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Πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών και της Οδηγίας 94/35/ΕΚ 
για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα

Πρόταση οδηγίας (COM(2004)0650 – C6-0139/2004 – 2004/0237(COD)) - τροποποιητική 
πράξη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9

(9)  Η επιστημονική επιτροπή τροφίμων 
(ΕΕΤ) αξιολόγησε τις πληροφορίες για την 
ασφάλεια της ημικυτταρίνης σόγιας και 
διατύπωσε τη γνώμη της στις 4 Απριλίου 
2003. Η ΕΕΤ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
η χρήση ημικυτταρίνης σόγιας είναι 
αποδεκτή για ορισμένα τρόφιμα για τα 
οποία υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα και σε 
συγκεκριμένα επίπεδα. Επομένως, πρέπει να 
επιτραπεί η εν λόγω χρήση για ορισμένους 
σκοπούς.

(9)  Η επιστημονική επιτροπή τροφίμων 
(ΕΕΤ) αξιολόγησε τις πληροφορίες για την 
ασφάλεια της ημικυτταρίνης σόγιας και 
διατύπωσε τη γνώμη της στις 4 Απριλίου 
2003. Η ΕΕΤ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
η χρήση ημικυτταρίνης σόγιας είναι 
αποδεκτή για ορισμένα τρόφιμα για τα 
οποία υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα και σε 
συγκεκριμένα επίπεδα. Επομένως, πρέπει να 
επιτραπεί η εν λόγω χρήση για ορισμένους 
σκοπούς. Για να διευκολυνθεί η κατάσταση 
για τους αλλεργικούς όμως η εν λόγω 
χρήση δεν πρέπει να επιτρέπεται για 
τρόφιμα στα οποία δεν αναμένεται η 
παρουσία καταλοίπων σόγιας.

Or. sv
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Αιτιολόγηση

Εάν η χρήση ημικυτταρίνης σόγιας επεκταθεί για να περιλαμβάνει όλα τα προτεινόμενα 
τρόφιμα, θα περιορίσει σημαντικά τις εναλλακτικές δυνατότητες των αλλεργικών στην επιλογή 
ειδών διατροφής. Τούτο ισχύει ιδίως για βασικά είδη διατροφής όπως είναι το ρύζι και τα 
ζυμαρικά, όπου δεν θα αναμένει κανείς να βρει κατάλοιπα σόγια που προκαλούν αλλεργία. 
Αρτυματικές ουσίες προστίθενται στην πλειονότητα των τροφίμων και σε διάφορα στάδια της 
παραγωγής τους και υπάρχει ο κίνδυνος να παύσει να ισχύει η υποχρεωτική σήμανση. 
Υπάρχουν πρόσθετα τροφίμων των οποίων μπορεί να γίνει χρήση στη θέση της ημικυτταρίνης 
σόγιας τα οποία δεν προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις.

Τροπολογία Margrete Auken

Τροπολογία 6
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1Α (νέα)

Άρθρο 5, εδάφιο 3α (νέο) (Οδηγία 95/2/ΕΚ)

(1a) Στο άρθρο 5 εγγράφεται νέα παύλα 3a:
"ή
- κατά πόσον παράγεται τεκμηρίωση για να 
δείξει τεχνολογική ανάγκη να ορισθούν 
υψηλότερες τιμές για συγκεκριμένο προϊόν 
ή ομάδα προϊόντων όπως ορίζεται στο 
Παράρτημα III, Γ."

Or. da

Αιτιολόγηση

Kommissionens forslag er ikke i overensstemmelse med EFSA's udtalelse i 2003, hvorefter det 
kun er i enkelte kødprodukter, at en tilsat mængde på 150 mg/kg er nødvendigt for at hindre 
vækst af mikroorganismer, herunder Clostridium botulinum. For langt de fleste saltede 
kødprodukter vil en tilsat mængde nitrit på 50-100 mg/kg være tilstrækkelig. Ved ovenstående 
ændringsforslag foretages en differentiering af produkterne, således at der generelt tillades 
op til 100 mg/kg og kun tillades nitrit i en tilsat mængde på 150 mg/kg til udvalgte produkter, 
hvor der foreligger et reelt teknologisk behov.

Τροπολογία Caroline Lucas

Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ 1 A (νέο)

Άρθρο 1α 
Εντός διετίας από της θέσεως της 
παρούσας οδηγίας εν ισχύι η Επιτροπή 
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υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο η οποία 
περιορίζει τον συνολικό αριθμό των 
επιτρεπομένων προσθέτων τροφίμων. 
Όταν ζητεί εξουσιοδότηση για νέο 
πρόσθετο, η βιομηχανία διατυπώνει 
πρόταση προς απόσυρση άλλου προσθέτου.

Or. en

Αιτιολόγηση

The ever increasing number of food additives is cumulating a large number of small risks for 
food safety, which are not easily evaluable, and which might create synergy effects between 
different substances. The total number of authorised food additives should therefore be 
limited, so that the industry, when applying for a new authorisation, has to make a proposal 
for withdrawing an additive of little use.

Τροπολογία Caroline Lucas

Τροπολογία 8
ΑΡΘΡΟ 1Β (νέο)

Άρθρο 1β
Εντός διετίας από της θέσεως της 
παρούσας οδηγίας εν ισχύι η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιοa η οποία 
αποτιμά για όλα τα επιτρεπόμενα πρόσθετα 
τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των 
χρωστικών και των γλυκαντικών, κατά 
πόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι 
προϋποθέσεις εξουσιοδότησης που 
ορίζονται στο Παράρτημα II της οδηγίας 
89/107/ΕΟΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

When community legislation on food additives was decided upon in 1988, the legislator 
insisted that food additives can be approved only if a series of general conditions are met:

• reasonable technological need / benefit to the consumer

• no hazard to consumer health



PE 357.780v02-00 4/25 AM\567668EL.doc

EL

• not misleading the consumer

More than 15 years after the legislation entered into force, it should be evaluated whether the 
conditions are still met by the multitude of food additives approved by the community.

Τροπολογία Caroline Lucas

Τροπολογία 9
ΑΡΘΡΟ 1Γ (νέο)

Άρθρο 1γ
Η έκθεση της οποίας μνεία γίνεται στο 
άρθρο 1β εστιάζεται ειδικά στα 
αποτελέσματα που έχουν στην υγεία τα 
πρόσθετα τροφίμων για τα οποία υπάρχει η 
υποψία ότι αποτελούν κίνδυνο για την 
υγεία, όπως είναι μεταξύ άλλων τα E 320 
(βουτυλική υδροξυανισόλη, BHA), E 321 
(βουτυλικό υδροξυτολουένιο, BHT), E 385 
(άλας του EDTA με ασβεστονάτριο), E 431 
(στεατικό πολυοξυαιθυλένιο(40)), E 432 
έως E 436 (πολυσορβιτάνες), E 1201 
(πολυβινυλοπυρρολιδόνη) και E 1202 
(πολυβινυλοπολυπυρρολιδόνη).

Or. en

Αιτιολόγηση

When reassessing the safety of food additives, the Commission should focus its attention on 
substances which have already been earmarked as critical by other institutions: 

• Additives E 320 (Butylated hydroxyanisole (BHA)) and E 321 (Butylated hydroxy-
toluence (BHT)) are synthetic antioxydants, which can provoke allergic reactions.  
They have been assessed as possibly cancerogenic or not classifiable (according to 
WHO's International Agency for Research on Cancer IARC), and are suspected of 
endocrine disrupting effects, immunological effects and hyperactivity

• Calcium disodium EDTA (E 385) is a synthetic antioxydant which is building 
complexes with mineral salts, which can increase the uptake of heavy metals and can 
lead to metabolic problems. It is not authorised in Australia.

• The synthetic stabilising agent Polyoxyethylene(40)stearate (E 431) can contain 
harmful by-products (Ethylene oxide, mono- and diethyleneglycols). 

• Polysorbates (E 432 - E 436) are synthetical emulsifying agents, which can contain 
harmful residues (Ethylene oxide, ethylene glycols), can increase the absorption of 
lipophile substances and modify the digestion of various substances.
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E 1201 (polyvinylpyrrolidone) and E 1202 (polyvinylpolypyrrolidone) can contain residues of 
vinylpyrrolidone, a substance which is considered cancerogenous in animals. E1201 has been 
assessed as not classifiable by WHO's International Agency for Research on Cancer IARC

Τροπολογία Caroline Lucas

Τροπολογία 10
ΑΡΘΡΟ 2 A (νέο)

Άρθρο 2α 
Εντός διετίας από της θέσεως της 
παρούσας οδηγίας εν ισχύι η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο η οποία 
αφορά εκ νέου αποτίμηση της 
εξουσιοδοτήσεως του γλυκαντικού 
ασπαρτάμη, περιλαμβανομένης και 
ιστορικής αποτίμησης της διεργασίας της 
Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων των 
ΗΠΑ προς παροχή έγκρισης.
Η έκθεση θα περιλαμβάνει επίσης 
νομοθετικές προτάσεις προς βελτίωση της 
σημάνσεως των προϊόντων που 
εμπεριέχουν ασπαρτάμη, ιδίως προς 
προστασία ευάλωτων ατόμων όπως είναι 
οι έγκυες γυναίκες, τα βρέφη και τα μικρά 
παιδιά.
Η Επιτροπή θα επανεξετάζει επίσης τους 
περιορισμούς στη χρήση του 
παραδοσιακού γλυκαντικού Stevia, 
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα 
δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

The use of aspartame increases the exposure to its metabolites methanol/formaldehyde and 
phenylalanine, and is reported to provoke i.a. headaches, nausea and allergic reactions, 
especially in the case of vulnerable persons. Its widespread use should therefore be re-
evaluated by the Commission and the relevant scientific committees, taking into account all 
available data and respecting the precautionary principle. 
A historical evaluation is required as there seems to be evidence that original studies did not 
prove the safety of aspartame. Nevertheless further approvals are mainly based on the FDA 
assessment.
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Τροπολογία Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 11
ΑΡΘΡΟ 2 A (νέο)

Άρθρο 2α 
Η Επιτροπή παρουσιάζει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τη θέσπιση νέας κατηγορίας για 
"ποτά άθλησης" στην οδηγία 94/35/ΕΚ, 
ενός τομέα προϊόντων που σχηματίζεται 
για να ικανοποιεί ιδιαίτερη διατροφική 
απαίτηση. Η εν λόγω έκθεση διερευνά 
μεταξύ άλλων τη μείωση της χρήσεως 
γλυκαντικών σε προϊόντα που είναι "με 
μειωμένες θερμίδες ή χωρίς την προσθήκη 
ζάχαρης" από το εν ισχύι κατώφλι του 
30% στο 25%.

Or. en

Αιτιολόγηση

As there is no standard product for comparative purposes, sweetener has to be added at a 
level that, if replaced by sugar, the product would contain 30% less energy than a product 
with full sugar equivalent. This requires the addition of more sweetener than is necessary to 
meet taste acceptability and nutritional requirements, resulting in a product that is too sweet.

Τροπολογία Caroline Lucas

Τροπολογία 12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΣΗΜΕΙΟ 3 (ΑΑ) (νέο)

Παράρτημα ΙΙΙ, τμήμα Β (Οδηγία 95/2/EΚ)

(αα) Το τμήμα Β τροποποιείται ως εξής:
Προστίθεται η εξής σημείωση: 
"2 α. Η χρήση θειωδών ενώσεων πρέπει να 
τυγχάνει σημάνσεως επί του προϊόντος για 
να προειδοποιεί τους αλλεργικούς και 
ασθματικούς περί της παρουσίας θειικών 
και θειωδών ενώσεων στο τρόφιμο"

Or. en

Αιτιολόγηση

Sulphates and sulphites can be dangerous for asthmatic and allergenic people. It is therefore 
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essential that a clear label warns the concerned consumers  about the presence of these 
additives in the food.

Τροπολογία Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 13
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΣΗΜΕΙΟ 3 (ΑΑ) (νέο)

Παράρτημα ΙΙΙ, τμήμα Β (Οδηγία 95/2/EΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
Καρκινοειδή και κεφαλόποδα

- μαγειρευμένα 50

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
Καρκινοειδή και κεφαλόποδα

- μαγειρευμένα 150

Or. en

Αιτιολόγηση

The maximum level expressed as SO2 is changed in order to correct the "technical error" in 
the Directive 95/2/EC as permitted levels of sulphur dioxide are unjustifiably much lower for 
cooked than raw crustaceans.

Τροπολογία María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 14
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΣΗΜΕΙΟ 3 (ΑΑ) (νέο)

Παράρτημα ΙΙΙ, τμήμα Β (Οδηγία 95/2/EΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
Καρκινοειδή και κεφαλόποδα:

- μαγειρευμένα 50(1)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Καρκινοειδή και κεφαλόποδα:

- μαγειρευμένα 50(1)

- καρκινοειδή των οικογενειών Paneidae, Solenceridae, 
Aristeidae:
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- έως 80 μονάδες 135(1) 
- από 80 έως 120 μονάδες 180(1)

- άνω των 120 μονάδων 270(1)

Or. es

Αιτιολόγηση

Cuando se aprobó la Directiva de aplicación, se estableció que la cocción reducía el nivel de 
sulfitos en un tercio del nivel en fresco. La experiencia  ha demostrado que no es así, 
reduciéndose, como mucho, un 10%. Este hecho, unido a que el actual nivel de 50mg/kg no 
protege las gambas cocidas de la melanosis, demuestra que es necesario que el nivel máximo 
actual de SO2 en los productos cocidos se ponga en consonancia con el nivel máximo 
permitido actualmente para los crustáceos frescos. No se trata de  incrementar las dosis 
actuales de aplicación de sulfito en crustáceos sino de corregir un error.

Τροπολογία John Bowis

Τροπολογία 15
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΣΗΜΕΙΟ 3 (ΑΑ) (νέο)

Παράρτημα ΙΙΙ, τμήμα Β (Οδηγία 95/2/EΚ)

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

(αα) Στο Τμήμα B προστίθενται οι εξής γραμμές :

Επιτραπέζια σταφύλια  10 mg/kg
Νωπά λίτσι 10 mg/kg

Or. en

Αιτιολόγηση

This is of high importance to both consumers and industry in order to ensure the continued 
availability of these popular products.

SO2 is required to prevent the development of botrytis on table grapes, which causes spoilage 
of the grapes, and to prevent fresh lychees from turning sour. A new entry is required in 
Annex III Part B of Directive 95/2 to ensure that these products can continue to be available 
to consumers. As the products are already on sale in a number of Member States adding this 
entry gives legal clarity and would not be expected to contribute significantly to intakes of 
sulphur dioxide.

Τροπολογία John Bowis

Τροπολογία 16
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΣΗΜΕΙΟ 3 (ΑΑ) (νέο)

Παράρτημα ΙΙΙ, τμήμα Β (Οδηγία 95/2/EΚ)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
Εμφιαλωμένα πετροκέρασα, ενυδατωμένοι ξηροί καρποί και 
λίτσι

100 mg/kg

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

(αα) Στο τμήμα Β ο πίνακας 
τροποποιείται ως εξής: 
Μεταποιημένοι ξηροί καρποί 650 mg/kg
Εμφιαλωμένα πετροκέρασα και λιτσι 100 mg/kg

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment corrects an anomaly in Directive 95/2/EC by increasing the permitted level 
of SO2 in rehydrated dried fruit from 100 mg/kg to 650 mg/kg. The current maximum level of 
100 mg/kg SO2 for rehydrated dried fruit prevents dried fruits from being used in the 
manufacture of foods such as canned fruit compotes or breakfast fruits prepared with fruit 
juices - as there is no mechanism to drive off excess SO2 down to 100 mg/kg whilst still 
producing a commercially acceptable product. It is contradictory to permit dried fruits at 
maximum levels of 2000 mg/kg, but further processed (i.e. re-hydrated) fruit at only 100 
mg/kg.

Τροπολογία Horst Schnellhardt and Thomas Ulmer

Τροπολογία 17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΣΗΜΕΙΟ 3 (Β)

Παράρτημα ΙΙΙ, τμήμα Γ (Οδηγία 95/2/EΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

E 249
E 250

Νιτρώδες κάλιο*
Νιτρώδες νάτριο*

Προϊόντα κρέατος
Αποστειρωμένα προϊόντα κρέατος 
(Fo > 3.00)**
Wiltshire cured bacon and ham
Dry cured bacon and ham
Cured tongue, jellied veal, brisket

150 mg/kg
100 mg/kg

εκφραζόμενο ως NaNo2

175 mg/kg ως κατάλοιπο

175 mg/kg ως κατάλοιπο
10 mg/kg ως κατάλοιπο

εκφραζόμενο ως  NaNo2
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E 251
E 252

Νιτρικό νάτριο
Νιτρικό κάλιο

Προϊόντα κρέατος μη θερμικώς 
επεξεργασμένα

Wiltshire cured bacon and ham
Dry cured bacon and ham

Cured tongue, jellied veal, brisket

150 mg/kg 
εκφραζόμενο ως NaNo3

250 mg/kg ως κατάλοιπο
250 mg/kg ως κατάλοιπο

10 mg/kg ως κατάλοιπο

εκφραζόμενο ως NaNo3

E 251

E 252

Νιτρικό νάτριο

Νιτρικό κάλιο

Σκληρό, ημίσκληρο και ημιμαλακό 
τυρί
Απομίμηση τυριού με βάση 
γαλακτοκομικά προϊόντα
Ρέγγα και σαρδελόρεγγα τουρσί

150 mg/kg σε τυρόγαλα

150 mg/kg σε τυρόγαλα
500 mg/kg

εκφραζόμενο ως NaNo3’

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

E 249 Νιτρώδες κάλιο* Προϊόντα κρέατος 150 mg/kg

E 250 Νιτρώδες νάτριο* Αποστειρωμένα προϊόντα κρέατος 
(Fo > 3.00)**

100 mg/kg
εκφραζόμενο ως NaNo2

Wiltshire cured bacon and ham 175 mg/kg ως κατάλοιπο
Dry cured bacon and ham 175 mg/kg ως κατάλοιπο

Cured tongue, jellied veal, brisket 10 mg/kg ως κατάλοιπο
εκφραζόμενο ως  NaNo2

Dry and wet cured ham 50 mg/kg ως κατάλοιπο
E 251 Νιτρικό νάτριο Προϊόντα κρέατος μη θερμικώς 

επεξεργασμένα
150 mg/kg εκφραζόμενο 
ως NaNo3

E 252 Νιτρικό κάλιο

Wiltshire cured bacon and ham 250 mg/kg ως κατάλοιπο
Dry cured bacon and ham 250 mg/kg ως κατάλοιπο

Cured tongue, jellied veal, brisket 10 mg/kg ως κατάλοιπο
εκφραζόμενο ως NaNo3

Dry and wet cured ham 250 mg/kg ως 
κατάλοιπο

Dry sausages, cured for at least 4 
weeks with a water:protein ratio of 
<=1,7

100mg/kg ως κατάλοιπο

E 251 Νιτρικό νάτριο Σκληρό, ημίσκληρο και ημιμαλακό 150 mg/kg σε τυρόγαλα
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E 252 Νιτρικό κάλιο τυρί
Απομίμηση τυριού με βάση 
γαλακτοκομικά προϊόντα
Ρέγγα και σαρδελόρεγγα τουρσί

150 mg/kg σε τυρόγαλα

500 mg/kg

εκφραζόμενο ως NaNo3’

Or. de

Αιτιολόγηση

Es wird beantragt, für traditionelle deutsche Erzeugnisse, trocken-/naßgepökelte Rohschinken 
wie z.B. Schwarzwälder Schinken, die bisherige Regelung (50 mg Nitrit/kg bzw. 250 mg 
Nitrat/kg Restmengen im Enderzeugnis) beizubehalten, wie dies z.B. auch als Sonderregelung 
für Erzeugnisse aus England geschehen ist. Die Verwendung von Nitrat und  Nitrit trägt nach 
Feststellung der EFSA zur mikrobiologischen Sicherheit bei und sorgt für den traditionellen 
Geschmack, die Farbe und die antioxidative Stabilität.

Es wird beantragt, für traditionelle deutsche Rohwürste eine Ausnahmegenehmigung für 100 
mg Nitrat/kg Restmenge im Enderzeugnis zu erteilen, wie dies z.B. auch als Sonderregelung 
für Erzeugnisse aus England geschehen ist. Die Verwendung von Nitrat und  Nitrit trägt nach 
Feststellung der EFSA zur mikrobiologischen Sicherheit bei und sorgt für den traditionellen 
Geschmack, die Farbe und die antioxidative Stabilität.

Τροπολογία Caroline Lucas

Τροπολογία 18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΣΗΜΕΙΟ 3 (Β)

Παράρτημα ΙΙΙ, τμήμα Γ (Οδηγία 95/2/EΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
‘Αριθ. 

E
Ονομασία Τρόφιμα Ανώτατα επίπεδα που 

μπορούν να προστίθενται 
κατά την παρασκευή

‘E 249 Νιτρώδες κάλιο* Προϊόντα κρέατος 150 mg/kg
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E 250 Νιτρώδες νάτριο* Αποστειρωμένα προϊόντα κρέατος 
(Fo > 3.00)**

100 mg/kg
εκφραζόμενο ως NaNo2

Wiltshire cured bacon and ham 175 mg/kg ως κατάλοιπο
Dry cured bacon and ham 175 mg/kg ως κατάλοιπο
Cured tongue, jellied veal, brisket 10 mg/kg ως κατάλοιπο

εκφραζόμενο ως NaNo2

E 251 Νιτρικό νάτριο Προϊόντα κρέατος μη θερμικώς 
επεξεργασμένα

150 mg/kg εκφραζόμενο 
ως NaNo3

E 252 Νιτρικό κάλιο Wiltshire cured bacon and ham 250 mg/kg ως κατάλοιπο
Dry cured bacon and ham 250 mg/kg ως κατάλοιπο
Cured tongue, jellied veal, brisket 10 mg/kg ως κατάλοιπο

εκφραζόμενο ως NaNo2

E 251 Νιτρικό νάτριο Σκληρό, ημίσκληρο και ημιμαλακό 
τυρί

150 mg/kg σε τυρόγαλα

E 252 Νιτρικό κάλιο Απομίμηση τυριού με βάση 
γαλακτοκομικά προϊόντα

150 mg/kg σε τυρόγαλα

Ρέγγα και σαρδελόρεγγα τουρσί 500 mg/kg
εκφραζόμενο ως NaNo3’

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

‘Αριθ. 
E

Ονομασία Τρόφιμα Ανώτατη ποσότητα 
ως κατάλοιπο

Ανώτατα επίπεδα 
που μπορούν να 
προστίθενται κατά 
την παρασκευή

‘E 249 Νιτρώδες 
κάλιο*

Προϊόντα κρέατος 100 mg/kg 150 mg/kg
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E 250 Νιτρώδες 
νάτριο*

Αποστειρωμένα 
προϊόντα κρέατος 
(Fo > 3.00)**

100 mg/kg 100 mg/kg 
εκφραζόμενο ως 
NaNo2

Wiltshire cured 
bacon and ham

175 mg/kg

Dry cured bacon 
and ham

175 mg/kg

Cured tongue, 
jellied veal, brisket

10 mg/kg· 
εκφραζόμενο ως 
NaNo2

E 251 Νιτρικό νάτριο Προϊόντα κρέατος 
μη θερμικώς 
επεξεργασμένα

100 mg/kg 150 mg/kg 
εκφραζόμενο ως 
NaNo3

E 252 Νιτρικό κάλιο

Wiltshire cured 
bacon and ham

250 mg/kg

Dry cured bacon 
and ham

250 mg/kg

Cured tongue, 
jellied veal, brisket

10 mg/kg 
εκφραζόμενο ως  
NaNo2

E 251 Νιτρικό νάτριο Σκληρό, 
ημίσκληρο και 
ημιμαλακό τυρί

50 mg/kg 150 mg/kg σε 
τυρόγαλα

E 252 Νιτρικό κάλιο Απομίμηση τυριού 
με βάση 
γαλακτοκομικά 
προϊόντα

50 mg/kg 150 mg/kg σε 
τυρόγαλα

Ρέγγα και 
σαρδελόρεγγα 
τουρσί

200 mg/kg· 
εκφραζόμενο ως 
NaNo2

500 mg/kg
εκφραζόμενο ως 
NaNo3’

Or. en

Τροπολογία Dan Jørgensen

Τροπολογία 19
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΣΗΜΕΙΟ 3 (Β)

Παράρτημα ΙΙΙ, τμήμα Γ (Οδηγία 95/2/EΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή
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‘E 249 Νιτρώδες κάλιο* Προϊόντα κρέατος 150 mg/kg

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

‘E 249 Νιτρώδες κάλιο* (1) Προϊόντα κρέατος 100 mg/kg

(1) Για ορισμένα προϊόντα κρέατος μπορεί να ορίζονται τιμές έως 150 mg/kg, βλ. άρθρο 5.

Or. da

Αιτιολόγηση

Kommissionens forslag er ikke i overensstemmelse med EFSA’s udtalelse i 2003, hvorefter 
det kun er i enkelte kødprodukter, at en tilsat mængde nitrit på 150 mg/kg er nødvendig for at 
hindre vækst af mikroorganismer, herunder Clostridium botulinum. For langt de fleste 
saltede kødprodukter vil en tilsat mængde nitrit på 50-100 mg/kg være tilstrækkelig. Ved 
ovenstående ændringsforslag foretages en differentiering af produkterne, således at der 
generelt tillades op til 100 mg/kg og kun tillades nitrit i en tilsat mængde på 150 mg/kg til 
udvalgte produkter, hvor der foreligger et reelt teknologisk behov.

Τροπολογία Margrete Auken

Τροπολογία 20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΣΗΜΕΙΟ 3 (Β)

Παράρτημα ΙΙΙ, τμήμα Γ (Οδηγία 95/2/EΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

‘E 249
E 250

Νιτρώδες κάλιο*
Νιτρώδες νάτριο*

Προϊόντα κρέατος 150 mg/kg

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

‘E 249
E 250

Νιτρώδες κάλιο* (1) 
Νιτρώδες νάτριο* (1)

Προϊόντα κρέατος 100 mg/kg

(1) Για ορισμένα προϊόντα κρέατος μπορεί να ορίζονται τιμές έως 150 mg/kg, βλ. άρθρο 5.
Or. da

Αιτιολόγηση

Kommissionens forslag er ikke i overensstemmelse med EFSA's udtalelse i 2003, hvorefter det 
kun er i enkelte kødprodukter, at en tilsat mængde på 150 mg/kg er nødvendigt for at hindre 
vækst af mikroorganismer, herunder Clostridium botulinum. For langt de fleste saltede 
kødprodukter vil en tilsat mængde nitrit på 50-100 mg/kg være tilstrækkelig. Ved ovenstående 
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ændringsforslag foretages en differentiering af produkterne, således at der generelt tillades 
op til 100 mg/kg og kun tillades nitrit i en tilsat mængde på 150 mg/kg til udvalgte produkter, 
hvor der foreligger et reelt teknologisk behov.

Τροπολογία Caroline Lucas

Τροπολογία 21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΣΗΜΕΙΟ 3 (ΒΑ) (νέο)

Παράρτημα ΙΙΙ, τμήμα Γ (Οδηγία 94/35/EΚ)

(βα) Στο τμήμα Γ οι εξής γραμμές 
διαγράφονται:

E 234 Νισίνη (1) Πουτίγκες από σιμιγδάλι και 
ταπιόκα και παρόμοια προϊόντα

3 mg/kg

Ωριμασμένο τυρί και 
ανακατεργασμένο τυρί

12,5 mg/kg

Clotted cream 10 mg/kg

Mascarpone 10 mg/kg

E 235 Ναταμυκίνη Επεξεργασία της επιφάνειας 
των:

- σκληρών, ημίσκληρων και 
ημιμαλακών τυριών

- αποξηραμένων, αλίπαστων 
αλλαντικών

1 mg/dm² 
επιφανείας 
(απουσία σε 
βάθος 5 mm)

Or. en

Αιτιολόγηση

Nisin and Natamycin are antibiotics. Natamycin is used in human medicine and resistance is 
absolutely to be avoided. In its Communication on a Community Strategy against 
antimicrobial resistance (COM (2001)333), the Commission announces that it "will review 
the safety and need for the use of these substances." This review should be undertaken now, 
and as long as the safety of these additives can not be scientifically guaranteed, they should 
be banned.
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Τροπολογία Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 22
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΣΗΜΕΙΟ 3 (ΓΑ) (νέο)

Παράρτημα ΙΙΙ, τμήμα Δ (Οδηγία 95/2/EΚ)

(γα) Το τμήμα Δ προστίθεται η εξής 
γραμμή:

E 319 Τριτο-βουτυλο-
υδροκινόνη 
(TBHQ)1

Λίπη και έλαια που ουσιαστικά δεν 
περιέχουν ύδωρ

200 mg/kg 
(εκφραζόμενο επί 
του λίπους)

Γαλακτώματα περιεκτικότητας σε 
λίπος μικρότερης του 80%
Λιπαρά γαλακτώματα κυρίως του 
τύπου έλαιο σε ύδωρ, 
περιλαμβανομένων μικτών και/ή 
αρωματισμένων προϊόντων με βάση 
λιπαρά γαλακτώματα
Ιχθυέλαιο 200 mg/kg
Μαργαρίνη και παρόμοια προϊόντα 200 mg/kg 

(εκφραζόμενο επί 
του λίπους)

Μίγματα μαργαρίνης και βουτύρου
Άρτος και παρόμοια προϊόντα 200 mg/kg 

(εκφραζόμενο επί 
του λίπους)

Εκλεκτά αρτοσκευάσματα
Ζαχαρώδη παρασκευάσματα με βάση 
το κακάο, συμπεριλαμβανομένης της 
σοκολάτας
Ζαχαρώδη προϊόντα
Σνακς με βάση τα σιτηρά
Κατεψυγμένα ψάρια, φιλέτα ψαριών 
και ιχθυοπαρασκευάσματα, 
συμπεριλαμβανομένων μαλακίων, 
καρκινοειδών και εχινοδέρμων

200 mg/kg
(εκφραζόμενο επί 
του λίπους)

Αρτύματα και καρυκεύματα 200 mg/kg 
(εκφραζόμενο επί 
του λίπους)

Σούπες και ζωμοί
Αφυδατωμένο κρέας
Σάλτσες
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Επεξεργασμένοι ξηροί καρποί
Αιθέρια έλαια 200 mg/kg
Αρτύματα

1 Κατά μόνας ή σε συνδυασμό με BHA, BHT και γαλλικό προπυλεστέρα

Or. en
Αιτιολόγηση

Inclusion of Tertiary-butyl hydroquinone (TBHQ) as a new antioxidant for use in oils, fats 
and foods at a maximum level of 200mg/kg following the positive EFSA opinion of 12 July 
2004.
TBHQ is used in stabilising oils, fats and foods against oxidative deterioration, retarding the 
development of rancidity in products and extending their shelf life. 
TBHQ shows no discoloration when used in the presence of iron and produces no discernable 
odour or flavour when added to various oils, fats and foods.  It has good solubility in foods, 
fats and oils and can be combined with other existing antioxidants such as BHA and BHT to 
produce highly effective antioxidant combinations.

Τροπολογία María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 23
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΣΗΜΕΙΟ 4 (Β)
Παράρτημα ΙV (Οδηγία 95/2/EΚ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

‘E 968 Ερυθριτόλη Τρόφιμα εν γένει (εκτός των ποτών 
και εκείνων των τροφίμων που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 3)

quantum satis

Κατεψυγμένα και υπερκατεψυγμένα 
ανεπεξέργαστα ψάρια, καρκινοειδή, 
μαλάκια και κεφαλόποδα

quantum satis

Λικέρ quantum satis
Για άλλους 
σκοπούς εκτός 
από τη 
γλύκανση

Τροπολογία του Κοινοβουλίου
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‘E 968 Ερυθριτόλη Τρόφιμα εν γένει (εκτός των ποτών 
και εκείνων των τροφίμων που 
αναφέρονται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 3)

quantum satis

Κατεψυγμένα και υπερκατεψυγμένα 
ανεπεξέργαστα ψάρια, καρκινοειδή, 
μαλάκια και κεφαλόποδα

quantum satis

Λικέρ quantum satis

Μη οινοπνευματώδη ποτά με 
αρτύματα

15 g/l

Ποτά με βάση το γάλα 15 g/l
Ποτά με βάση τον καφέ, το τσάι,
αφεψήματα βοτάνων

15 g/l

Ποτά κατεψυγμένα (ποτά 
ημιστερεού πάγου)

15 g/l

Για άλλους 
σκοπούς εκτός 
από τη 
γλύκανση

Or. es

Αιτιολόγηση

La buena tolerancia digestiva del eritritol permite su uso seguro en bebidas no alcohólicas. 
En 16 países fuera de la Unión Europea su uso es permitido hasta niveles de 35g/l. Al nivel 
aquí propuesto (15g/l) su utilización resultaría en la ingesta de 7,5g de eritritol al consumir 
0,5 l de bebida. Esta cantidad es inferior al 25% de la dosis probada como exenta de efectos 
laxativos en adultos, testada en las condiciones mas severas de ingesta, es decir, en una sola 
toma, en solución acuosa, y en estómago vacío. Su nivel de tolerancia puede ser comparado 
con la ingesta de 0,5 l de zumo de manzana, el cual contiene de forma natural sorbitol a un 
nivel de concentración media de 4g por litro (el zumo de manzana puede contener de manera 
natural hasta 7g de sorbitol por litro).

Τροπολογία Åsa Westlund

Τροπολογία 24
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΣΗΜΕΙΟ 4 (Γ)
Παράρτημα ΙV (Οδηγία 95/2/EΚ)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

‘E 426 Ημικυτταρίνη σόγιας Ποτά με βάση γαλακτοκομικά 
προϊόντα

5 g/l

Συμπληρώματα διατροφής, όπως 
ορίζονται στην οδηγία 
2002/46/ΕΚ

1,5 g/kg

Γαλακτωματοποιημένες σάλτσες 30 g/l

Αρτοσκευάσματα 10 g/kg

Χυλοπίτες 10 g/k

Ρύζι 10 g/k

Επεξεργασμένα προϊόντα πατάτας 
και ρυζιού 
(συμπεριλαμβανομένων των 
κατεψυγμένων, 
υπερκατεψυγμένων, 
διατηρημένων σε απλή ψύξη και 
αποξηραμένων επεξεργασμένων 
προϊόντων)

10 g/k

Προτηγανισμένες κατεψυγμένες 
και υπερκατεψυγμένες πατάτες

10 g/k

Αφυδατωμένα, συμπυκνωμένα, 
κατεψυγμένα και 
υπερκατεψυγμένα προϊόντα αβγών

10 g/k

Ζελέ ζαχαροπλαστικής, εκτός από 
τις ζελεδομπουκίτσες

10 g/k

Αρτύματα 1,5 g/kg

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

‘E 426 Ημικυτταρίνη σόγιας Ποτά με βάση γαλακτοκομικά 
προϊόντα

5 g/l

Συμπληρώματα διατροφής, 
όπως ορίζονται στην οδηγία 
2002/46/ΕΚ

1,5 g/kg

Γαλακτωματοποιημένες 
σάλτσες

30 g/l
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Αρτοσκευάσματα 10 g/kg
Επεξεργασμένα προϊόντα 
πατάτας και ρυζιού 
(συμπεριλαμβανομένων των 
κατεψυγμένων, 
υπερκατεψυγμένων, 
διατηρημένων σε απλή ψύξη 
και αποξηραμένων 
επεξεργασμένων προϊόντων)

10 g/k

Προτηγανισμένες 
κατεψυγμένες και 
υπερκατεψυγμένες πατάτες

10 g/k

Αφυδατωμένα, συμπυκνωμένα, 
κατεψυγμένα και 
υπερκατεψυγμένα προϊόντα 
αβγών

10 g/k

Ζελέ ζαχαροπλαστικής, εκτός 
από τις ζελεδομπουκίτσες

10 g/k

Or. sv

Αιτιολόγηση

Om tillämpningsområdet för sojabönshemicellulosa utvidgas till alla de föreslagna 
livsmedlen, begränsas allergikers möjligheter att välja livsmedel kraftigt. Inte minst gäller
detta baslivsmedel ris och nudlar där man inte förväntar sig att finna rester av den allergena 
sojabönan. Aromer tillsätts i de flesta livsmedel och i flera steg i livsmedelsproduktionen, 
vilket riskerar leda till att den obligatoriska märkningen bortfaller. De finns 
livsmedelstillsatser som kan användas istället för sojabönshemicellulosa och vilka inte 
orsakar allergiska reaktioner.

Τροπολογία Caroline Lucas

Τροπολογία 25
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΣΗΜΕΙΟ 4 (Γ)

Παράρτημα IV, E 426, σημείωση μετά τον πίνακα (νέα) (Οδηγία 95/2/ΕΚ)

Στην περίπτωση ημικυτταρίνης σόγιας που 
παράγεται από γενετικώς τροποποιημένη 
σόγια το προϊόν φέρει τη σήμανση 
"περιέχει ημικυτταρίνη σόγιας που 
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παράγεται από γενετικώς τροποποιημένη 
σόγια".

Or. en

Τροπολογία Mojca Drčar Murko
Τροπολογία 26

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΣΗΜΕΙΟ 4 (ΓΑ) (νέο)
Παράρτημα ΙV (Οδηγία 95/2/EΚ)

(γα) Προστίθεται η εξής γραμμή:
E XXX Starch 

Aluminium 
Octenyl 
Succinate 
(SAOS)

Παρασκευάσματα βιταμινών και 
θρεπτικών ουσιών προς χρήση 
σε διαιτητικά συμπληρώματα 
διατροφής

Quantum satis

Or. en

Αιτιολόγηση

Inclusion of Starch Aluminium Octenyl Succinate (SAOS) as an anti-caking agent for use in 
vitamin and nutrient preparations for use in food in Annex IV of Directive 1995/2/EC, 
following a positive opinion of the Scientific Committee for Food (SCF).

Τροπολογία Caroline Lucas

Τροπολογία 27
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΣΗΜΕΙΟ 4 (ΓΑ) (νέο)

Παράρτημα ΙV (Οδηγία 95/2/EΚ)

(γα) Οι ακόλουθες γραμμές διαγράφονται:

E 520 Θειικό αργίλιο Λεύκωμα αυγού 30 mg/kg
E 521 Θειικό αργιλιονάτριο Ζαχαρωμένα, 

κρυσταλλωμένα και 
γλασαρισμένα 
οπωροκηπευτικά

200 mg/kg
μόνα τους ή σε 
συνδυασμό, 
εκφραζόμενα ως Αl

E 522 Θειικό αργιλιοκάλιο

E 523 Θειικό αργιλιοαμμώνιο

Or. en

Αιτιολόγηση
These additives set free aluminium, which can lead to intoxications and which seems to 
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contribute to Alzheimer’s disease. People suffering from certain kidney disfunctions can 
accumulate aluminium in their organism. These additives should therefore be banned

Τροπολογία Caroline Lucas

Τροπολογία 28
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΣΗΜΕΙΟ 4 (ΓΔ) (νέο)

Παράρτημα ΙV (Οδηγία 95/2/EΚ)

(γδ) Προστίθεται η εξής γραμμή:

E 541 Φωσφορικό 
αργιλιονάτριο, 
όξινη ουσία

Εκλεκτά αρτοσκευάσματα 
(μόνον scones και sponge 
αρτοσκευάσματα)

1 g/kg 
εκφραζόμενο 
ως Αl

Or. en

Αιτιολόγηση

This additive sets free aluminium, which can lead to intoxications and which seems to 
contribute to Alzheimer’s disease. People suffering from certain kidney disfunctions can 
accumulate aluminium in their organism. Sodium aluminium phosphate should therefore be 
banned.

Τροπολογία Caroline Lucas

Τροπολογία 29
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, ΣΗΜΕΙΟ 4 (ΓΓ) (νέο)

Παράρτημα ΙV (Οδηγία 95/2/EΚ)

(γγ) Διαγράφονται οι εξής γραμμές:

E 620 
E 621
E 622

Γλουταμινικό οξύ
Όξινο γλουταμινικό νάτριο
Όξινο γλουταμινικό κάλλιο

Τρόφιμα εν γένει (εκτός από 
τα τρόφιμα που αναφέρονται 
στο άρθρο 2, παράγραφος 3)

10 g/kg 
Μόνα τους ή 

σε 
συνδυασμό

E 623
E 624
E 625

Όξινο γλουταμινιοκό ασβέστιο
Όξινο γλουταμινικό αμμώνιο
Όξινο γλουταμινικό μαγνήσιο

Αρτύματα και καρυκεύματα quantum 
satis

Or. en

Αιτιολόγηση

These taste enhancers can provoke in certain cases nervous symptoms (decreased sensibility 
in neck, arms and back) and irregular heartbeat. In animal testing, they provoked 
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reproductive disorders in rats. They also are reported to cause problems for asthmatic 
persons.

Τροπολογία John Bowis

Τροπολογία 30
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ (ΒΑ) (νέο)

Παράρτημα (Οδηγία 94/35/EΚ)

(βα) Στο E 950 στην κατηγορία “Μη αλκοολούχα ποτά” προστίθεται το εξής:

"E 950 Ακετοσουλφα
μικό κάλιο

- Ποτά με βάση το ύδωρ που 
προορίζονται να καλύψουν την 
καταβολή έντονης μυϊκής 
προσπάθειας, ιδίως για 
αθλούμενους

250 mg/l"

Or. en

Αιτιολόγηση

Drinks intended to meet the expenditure of intense muscular effort, especially for sports 
people, are formulated with both sugars and sweeteners to meet the specific compositional 
requirements. However the current entry forces the addition of more sweetner than necessary 
for optimal taste, resulting in a product that sports people consider to be too sweet.  This 
entry would allow manufacturers to use less sweetener in the manufacture of these products 
making them more acceptable to consumers.

Τροπολογία John Bowis

Τροπολογία 31
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ (ΒΒ) (νέο)

Παράρτημα (Οδηγία 94/35/EΚ)

(ββ) Στο E 951 στην κατηγορία “Μη 
αλκοολούχα ποτά” προστίθεται το εξής:
"E 951 Ασπαρτάμη - Ποτά με βάση το ύδωρ που 

προορίζονται να καλύψουν την 
καταβολή έντονης μυϊκής 
προσπάθειας, ιδίως για 
αθλούμενους

400 mg/l"

Or. en

Αιτιολόγηση

Drinks intended to meet the expenditure of intense muscular effort, especially for sports 
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people, are formulated with both sugars and sweeteners to meet the specific compositional 
requirements. However the current entry forces the addition of more sweetner than necessary 
for optimal taste, resulting in a product that sports people consider to be too sweet.  This 
entry would allow manufacturers to use less sweetener in the manufacture of these products 
making them more acceptable to consumers.

Τροπολογία Caroline Lucas

Τροπολογία 32
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ (ΒΑ) (νέο)

Παράρτημα (Οδηγία 94/35/EΚ)

(βα) Όλες οι γραμμές που αφορούν τη 
χρήση του E 952 (κυκλαμινικό οξύ και τα 
άλατά του με Na και Ca) διαγράφονται από 
το παράρτημα

Or. en

Αιτιολόγηση

Cyclamic acid, which is not authorised by the US-FDA, has shown to reduce testosterone 
levels and provoke testicle atrophy in rats. It is suspected to have cancerogenous effects, and 
the ADI set at 7mg/kg bw is easily exceeded due to its presence in various soft drinks and 
other products.

Τροπολογία John Bowis

Τροπολογία 33
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΣΗΜΕΙΟ (ΒΓ) (νέο)

Παράρτημα (Οδηγία 94/35/EΚ)

(βγ) Στο E 955 στην κατηγορία “Μη αλκοολούχα ποτά” προστίθεται το εξής: 

"E 955 Sucralose - Ποτά με βάση το ύδωρ που 
προορίζονται να καλύψουν την 
καταβολή έντονης μυϊκής 
προσπάθειας, ιδίως για 
αθλούμενους

250 mg/l"

Or. en

Αιτιολόγηση

Drinks intended to meet the expenditure of intense muscular effort, especially for sports 
people, are formulated with both sugars and sweeteners to meet the specific compositional 
requirements. However the current entry forces the addition of more sweetner than necessary 
for optimal taste, resulting in a product that sports people consider to be too sweet.  This 
entry would allow manufacturers to use less sweetener in the manufacture of these products 
making them more acceptable to consumers.
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