πνεύμα με εκείνο των 
προτάσεων στα άρθρα 4 και 9, δηλαδή σκοπός είναι να καθιερωθεί ένα διαφανές σύστημα.



PE 353.662v02-00 54/60 AM\558569EL.doc

EL

Τροπολογία: Marνa del Pilar Ayuso Gonzαlez

Τροπολογία 110
Άρθρο 12, παράγραφος 2, στοιχείο (στ α) (νέο) και (στ β) (νέο)

στ α) κατάλογο ουσιών των οποίων η 
προσθήκη είναι υποχρεωτική σε εθνικό 
επίπεδο·
στ β) κατάλογο ουσιών των οποίων η 
προσθήκη απαγορεύεται σε εθνικό επίπεδο·

Or. es

Αιτιολόγηση

Προς το συμφέρον περισσότερης διαφάνειας και συνέπειας.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 111
Άρθρο 12, παράγραφος 2, στοιχείο (στ α) (νέο) και (στ β) (νέο)

στ α) κατάλογο ουσιών των οποίων η 
προσθήκη είναι υποχρεωτική σε εθνικό 
επίπεδο·
στ β) κατάλογο ουσιών των οποίων η 
προσθήκη απαγορεύεται σε εθνικό επίπεδο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με τις προηγούμενες τροπολογίες.

Τροπολογία: Karin Scheele

Τροπολογία 112
Άρθρο 13

Με την επιφύλαξη της Συνθήκης, και ιδίως 
των άρθρων 28 και 30, τα κράτη μέλη δεν 
μπορούν να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, τα 
κράτη μέλη δεν μπορούν να περιορίσουν ή 
να απαγορεύσουν το εμπόριο τροφίμων που 
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το εμπόριο τροφίμων που συμμορφώνονται 
με τον παρόντα κανονισμό και τις κοινοτικές 
πράξεις που εγκρίθηκαν για την εφαρμογή 
του με την εφαρμογή μη εναρμονισμένων 
εθνικών διατάξεων που να διέπουν την 
προσθήκη βιταμινών και μετάλλων στα 
τρόφιμα.

συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό 
και τις κοινοτικές πράξεις που εγκρίθηκαν 
για την εφαρμογή του.

2. Ο παρών κανονισμός δεν περιορίζει το 
δικαίωμα των κρατών μελών να διατηρούν 
σε ισχύ ή να θεσπίζουν, τηρουμένης της 
Συνθήκης, και ιδιαίτερα των άρθρων 28 
και 30, αυστηρότερες διατάξεις για την 
προσθήκη ορισμένων άλλων ουσιών, τις 
οποίες θεωρούν απαραίτητες για την 
προάσπιση της δημόσιας υγείας και οι 
οποίες δεν έρχονται σε αντίθεση με τον 
παρόντα κανονισμό.
3. Εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις 
ήδη υφιστάμενες σχετικές εθνικές 
διατάξεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αποσκοπεί στο να αντικαταστήσει την τροπολογία 28 του εισηγητή. Τα 
κράτη μέλη στην περίπτωση "ορισμένων άλλων ουσιών" πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
διατηρούν ή να εισάγουν τις εθνικές διατάξεις. Η τρίτη παράγραφος της τροπολογίας 28 
παραλείπεται δεδομένου ότι καλύπτεται από την τροπολογία 22 στο άρθρο 10α (νέο), 
παράγραφος 3.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 113
Άρθρο 14, παράγραφος 2

2. Εάν ένα κράτος μέλος κρίνει αναγκαία 
την έκδοση νέας νομοθεσίας πρέπει να 
κοινοποιήσει στην Επιτροπή και στα άλλα 
κράτη μέλη τα προβλεπόμενα μέτρα και να 
αναφέρει τους λόγους που τα δικαιολογούν.

2. Εάν ένα κράτος μέλος κρίνει αναγκαία για 
λόγους ασφάλειας την έκδοση νέας 
νομοθεσίας πρέπει να κοινοποιήσει στην 
Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τα 
προβλεπόμενα μέτρα και να αναφέρει τους 
λόγους που τα δικαιολογούν.
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Or. en

Τροπολογία: Jillian Evans, Bart Staes

Τροπολογία 114
Άρθρο 16, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη 
επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την 
υγεία των ζώων η οποία έχει συσταθεί από 
το άρθρο 58 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΚ) 178/2002, εφεξής αποκαλούμενη η 
«επιτροπή».

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη 
επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την 
υγεία των ζώων η οποία έχει συσταθεί από 
το άρθρο 58 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΚ) 178/2002, εφεξής αποκαλούμενη η 
«επιτροπή» και η οποία λαμβάνει υπόψη τη 
γνώμη της Αρχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιτροπή πρέπει κατά την έκδοση γνωμοδότησης στο πλαίσιο της επιτροπολογίας να λαμβάνει 
τις αποφάσεις της βάσει επιστημονικών στοιχείων και λαμβάνει υπόψη τη γνωμοδότηση που 
εκδίδει η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 115
Άρθρο 17

Για να διευκολυνθεί η αποτελεσματική 
παρακολούθηση των τροφίμων στα οποία 
έχουν προστεθεί βιταμίνες και μέταλλα και 
των τροφίμων που περιέχουν τις ουσίες που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β 
και μέρος Γ, τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαιτήσουν από τον παρασκευαστή ή τον 
υπεύθυνο κυκλοφορίας των τροφίμων αυτών 
στην αγορά στο έδαφός τους να 
γνωστοποιήσει στην αρμόδια αρχή αυτήν 
την κυκλοφορία στην αγορά της επικράτειάς 
της, υποβάλλοντάς της ένα υπόδειγμα της 
ετικέτας που χρησιμοποιείται για το προϊόν.

Αποκλειστικά με σκοπό να διευκολυνθεί η 
αποτελεσματική παρακολούθηση των 
τροφίμων στα οποία έχουν προστεθεί 
βιταμίνες και μέταλλα και των τροφίμων 
που περιέχουν τις ουσίες που απαριθμούνται 
στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β και μέρος Γ, τα 
κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν από τον 
παρασκευαστή ή τον υπεύθυνο κυκλοφορίας 
των τροφίμων αυτών στην αγορά στο 
έδαφός τους να γνωστοποιήσει στην 
αρμόδια αρχή αυτήν την κυκλοφορία στην 
αγορά της επικράτειάς της, υποβάλλοντάς 
της ένα υπόδειγμα της ετικέτας που 
χρησιμοποιείται για το προϊόν.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Ο σκοπός της διαδικασίας κοινοποίησης πρέπει να είναι η παροχή στα κράτη μέλη 
πληροφοριών όσον αφορά την εμπορία εμπλουτισμένων τροφίμων· δεν μπορεί να μετατραπεί σε 
διαδικασία προ της εγκρίσεως.  Η κοινοποίηση πρέπει να περιορίζεται στη διάταξη της ετικέτας 
του προϊόντος τη στιγμή της εμπορίας.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 116
Άρθρο 19, παράγραφος 3

Τρόφιμα που έχουν κυκλοφορήσει στην 
αγορά ή που έχουν επισημανθεί πριν από 
[πρώτη ημέρα του έκτου μήνα ύστερα από 
τη δημοσίευση] και που δεν 
συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό 
μπορούν να κυκλοφορήσουν στην αγορά 
έως [την τελευταία ημέρα του δέκατου 
έβδομου μήνα μετά τη δημοσίευση].

Τρόφιμα που έχουν κυκλοφορήσει στην 
αγορά ή που έχουν επισημανθεί πριν από 
[πρώτη ημέρα του έκτου μήνα ύστερα από 
τη δημοσίευση] και που δεν 
συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό 
μπορούν να κυκλοφορήσουν στην αγορά 
έως [την τελευταία ημέρα του εικοστού 
τρίτου μήνα μετά τη δημοσίευση] ή μέχρι 
το τέλος της περιόδου έκθεσης προς 
πώληση του προϊόντος αναλόγως με το 
ποια περίοδος είναι μεγαλύτερη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έτσι δίδεται χρόνος στις επιχειρήσεις να εξαντλήσουν τα υπάρχοντα αποθέματα.

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 117
Άρθρο 19, παράγραφος 3

Τρόφιμα που έχουν κυκλοφορήσει στην 
αγορά ή που έχουν επισημανθεί πριν από 
[πρώτη ημέρα του έκτου μήνα ύστερα από 
τη δημοσίευση] και που δεν 
συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό 
μπορούν να κυκλοφορήσουν στην αγορά 
έως [την τελευταία ημέρα του δέκατου 
έβδομου μήνα μετά τη δημοσίευση].

Τρόφιμα που έχουν κυκλοφορήσει στην 
αγορά ή που έχουν επισημανθεί πριν από 
[πρώτη ημέρα του δωδέκατου μήνα ύστερα 
από τη δημοσίευση] και που δεν 
συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό 
μπορούν να κυκλοφορήσουν στην αγορά 
έως ότου εξαντληθούν όλα τα αποθέματα.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Η αποδοχή προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό αλλά που έχουν 
κυκλοφορήσει στην αγορά πριν από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 19, επικυρώνει τη 
διεργασία εναρμόνισης και ταυτόχρονα μειώνει το άμεσο βάρος για τις επιχειρήσεις.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 118
Παράρτημα Ι, τμήμα 2, λήμμα 13

Φθόριο Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει ανάγκη για την προσθήκη φθορίου στα τρόφιμα.

Τροπολογία: Renate Sommer, John Bowis, Françoise Grossetête

Τροπολογία 119
Παράρτημα ΙΙ, προστίθεται νέο λήμμα υπό "Μεταλλικές ουσίες"

θειικό ασβέστιο

Or. de

Αιτιολόγηση

Παραπομπή στην Οδηγία 2004/5/ΕΚ της 20ής Ιανουαρίου 2004, στην οποία  αναγνωρίζεται η 
χρήση του θειικού ασβεστίου σε διαιτητικά τρόφιμα.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 120
Παράρτημα ΙΙ, προστίθεται νέο λήμμα υπό "Μεταλλικές ουσίες"

φωσφορικό κάλιο
φωσφορικό νάτριο

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το φωσφορικό κάλιο και το φωσφορικό νάτριο επιτρέπονται βάσει της νομοθεσίας της ΕΚ σε 
διάφορα πρόσθετα.

Τροπολογία: Françoise Grossetête

Τροπολογία 121
Παράρτημα ΙΙ, προστίθεται νέο λήμμα υπό "Μεταλλικές ουσίες"

διπαλμιτική πυριδοξίνη

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επανόρθωση παράλειψης στο βαθμό που αυτές οι ουσίες έχουν ήδη εγκριθεί.

Τροπολογία: Jillian Evans, Bart Staes

Τροπολογία 122
Παράρτημα ΙΙΙ

Ουσίες η χρήση των οποίων στα τρόφιμα 
απαγορεύεται ή υπόκειται σε προϋποθέσεις

Ουσίες η χρήση των οποίων στα τρόφιμα 
έχει εγκριθεί ή υπόκειται σε προϋποθέσεις

Μέρος Α - Απαγορευμένες ουσίες Μέρος Α - Ουσίες που μπορούν να 
προστίθενται

Μέρος Β - Περιορισμένες ουσίες Μέρος Β - Περιορισμένες ουσίες

Μέρος Γ - Ουσίες υπό κοινοτική 
διερεύνηση

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι βιταμίνες και τα μέταλλα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για εμπλουτισμό βρίσκονται 
σε θετικό κατάλογο. Οι καταναλωτές χρειάζονται το ίδιο επίπεδο προστασίας για τις βιοενεργές 
ουσίες οι οποίες προστίθενται για να προσδώσουν ειδικές ιδιότητες στα τρόφιμα. Εκχυλίσματα 
με ορμονική δράση (κυρίως φυτοορμόνες) ή βιοενεργές ουσίες όπως καφεΐνη, νικοτίνη ή κινίνη 
πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά προτού επιτραπεί οιαδήποτε προσθήκη στα τρόφιμα. 
Επομένως πρέπει να καταρτισθεί θετικός κατάλογος που θα υποδεικνύει τους περιορισμούς 
χρήσης και τα μέγιστα περιεχόμενα για τα εκχυλίσματα ουσιών ή τις συνθετικές ουσίες.
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