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Τροπολογία: Kathy Sinnott
Τροπολογία 26

Αιτιολογική σκέψη 3

(3) Ο παρών κανονισμός αντικαθιστά 
προηγούμενες οδηγίες και αποφάσεις που 
αφορούν πρόσθετα τροφίμων που 
επιτρέπονται για χρήση σε τρόφιμα, με 
σκοπό την εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και ενός 
υψηλού επιπέδου προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας και των συμφερόντων 
των καταναλωτών, μέσω εκτενών και 
απλουστευμένων διαδικασιών.

(3) Ο παρών κανονισμός αντικαθιστά 
προηγούμενες οδηγίες και αποφάσεις που 
αφορούν πρόσθετα τροφίμων που 
επιτρέπονται για χρήση σε τρόφιμα, με 
σκοπό την εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και ενός 
υψηλού επιπέδου προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος 
καθώς και των συμφερόντων των 
καταναλωτών, περιλαμβανομένων και των 
καταναλωτών με δυσανεξία σε ορισμένες 
ουσίες, μέσω εκτενών και απλουστευμένων 
διαδικασιών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι ευάλωτες ομάδες και όσοι υποφέρουν από αλλεργία πρέπει να λαμβάνονται ιδιαιτέρως 
υπόψη. Στην πλειονότητα πρέπει να μπορούν να τρώγουν το φαγητό που πωλείται στα συνήθη 
καταστήματα χωρίς να τους παραπέμπει κανείς σε ειδική διατροφή διαίτης. Ένα των κριτηρίων 
για τη χορήγηση αδείας δυνάμει του παρόντος κανονισμού πρέπει επομένως να είναι ότι η 
ουσία ή η χρήση της δεν μειώνει το εύρος των ειδών διατροφής που τίθενται στη διάθεση 
εκείνων που υποφέρουν από αλλεργία. Ο όρος "με δυσανεξία" είναι περιεκτικότερος του "με 
αλλεργία", διότι εμπεριέχει εκείνους που έχουν δυσκολίες να χωνεύσουν ορισμένα πρόσθετα 
καθώς και εκείνους που εμφανίζουν συγκεκριμένη αλλεργική αντίδραση.

Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Τα πρόσθετα τροφίμων πρέπει να 
εγκρίνονται και να χρησιμοποιούνται μόνο 
εφόσον πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό. Τα πρόσθετα 
τροφίμων πρέπει να είναι ασφαλή κατά τη 
χρήση τους, να υπάρχει τεχνολογική ανάγκη 
για τη χρησιμοποίησή τους, η χρήση τους να 
μην είναι παραπλανητική για τον 
καταναλωτή και να επιφέρει όφελος στον 
καταναλωτή.

(7) Τα πρόσθετα τροφίμων πρέπει να 
εγκρίνονται και να χρησιμοποιούνται μόνο 
εφόσον πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό. Τα πρόσθετα 
τροφίμων πρέπει να είναι ασφαλή κατά τη 
χρήση τους, να υπάρχει τεχνολογική ανάγκη 
για τη χρησιμοποίησή τους, η χρήση τους να 
μην είναι παραπλανητική για τον 
καταναλωτή και να επιφέρει όφελος στον 
καταναλωτή. Η παραπλάνηση του 
καταναλωτή περιλαμβάνει, χωρίς να 
περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτά, θέματα 
που σχετίζονται με την ποιότητα των 
συστατικών που χρησιμοποιούνται, το 
πόσο φυσικό είναι το προϊόν ή η διεργασία 
παραγωγής, τη διατροφική του ποιότητα 
και την περιεκτικότητά του σε φρούτα και 
λαχανικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται ώστε να υπάρχει βελτιωμένη κοινή κατανόηση της έννοιας "παραπλάνηση του 
καταναλωτή".
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Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 28
Άρθρο 7, εδάφιο 1 α (νέο)

Η παραπλάνηση του καταναλωτή 
περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται 
αποκλειστικά σε αυτά, θέματα που 
σχετίζονται με τη φρεσκάδα, την ποιότητα 
των συστατικών που χρησιμοποιούνται, το 
πόσο φυσικό είναι το προϊόν ή η διεργασία 
παραγωγής, ή τη διατροφική ποιότητα του 
προϊόντος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος, ο οποίος δεν είναι εξαντλητικός, προορίζεται να αποσαφηνίσει την έννοια 
'παραπλάνηση'.

Τροπολογία: Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 29
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Τα πρόσθετα τροφίμων πρέπει πάντοτε
να πληρούν τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.
Η προδιαγραφή πρέπει να περιλαμβάνει 
πληροφορίες για την κατάλληλη 
αναγνώριση του προσθέτου τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένης της προέλευσης και 
της περιγραφής των αποδεκτών κριτηρίων 
καθαρότητας. Οι προδιαγραφές που είχαν 
διαμορφωθεί προηγουμένως για πρόσθετα 
τροφίμων που περιλαμβάνονται στην οδηγία 
95/31/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 
1995, για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων 
καθαρότητας για τα γλυκαντικά που 
χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα, στην οδηγία 
95/45/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 
1995, για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων 
καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που 
χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα και στην 
οδηγία 96/77/ΕΚ της Επιτροπής, της 2ας 
Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με τη θέσπιση 
ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα 

(8) Τα πρόσθετα τροφίμων πρέπει να 
πληρούν τις εγκεκριμένες προδιαγραφές. Η 
προδιαγραφή πρέπει να περιλαμβάνει 
πληροφορίες για την κατάλληλη 
αναγνώριση του προσθέτου τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένης της προέλευσης και 
της περιγραφής των αποδεκτών κριτηρίων 
καθαρότητας. Οι προδιαγραφές που είχαν 
διαμορφωθεί προηγουμένως για πρόσθετα 
τροφίμων που περιλαμβάνονται στην οδηγία 
95/31/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 
1995, για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων 
καθαρότητας για τα γλυκαντικά που 
χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα, στην οδηγία 
95/45/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 
1995, για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων 
καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που 
χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα και στην 
οδηγία 96/77/ΕΚ της Επιτροπής, της 2ας 
Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με τη θέσπιση 
ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα 
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πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών 
και των γλυκαντικών υλών πρέπει να 
διατηρηθούν έως ότου τα αντίστοιχα 
πρόσθετα εγγραφούν στα παραρτήματα του 
παρόντος κανονισμού. Τότε, οι 
προδιαγραφές που αφορούν τα εν λόγω 
πρόσθετα θα αποτελέσουν το αντικείμενο 
κανονισμού. Οι προδιαγραφές αυτές πρέπει 
να αφορούν άμεσα τα πρόσθετα που 
περιλαμβάνονται στους κοινοτικούς 
καταλόγους των παραρτημάτων του 
παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, 
λαμβάνοντας υπόψη το σύνθετο χαρακτήρα 
και τη φύση παρόμοιων προδιαγραφών αλλά 
και για λόγους σαφήνειας, δεν θα 
ενσωματωθούν στους εν λόγω κοινοτικούς 
καταλόγους αλλά θα καθοριστούν σε έναν ή 
περισσότερους χωριστούς κανονισμούς.

πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών 
και των γλυκαντικών υλών πρέπει να 
διατηρηθούν έως ότου τα αντίστοιχα 
πρόσθετα εγγραφούν στα παραρτήματα του 
παρόντος κανονισμού. Τότε, οι 
προδιαγραφές που αφορούν τα εν λόγω 
πρόσθετα θα αποτελέσουν το αντικείμενο 
κανονισμού. Οι προδιαγραφές αυτές πρέπει 
να αφορούν άμεσα τα πρόσθετα που 
περιλαμβάνονται στους κοινοτικούς 
καταλόγους των παραρτημάτων του 
παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, 
λαμβάνοντας υπόψη το σύνθετο χαρακτήρα 
και τη φύση παρόμοιων προδιαγραφών αλλά 
και για λόγους σαφήνειας, δεν θα 
ενσωματωθούν στους εν λόγω κοινοτικούς 
καταλόγους αλλά θα καθοριστούν σε έναν ή 
περισσότερους χωριστούς κανονισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λέξη 'πάντοτε' πρέπει να διαγραφεί καθόσον τα πρόσθετα τροφίμων, αφού διαλυθούν ή 
αναμειχθούν με άλλα πρόσθετα ή συστατικά τροφίμων, δεν μπορούν πλέον να συμμορφώνονται 
από πάσης απόψεως προς τις ορισθείσες προδιαγραφές όπως π.χ. όσον αφορά την 
περιεκτικότητα σε ύδωρ.

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Τα πρόσθετα τροφίμων πρέπει πάντοτε
να πληρούν τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.
Η προδιαγραφή πρέπει να περιλαμβάνει 
πληροφορίες για την κατάλληλη 
αναγνώριση του προσθέτου τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένης της προέλευσης και 
της περιγραφής των αποδεκτών κριτηρίων 
καθαρότητας. Οι προδιαγραφές που είχαν 
διαμορφωθεί προηγουμένως για πρόσθετα 
τροφίμων που περιλαμβάνονται στην οδηγία 
95/31/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 
1995, για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων 

(8) Τα πρόσθετα τροφίμων πρέπει να 
πληρούν τις εγκεκριμένες προδιαγραφές. Η 
προδιαγραφή πρέπει να περιλαμβάνει 
πληροφορίες για την κατάλληλη 
αναγνώριση του προσθέτου τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένης της προέλευσης και 
της περιγραφής των αποδεκτών κριτηρίων 
καθαρότητας. Οι προδιαγραφές που είχαν 
διαμορφωθεί προηγουμένως για πρόσθετα 
τροφίμων που περιλαμβάνονται στην οδηγία 
95/31/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 
1995, για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων 
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καθαρότητας για τα γλυκαντικά που 
χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα, στην οδηγία 
95/45/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 
1995, για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων 
καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που 
χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα και στην 
οδηγία 96/77/ΕΚ της Επιτροπής, της 2ας 
Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με τη θέσπιση 
ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα 
πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών 
και των γλυκαντικών υλών πρέπει να 
διατηρηθούν έως ότου τα αντίστοιχα 
πρόσθετα εγγραφούν στα παραρτήματα του 
παρόντος κανονισμού. Τότε, οι 
προδιαγραφές που αφορούν τα εν λόγω 
πρόσθετα θα αποτελέσουν το αντικείμενο 
κανονισμού. Οι προδιαγραφές αυτές πρέπει 
να αφορούν άμεσα τα πρόσθετα που 
περιλαμβάνονται στους κοινοτικούς 
καταλόγους των παραρτημάτων του 
παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, 
λαμβάνοντας υπόψη το σύνθετο χαρακτήρα 
και τη φύση παρόμοιων προδιαγραφών αλλά 
και για λόγους σαφήνειας, δεν θα 
ενσωματωθούν στους εν λόγω κοινοτικούς 
καταλόγους αλλά θα καθοριστούν σε έναν ή 
περισσότερους χωριστούς κανονισμούς.

καθαρότητας για τα γλυκαντικά που 
χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα, στην οδηγία 
95/45/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 
1995, για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων 
καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που 
χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα και στην 
οδηγία 96/77/ΕΚ της Επιτροπής, της 2ας 
Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με τη θέσπιση 
ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα 
πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών 
και των γλυκαντικών υλών πρέπει να 
διατηρηθούν έως ότου τα αντίστοιχα 
πρόσθετα εγγραφούν στα παραρτήματα του 
παρόντος κανονισμού. Τότε, οι 
προδιαγραφές που αφορούν τα εν λόγω 
πρόσθετα θα αποτελέσουν το αντικείμενο 
κανονισμού. Οι προδιαγραφές αυτές πρέπει 
να αφορούν άμεσα τα πρόσθετα που 
περιλαμβάνονται στους κοινοτικούς 
καταλόγους των παραρτημάτων του 
παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, 
λαμβάνοντας υπόψη το σύνθετο χαρακτήρα 
και τη φύση παρόμοιων προδιαγραφών αλλά 
και για λόγους σαφήνειας, δεν θα 
ενσωματωθούν στους εν λόγω κοινοτικούς 
καταλόγους αλλά θα καθοριστούν σε έναν ή 
περισσότερους χωριστούς κανονισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λέξη 'πάντοτε' πρέπει να διαγραφεί καθόσον τα πρόσθετα τροφίμων, αφού διαλυθούν ή 
αναμειχθούν με άλλα πρόσθετα ή συστατικά τροφίμων, δεν μπορούν βεβαίως πλέον να 
συμμορφώνονται από πάσης απόψεως προς τις ορισθείσες προδιαγραφές (π.χ. όσον αφορά την 
περιεκτικότητα σε ύδωρ).

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 31
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Πρόσθετο τροφίμων που εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας 

(12) Πρόσθετο τροφίμων που εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας 
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Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς 
τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές 
πρέπει να εγκρίνεται στο πλαίσιο του εν 
λόγω κανονισμού πριν την έγκρισή του στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Σεπτεμβρίου 2003 για τα γενετικώς 
τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές 
πρέπει να εγκρίνεται στο πλαίσιο του εν 
λόγω κανονισμού καθώς και στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 θα υιοθετηθεί διαδικασία ‘μία πόρτα ένα 
κλειδί’ για την έγκριση τροφίμων και συστατικών τροφίμων που προέρχονται από γενετικώς 
τροποποιημένους οργανισμούς.  Η απαίτηση να εγκρίνεται πρόσθετο τροφίμων που παράγεται 
από γενετικώς τροποποιημένο οργανισμό σύμφωνα με τον κανονισμό 1829/2003 πριν να 
μπορεί να αποτιμηθεί για εγγραφή του στα Παραρτήματα I και II του προτεινόμενου 
κανονισμού για τα πρόσθετα τροφίμων φαίνεται να αντιβαίνει σε αυτή την προσέγγιση· μπορεί 
επίσης να έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει το πρόσθετο να υποστεί δύο χωριστές διαδικασίες 
έγκρισης.  Τούτο θα ήταν υπερβολικά γραφειοκρατικό και θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
καθυστερήσεις.  
Πρέπει να εξασφαλίζεται μία απλουστευμένη διαδικασία προς έγκριση προσθέτων τροφίμων 
που προέρχονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς σύμφωνα με τη διαδικασία 'μία 
πόρτα ένα κλειδί' που νοείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1829/2003, ήτοι όταν 
απαιτείται αξιολόγηση για έγκριση δυνάμει του κανονισμού 1829/2003 και δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού διενεργούνται αμφότερες από κοινού βάσει μιας ενιαίας αξιολόγησης 
ΕΑΑΤ αντί να ακολουθούνται δύο χωριστές διαδικασίες αξιολόγησης.

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 32
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Πρόσθετο τροφίμων που εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας 
Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς 
τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές 
πρέπει να εγκρίνεται στο πλαίσιο του εν 
λόγω κανονισμού πριν την έγκρισή του στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

(12) Πρόσθετο τροφίμων που εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας 
Σεπτεμβρίου 2003 για τα γενετικώς 
τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές 
πρέπει να εγκρίνεται στο πλαίσιο του εν 
λόγω κανονισμού καθώς και στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 θα υιοθετηθεί διαδικασία ‘μία πόρτα ένα 
κλειδί’ για την έγκριση τροφίμων και συστατικών τροφίμων που προέρχονται από γενετικώς 
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τροποποιημένους οργανισμούς.  Η απαίτηση να εγκρίνεται πρόσθετο τροφίμων που παράγεται 
από γενετικώς τροποποιημένο οργανισμό σύμφωνα με τον κανονισμό 1829/2003 πριν να 
μπορεί να αποτιμηθεί για εγγραφή του στα Παραρτήματα I και II του προτεινόμενου 
κανονισμού για τα πρόσθετα τροφίμων φαίνεται να αντιβαίνει σε αυτή την προσέγγιση· μπορεί 
επίσης να έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει το πρόσθετο να υποστεί δύο χωριστές διαδικασίες 
έγκρισης.  Τούτο θα ήταν υπερβολικά γραφειοκρατικό και θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
καθυστερήσεις.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 33
Άρθρο 1, στοιχείο (β)

(β) όρους χρήσης προσθέτων τροφίμων σε 
τρόφιμα, σε πρόσθετα τροφίμων και σε
ένζυμα τροφίμων·

(β) όρους χρήσης προσθέτων τροφίμων σε 
τρόφιμα, περιλαμβανομένων των 
προσθέτων τροφίμων και ενζύμων
τροφίμων των οποίων γίνεται μνεία στον 
κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΕΚ) …/2006 για τα 
ένζυμα τροφίμων και των αρτυμάτων 
τροφίμων των οποίων γίνεται μνεία στον 
κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΕΚ) …/2006 σχετικά 
με τα αρτύματα και ορισμένα συστατικά 
τροφίμων με αρτυματικές ιδιότητες·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός πρέπει να παραπέμπει σε ολόκληρο το περί προσθέτων τροφίμων πακέτο, 
καθόσον ούτως θα αποφεύγεται η ανάγκη για μετέπειτα διορθώσεις.

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 34
Άρθρο 1, στοιχείο (β)

(β) όρους χρήσης προσθέτων τροφίμων σε 
τρόφιμα, σε πρόσθετα τροφίμων και σε 
ένζυμα τροφίμων·

(β) όρους χρήσης προσθέτων τροφίμων σε 
τρόφιμα, σε πρόσθετα τροφίμων, σε ένζυμα 
τροφίμων και σε αρτύματα τροφίμων·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν προφανώς συμφωνήσει να περιλαμβάνονται ρητώς τα 
πρόσθετα που χρησιμοποιούνται σε 'αρτύματα τροφίμων' στο Παράρτημα III για λόγους 
συνεπείας στην εφαρμογή των κανόνων για 'πρόσθετα προσθέτων'. [Τα αρτύματα καλύπτονται 
τώρα από τα ‘τρόφιμα’ όπως ορίζονται στους ορισμούς – Άρθρο 3: “(ii) τρόφιμα, είτε σε 
αποξηραμένη είτε σε συμπυκνωμένη μορφή, συμπεριλαμβανομένων αρτυμάτων που …”].
Πρέπει να υπάρχει συνεπής προσέγγιση στους κανόνες που ισχύουν για τα πρόσθετα που 
χρησιμοποιούνται σε πρόσθετα, ένζυμα και αρτύματα και πρέπει να εξασφαλίζεται συνεπής 
αναθεώρηση των διατάξεων επ' αυτού σε ολόκληρο το κείμενο, εάν αυτοί οι κανόνες 
τροποποιούνται από τις παρούσες διατάξεις.

Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 35
Άρθρο 1 α (νέο)

Άρθρο 1 α
Τρόφιμα που περιέχουν πρόσθετα τα οποία 
δεν τηρούν τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού δεν τίθενται στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δηλώνει ρητώς αυτό που ήδη υπονοείται στην πρόταση αλλά δεν δηλώνεται ρητώς εντός του 
παρόντος κειμένου. Εάν τρόφιμα περιέχουν πρόσθετα που δεν τηρούν τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού, δεν θα τους επιτρέπεται να τεθούν στην αγορά.

Τροπολογία: Kathy Sinnott

Τροπολογία 36
Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο (β)

(β) ουσίες που χρησιμοποιούνται για την 
προστασία φυτών και φυτικών προϊόντων 
σύμφωνα με τους κοινοτικούς 
φυτοϋγειονομικούς κανόνες·

(β) ουσίες που χρησιμοποιούνται για την 
προστασία φυτών και φυτικών προϊόντων 
σύμφωνα με τους κοινοτικούς 
φυτοϋγειονομικούς κανόνες εκτός εάν 
παραμένουν στο τελικό προϊόν·

Or. en
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Τροπολογία: Carl Schlyter, Bart Staes

Τροπολογία 37
Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο (β)

(β) ουσίες που χρησιμοποιούνται για την 
προστασία φυτών και φυτικών προϊόντων 
σύμφωνα με τους κοινοτικούς 
φυτοϋγειονομικούς κανόνες·

(β) ουσίες που χρησιμοποιούνται για την 
προστασία φυτών και φυτικών προϊόντων 
σύμφωνα με τους κοινοτικούς 
φυτοϋγειονομικούς κανόνες εξαιρουμένων 
των προϊόντων προστασίας φυτών μετά τη 
συγκομιδή που χρησιμοποιούνται ως 
συντηρητικά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρασιτοκτόνα μετά τη συγκομιδή όπως η ουσία 1-Methylcyclopropene (1-MCP) που 
χρησιμοποιούνται προς συντήρηση φρούτων και λαχανικών (κυρίως μήλων) εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 38
Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο (δ α) (νέο)

(δ α) μικροβιακές καλλιέργειες που 
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή 
τροφίμων και οι οποίες μπορεί να 
παράγουν πρόσθετα τροφίμων αλλά δεν 
χρησιμοποιούνται ειδικώς για την 
παραγωγή τους·

Or. en
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Αιτιολόγηση

1. Προς επίτευξη συνέπειας με την πρόταση κανονισμού για ένζυμα τροφίμων (COM (2006) 
425 τελικό, άρθρο 2.4) και εναρμόνιση των κανονισμών στο πακέτο έγκρισης (COM (2006) 
423 τελικό), οι μικροβιακές καλλιέργειες που παράγουν πρόσθετα τροφίμων πρέπει να 
εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου κανονισμού.
2. Οι μικροβιακές καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων που έχουν 
υποστεί ζύμωση (π.χ. γιαούρτι, τυρί, λουκάνικα, ξυνολάχανο) δεν πρέπει να θεωρούνται ένζυμα 
ή πρόσθετα, μολονότι μπορούν – εκ φύσεως – να τα παραγάγουν.  Η παρουσία αυτών των 
προσθέτων που στην πράξη δημιουργούνται από τη διεργασία ζύμωσης κατά την Παρασκευή 
του τροφίμου κατά κύριον λόγο δεν έχει τεχνολογική λειτουργία αφ' εαυτής. Τούτο θα 
αποτρέψει συζήτηση κατά περίπτωση και έλλειψη ασφάλειας δικαίου.  

Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 39
Άρθρο 2, παράγραφος 5

5. Όπου είναι αναγκαίο, μπορεί να 
αποφασίζεται, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 
2, αν μια δεδομένη ουσία εμπίπτει ή όχι στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

5. Όπου είναι αναγκαίο, είναι δυνατόν να 
αποφασίζεται, σύμφωνα με την κανονιστική
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 28, παράγραφος 2α, εάν μια 
δεδομένη ουσία εμπίπτει ή όχι στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία χρειάζεται για να καταστεί το κείμενο συμβατό με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης περί επιτροπολογίας.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 40
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο (α), εισαγωγικό εδάφιο

(α) «πρόσθετο τροφίμων», κάθε ουσία που 
συνήθως δεν καταναλώνεται αυτή καθ’ 
εαυτή ως τρόφιμο αλλά που συνήθως 
χρησιμοποιείται ως χαρακτηριστικό 
συστατικό τροφίμων, είτε έχει θρεπτική αξία 
είτε όχι, και της οποίας η σκόπιμη προσθήκη 
στο τρόφιμο για ένα τεχνολογικό σκοπό 
κατά την παρασκευή, τη μεταποίηση, την 
προετοιμασία, την επεξεργασία, τη 

(α) «πρόσθετο τροφίμων», κάθε ουσία που 
συνήθως δεν καταναλώνεται αυτή καθ’ 
εαυτή ως τρόφιμο αλλά που συνήθως 
χρησιμοποιείται ως χαρακτηριστικό 
συστατικό τροφίμων, είτε έχει θρεπτική αξία 
είτε όχι, και της οποίας η σκόπιμη προσθήκη 
στο τρόφιμο για ένα τεχνολογικό σκοπό 
κατά την παρασκευή, τη μεταποίηση, την 
προετοιμασία, την επεξεργασία, τη 



AM\656334EL.doc 11/62 PE 386.367v01-00

EL

συσκευασία, τη μεταφορά ή την 
αποθήκευση αυτού του τροφίμου έχει ως 
αποτέλεσμα, ή αναμένεται εύλογα να έχει 
ως αποτέλεσμα, ότι η ουσία ή παραπροϊόντα 
αυτής καθίστανται άμεσα ή έμμεσα 
συστατικό αυτών των τροφίμων· ωστόσο,
δεν θεωρούνται πρόσθετα τροφίμων τα 
ακόλουθα:

συσκευασία, τη μεταφορά ή την 
αποθήκευση αυτού του τροφίμου έχει ως 
αποτέλεσμα, ή αναμένεται εύλογα να έχει 
ως αποτέλεσμα, ότι η ουσία ή παραπροϊόντα 
αυτής καθίστανται άμεσα ή έμμεσα 
συστατικό αυτών των τροφίμων· δεν 
θεωρούνται πρόσθετα τροφίμων τα 
ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες που προσδιορίζονται στον κατάλογο που ακολουθεί στην παράγραφο 2(α) είναι 
συστατικά τροφίμων που δεν είναι πρόσθετα και διαφέρουν από αυτά. Το 'ωστόσο' μπορεί να 
διαγραφεί για να μη δημιουργείται σύγχυση ότι κάποια από αυτές τις ουσίες θα μπορούσε να 
έχει θεωρηθεί πρόσθετο τροφίμων. 

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 41
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο (α) (i)

(i) τρόφιμα που περιέχουν μονοσακχαρίτες, 
δισακχαρίτες ή ολιγοσακχαρίτες που 
χρησιμοποιούνται για τις γλυκαντικές τους 
ιδιότητες·

(i) μονοσακχαρίτες, δισακχαρίτες ή 
ολιγοσακχαρίτες και τρόφιμα που τους 
περιέχουν που χρησιμοποιούνται για τις 
γλυκαντικές τους ιδιότητες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή οι μονο- και οι δισακχαρίτες (και σε περιορισμένη κλίμακα ολογισακχαρίτες βραχείας 
αλυσίδας) έχουν γλυκαντικές ιδιότητες η εξαίρεση πρέπει να παραπέμπει άμεσα στις ίδιες τις 
ουσίες και όχι στα τρόφιμα που περιέχουν αυτές τις ουσίες. Θα είναι ως εκ τούτου λογική 
συνέπεια το ότι τρόφιμα που περιέχουν αυτές τις ουσίες δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν 
πρόσθετα τροφίμων.  

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 42
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο (α) (i)

(i) τρόφιμα που περιέχουν μονοσακχαρίτες, 
δισακχαρίτες ή ολιγοσακχαρίτες που 

(i) τρόφιμα που περιέχουν μονοσακχαρίτες, 
δισακχαρίτες ή ολιγοσακχαρίτες και που 
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χρησιμοποιούνται για τις γλυκαντικές τους 
ιδιότητες·

χρησιμοποιούνται για τις γλυκαντικές τους 
ιδιότητες·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στη διαγραφή της λέξεως 'Süßungsmittel' (γλυκαντικό) της οποίας 
γίνεται χρήση στο γερμανικό κείμενο της προτάσεως για να περιγράψει τους μονο-,δι- και 
ολογισακχαρίτες. Ο εν λόγω όρος πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για πρόσθετα.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Amendment 43
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο (α) (i)

(i) τρόφιμα που περιέχουν μονοσακχαρίτες, 
δισακχαρίτες ή ολιγοσακχαρίτες που 
χρησιμοποιούνται για τις γλυκαντικές τους 
ιδιότητες·

(i) τρόφιμα που περιέχουν μονοσακχαρίτες, 
δισακχαρίτες ή ολιγοσακχαρίτες και που 
χρησιμοποιούνται για τις γλυκαντικές τους 
ιδιότητες·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στη διαγραφή της λέξεως 'Süßungsmittel' (γλυκαντικό) της οποίας 
γίνεται χρήση στο γερμανικό κείμενο της προτάσεως για να περιγράψει τους μονο-,δι- και 
ολογισακχαρίτες. Ο εν λόγω όρος πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για πρόσθετα.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 44
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο (α) (ii)

(ii) τρόφιμα, είτε σε αποξηραμένη είτε σε 
συμπυκνωμένη μορφή, 
συμπεριλαμβανομένων αρτυμάτων που 
ενσωματώνονται κατά την επεξεργασία 
σύνθετων τροφίμων λόγω των αρωματικών, 
γευστικών ή θρεπτικών τους ιδιοτήτων 
συμπληρωματικά προς ένα δευτερεύον 
χρωστικό αποτέλεσμα·

(ii) τρόφιμα, είτε σε αποξηραμένη είτε σε 
συμπυκνωμένη μορφή, 
συμπεριλαμβανομένων αρτυμάτων που 
ενσωματώνονται κατά την επεξεργασία 
σύνθετων τροφίμων λόγω των αρωματικών, 
γευστικών ή θρεπτικών τους ιδιοτήτων 
συμπληρωματικά προς ένα δευτερεύον 
χρωστικό αποτέλεσμα και ένα πρόσθετο 
τεχνολογικό αποτέλεσμα·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Επί του προκειμένου δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον μόνον χρωστικά αποτελέσματα: άρα είναι 
οιοδήποτε τεχνολογικό αποτέλεσμα, όπως είναι ένα αντιοξειδωτικό αποτέλεσμα. Επιπλέον τα 
τεχνολογικά αποτελέσματα, επί παραδείγματι στην περίπτωση των χρωστικών τροφίμων, δεν 
είναι απλώς παρενέργειες (το γερμανικό κείμενο χρησιμοποιεί τη λέξη 'Nebenwirkung' 
(παρνέργεια) ενώ το ελληνικό κείμενο χρησιμοποιεί τον όρο 'δευτερεύον αποτέλεσμα').

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 45
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο (α) (ii)

(ii) τρόφιμα, είτε σε αποξηραμένη είτε σε 
συμπυκνωμένη μορφή, 
συμπεριλαμβανομένων αρτυμάτων που 
ενσωματώνονται κατά την επεξεργασία 
σύνθετων τροφίμων λόγω των αρωματικών, 
γευστικών ή θρεπτικών τους ιδιοτήτων 
συμπληρωματικά προς ένα δευτερεύον 
χρωστικό αποτέλεσμα·

(ii) τρόφιμα, είτε σε αποξηραμένη είτε σε 
συμπυκνωμένη μορφή, 
συμπεριλαμβανομένων αρτυμάτων που 
ενσωματώνονται κατά την επεξεργασία 
σύνθετων τροφίμων λόγω των αρωματικών, 
γευστικών ή θρεπτικών τους ιδιοτήτων 
συμπληρωματικά προς ένα δευτερεύον 
αποτέλεσμα, π.χ. χρωστικό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αναφέρεται στα τρόφιμα που χρησιμοποιούνται όχι λόγω των αρωματικών, 
γευστικών ή θρεπτικών τους ιδιοτήτων αλλά λόγω άλλου δευτερεύοντος αποτελέσματος, όπως 
είναι οι χρωστικές ιδιότητες· προτείνεται συνεπώς να γίνεται μνεία του χρωστικού 
αποτελέσματος εν είδει παραδείγματος.

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 46
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο (α) (viii)

(viii) πλάσμα αίματος, βρώσιμη ζελατίνη, 
προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών και τα 
άλατά τους, πρωτεΐνες γάλακτος, και 
γλουτένη·

(viii) πλάσμα αίματος, πρωτεΐνες αίματος, 
βρώσιμη ζελατίνη, προϊόντα υδρόλυσης 
πρωτεϊνών και τα άλατά τους, πρωτεΐνες 
γάλακτος, και γλουτένη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προστεθούν οι "πρωτεΐνες αίματος" στον κατάλογο. Το πλάσμα του αίματος ήταν το 
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πρώτο κλάσμα αίματος ή πρωτεΐνη αίματος που χρησιμοποιήθηκε στα τρόφιμα. Εν τω μεταξύ 
έχουν αναπτυχθεί και άλλα κλάσματα αίματος / πρωτεΐνες αίματος με παρόμοιες εφαρμογές, 
όπως είναι οι πρωτεΐνες των οποίων μνεία γίνεται στον κατάλογο του άρθρου 3.2.. (α) (viii)

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 47
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο (ε) (i) και (ii)

(i) κάθε πρόσθετο μονοσακχαρίτη, 
δισακχαρίτη ή ολιγοσακχαρίτη· ή

(i) κάθε πρόσθετο μονοσακχαρίτη ή 
δισακχαρίτη ή

(ii) τρόφιμα που περιέχουν μονοσακχαρίτες, 
δισακχαρίτες ή ολιγοσακχαρίτες που 
χρησιμοποιούνται για τις γλυκαντικές τους 
ιδιότητες·

(ii) τρόφιμα που περιέχουν μονοσακχαρίτες 
ή δισακχαρίτες που χρησιμοποιούνται για τις 
γλυκαντικές τους ιδιότητες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προς επίτευξη συνέπειας προς την οδηγία 94/35 για τα γλυκαντικά που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα, την οδηγία 90/496 σχετικά με τους κανόνες επισήμανσης των 
τροφίμων όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες και τον κανονισμό 1924/2006 σχετικά με 
τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα ο ορισμός του τροφίμου 
χωρίς προσθήκη ζάχαρης πρέπει να παραπέμπει μόνον σε μονο- ·η δισακχαρίτες. Παραπομπές 
στους ολιγοσακχαρίτες πρέπει συνεπώς να διαγραφούν.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

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

(στ) «τρόφιμο μειωμένων θερμίδων», κάθε 
τρόφιμο με θερμιδική αξία μειωμένη 
τουλάχιστον κατά 30% σε σύγκριση με το 
αρχικό τρόφιμο ή με παρόμοιο προϊόν·

(στ) «τρόφιμο μειωμένων θερμίδων», κάθε 
τρόφιμο με θερμιδική αξία μειωμένη 
τουλάχιστον κατά 25% σε σύγκριση με το 
αρχικό τρόφιμο ή με παρόμοιο προϊόν·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο Κώδικας Τροφίμων (Codex Alimentarius) απαιτεί μία κατά 25% μείωση του περιεχομένου 
σε θερμίδες. Επειδή η διαφορά που υφίσταται μέχρι σήμερα έχει κατ' επανάληψη οδηγήσει σε 
φραγμούς εμπορίου, η τροπολογία είναι απαραίτητη.
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Τροπολογία: Bogusław Sonik

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

(στ) «τρόφιμο μειωμένων θερμίδων», κάθε 
τρόφιμο με θερμιδική αξία μειωμένη 
τουλάχιστον κατά 30% σε σύγκριση με το 
αρχικό τρόφιμο ή με παρόμοιο προϊόν·

(στ) «τρόφιμο μειωμένων θερμίδων», κάθε 
τρόφιμο με θερμιδική αξία μειωμένη 
τουλάχιστον κατά 25% σε σύγκριση με το 
αρχικό τρόφιμο ή με παρόμοιο προϊόν·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση να μειωθεί η θερμιδική αξία τροφίμου κατά τουλάχιστον 30% για να ταξινομηθεί 
ως ‘τρόφιμο μειωμένων θερμίδων' είναι δύσκολο να ικανοποιηθεί και δεν είναι εναρμονισμένη 
προς τα διεθνή πρότυπα, ήτοι τον Codex Alimentarius.  Εάν διατηρηθεί ως κατώφλι το 30%, 
θα τεθούν εμπόδια στην καινοτομία στον τομέα των τροφίμων μειωμένων θερμίδων, το οποίο 
είναι λυπηρό δεδομένων των ανησυχιών που διατυπώνονται επί του παρόντος για την 
παχυσαρκία.  Τούτο δεν συνάδει με τη συνολική πολιτική να αναμορφωθούν τα είδη διατροφής 
για να προσφέρονται 'περισσότερο υγιεινές' εναλλακτικές δυνατότητες, όπου πρέπει να 
εντάσσονται και τα τρόφιμα μειωμένων θερμίδων. Το κατώφλι πρέπει να αναθεωρηθεί στο 
25% το οποίο είναι σύμφωνο με τις διεθνώς συμπεφωνημένες κατευθυντήριες γραμμές του 
Codex Alimentarius.

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 50
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο (στ)

(στ) «τρόφιμο μειωμένων θερμίδων», κάθε 
τρόφιμο με θερμιδική αξία μειωμένη 
τουλάχιστον κατά 30% σε σύγκριση με το 
αρχικό τρόφιμο ή με παρόμοιο προϊόν·

(στ) «τρόφιμο μειωμένων θερμίδων», κάθε 
τρόφιμο με θερμιδική αξία μειωμένη 
τουλάχιστον κατά 25% σε σύγκριση με το 
αρχικό τρόφιμο ή με παρόμοιο προϊόν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση να μειωθεί η θερμιδική αξία τροφίμου κατά τουλάχιστον 30% για να ταξινομηθεί 
ως ‘τρόφιμο μειωμένων θερμίδων' είναι δύσκολο να ικανοποιηθεί και δεν είναι εναρμονισμένη 
προς τα διεθνή πρότυπα, ήτοι τον Codex Alimentarius.  Εάν διατηρηθεί ως κατώφλι το 30%, 
θα τεθούν εμπόδια στην καινοτομία στον τομέα των τροφίμων μειωμένων θερμίδων, το οποίο 
είναι λυπηρό δεδομένων των ανησυχιών που διατυπώνονται επί του παρόντος για την 
παχυσαρκία.  Τούτο δεν συνάδει με τη συνολική πολιτική να αναμορφωθούν τα είδη διατροφής 
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για να προσφέρονται 'περισσότερο υγιεινές' εναλλακτικές δυνατότητες, όπου πρέπει να 
εντάσσονται και τα τρόφιμα μειωμένων θερμίδων. Το κατώφλι πρέπει να αναθεωρηθεί στο 
25% το οποίο είναι σύμφωνο με τις διεθνώς συμπεφωνημένες κατευθυντήριες γραμμές του 
Codex Alimentarius.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 51
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο (στ)

(στ) «τρόφιμο μειωμένων θερμίδων», κάθε 
τρόφιμο με θερμιδική αξία μειωμένη 
τουλάχιστον κατά 30% σε σύγκριση με το 
αρχικό τρόφιμο ή με παρόμοιο προϊόν·

(στ) «τρόφιμο μειωμένων θερμίδων», κάθε 
τρόφιμο με θερμιδική αξία μειωμένη 
τουλάχιστον κατά 25% σε σύγκριση με το 
αρχικό τρόφιμο ή με παρόμοιο προϊόν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή οδηγεί σε εναρμόνιση προς διεθνή πρότυπα.  Δυνάμει του προτύπου του Κώδικα 
Τροφίμων μπορεί κανείς να ισχυρισθεί ότι είναι "τρόφιμο μειωμένων θερμίδων" οσάκις 
υπάρχει μείωση θερμίδων κατά 25%.  Το όριο στην ανά χείρας πρόταση αφορά μεν την 
προϋπόθεση που πρέπει να πληρούται για να χρησιμοποιηθούν γλυκαντικές ουσίες, αλλά μία 
αλλαγή εδώ θα οδηγούσε σε ευθυγράμμιση των προτύπων της ΕΕ και του Κώδικα Τροφίμων 
σχετικά με τους περί διατροφής ισχυρισμούς.

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 52
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο (ζ)

(ζ) «επιτραπέζια γλυκαντικά», 
παρασκευάσματα επιτρεπόμενων 
γλυκαντικών που μπορεί να περιέχουν άλλα 
πρόσθετα τροφίμων ή/ και συστατικά 
τροφίμων και προορίζονται για πώληση 
στον τελικό καταναλωτή ως υποκατάστατο 
της ζάχαρης.

(ζ) «επιτραπέζια γλυκαντικά», 
παρασκευάσματα επιτρεπόμενων 
γλυκαντικών που μπορεί να περιέχουν άλλα 
πρόσθετα τροφίμων ή/ και συστατικά 
τροφίμων και προορίζονται για πώληση 
στον τελικό καταναλωτή ως υποκατάστατο 
των σακχάρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός πρέπει να παραπέμπει σε 'διάφορα είδη ζάχαρης' καθόσον η ζάχαρη (ήτοι 
σακχαρόζη) δεν είναι ο μόνος υδατάνθρακας διατροφής με γλυκαντικές ιδιότητες.
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Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 53
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο (ζ α) (νέο)

(ζ α) 'τρόφιμο μειωμένης περιεκτικότητας 
σε σάκχαρα' τρόφιμο στο οποίο η συνολική 
μείωση της περιεκτικότητας 
μονοσακχαριτών και δισακχαριτών 
ανέρχεται σε τουλάχιστον 30% εν συγκρίσει 
προς παρόμοιo προϊόν·

Or. en

Αιτιολόγηση

1. Προς επίτευξη συνέπειας προς τον κανονισμό 1924/2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς 
διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα· η δυνατότητα χρησιμοποιήσεως του 
ισχυρισμού 'μειωμένης περιεκτικότητας σε' δυνάμει του κανονισμού 1924/2006 υπάρχει όταν η 
περιεκτικότητα σε συγκεκριμένο θρεπτικό στοιχείο (χαρακτηριστικά τα διάφορα λίπη ή είδη 
ζάχαρης) μειώνονται κατά τουλάχιστον 30% εν συγκρίσει προς παρόμοιο προϊόν.  
2. Προς επίτευξη σαφήνειας δικαίου πρέπει να ενσωματωθεί ορισμός τροφίμου μειωμένης 
περιεκτικότητας σε σάκχαρα στη νομοθεσία.
3. Η παραπομπή σε μονοσακχαρίτες και δισακχαρίτες στον παρόντα ορισμό συνάδει με το 
άρθρο 2 (ε) (i) και (ii) και πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί εδώ προς αποφυγή οιασδήποτε 
παρερμηνείας του όρου "είδη της ζάχαρης".

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 54
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο (ζ β) (νέο)

(ζ β) ‘Quantum satis’ σημαίνει ότι δεν 
ορίζεται μέγιστο επίπεδο χρήσης Ωστόσο, 
τα πρόσθετα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με την ορθή πρακτική 
παρασκευής, σε επίπεδο που δεν 
υπερβαίνει το επίπεδο που είναι αναγκαίο 
για την επίτευξη του επιδιωκόμενου 
σκοπού και υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
επέρχεται παραπλάνηση του καταναλωτή1.
1 Ορισμός από το άρθρο 2(5) της οδηγίας 94/35/ΕΚ 
(γλυκαντικά) με προσαρμογή

Or. en
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Αιτιολόγηση

Quantum satis: ένας ορισμός του ‘quantum satis’, στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 10.2, πρέπει 
να εγγραφεί στο παρόν άρθρο με τους λοιπούς ορισμούς.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 55
Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Μόνο πρόσθετα τροφίμων που 
περιλαμβάνονται στον κοινοτικό κατάλογο 
του παραρτήματος ΙΙ, 
συμπεριλαμβανομένων τροφίμων για 
ειδικές διατροφικές χρήσεις που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
89/398/ΕΟΚ, μπορούν να διατεθούν στην 
αγορά αυτά καθ’ εαυτά και για χρήση σε 
τρόφιμα.

1. Μόνο πρόσθετα τροφίμων που 
περιλαμβάνονται στον κοινοτικό κατάλογο 
του παραρτήματος ΙΙ μπορούν να διατεθούν 
στην αγορά αυτά καθ’ εαυτά και για χρήση 
σε τρόφιμα για τους σκοπούς των οποίων 
μνεία γίνεται στο παράρτημα II και οι 
οποίοι περιέχονται σε αυτό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η σύνδεση ανάμεσα στα πρόσθετα και τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται η 
οποία γίνεται στην οδηγία 95/2/ΕΚ πρέπει να περιληφθεί και στον νέο κανονισμό για να 
αποφευχθεί η κακή χρήση των ουσιών αυτών και η έλλειψη ασφάλειας δικαίου

Τροπολογία: Avril Doyle

Amendment 56
Άρθρο 4, παράγραφος 5

5. Τα πρόσθετα τροφίμων πρέπει πάντοτε 
να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές, 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 12.

5. Τα πρόσθετα τροφίμων πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 12.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λέξη 'πάντοτε' πρέπει να διαγραφεί καθόσον τα πρόσθετα τροφίμων, αφού διαλυθούν ή 
αναμειχθούν με άλλα πρόσθετα ή συστατικά τροφίμων, δεν μπορούν βεβαίως πλέον να 
συμμορφώνονται από πάσης απόψεως προς τις ορισθείσες προδιαγραφές (π.χ. όσον αφορά την 
περιεκτικότητα σε ύδωρ).
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Τροπολογία: Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 57
Άρθρο 4, παράγραφος 5

5. Τα πρόσθετα τροφίμων πρέπει πάντοτε 
να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές, 
όπως αναφέρονται στο άρθρο 12.

5. Τα πρόσθετα τροφίμων πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 12.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λέξη 'πάντοτε' πρέπει να διαγραφεί καθόσον τα πρόσθετα τροφίμων, αφού διαλυθούν ή 
αναμειχθούν με άλλα πρόσθετα ή συστατικά τροφίμων, δεν μπορούν πλέον να συμμορφώνονται 
από πάσης απόψεως προς τις ορισθείσες προδιαγραφές όπως π.χ. όσον αφορά την 
περιεκτικότητα σε ύδωρ.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 58
Άρθρο 4 α (νέο)

Άρθρο 4 α
Ουδέν πρόσθετο τροφίμων και/ή τρόφιμο 
που περιέχει αυτό το πρόσθετο τροφίμων 
μπορεί να τεθεί στην αγορά και/ή σε 
κυκλοφορία εάν η χρήση του εν λόγω 
ενζύμου τροφίμων δεν πληροί τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ρητή απαγόρευση όσον αφορά τη χρήση των εν λόγω ουσιών υπηρετεί τη σαφέστερη απονομή 
της δικαιοσύνης και αποσκοπεί στο αποκλεισμό περιπτώσεων έλλειψης ασφάλειας δικαίου.

Τροπολογία: Kathy Sinnott

Τροπολογία 59
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο (α)
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(α) βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών 
στοιχείων, δεν είναι επισφαλές για την υγεία 
των καταναλωτών, στο προτεινόμενο 
επίπεδο χρήσης·

(α) βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών 
στοιχείων, δεν είναι επισφαλές για την υγεία 
των καταναλωτών, στο προτεινόμενο 
επίπεδο χρήσης ή υπό τους προτεινόμενους 
όρους χρήσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι όροι της χρήσης του προσθέτου τροφίμων μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες για την υγεία 
των καταναλωτών. Επί παραδείγματι αλλαγές θερμοκρασίας μπορεί να καταστήσουν μία ουσία 
τοξικότερη. Παράδειγμα η ασπαρτάμη: μελέτες έχουν δείξει ότι όταν θερμανθεί διασπάται σε 
πλείονες ουσίες, από τις οποίες κάποιες (όπως η μεθανόλη) είναι τοξικές.

Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 60
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

(β) υφίσταται εύλογη τεχνολογική ανάγκη 
που δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλο 
οικονομικά και τεχνολογικά εφικτό μέσο·

(β) υφίσταται εύλογη τεχνολογική ανάγκη, 
όσον αφορά τα οφέλη για τους 
καταναλωτές, που δεν μπορεί να επιτευχθεί 
με άλλο οικονομικά και τεχνολογικά εφικτό 
μέσο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες που είναι ολιγότερο επικίνδυνες τόσο για την υγεία 
των ανθρώπων και την ελευθερία επιλογής όσο και για το περιβάλλον, αυτές πρέπει να 
χρησιμοποιούνται εν πρώτοις.

Τροπολογία: Kathy Sinnott

Τροπολογία 61
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο (γ α) (νέο)

(γ α) δεν συμβάλλει στη μείωση του εύρους 
των ειδών διατροφής που διατίθενται σε 
όσους υποφέρουν από αλλεργία ή έχουν 
δυσανεξία σε ορισμένα τρόφιμα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ένα πρόσθετο τροφίμων ή η χρήση ενός προσθέτου μπορεί να έχει και πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα σύμφωνα με τα ως άνω κριτήρια. Άρα σε τελική ανάλυση τα υπέρ και τα κατά 
πρέπει να συνυπολογίζονται. Ο όρος "με δυσανεξία" είναι περιεκτικότερος του "με αλλεργία", 
διότι εμπεριέχει εκείνους που έχουν δυσκολίες να χωνεύσουν ορισμένα πρόσθετα καθώς και 
εκείνους που εμφανίζουν συγκεκριμένη αλλεργική αντίδραση.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Bart Staes

Τροπολογία 62
Άρθρο 5, παράγραφος 1 α (νέα)

1 α. Νανοσωματίδια δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετα τροφίμων

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τα νανοσωματίδια χρειάζεται ειδική αξιολόγηση κινδύνων. Οι διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού δεν είναι κατάλληλες για την αξιολόγηση ειδικών κινδύνων που συνδέονται με αυτή 
την εξελισσόμενη τεχνολογία. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν νανοσωματίδια στην 
παραγωγή τροφίμων, τότε αυτές τις χρήσεις πρέπει να τις καλύψει ειδική νομοθεσία.

Τροπολογία: Kathy Sinnott

Τροπολογία 63
Άρθρο 5, παράγραφος 1 β (νέα)

1 β. Ακόμη και εάν ένα πρόσθετο τροφίμων 
μπορεί να επηρεάζει την υγεία σύμφωνα με 
την παράγραφο 1(α α), το περιβάλλον 
σύμφωνα με την παράγραφο 1(γ β) ή το 
φάσμα των προϊόντων που τίθενται στη 
διάθεση όσων υποφέρουν από αλλεργία ή 
έχουν δυσανεξία σε ορισμένα τρόφιμα 
σύμφωνα με την παράγραφο 1(γ α), μπορεί 
να εγκρίνεται εάν τα πλεονεκτήματα για 
τους καταναλωτές, όπως ορίζονται στην 
παράγραφο 2, υπερτερούν των ως άνω 
μειονεκτημάτων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ένα πρόσθετο τροφίμων ή η χρήση ενός προσθέτου μπορεί να έχει και πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα σύμφωνα με τα ως άνω κριτήρια. Άρα σε τελική ανάλυση τα υπέρ και τα κατά 
πρέπει να συνυπολογίζονται. Ο όρος "με δυσανεξία" είναι περιεκτικότερος του "με αλλεργία", 
διότι εμπεριέχει εκείνους που έχουν δυσκολίες να χωνεύσουν ορισμένα πρόσθετα καθώς και 
εκείνους που εμφανίζουν συγκεκριμένη αλλεργική αντίδραση.

Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 64
Άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο (γ)

(γ) αύξηση της δυνατότητας τήρησης της 
ποιότητας ή της σταθερότητας ενός 
τροφίμου ή βελτίωση των οργανοληπτικών 
του ιδιοτήτων, υπό τον όρο ότι η φύση, η 
σύσταση ή η ποιότητα του τροφίμου δεν 
μεταβάλλονται κατά τρόπο που να 
παραπλανεί τον καταναλωτή·

(γ) αύξηση της δυνατότητας τήρησης της 
ποιότητας ή της σταθερότητας ενός 
τροφίμου ή βελτίωση των οργανοληπτικών 
του ιδιοτήτων, υπό τον όρο ότι η φύση, η 
σύσταση ή η ποιότητα του τροφίμου δεν 
μεταβάλλονται κατά τρόπο που να 
παραπλανεί τον καταναλωτή· εδώ 
περιλαμβάνονται επί παραδείγματι η 
φρεσκάδα, η ποιότητα των συστατικών 
που χρησιμοποιούνται, το πόσο φυσικό 
είναι το προϊόν και η περιεκτικότητά του 
σε φρούτα και λαχανικά·

Or. en

Τροπολογία: David Martin, Åsa Westlund

Τροπολογία 65
Άρθρο 5, παράγραφος 3 α (νέα)

3 α. Τη εξαιρέσει γνώσεως και 
πληροφοριών του ιδιοκτήτη που 
ενδείκνυται να τηρούνται εμπιστευτικές, η 
έγκριση προσθέτου τροφίμων θα 
παραπέμπει ρητώς και κατά τρόπο 
διαφανή στο πώς λαμβάνονται υπόψη τα 
κριτήρια που ορίζονται στις παραγράφους 
1 έως 3 και θα εξηγεί πού βασίζεται η 
τελική απόφαση.

Or. en



AM\656334EL.doc 23/62 PE 386.367v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Αυξάνει τον ανοικτό χαρακτήρα και τη διαφάνεια της έγκρισης των προσθέτων ορίζοντας ότι 
δηλώνεται δημοσία το πώς η έγκριση πληροί τους όρους που θέτει η πρόταση.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 66
Άρθρο 5, παράγραφος 3 α (νέα)

3 α. Τη εξαιρέσει γνώσεως και 
πληροφοριών του ιδιοκτήτη που 
ενδείκνυται να τηρούνται εμπιστευτικές, η 
έγκριση προσθέτου τροφίμων θα 
παραπέμπει ρητώς και κατά τρόπο 
διαφανή στο πώς λαμβάνονται υπόψη τα 
κριτήρια που ορίζονται στις παραγράφους 
1 έως 3 και θα εξηγεί πού βασίζεται η 
τελική απόφαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυξάνει τον ανοικτό χαρακτήρα και τη διαφάνεια της έγκρισης των προσθέτων ορίζοντας ότι 
δηλώνεται δημοσία το πώς η έγκριση πληροί τους όρους που θέτει η πρόταση.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 67
Άρθρο 6, στοιχείο (α)

(α) την αντικατάσταση ζαχάρων για την 
παραγωγή τροφίμων μειωμένων θερμίδων, 
τροφίμων που δεν προκαλούν τερηδόνα ή 
τροφίμων χωρίς προσθήκη ζάχαρης·

(α) την αντικατάσταση ζαχάρων για την 
παραγωγή τροφίμων μειωμένων θερμίδων, 
τροφίμων που δεν προκαλούν τερηδόνα, 
τροφίμων μειωμένης περιεκτικότητας σε 
σάκχαρα ή τροφίμων χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης·

Or. en

Αιτιολόγηση

1. Προς επίτευξη συνέπειας με τον κανονισμό 1924/2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς 
διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα, ο οποίος επιτρέπει ισχυρισμό "μειωμένη 
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περιεκτικότητα σε σάκχαρα".
2. Προς επίτευξη σαφήνειας δικαίου πρέπει να ενσωματωθεί ορισμός τροφίμου μειωμένης 
περιεκτικότητας σε σάκχαρα στη νομοθεσία.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Bart Staes

Τροπολογία 68
Άρθρο 6, στοιχείο (β)

(β) την παράταση του χρόνου διατήρησης 
χάρις στην αντικατάσταση των ζαχάρων·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράταση του χρόνου διατήρησης δεν αποτελεί τον κύριο σκοπό για τον οποίο γίνεται χρήση 
γλυκαντικών και δεν καλύπτεται από τον ορισμό των γλυκαντικών που δίδεται στο Παράρτημα 
Ι. Εάν τα γλυκαντικά χρησιμοποιούνται για παράταση του χρόνου διατήρησης, πρέπει να 
εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 69
Άρθρο 6, στοιχείο (β)

(β) την παράταση του χρόνου διατήρησης 
χάρις στην αντικατάσταση των ζαχάρων·

(β) την παράταση του χρόνου διατήρησης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αντικατάσταση σακχάρων με συστατικά υποκαταστάσεως δεν θα παρατείνει πάντοτε τον 
χρόνο διατήρησης.

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 70
Άρθρο 6, στοιχείο (β)

(β) την παράταση του χρόνου διατήρησης 
χάρις στην αντικατάσταση των ζαχάρων·

(β) την παράταση του χρόνου διατήρησης·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η αντικατάσταση σακχάρων από γλυκαντικές ουσίες δεν παρατείνει αφ´ εαυτής τη διάρκεια του 
χρόνου διατήρησης.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Bart Staes

Τροπολογία 71
Άρθρο 7

Ένα πρόσθετο τροφίμων μπορεί να 
καταχωριστεί στον κοινοτικό κατάλογο του 
παραρτήματος ΙΙ για τη λειτουργική 
κατηγορία των χρωστικών ουσιών μόνο εάν, 
εκτός από το ότι εξυπηρετεί έναν ή 
περισσότερους από τους σκοπούς του 
άρθρου 5 παράγραφος 2, εξυπηρετεί επίσης 
έναν ή περισσότερους από τους 
ακόλουθους σκοπούς:

Ένα πρόσθετο τροφίμων μπορεί να 
καταχωριστεί στον κοινοτικό κατάλογο του 
παραρτήματος ΙΙ για τη λειτουργική 
κατηγορία των χρωστικών ουσιών μόνο εάν, 
εκτός από το ότι εξυπηρετεί έναν ή 
περισσότερους από τους σκοπούς του 
άρθρου 5 παράγραφος 2, εξυπηρετεί επίσης
την αποκατάσταση της αρχικής μορφής 
τροφίμου του οποίου το χρώμα 
επηρεάστηκε από τη μεταποίηση, την 
αποθήκευση, τη συσκευασία και τη 
διανομή, όπου ενδεχομένως υπέστη βλάβη 
η οπτική του εμφάνιση χωρίς όμως να 
παραπλανά τους καταναλωτές οδηγώντας 
τους να σκεφθούν ότι το τρόφιμο είναι 
φρεκότερο ή ολιγότερο έντονα 
μεταποιημένο από ό,τι είναι.

(α) την αποκατάσταση της αρχικής 
μορφής τροφίμου του οποίου το χρώμα 
επηρεάστηκε από τη μεταποίηση, την 
αποθήκευση, τη συσκευασία και τη 
διανομή, όπου ενδεχομένως υπέστη βλάβη 
η οπτική του εμφάνιση·
(β) τη βελτίωση της οπτικής 
ελκυστικότητας τροφίμου·
(γ) την πρόσδοση χρώματος σε τρόφιμα 
που διαφορετικά θα ήταν άχρωμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση χρωστικών ουσιών δεν θα παραπλανά τους καταναλωτές καθιστώντας οπτικά 
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ελκυστικό ένα "μη ελκυστικό" τρόφιμο, δίδοντας την εσφαλμένη εντύπωση ότι έχουν 
χρησιμοποιηθεί ορισμένα συστατικά ή οδηγώντας τους καταναλωτές στο να πιστεύουν ότι ένα 
έντονα μεταποιημένο τρόφιμο είναι φυσικότερο ή φρεσκότερο από ό,τι πράγματι είναι. 

Τροπολογία: Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 72
Άρθρο 7, στοιχεία (β) και (γ)

(β) τη βελτίωση της οπτικής ελκυστικότητας 
τροφίμου·

(β) τη βελτίωση της οπτικής ελκυστικότητας 
τροφίμου, π.χ. συμβάλλοντας στον 
προσδιορισμό γεύσεων που συνήθως 
σχετίζονται με ιδιαίτερα τρόφιμα ή 
προσδίδοντας χρώμα σε τρόφιμα που 
άλλως θα ήταν άχρωμα.

(γ) την πρόσδοση χρώματος σε τρόφιμα 
που διαφορετικά θα ήταν άχρωμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υφιστάμενη οδηγία για τις χρωστικές ουσίες επιτρέπει τη χρήση χρωστικών ουσιών για να 
βοηθείται ο προσδιορισμός γεύσεων που συνήθως σχετίζονται με ιδιαίτερα τρόφιμα και να 
προσδίδεται χρώμα σε τρόφιμα που άλλως θα ήταν άχρωμα. Η διάταξη αυτή πρέπει να 
διατηρηθεί στον προτεινόμενο κανονισμό.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 73
Άρθρο 7, στοιχεία (β) και (γ)

(β) τη βελτίωση της οπτικής ελκυστικότητας 
τροφίμου·

(β) τη βελτίωση της οπτικής ελκυστικότητας 
τροφίμου, π.χ. συμβάλλοντας στον 
προσδιορισμό γεύσεων που συνήθως 
σχετίζονται με ιδιαίτερα τρόφιμα ή 
προσδίδοντας χρώμα σε τρόφιμα που 
άλλως θα ήταν άχρωμα.

(γ) την πρόσδοση χρώματος σε τρόφιμα 
που διαφορετικά θα ήταν άχρωμα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η υφιστάμενη οδηγία για τις χρωστικές ουσίες επιτρέπει τη χρήση χρωστικών ουσιών για να 
βοηθείται ο προσδιορισμός γεύσεων που συνήθως σχετίζονται με ιδιαίτερα τρόφιμα και να 
προσδίδεται χρώμα σε τρόφιμα που άλλως θα ήταν άχρωμα. Η διάταξη αυτή πρέπει να 
διατηρηθεί στον προτεινόμενο κανονισμό.

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 74
Άρθρο 7, στοιχεία (β) και (γ)

(β) τη βελτίωση της οπτικής ελκυστικότητας 
τροφίμου·

(β) τη βελτίωση της οπτικής ελκυστικότητας 
τροφίμου, π.χ. συμβάλλοντας στον 
προσδιορισμό γεύσεων που συνήθως 
σχετίζονται με ιδιαίτερα τρόφιμα ή 
προσδίδοντας χρώμα σε τρόφιμα που 
άλλως θα ήταν άχρωμα.

(γ) την πρόσδοση χρώματος σε τρόφιμα 
που διαφορετικά θα ήταν άχρωμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υφιστάμενη οδηγία για τις χρωστικές ουσίες επιτρέπει τη χρήση χρωστικών ουσιών για να 
βοηθείται ο προσδιορισμός γεύσεων που συνήθως σχετίζονται με ιδιαίτερα τρόφιμα και να 
προσδίδεται χρώμα σε τρόφιμα που άλλως θα ήταν άχρωμα. Έχει μεγάλη σημασία να 
διατηρηθεί αυτή η διάταξη στον προτεινόμενο κανονισμό.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Bart Staes

Τροπολογία 75
Άρθρο 7 α (νέο)

Άρθρο 7 α
Ειδικές προϋποθέσεις για ενισχυτικά 

γεύσεως
Πρόσθετο τροφίμων μπορεί να εγκρίνεται 
ως ενισχυτικό γεύσεως μόνον εάν:
(α) αποδεικνύεται σαφώς η τεχνολογική 
ανάγκη και το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν 
μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση 
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καρυκευμάτων·
(β) δεν παραπλανά τον καταναλωτή 
οδηγώντας τον να νομίσει ότι προς 
επίτευξη της γεύσεως του τροφίμου έχουν 
χρησιμοποιηθεί καρυκεύματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση ενισχυτικών γεύσεως δεν επιτρέπεται να παραπλανά τους καταναλωτές. Δεν θα 
εγκρίνεται προς μείωση της ποσότητας (ακριβότερων) καρυκευμάτων σε μεταποιημένο τρόφιμο.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 76
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Τα πρόσθετα τροφίμων μπορούν να 
καταχωριστούν σε μια από τις λειτουργικές 
κατηγορίες του παραρτήματος Ι βάσει της 
βασικής τεχνολογικής λειτουργίας του 
προσθέτου τροφίμων.

1. Τα πρόσθετα τροφίμων μπορούν να 
καταχωριστούν σε μια από τις λειτουργικές 
κατηγορίες του παραρτήματος Ι βάσει της 
βασικής λειτουργίας του προσθέτου 
τροφίμων και μπορούν να 
χρησιμοποιούνται μόνον ένεκα αυτής της 
λειτουργίας.

Η απόδοση ενός προσθέτου τροφίμων σε 
μια λειτουργική κατηγορία δεν αποκλείει 
τη χρήση του για πολλές λειτουργίες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η σύνδεση ανάμεσα στα πρόσθετα και τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται η 
οποία γίνεται στην οδηγία 95/2/ΕΚ πρέπει να περιληφθεί και στον νέο κανονισμό για να 
αποφευχθεί η κακή χρήση των ουσιών αυτών και η έλλειψη ασφάλειας δικαίου Επιπροσθέτως 
το 'τεχνολογικής' εδώ είναι απλώς παραπλανητικό.

Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 77
Άρθρο 8, παράγραφος 2

2. Όπου είναι αναγκαίο, ως αποτέλεσμα της 2. Όπου είναι αναγκαίο, ως αποτέλεσμα της 
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επιστημονικής προόδου ή της τεχνολογικής 
ανάπτυξης, μπορούν να προστεθούν 
επιπλέον λειτουργικές κατηγορίες στο 
παράρτημα Ι, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 
2.

επιστημονικής προόδου ή της τεχνολογικής 
ανάπτυξης, μπορούν να προστεθούν 
επιπλέον λειτουργικές κατηγορίες στο 
παράρτημα Ι

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία χρειάζεται για να παραμένει στο πλαίσιο της συναπόφασης οιαδήποτε 
τροποποίηση των Παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 78
Άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχεία (α) και (β)

(α) η ονομασία του προσθέτου τροφίμων και 
ο αριθμός του Ε, εφόσον του έχει αποδοθεί·

(α) η ονομασία του προσθέτου τροφίμων, η 
ομάδα προσθέτων και ο αριθμός Ε, εφόσον 
του έχει αποδοθεί·

(β) τα τρόφιμα στα οποία μπορεί να 
προστεθεί το πρόσθετο τροφίμων·

(β) τα τρόφιμα και/ή πρόσθετα τροφίμων 
και/ή ένζυμα τροφίμων και/ή αρτύματα 
τροφίμων στα οποία μπορεί να προστεθεί το 
πρόσθετο τροφίμων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Άρθρο 9.2 (α): Στον κοινοτικό κατάλογο πρέπει να είναι πλήρεις οι πληροφορίες όσον αφορά 
τα πρόσθετα που εγγράφονται εμφαίνοντας το όνομα του προσθέτου, την ομάδα προσθέτων και 
τον αριθμό E.
Άρθρο 9.2 (β): Διόρθωση προς επίτευξη συνέπειας, διότι το άρθρο 9.2 παραπέμπει σε πρόσθετα στο 
Παράρτημα II (πρόσθετα σε τρόφιμα) καθώς και στο Παράρτημα III (πρόσθετα σε 
πρόσθετα/ένζυμα/αρτύματα).

Τροπολογία: Kathy Sinnott

Τροπολογία 79
Άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο (δ α) (νέο)

(δ α) τα λοιπά πρόσθετα τροφίμων που δεν 
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε 
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συνδυασμό με το πρόσθετο τροφίμων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερικά πρόσθετα αντιδρούν και δημιουργούν νέα ένωση, η οποία έχει διαφορετικές ιδιότητες 
και συνεπαγωγές για την υγεία των ανθρώπων ή το περιβάλλον από ό,τι οι δύο ουσίες 
συνιστώσες της. Εάν τούτο έχει επιβλαβές ή τοξικό αποτέλεσμα, ο συνδυασμός των προσθέτων 
τροφίμων πρέπει να σημειώνεται στα Παραρτήματα.

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 80
Άρθρο 10, παράγραφος 2

2. Όπου ενδείκνυται, δεν καθορίζονται 
ανώτατα επίπεδα χρήσης για ένα πρόσθετο 
τροφίμων (quantum satis). Στην περίπτωση 
αυτή, το πρόσθετο τροφίμων 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με την ορθή 
πρακτική παρασκευής, σε επίπεδο όχι 
υψηλότερο από το αναγκαίο για την 
επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και 
υπό τον όρο ότι δεν παραπλανείται ο 
καταναλωτής.

2. Όπου ενδείκνυται, δεν καθορίζονται 
ανώτατα επίπεδα χρήσης για ένα πρόσθετο 
τροφίμων (quantum satis). Στην περίπτωση 
αυτή, το πρόσθετο τροφίμων 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον ορισμό 
που υπάρχει στο άρθρο 3(2)(ζ β).

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε παρατηρήσεις σχετικά με το άρθρο 3.2, ορισμοί. Πρέπει να υπάρχει διασταυρούμενη 
παραπομπή στο άρθρο αυτό και τον προτεινόμενο ορισμό του “Quantum Satis” και πρέπει να 
επέλθει η αντίστοιχη τροποποίηση.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 81
Άρθρο 10, παράγραφος 3

3. Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης για πρόσθετα 
τροφίμων που αναφέρονται στο παράρτημα 
ΙΙ ισχύουν για έτοιμα προς κατανάλωση 
τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

3. Τα ανώτατα επίπεδα χρήσης για πρόσθετα 
τροφίμων που αναφέρονται στο παράρτημα 
ΙΙ ισχύουν για έτοιμα προς κατανάλωση 
τρόφιμα, ενδεχομένως και σε αραιωμένη 
κατάσταση, σύμφωνα με τις οδηγίες 
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χρήσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην παραγωγή χρησιμοποιούνται επίσης αραιωμένα πρόσθετα τροφίμων, τα οποία και πρέπει 
να ληφθούν υπόψη.

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 82
Άρθρο 11

Ένα πρόσθετο τροφίμων που εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003 μπορεί να συμπεριληφθεί 
στους κοινοτικούς καταλόγους των 
παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος 
κανονισμού μόνο ύστερα από έγκρισή του 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 4, 
παράγραφοι 1 και 2 ένα πρόσθετο τροφίμων 
που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 μπορεί να 
τεθεί στην αγορά και να χρησιμοποιηθεί σε 
τρόφιμα μόνον εάν καλύπτεται από έγκριση 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 θα υιοθετηθεί διαδικασία ‘μία πόρτα ένα 
κλειδί’ για την έγκριση τροφίμων και συστατικών τροφίμων που προέρχονται από γενετικώς 
τροποποιημένους οργανισμούς.  Η απαίτηση να εγκρίνεται πρόσθετο τροφίμων που παράγεται 
από γενετικώς τροποποιημένο οργανισμό σύμφωνα με τον κανονισμό 1829/2003 πριν να 
μπορεί να αποτιμηθεί για εγγραφή του στα Παραρτήματα I και II του προτεινόμενου 
κανονισμού για τα πρόσθετα τροφίμων φαίνεται να αντιβαίνει σε αυτή την προσέγγιση· μπορεί 
επίσης να έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει το πρόσθετο να υποστεί δύο χωριστές διαδικασίες 
έγκρισης.  Τούτο θα ήταν υπερβολικά γραφειοκρατικό και θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
καθυστερήσεις.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Bart Staes

Τροπολογία 83
Άρθρο 11

Ένα πρόσθετο τροφίμων που εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003 μπορεί να συμπεριληφθεί 

Ένα πρόσθετο τροφίμων που προέρχεται 
από ΓΤΟ, παράγεται με τη βοήθεια ΓΤΟ ή 
παράγεται από ΓΤΟ ή εμπίπτει στο πεδίο 
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στους κοινοτικούς καταλόγους των 
παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος
κανονισμού μόνο ύστερα από έγκρισή του 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003.

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003 μπορεί να συμπεριληφθεί 
στους κοινοτικούς καταλόγους των 
παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος 
κανονισμού μόνο ύστερα από έγκρισή του 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003. Φέρει σαφή 
σήμανση που εμφαίνει τις λέξεις 
"παράγεται από ΓΤΟ"ή "προέρχεται από 
ΓΤΟ" δίπλα στην επωνυμία του ή στον 
αριθμό E.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόσθετα τροφίμων που προέρχονται από ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους 
οργανισμούς ή μικροοργανισμούς πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση περί τούτου για να 
υπάρχουν εχέγγυα για την ελευθερία των καταναλωτών να επιλέγουν.

Τροπολογία: Pilar Ayuso

Τροπολογία 84
Άρθρο 11

Ένα πρόσθετο τροφίμων που εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003 μπορεί να συμπεριληφθεί 
στους κοινοτικούς καταλόγους των 
παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος 
κανονισμού μόνο ύστερα από έγκρισή του 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 4, 
παράγραφοι 1 και 2 πρόσθετο τροφίμων 
που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 μπορεί να 
τεθεί στην αγορά και να χρησιμοποιηθεί σε 
τρόφιμα μόνον εάν καλύπτεται από έγκριση 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 θα υιοθετηθεί διαδικασία ‘μία πόρτα ένα 
κλειδί’ για την έγκριση τροφίμων και συστατικών τροφίμων που προέρχονται από γενετικώς 
τροποποιημένους οργανισμούς.  Η απαίτηση να εγκρίνεται πρόσθετο τροφίμων που παράγεται 
από γενετικώς τροποποιημένο οργανισμό σύμφωνα με τον κανονισμό 1829/2003 πριν να 
μπορεί να αποτιμηθεί για εγγραφή του στα Παραρτήματα I και II του προτεινόμενου 
κανονισμού για τα πρόσθετα τροφίμων φαίνεται να αντιβαίνει σε αυτή την προσέγγιση· μπορεί 
επίσης να έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει το πρόσθετο να υποστεί δύο χωριστές διαδικασίες 
έγκρισης.  Τούτο θα ήταν υπερβολικά γραφειοκρατικό και θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
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καθυστερήσεις.  
Πρέπει να εξασφαλίζεται απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση προσθέτων τροφίμων που 
είναι παράγωγα ΓΤΟ σύμφωνα με την προσέγγιση 'μία πόρτα ένα κλειδί' που προβλέπεται 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ήτοι όταν απαιτείται αξιολόγηση για έγκριση 
δυνάμει τόσο του κανονισμού 1829/2003/ΕΚ όσο και του παρόντος κανονισμού εκτελούνται 
αμφότερες από κοινού δυνάμει μίας ενιαίας αποτίμησης ΕΑΑΤ αντί να ακολουθούνται δύο 
χωριστές διαδικασίες έγκρισης.

Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 85
Άρθρο 13

Πρόσθετα τροφίμων δεν χρησιμοποιούνται 
σε μη μεταποιημένα τρόφιμα, εκτός εάν η 
χρήση αυτή προβλέπεται ρητώς στο 
παράρτημα ΙΙ.  

Πρόσθετα τροφίμων δεν χρησιμοποιούνται 
σε μη μεταποιημένα τρόφιμα, εκτός εάν η 
χρήση αυτή προβλέπεται ρητώς στο 
παράρτημα ΙΙ. Πρόσθετα δεν 
χρησιμοποιούνται σε μη μεταποιημένα 
τρόφιμα για να τα καταστήσουν οπτικώς 
ελκυστικότερα ή για να παραπλανήσουν 
τον καταναλωτή καθ' οιονδήποτε τρόπο 
όσον αφορά τη φρεσκάδα τους ή τη 
διατροφική τους ποιότητα.

Or. en

Τροπολογία: Carl Schlyter, Bart Staes

Τροπολογία 86
Άρθρο 14

Χρωστικές και γλυκαντικές ουσίες δεν 
χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα για βρέφη και 
μικρά παιδιά, όπως αναφέρονται στην 
οδηγία 89/398/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένων 
διαιτητικών τροφίμων για βρέφη και μικρά 
παιδιά για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, 
εκτός εάν προβλέπεται ρητώς στο 
παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Χρωστικές και γλυκαντικές ουσίες δεν 
χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα για βρέφη και 
μικρά παιδιά ηλικίας έως 12 ετών και σε 
τρόφιμα που εμπίπτουν στο πεδίο της 
οδηγίας 89/398/ΕΟΚ, 
συμπεριλαμβανομένων διαιτητικών 
τροφίμων για βρέφη και μικρά παιδιά για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, εκτός εάν 
προβλέπεται ρητώς στο παράρτημα ΙΙ του 
παρόντος κανονισμού.

Χρωστικές ουσίες δεν χρησιμοποιούνται 
για τρόφιμα η εμπορία των οποίων 
απευθύνεται ειδικά στα παιδιά.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τα παιδιά παραπλανώνται ευκολότερα από τρόφιμα που εμπεριέχουν χρωστικές και 
γλυκαντικές ουσίες. Τούτο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν εγκρίνονται αυτά τα πρόσθετα 
σύμφωνα με τα κριτήρια που δίδονται στο άρθρο 5.

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 87
Άρθρο 16, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

(β) σε τρόφιμο στο οποίο έχει προστεθεί 
άρτυμα, όταν το πρόσθετο τροφίμων:

(β) σε τρόφιμο στο οποίο έχει προστεθεί 
πρόσθετο τροφίμων, ένζυμο τροφίμων ή 
άρτυμα, όταν το πρόσθετο τροφίμων:

(i) επιτρέπεται στο άρτυμα σε συμμόρφωση 
με τον παρόντα κανονισμό·

(i) επιτρέπεται στο πρόσθετο τροφίμων, το 
ένζυμο τροφίμων ή το άρτυμα σε 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό·

(ii) έχει μεταφερθεί στο τρόφιμο μέσω του 
προσθέτου τροφίμων, του ενζύμου 
τροφίμων ή του αρτύματος·

(iii) δεν έχει τεχνολογική λειτουργία στο 
τελικό τρόφιμο·

(iii) δεν έχει τεχνολογική λειτουργία στο 
τελικό τρόφιμο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 16.1(β) πρέπει να περιλαμβάνει πρόσθετα που χρησιμοποιούνται σε πρόσθετα και 
ένζυμα (και αρτύματα).

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 88
Άρθρο 16, παράγραφος 4

4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η 
παρουσία γλυκαντικού έντονης γλυκαντικής 
ικανότητας επιτρέπεται σε σύνθετο τρόφιμο 
χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, σε σύνθετο 
τρόφιμο μειωμένης θερμιδικής αξίας, σε 
σύνθετα διαιτητικά τρόφιμα που 
προορίζονται για ολιγοθερμιδικές δίαιτες και 

4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η 
παρουσία γλυκαντικού επιτρέπεται μόνον σε 
σύνθετο τρόφιμο χωρίς την προσθήκη 
σακχάρων, σε σύνθετο τρόφιμο μειωμένης 
θερμιδικής αξίας, σε σύνθετα διαιτητικά 
τρόφιμα που προορίζονται για 
ολιγοθερμιδικές δίαιτες και σε σύνθετα 
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σε σύνθετα τρόφιμα μακράς διαρκείας, υπό 
τον όρο ότι το γλυκαντικό έντονης 
γλυκαντικής ικανότητας επιτρέπεται σε ένα 
από τα συστατικά του σύνθετου τροφίμων.

τρόφιμα μακράς διαρκείας, υπό τον όρο ότι 
το γλυκαντικό επιτρέπεται σε ένα από τα 
συστατικά του σύνθετου τροφίμων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 16.1 επιτρέπει την ιδιαίτερη παρουσία προσθέτων τροφίμων υπό ειδικές 
προϋποθέσεις σύμφωνα με την αρχή της μεταφοράς. Όσον αφορά τα γλυκαντικά, αυτή η αρχή 
της μεταφοράς περιορίζεται σε ακόμη ειδικότερες συνθήκες, όπως δηλώνεται στο άρθρο 16.4 
(και όπως ορίζεται επί του παρόντος στο άρθρο 2 α της οδηγίας 94/35/ΕΚ για τα γλυκαντικά 
που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα).
Ωστόσο για λόγους σαφήνειας και προς αποφυγή οιωνδήποτε διαφορών στην ερμηνεία της 
προτεινόμενης διατάξεως πρέπει να προστεθεί το 'μόνον' στην παράγραφο 4 του άρθρου 16.

Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 89
Άρθρο 17, εισαγωγική πρόταση

Όπου ενδείκνυται, μπορεί να αποφασιστεί, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 28 παράγραφος 2, κατά πόσον:

Όπου ενδείκνυται, μπορεί να αποφασιστεί, 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με 
έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 28 
παράγραφος 2 α, κατά πόσον:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία χρειάζεται για να καταστεί το κείμενο συμβατό με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης περί επιτροπολογίας.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 90
Άρθρο 19

Επισήμανση προσθέτων τροφίμων που δεν 
προορίζονται για πώληση στον τελικό 

καταναλωτή

Πληροφόρηση που παρέχεται για πρόσθετα 
τροφίμων και παρασκευάσματα προσθέτων 
τροφίμων που δεν προορίζονται για πώληση 

στον τελικό καταναλωτή 
Πρόσθετα τροφίμων που δεν προορίζονται 
για πώληση στον τελικό καταναλωτή, είτε 
πωλούνται χωριστά είτε ανάμικτα μεταξύ 

1. Με την επιφύλαξη οιωνδήποτε άλλων 
απαιτήσεων περί σημάνσεως που 
προβλέπονται στη νομοθεσία της ΕΕ ή 
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τους ή/ και με συστατικά όπως ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 
2000/13/ΕΚ, μπορούν να διατεθούν στην 
αγορά μόνο εάν η συσκευασία ή ο 
περιέκτης τους φέρουν τις πληροφορίες 
που προβλέπονται στα άρθρα 20 έως 23 
του παρόντος κανονισμού, οι οποίες πρέπει 
να είναι ευδιάκριτες, ευανάγνωστες και 
ανεξίτηλες.

λεπτομερέστερων ή εκτενέστερων νόμων, 
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων 
που αφορούν μέτρα και σταθμά ή ισχύουν 
για την παρουσίαση, ταξινόμηση, 
συσκευασία και σήμανση επικινδύνων 
ουσιών και παρασκευασμάτων ή ισχύουν 
για τη μεταφορά αυτών των ουσιών 
πρόσθετα τροφίμων και παρασκευάσματα 
προσθέτων τροφίμων που δεν προορίζονται 
για πώληση στον τελικό καταναλωτή, 
- είτε πωλούνται χωριστά- είτε ανάμικτα 
μεταξύ τους 
μπορούν να διατεθούν στην αγορά μόνο εάν 
τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος 
άρθρου.
2. Η συσκευασία ή οι περιέκτες, ή στην 
περίπτωση παράδοσης ποσότητας χύμα τα 
συνοδευτικά έγγραφα παρέχουν τις εξής 
πληροφορίες όσον αφορά τα πρόσθετα 
τροφίμων που προορίζεται να επιτελέσουν 
λειτουργία στο τρόφιμο εντός του οποίου 
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν:

(α) την ονομασία ή/και τον αριθμό E που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό· ή
(β) εάν δεν υπάρχει ονομασία ή/ και 
αριθμός Ε όπως αναφέρεται στο σημείο α), 
περιγραφή του προσθέτου τροφίμων, 
επαρκώς ακριβή για τη διάκρισή του από 
προϊόντα με τα οποία ενδέχεται να υπάρξει 
σύγχυση.
Οσάκις τα πρόσθετα τροφίμων ή τα 
παρασκευάσματα προσθέτων τροφίμων 
πωλούνται αναμεμειγμένα μεταξύ τους, οι 
πληροφορίες που προβλέπονται στο σημείο 
(α) ή (β) δίδονται για έκαστο πρόσθετο 
τροφίμων, κατά φθίνουσα σειρά του 
ποσοστού του κατά βάρος στο συνολικό 
βάρος.
3. Επιπροσθέτως παρέχονται οι εξής 
πληροφορίες είτε επί της συσκευασίας ή 
του περιέκτη είτε στα έγγραφα που 
σχετίζονται με το προϊόν και πρέπει να 
υποβάλλονται κατά ή πριν από την 
παράδοση:
(α) ένδειξη ότι το προϊόν είναι κατάλληλο 
για κατανάλωση/χρήση από τον άνθρωπο 



AM\656334EL.doc 37/62 PE 386.367v01-00

EL

στα τρόφιμα ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως πρόσθετο τροφίμων·
(β) το όνομα ή την εμπορική επωνυμία και 
τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή του 
συσκευαστή ή ενός πωλητή 
εγκατεστημένου στο εσωτερικό της 
Κοινότητας·
(γ) σήμα αναγνώρισης της παρτίδας ή του 
φορτίου·
(δ) εάν χρειάζεται, τους ειδικούς όρους 
αποθήκευσης και χρήσης·
(ε) τις οδηγίες χρήσης, εάν η παράλειψη 
αυτών αποκλείει την κατάλληλη χρήση του 
προσθέτου τροφίμων·
(στ) επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τη 
σύνθεση του προσθέτου τροφίμων ή του 
παρασκευάσματος προσθέτου τροφίμων 
για να δίδεται δυνατότητα στον χρήστη να 
συμμορφώνεται με τα όρια ποσότητας στα 
τρόφιμα· όταν το ίδιο όριο ποσότητας 
ισχύει για μια ομάδα συστατικών που 
χρησιμοποιούνται μεμονωμένα ή σε 
συνδυασμό, μπορεί να δίνεται το 
συνδυασμένο ποσοστό ως ενιαίο μέγεθος·
το όριο ποσότητας εκφράζεται είτε 
αριθμητικά είτε με την αρχή «quantum 
satis»·
(ζ) την καθαρή ποσότητα·
(η) επαρκείς πληροφορίες για να δίδεται η 
δυνατότητα στον χρήστη να 
συμμορφώνεται με την οδηγία 2000/13/ΕΚ, 
ιδιαίτερα με τις διατάξεις σχετικά με τη 
σήμανση αλλεργιογόνων.
4. Οι πληροφορίες τις οποίες προβλέπει το 
παρόν άρθρο μπορούν να εμφανίζονται 
απλώς στα έγγραφα που αφορούν το 
φορτίο, τα οποία πρέπει να υποβάλλονται 
κατά ή πριν από την παράδοση, υπό τον 
όρο ότι σε ευδιάκριτο μέρος της 
συσκευασίας ή του περιέκτη του εν λόγω 
προϊόντος εμφανίζεται η ένδειξη 
«προορίζεται για την παρασκευή τροφίμων 
και όχι για λιανική πώληση».
5. Οι πληροφορίες που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο διατυπώνονται σε γλώσσα 
εύκολα κατανοητή από τους αγοραστές. Το 
κράτος μέλος στου οποίου την αγορά 
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διατίθεται το προϊόν, μπορεί, σύμφωνα με 
τη Συνθήκη, να ορίσει εντός της 
επικράτειάς του ότι οι εν λόγω 
πληροφορίες παρέχονται κατόπιν αιτήσεως 
σε μια ή περισσότερες από τις επίσημες 
γλώσσες, προσδιοριζόμενη από το εν λόγω 
κράτος μέλος. Τούτο δεν απαγορεύει οι 
πληροφορίες αυτές να παρέχονται σε 
πλείονες γλώσσες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να επιτυγχάνεται ότι η σήμανση για συναλλαγές επιχείρηση με επιχείρηση είναι σαφής και 
μπορεί να λειτουργεί.

Τροπολογία: Bogusław Sonik

Τροπολογία 91
Άρθρο 19

Επισήμανση προσθέτων τροφίμων που δεν 
προορίζονται για πώληση στον τελικό 

καταναλωτή

Πληροφόρηση που παρέχεται για πρόσθετα 
τροφίμων που δεν προορίζονται για πώληση 

στον τελικό καταναλωτή 
Πρόσθετα τροφίμων που δεν προορίζονται 
για πώληση στον τελικό καταναλωτή, είτε 
πωλούνται χωριστά είτε ανάμικτα μεταξύ 
τους ή/ και με συστατικά όπως ορίζονται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 
2000/13/ΕΚ, μπορούν να διατεθούν στην 
αγορά μόνο εάν η συσκευασία ή ο 
περιέκτης τους φέρουν τις πληροφορίες 
που προβλέπονται στα άρθρα 20 έως 23 
του παρόντος κανονισμού, οι οποίες πρέπει 
να είναι ευδιάκριτες, ευανάγνωστες και 
ανεξίτηλες.

1. Με την επιφύλαξη οιωνδήποτε άλλων 
απαιτήσεων περί σημάνσεως τροφίμων 
που προβλέπονται στην κοινοτική 
νομοθεσία πρόσθετα τροφίμων που δεν 
προορίζονται για πώληση στον τελικό 
καταναλωτή, είτε πωλούνται
- χωριστά,
- είτε ανάμικτα μεταξύ τους ή
- ανάμεικτα με άλλες ουσίες, υλικά ή 
συστατικά τροφίμων που 
χρησιμοποιούνται για επιμήκυνση του 
χρόνο αποθήκευσης και διευκόλυνση της 
πώλησης, τυποποίησης, αραίωσης, 
διάλυσης ή προσθήκης τους σε τρόφιμα,
μπορούν να διατεθούν στην αγορά μόνο εάν 
τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος 
άρθρου.
2. Η συσκευασία ή οι περιέκτες ή στην 
περίπτωση παράδοσης ποσότητας χύμα τα 
συνοδευτικά έγγραφα παρέχουν τις εξής 



AM\656334EL.doc 39/62 PE 386.367v01-00

EL

πληροφορίες:
(α) τη λειτουργία που προορίζονται να 
επιτελέσουν στο τρόφιμο,
(i) την ονομασία του πρόσθετου ή τον 
αριθμό E που καθορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό,·ή
(ii) εάν δεν υπάρχει ονομασία ή αριθμός Ε 
όπως ορίζεται στο σημείο (i), περιγραφή 
του προσθέτου τροφίμων, επαρκώς ακριβή 
για τη διάκρισή του από προϊόντα με τα 
οποία ενδέχεται να υπάρξει σύγχυση.
(β) την καθαρή ποσότητα·
(γ) σήμα αναγνώρισης της παρτίδας ή του 
φορτίου·
(δ) οιουσδήποτε ειδικούς όρους 
αποθήκευσης και χρήσης·
(ε) τον ελάχιστο χρόνο διατήρησης.
3. Επιπροσθέτως παρέχονται οι εξής 
πληροφορίες είτε επί της συσκευασίας ή 
του περιέκτη είτε στα έγγραφα που 
σχετίζονται με το προϊόν και πρέπει να 
υποβάλλονται κατά ή πριν από την 
παράδοση:
(α)  το όνομα ή την εμπορική επωνυμία και 
τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή του 
συσκευαστή, ή ενός πωλητή 
εγκατεστημένου στο εσωτερικό της 
Κοινότητας·
(β) τις οδηγίες χρήσης, εάν η παράλειψη 
αυτών αποκλείει την κατάλληλη χρήση του 
προσθέτου τροφίμων·
(γ) ένδειξη ότι το προϊόν είναι κατάλληλο 
για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο 
τροφίμων·
(δ) ένδειξη του ποσοστού εκάστου 
συστατικού που υπόκειται σε όριο επί της 
ποσότητας σε τρόφιμο ή αρμόζουσες 
πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση, ώστε 
να παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη 
να εξασφαλίζει συμμόρφωση προς τις 
κοινοτικές διατάξεις ή, τη ελλείψει αυτών, 
προς τις διατάξεις των κρατών μελών που 
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ισχύουν για το σχετικό τρόφιμο. Οσάκις το 
ίδιο όριο ποσότητας ισχύει για μια ομάδα 
συστατικών που χρησιμοποιούνται 
μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, μπορεί να 
δίνεται το συνδυασμένο ποσοστό ως ενιαίο 
μέγεθος· Το όριο ποσότητας εκφράζεται 
είτε αριθμητικά είτε με την αρχή «quantum 
satis»·
(ε) επαρκείς πληροφορίες για να δίδεται η 
δυνατότητα στον χρήστη να 
συμμορφώνεται με την οδηγία 2000/13/ΕΚ, 
ιδιαίτερα με τις διατάξεις σχετικά με την 
επισήμανση αλλεργιογόνων.
(στ) οσάκις πρόσθετα τροφίμων πωλούνται 
χωριστά ή ανάμικτα μεταξύ τους, οι 
πληροφορίες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2(α)(i) ή (ii) δίδονται για 
έκαστο πρόσθετο τροφίμων, κατά 
φθίνουσα τάξη του ποσοστού του ανά 
συνολικό βάρος.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις περί σημάνσεως των προσθέτων τροφίμων που δεν προορίζονται για πώληση στον 
τελικό καταναλωτή πρέπει να απλουστευθούν. Στην νομοθετική πρόθεση δεν είναι πάντοτε 
σαφές εάν οι πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει των άρθρων 19 έως 23 πρέπει να δίδονται 
εκάστη χωριστά, κατά φθίνουσα τάξη ή από κοινού υπό τη μορφή συνολικού καταλόγου. Τα 
άρθρα 19 έως 23 πρέπει να συγχωνευθούν και παρουσιασθούν κατά σαφέστερο τρόπο. Πέραν 
τούτου το άρθρο 22 ορίζει νέες απαιτήσεις για τη σήμανση των προσθέτων τροφίμων που 
αναμειγνύονται με άλλα συστατικά τροφίμων. Αυτά τα πρόσθετα, τα οποία δεν προορίζονται για 
πώληση στο τελικό καταναλωτή, δεν πρέπει να εμπίπτουν σε διατάξεις που σχετίζονται με τη 
σήμανση των προσθέτων τροφίμων. Οι βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για τη σήμανση 
τελικών τροφίμων συνήθως παρέχονται με συνοδευτικά έγγραφα, όπως είναι οι προδιαγραφές.
Κατά συνέπειαν το άρθρο 22 πρέπει να διαγραφεί. Πρέπει τουλάχιστον να είναι δυνατόν οι 
πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 22 να παρέχονται μόνον με συνοδευτικά 
έγγραφα (σύμφωνα με το άρθρο 21).

Τροπολογία: Bogusław Sonik

Τροπολογία 92
Άρθρο 20

Το άρθρο διαγράφεται
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Or. pl

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση για την τροπολογία στο άρθρο 19.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 93
Άρθρο 20

Το άρθρο διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση για την τροπολογία στο άρθρο 19.

Τροπολογία: Kathy Sinnott

Τροπολογία 94
Άρθρο 20, παράγραφος 1

1. Πρόσθετα τροφίμων που δεν 
προορίζονται για πώληση στον τελικό 
καταναλωτή, είτε πωλούνται χωριστά είτε 
ανάμικτα μεταξύ τους, η συσκευασία ή ο 
περιέκτης τους φέρουν τις ακόλουθες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε πρόσθετο 
τροφίμων:

1. Πρόσθετα τροφίμων που δεν 
προορίζονται για πώληση στον τελικό 
καταναλωτή, είτε πωλούνται χωριστά είτε 
ανάμικτα μεταξύ τους, η συσκευασία ή ο 
περιέκτης τους φέρουν την ονομασία και/ή 
τον αριθμό E που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό σχετικά με κάθε 
πρόσθετο:

(α) την ονομασία ή/και τον αριθμό E που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό· ή
(β) εάν δεν υπάρχει ονομασία ή/ και 
αριθμός Ε όπως αναφέρεται στο σημείο 
(α), περιγραφή του προσθέτου τροφίμων, 
επαρκώς ακριβή για τη διάκρισή του από 
προϊόντα με τα οποία ενδέχεται να υπάρξει 
σύγχυση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η σήμανση προσθέτων χρειάζεται να περιλαμβάνει το συγκεκριμένο όνομα του προσθέτου για 
να εξασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές που επηρεάζονται σοβαρά από συγκεκριμένο πρόσθετο 
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μπορούν να προσδιορίσουν σαφώς εάν είναι παρόν στο προϊόν. Εάν αυτή η σήμανση αφεθεί να 
είναι ασαφής οι καταναλωτές μπορεί να μην έχουν επίγνωση των κινδύνων και να 
αντιμετωπίσουν σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την υγεία τους.

Τροπολογία: Kathy Sinnott

Τροπολογία 95
Άρθρο 20, παράγραφος 2 α (νέα)

2 α. Οσάκις αλλαγή στους όρους χρήσεως 
ενός προσθέτου τροφίμων αυξάνει την 
τοξικότητά του, η συσκευασία ή ο 
περιέκτης του φέρει προειδοποίηση που 
περιγράφει αυτή την αλλαγή όρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι όροι της χρήσης του προσθέτου τροφίμων μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες για την υγεία 
των καταναλωτών. Επί παραδείγματι αλλαγές θερμοκρασίας μπορεί να καταστήσουν μία ουσία 
τοξικότερη. Παράδειγμα η ασπαρτάμη: μελέτες έχουν δείξει ότι όταν θερμανθεί διασπάται σε 
πλείονες ουσίες, από τις οποίες κάποιες (όπως η μεθανόλη) είναι τοξικές.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 96
Άρθρο 21

Το άρθρο διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση για την τροπολογία στο άρθρο 19.

Τροπολογία: Bogusław Sonik

Τροπολογία 97
Άρθρο 21

Το άρθρο διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση για την τροπολογία στο άρθρο 19.

Τροπολογία: Bogusław Sonik

Τροπολογία 98
Άρθρο 22

Το άρθρο διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση για την τροπολογία στο άρθρο 19.

Τροπολογία: Bogusław Sonik

Τροπολογία 99
Άρθρο 23

Το άρθρο διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση για την τροπολογία στο άρθρο 19.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Bart Staes

Τροπολογία 100
Άρθρο 23, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

(γ) τις οδηγίες χρήσης, εάν η παράλειψη 
αυτών αποκλείει την κατάλληλη χρήση του 
προσθέτου τροφίμων·

(γ) τις οδηγίες χρήσης, εάν η παράλειψη 
αυτών εμποδίζει την κατάλληλη χρήση του 
προσθέτου τροφίμων·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η απαίτηση για οδηγίες χρήσεως πρέπει να καταστεί σαφέστερη.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 101
Άρθρο 23, παράγραφος 1, στοιχείο (η α) (νέο)

(η α) την ημερομηνία ελάχιστης 
διατηρησιμότητας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ημερομηνία λήξεως πρέπει να εμφαίνεται όχι μόνον στο σημείο πωλήσεως στον τελικό 
καταναλωτή αλλά εν γένει για να υπάρχουν εχέγγυα μεγίστης προστασίας των καταναλωτών και 
χρηστών.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 102
Άρθρο 23, παράγραφος 2

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
οι πληροφορίες που απαιτούνται στα σημεία 
γ) έως στ) και στο σημείο ζ) της εν λόγω 
παραγράφου, μπορούν να αναφέρονται μόνο 
στα έγγραφα που αφορούν το φορτίο και τα 
οποία υποβάλλονται κατά ή πριν την 
παράδοση, υπό τον όρο ότι η ένδειξη 
«προορίζεται για την παρασκευή τροφίμου 
και όχι για λιανική πώληση» εμφανίζεται σε 
ευδιάκριτο σημείο της συσκευασίας ή του 
περιέκτη του εν λόγω προϊόντος.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
οι πληροφορίες που απαιτούνται στα σημεία 
γ) έως στ) και στο σημείο η α) της εν λόγω 
παραγράφου, μπορούν να αναφέρονται μόνο 
στα έγγραφα που αφορούν το φορτίο και τα 
οποία υποβάλλονται κατά ή πριν την 
παράδοση, υπό τον όρο ότι η ένδειξη 
«προορίζεται για την παρασκευή τροφίμου 
και όχι για λιανική πώληση» εμφανίζεται σε 
ευδιάκριτο σημείο της συσκευασίας ή του 
περιέκτη του εν λόγω προϊόντος.

Or. de

Αιτιολόγηση

 Καθίσταται αναγκαία ως εκ της τροπολογίας στην παράγραφο 1.
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Τροπολογία: David Martin, Åsa Westlund

Τροπολογία 103
Άρθρο 23, παράγραφος 2 α (νέα)

2 α. Κατά παρέκκλιση των περί σημάνσεως 
και παροχής πληροφοριών απαιτήσεων 
των άρθρων 19 έως 22 και της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για 
παραδόσεις ποσοτήτων χύμα όλες οι 
πληροφορίες μπορεί να εμφαίνονται στα 
συνοδευτικά έγγραφα που πρέπει να 
υποβάλλονται κατά ή πριν από την 
παράδοση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση ως έχει επί του παρόντος δεν προβλέπει σε βιομηχανική κλίμακα παράδοση 
προσθέτων σε δεξαμενές, οπότε οι απαιτήσεις για πληροφορίες είναι διαφορετικές από ό,τι στις 
συσκευασίες και τους περιέκτες.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 104
Άρθρο 23, παράγραφος 2 α (νέα)

2 α. Κατά παρέκκλιση των περί σημάνσεως 
και παροχής πληροφοριών απαιτήσεων 
των άρθρων 19 έως 22 και της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για 
παραδόσεις ποσοτήτων χύμα όλες οι 
πληροφορίες μπορεί να εμφαίνονται στα 
συνοδευτικά έγγραφα που πρέπει να 
υποβάλλονται κατά ή πριν από την 
παράδοση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση ως έχει επί του παρόντος δεν προβλέπει σε βιομηχανική κλίμακα παράδοση 
προσθέτων σε δεξαμενές, οπότε οι απαιτήσεις για πληροφορίες είναι διαφορετικές από ό,τι στις 
συσκευασίες και τους περιέκτες.
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Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 105
Άρθρο 24, παράγραφος 1, εισαγωγική πρόταση

1. Με επιφύλαξη της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, 
πρόσθετα τροφίμων που προορίζονται για 
πώληση στον τελικό καταναλωτή μπορούν 
να διατίθενται στην αγορά μόνο όταν η 
συσκευασία τους περιέχει τις ακόλουθες 
πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να είναι 
ευδιάκριτες, ευανάγνωστες και ανεξίτηλες:

1. Με επιφύλαξη της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, 
πρόσθετα τροφίμων που προορίζονται για 
πώληση στον τελικό καταναλωτή μπορούν 
να διατίθενται στην αγορά μόνο όταν η 
συσκευασία τους περιέχει τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις είναι ασαφείς. Η αξία των διατάξεων της οδηγίας περί σημάνσεως έχει 
αποδειχθεί κατά το παρελθόν· οι διατάξεις δεν χρειάζονται επιπρόσθετο γραφειοκρατικό 
συμπλήρωμα.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 106
Άρθρο 24, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

(α) την ονομασία με την οποία πωλείται το 
πρόσθετο τροφίμων· η ονομασία αυτή 
αποτελείται από την ονομασία που 
καθορίζεται από τις κοινοτικές διατάξεις 
που ισχύουν για το εν λόγω πρόσθετο 
τροφίμων και τον αριθμό του Ε·

(α) την ονομασία με την οποία πωλείται το 
πρόσθετο τροφίμων· η ονομασία αυτή 
αποτελείται από την ονομασία που 
καθορίζεται από τις κοινοτικές διατάξεις 
που ισχύουν για το εν λόγω πρόσθετο 
τροφίμων ή τον αριθμό του Ε·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2000/13/ΕΚ για τη σήμανση των τροφίμων στο άρθρο 6 δηλώνει τα συστατικά που 
ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ (πρόσθετα τροφίμων, 
περιλαμβανομένων των γλυκαντικών) "αναφέρονται υποχρεωτικά με το όνομα της κατηγορίας, 
ακολουθούμενο από το ειδικό τους όνομα ή τον αριθμό ΕΚ". Προς επίτευξη συνέπειας, 
ασφάλειας δικαίου και αποφυγή συγχύσεως του καταναλωτή αυτή η νομοθεσία πρέπει να 
συμφωνεί με τις διατάξεις της οδηγίας περί σημάνσεως των τροφίμων.  
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Τροπολογία: Carl Schlyter, Bart Staes

Τροπολογία 107
Άρθρο 24, παράγραφος 3

3. Η επισήμανση ενός επιτραπέζιου 
γλυκαντικού που περιέχει πολυόλες ή/ και 
ασπαρτάμη ή/ και άλας ασπαρτάμης-
ακετοσουλφάμης φέρει τις ακόλουθες 
προειδοποιήσεις:

3.  Η επισήμανση ενός επιτραπέζιου 
γλυκαντικού και άλλου τροφίμου που 
περιέχει πολυόλες ή/ και ασπαρτάμη ή/ και 
άλας ασπαρτάμης-ακετοσουλφάμης φέρει 
τις ακόλουθες προειδοποιήσεις:

(α) πολυόλες: «η υπερβολική κατανάλωση 
μπορεί να έχει υπακτική δράση»·

(α) πολυόλες: «η κατανάλωση μπορεί να 
έχει υπακτική δράση»·

(β) ασπαρτάμη/ άλας ασπαρτάμης -
ακετοσουλφάμης: «περιέχει πηγή 
φαινυλαλανίνης».

(β) ασπαρτάμη/ άλας ασπαρτάμης -
ακετοσουλφάμης: «περιέχει πηγή 
φαινυλαλανίνης».

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περί σημάνσεως απαιτήσεις πρέπει να διευρυνθούν σε όλες τις πηγές πολυολών και 
ασπαρτάμης. Η διατύπωση "η υπερβολική κατανάλωση" θα παρακινήσει τους καταναλωτές να 
αψηφίσουν την προειδοποίηση.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Bart Staes

Τροπολογία 108
Άρθρο 24, παράγραφος 3 α (νέα)

3 α. Η σήμανση τροφίμων που περιέχουν 
αζωχρώματα φέρει την προειδοποίηση 'τα 
αζωχρώματα μπορεί να προκαλέσουν 
αλλεργιογόνα αποτελέσματα'.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα αζωχρώματα μπορεί να προκαλέσουν αλλεργιογόνες αντιδράσεις. Ως εκ τούτου ο 
κανονισμός πρέπει να απαιτεί σαφή προειδοποίηση.



PE 386.367v01-00 48/62 AM\656334EL.doc

EL

Τροπολογία: Bogusław Sonik

Τροπολογία 109
Άρθρο 25

Το άρθρο διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση για την τροπολογία στο άρθρο 19.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 110
Άρθρο 25

Το άρθρο διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση για την τροπολογία στο άρθρο 19.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 111
Άρθρο 26, παράγραφος 1

1. Ο παραγωγός ή ο χρήστης ενός 
προσθέτου τροφίμων κοινοποιεί αμέσως 
στην Επιτροπή κάθε νέα επιστημονική ή 
τεχνική πληροφορία που ενδεχομένως 
επηρεάζει την αξιολόγηση της ασφάλειας 
του προσθέτου τροφίμων.

1. Ο παραγωγός ή ο χρήστης ενός 
προσθέτου τροφίμων κοινοποιεί αμέσως 
στην Επιτροπή επιστημονικά δεδομένα ή 
τεχνική πληροφορία που περιέρχεται στη 
γνώση και τη διάθεσή του και ενδεχομένως 
επηρεάζει την αξιολόγηση της ασφάλειας 
του προσθέτου τροφίμων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι παραγωγοί προσθέτων τροφίμων κανονικά δεν έχουν δεδομένα σχετικά με τη χρήση των 
προσθέτων στην πράξη. Οι πελάτες μπορεί να χρησιμοποιούν τις ουσίες σε ποικίλα πεδία ή 
κατηγορίες τροφίμων.
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Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 112
Άρθρο 26, παράγραφος 2

2. Ο παραγωγός ή ο χρήστης ενός 
προσθέτου τροφίμων ενημερώνει την 
Επιτροπή, ύστερα από αίτημά της, για την 
πραγματική χρήση του προσθέτου 
τροφίμων.

2. Παραγωγοί και χρήστες ενός προσθέτου 
τροφίμων συνεργάζονται με την Επιτροπή 
στην απόκτηση δεδομένων σχετικά με την 
πραγματική χρήση του προσθέτου 
τροφίμων. Οι πληροφορίες που παρέχονται 
είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως κύριοι παράγοντες που παρεμβαίνουν στην τροφική αλυσίδα οι παραγωγοί και οι χρήστες 
προσθέτων τροφίμων έχουν στη διάθεσή τους διάφορα δεδομένα. Τόσο οι παραγωγοί όσο και 
οι χρήστες πρέπει να συνεργάζονται για να βοηθούν την Επιτροπή στην προσπάθειά της να 
συγκεντρώσει δεδομένα σχετικά με την πραγματική χρήση ενός προσθέτου τροφίμων. Αυτές οι 
συγκεκριμένες πληροφορίες όμως πρέπει να τηρούνται ως πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα για να εμποδίζεται η δυνάμει πρόκληση ζημίας στα εμπορικά συμφέροντα ή τα 
ενδιαφέροντα επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 113
Άρθρο 2, παράγραφος 4

2. Ο παραγωγός ή ο χρήστης ενός 
προσθέτου τροφίμων ενημερώνει την 
Επιτροπή, ύστερα από αίτημά της, για την 
πραγματική χρήση του προσθέτου 
τροφίμων.

2. Ο παραγωγός ή ο χρήστης ενός 
προσθέτου τροφίμων ενημερώνει την 
Επιτροπή, ύστερα από αίτημά της, για την 
πραγματική χρήση του προσθέτου τροφίμων 
εφόσον έχει στη διάθεσή του τα δεδομένα..
Οι πληροφορίες που παρέχονται 
αντιμετωπίζονται ως πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι παραγωγοί προσθέτων τροφίμων κανονικά δεν έχουν δεδομένα σχετικά με τη χρήση των 
προσθέτων στην πράξη. Οι πελάτες μπορεί να χρησιμοποιούν τις ουσίες σε ποικίλα πεδία ή 
κατηγορίες τροφίμων. Πέραν τούτων οι παρεχόμενες πληροφορίες – ιδίως εάν σχετίζονται με 
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ποσότητες παραγωγής – συνιστούν εμπορικά μυστικά και συνεπώς πρέπει να αντιμετωπίζονται 
ως πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 114
Άρθρο 27, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη διατηρούν συστήματα για 
την επιτήρηση της κατανάλωσης και της 
χρήσης προσθέτων τροφίμων και αναφέρουν 
τις διαπιστώσεις τους κάθε χρόνο στην 
Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων (στη συνέχεια η 
«Αρχή»).

1. Τα κράτη μέλη διατηρούν συστήματα για 
την επιτήρηση της κατανάλωσης και της 
χρήσης προσθέτων τροφίμων υιοθετώντας 
προσέγγιση βάσει κινδύνου και αναφέρουν 
τις διαπιστώσεις τους ανά αρμόζοντα 
χρονικά διαστήματα στην Επιτροπή και 
στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων (στη συνέχεια η «Αρχή»).

Or. de

Αιτιολόγηση

Ιδίως για τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις η απαίτηση να αναφέρουν τις 
διαπιστώσεις τους κατ' έτος είναι υπέρμετρα γραφειοκρατική και ανέφικτη. Ούτε και τα 
πλεονεκτήματα που εξασφαλίζει είναι καταφανή, καθόσον θα ήταν σχεδόν αδύνατον να γίνει 
διεργασία των ευρημάτων. Για την παρακολούθηση φαίνεται να αξίζει περισσότερο το να 
επικεντρωθεί κανείς στους κινδύνους και στα προβλήματα που ίσως ανακύπτουν.

Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 115
Άρθρο 27, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη διατηρούν συστήματα για 
την επιτήρηση της κατανάλωσης και της 
χρήσης προσθέτων τροφίμων και αναφέρουν 
τις διαπιστώσεις τους κάθε χρόνο στην 
Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων (στη συνέχεια η 
«Αρχή»).

1. Τα κράτη μέλη διατηρούν συστήματα για 
την επιτήρηση της κατανάλωσης και της 
χρήσης προσθέτων τροφίμων υιοθετώντας 
προσέγγιση βάσει κινδύνου και αναφέρουν 
τις διαπιστώσεις τους κάθε χρόνο στην 
Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων (στη συνέχεια η 
«Αρχή»).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να επικεντρώνεται η χρήση των πόρων εκεί όπου μπορεί να επιτευχθεί το 
μεγαλύτερο όφελος.  Η παρακολούθηση πρέπει να επικεντρώνεται σε εκείνα τα πρόσθετα όπου 
ο κίνδυνος η κατανάλωση να υπερβαίνει την αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη είναι μεγαλύτερος.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 116
Άρθρο 27, παράγραφος 1

2. Τα κράτη μέλη διατηρούν συστήματα για 
την επιτήρηση της κατανάλωσης και της 
χρήσης προσθέτων τροφίμων και αναφέρουν 
τις διαπιστώσεις τους κάθε χρόνο στην 
Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων (στη συνέχεια η 
«Αρχή»).

2. Τα κράτη μέλη διατηρούν συστήματα για 
την επιτήρηση της κατανάλωσης και της 
χρήσης προσθέτων τροφίμων υιοθετώντας 
προσέγγιση βάσει κινδύνου και αναφέρουν 
τις διαπιστώσεις τους ανά αρμόζοντα 
χρονικά διαστήματα στην Επιτροπή και 
στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων (στη συνέχεια η «Αρχή»).

Or. de

Αιτιολόγηση

Ιδίως για τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις η απαίτηση να αναφέρουν τις 
διαπιστώσεις τους κατ' έτος είναι υπέρμετρα γραφειοκρατική και ανέφικτη. Ούτε και τα 
πλεονεκτήματα που εξασφαλίζει είναι καταφανή, καθόσον θα ήταν σχεδόν αδύνατον να γίνει 
διεργασία των ευρημάτων. Για την παρακολούθηση φαίνεται να αξίζει περισσότερο το να 
επικεντρωθεί κανείς στους κινδύνους και στα προβλήματα που ίσως ανακύπτουν.

Τροπολογία: Kathy Sinnott

Τροπολογία 117
Άρθρο 27, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη διατηρούν συστήματα για 
την επιτήρηση της κατανάλωσης και της 
χρήσης προσθέτων τροφίμων και αναφέρουν 
τις διαπιστώσεις τους κάθε χρόνο στην 
Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων (στη συνέχεια η 
«Αρχή»).

1. Τα κράτη μέλη διατηρούν συστήματα για 
την επιτήρηση της κατανάλωσης και της 
χρήσης προσθέτων τροφίμων, ειδικά της 
κατανάλωσης και χρήσης μεταξύ εγκύων 
γυναικών, βρεφών και παιδιών, και 
αναφέρουν τις διαπιστώσεις τους κάθε 
χρόνο στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή 
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στη 
συνέχεια η «Αρχή»).
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα πρόσθετα τροφίμων έχουν πολύ διαφορετικά αποτελέσματα στην υγεία βρεφών και 
παιδιών, καθώς το σώμα τους αναπτύσσεται και μεγαλώνει. Το όξινο γλουταμινικό νάτριο 
(MSG (E621)) και άλλες διεγερτικές τοξίνες (excitotoxins) επί παραδείγματι έχει αποδειχθεί 
από μελέτες ότι προκαλούν νευροεκφυλιστικά αποτελέσματα.

Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 118
Άρθρο 27, παράγραφος 2

2. Ύστερα από διαβούλευση με την Αρχή, 
μπορεί να θεσπιστεί μια κοινή μεθοδολογία 
για τη συλλογή πληροφοριών από τα κράτη 
μέλη σχετικά με την πρόσληψη μέσω της 
διατροφής προσθέτων τροφίμων στην 
Κοινότητα, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2.

2. Ύστερα από διαβούλευση με την Αρχή, 
μπορεί να θεσπιστεί μια κοινή μεθοδολογία 
για τη συλλογή πληροφοριών από τα κράτη 
μέλη σχετικά με την πρόσληψη μέσω της 
διατροφής προσθέτων τροφίμων στην 
Κοινότητα, σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 28 παράγραφος 2 α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία χρειάζεται για να καταστεί το κείμενο συμβατό με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης περί επιτροπολογίας.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Bart Staes

Τροπολογία 119
Άρθρο 27, παράγραφος 2

2. Ύστερα από διαβούλευση με την Αρχή, 
μπορεί να θεσπιστεί μια κοινή μεθοδολογία 
για τη συλλογή πληροφοριών από τα κράτη 
μέλη σχετικά με την πρόσληψη μέσω της 
διατροφής προσθέτων τροφίμων στην 
Κοινότητα, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2.

2. Ύστερα από διαβούλευση με την Αρχή, 
μπορεί να θεσπιστεί μια κοινή μεθοδολογία 
για τη συλλογή πληροφοριών από τα κράτη 
μέλη σχετικά με την πρόσληψη μέσω της 
διατροφής προσθέτων τροφίμων στην 
Κοινότητα, σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 28 παράγραφος 2 α.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για τον προσδιορισμό της μεθοδολογίας για αποτελεσματική διάταξη παρακολούθησης πρέπει 
να εφαρμοσθεί η νέα διαδικασία επιτροπολογίας.

Τροπολογία: Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 120
Άρθρο 27, παράγραφος 2

2. Ύστερα από διαβούλευση με την Αρχή, 
μπορεί να θεσπιστεί μια κοινή μεθοδολογία 
για τη συλλογή πληροφοριών από τα κράτη 
μέλη σχετικά με την πρόσληψη μέσω της 
διατροφής προσθέτων τροφίμων στην 
Κοινότητα, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2.

2. Ύστερα από διαβούλευση με την Αρχή, 
θεσπίζεται μια κοινή μεθοδολογία για τη 
συλλογή πληροφοριών από τα κράτη μέλη 
σχετικά με την πρόσληψη μέσω της 
διατροφής προσθέτων τροφίμων στην 
Κοινότητα, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να υπάρχει κοινή μεθοδολογία για να εξασφαλίζεται ότι τα δεδομένα που 
συλλέγονται μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους.

Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 121
Άρθρο 30, παράγραφος 1

1. Πρόσθετα τροφίμων που είχαν εγκριθεί 
για χρήση σε τρόφιμα στο πλαίσιο των 
οδηγιών 94/35/ΕΚ, 94/36/ΕΚ και 95/2/ΕΚ 
πριν από την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος του παρόντος κανονισμού καθώς και 
οι όροι χρήσης τους, εγγράφονται στο 
παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού 
ύστερα από επανεξέταση της συμμόρφωσής 
τους με τα άρθρα 5, 6 και 7 του παρόντος 
κανονισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2.
Η επανεξέταση αυτή δεν περιλαμβάνει νέα 
αξιολόγηση κινδύνου εκ μέρους της Αρχής.
Η επανεξέταση ολοκληρώνεται έως την 
[…].

1. Πρόσθετα τροφίμων που είχαν εγκριθεί
για χρήση σε τρόφιμα στο πλαίσιο των 
οδηγιών 94/35/ΕΚ, 94/36/ΕΚ και 95/2/ΕΚ 
πριν από την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος του παρόντος κανονισμού καθώς και 
οι όροι χρήσης τους, εγγράφονται στο 
παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού 
ύστερα από επανεξέταση της συμμόρφωσής 
τους με τα άρθρα 5, 6 και 7 του παρόντος 
κανονισμού. Η επανεξέταση αυτή δεν 
περιλαμβάνει νέα αξιολόγηση κινδύνου εκ 
μέρους της Αρχής. Η επανεξέταση 
ολοκληρώνεται έως την […].
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία χρειάζεται για να παραμένει στο πλαίσιο της συναπόφασης οιαδήποτε 
τροποποίηση των Παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 122
Άρθρο 30, παράγραφος 1

1. Πρόσθετα τροφίμων που είχαν εγκριθεί 
για χρήση σε τρόφιμα στο πλαίσιο των 
οδηγιών 94/35/ΕΚ, 94/36/ΕΚ και 95/2/ΕΚ 
πριν από την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος του παρόντος κανονισμού καθώς και 
οι όροι χρήσης τους, εγγράφονται στο 
παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού 
ύστερα από επανεξέταση της συμμόρφωσής 
τους με τα άρθρα 5, 6 και 7 του παρόντος 
κανονισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2. Η 
επανεξέταση αυτή δεν περιλαμβάνει νέα 
αξιολόγηση κινδύνου εκ μέρους της Αρχής.
Η επανεξέταση ολοκληρώνεται έως την 
[…].

1. Πρόσθετα τροφίμων που είχαν εγκριθεί 
για χρήση σε τρόφιμα στο πλαίσιο των 
οδηγιών 94/35/ΕΚ, 94/36/ΕΚ και 95/2/ΕΚ 
πριν από την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος του παρόντος κανονισμού καθώς και 
οι όροι χρήσης τους, εγγράφονται στο 
παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού 
ύστερα από επανεξέταση της συμμόρφωσής 
τους με τα άρθρα 5, 6 και 7 του παρόντος 
κανονισμού, σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που ορίζεται στο 
άρθρο 28, παράγραφος 2 α. Η επανεξέταση 
αυτή δεν περιλαμβάνει νέα αξιολόγηση 
κινδύνου εκ μέρους της Αρχής. Η 
επανεξέταση ολοκληρώνεται έως την […].

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία χρειάζεται για να καταστεί το κείμενο συμβατό με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης περί επιτροπολογίας.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Bart Staes

Τροπολογία 123
Άρθρο 30, παράγραφος 1

1. Πρόσθετα τροφίμων που είχαν εγκριθεί 
για χρήση σε τρόφιμα στο πλαίσιο των 
οδηγιών 94/35/ΕΚ, 94/36/ΕΚ και 95/2/ΕΚ 
πριν από την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος του παρόντος κανονισμού καθώς και 
οι όροι χρήσης τους, εγγράφονται στο 

1. Πρόσθετα τροφίμων που είχαν εγκριθεί 
για χρήση σε τρόφιμα στο πλαίσιο των 
οδηγιών 94/35/ΕΚ, 94/36/ΕΚ και 95/2/ΕΚ 
πριν από την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος του παρόντος κανονισμού καθώς και 
οι όροι χρήσης τους, εγγράφονται στο 
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παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού 
ύστερα από επανεξέταση της συμμόρφωσής 
τους με τα άρθρα 5, 6 και 7 του παρόντος 
κανονισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2. Η 
επανεξέταση αυτή δεν περιλαμβάνει νέα 
αξιολόγηση κινδύνου εκ μέρους της Αρχής.
Η επανεξέταση ολοκληρώνεται έως την 
[…].

παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού 
ύστερα από επανεξέταση της συμμόρφωσής 
τους με τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που ορίζεται στο άρθρο 28, παράγραφος 
2 α. Η επανεξέταση αυτή περιλαμβάνει νέα 
αξιολόγηση κινδύνου εκ μέρους της Αρχής.
Η επανεξέταση ολοκληρώνεται έως την 
[…].

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη διεργασία επανεξέτασης πρέπει να ισχύσει η νέα διαδικασία με έλεγχο της 
επιτροπολογίας. Πρέπει να επαληθευθεί η συμμόρφωση προς όλες τις απαιτήσεις του νέου 
κανονισμού.

Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 124
Άρθρο 30, παράγραφος 2

2. Πρόσθετα τροφίμων που έχουν εγκριθεί 
για χρήση σε πρόσθετα τροφίμων ως 
εγκεκριμένοι φορείς στο παράρτημα V της 
οδηγίας 95/2/ΕΚ και οι όροι χρήσης τους, 
εγγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ, μέρος 1 του 
παρόντος κανονισμού ύστερα από 
επανεξέταση της συμμόρφωσής τους με το 
άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 28 παράγραφος 2. Η 
επανεξέταση αυτή δεν περιλαμβάνει νέα 
αξιολόγηση κινδύνου εκ μέρους της Αρχής.
Η επανεξέταση ολοκληρώνεται έως την 
[…].

2. Πρόσθετα τροφίμων που έχουν εγκριθεί 
για χρήση σε πρόσθετα τροφίμων ως 
εγκεκριμένοι φορείς στο παράρτημα V της 
οδηγίας 95/2/ΕΚ και οι όροι χρήσης τους, 
εγγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ, μέρος 1 του 
παρόντος κανονισμού ύστερα από 
επανεξέταση της συμμόρφωσής τους με το 
άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού. Η 
επανεξέταση αυτή δεν περιλαμβάνει νέα 
αξιολόγηση κινδύνου εκ μέρους της Αρχής.
Η επανεξέταση ολοκληρώνεται έως την 
[…].

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία χρειάζεται για να παραμένει στο πλαίσιο της συναπόφασης οιαδήποτε 
τροποποίηση των Παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού.
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Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 125
Άρθρο 30, παράγραφος 2

2. Πρόσθετα τροφίμων που έχουν εγκριθεί 
για χρήση σε πρόσθετα τροφίμων ως 
εγκεκριμένοι φορείς στο παράρτημα V της 
οδηγίας 95/2/ΕΚ και οι όροι χρήσης τους, 
εγγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ, μέρος 1 του 
παρόντος κανονισμού ύστερα από 
επανεξέταση της συμμόρφωσής τους με το 
άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο 
άρθρο 28 παράγραφος 2. Η επανεξέταση 
αυτή δεν περιλαμβάνει νέα αξιολόγηση 
κινδύνου εκ μέρους της Αρχής. Η 
επανεξέταση ολοκληρώνεται έως την […].

2. Πρόσθετα τροφίμων που έχουν εγκριθεί 
για χρήση σε πρόσθετα τροφίμων ως 
εγκεκριμένοι φορείς στο παράρτημα V της 
οδηγίας 95/2/ΕΚ και οι όροι χρήσης τους, 
εγγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ, μέρος 1 του 
παρόντος κανονισμού ύστερα από 
επανεξέταση της συμμόρφωσής τους με το 
άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού, 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με 
έλεγχο που ορίζεται στο άρθρο 28 
παράγραφος 2 α. Η επανεξέταση αυτή δεν 
περιλαμβάνει νέα αξιολόγηση κινδύνου εκ 
μέρους της Αρχής. Η επανεξέταση 
ολοκληρώνεται έως την […].

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία χρειάζεται για να καταστεί το κείμενο συμβατό με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης περί επιτροπολογίας.

Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 126
Άρθρο 30, παράγραφος 4

4. Μπορεί να θεσπιστεί κάθε κατάλληλο 
μεταβατικό μέτρο σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 28 
παράγραφος 2.

4. Μπορεί να θεσπιστεί κάθε κατάλληλο 
μεταβατικό μέτρο σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
ορίζεται στο άρθρο 28, παράγραφος 2 α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία χρειάζεται για να καταστεί το κείμενο συμβατό με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης περί επιτροπολογίας.
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Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 127
Άρθρο 31, παράγραφος 1

1. Πρόσθετα τροφίμων που είχαν εγκριθεί 
πριν από την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος του παρόντος κανονισμού 
υποβάλλονται σε νέα αξιολόγηση κινδύνου 
εκ μέρους της Αρχής.

1. Πρόσθετα τροφίμων που την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος του παρόντος 
κανονισμού διατίθενται μεν στην αγορά 
αλλά δεν έχουν τύχει επανεξέτασης και δεν 
έχουν λάβει θετική γνώμη από την 
Επιστημονική Επιτροπή Τροφίμων ή την 
Αρχή υποβάλλονται σε νέα αξιολόγηση 
κινδύνου εκ μέρους της Αρχής. Αυτά τα 
πρόσθετα θα επιτρέπεται να διατίθενται 
στην αγορά έως ότου διενεργηθεί η νέα 
αξιολόγηση κινδύνου από την Αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαδικασίες για πολύπλοκες αποτιμήσεις της ασφάλειας που βασίζονται στην πλέον πρόσφατη 
επιστημονική γνώση ισχύουν στην ΕΕ από τις αρχές της δεκαετίας 1990. Τα περισσότερα από 
τα πρόσθετα που είναι αντικείμενο εμπορίας σήμερα έχουν υποστεί αυτή την αξιολόγηση 
ασφαλείας και έχουν ευρεθεί να είναι ασφαλή. Τα πρόσθετα τροφίμων που έχουν υποστεί πλήρη 
επανεξέταση της ασφάλειας δυνάμει της προηγουμένης νομοθεσίας και καταναλώνονται σε 
σημαντικό βαθμό πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και για τα οποία δεν 
έχουν τεθεί θέματα ασφαλείας πρέπει να επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά έως ότου 
διενεργηθεί η νέα αποτίμηση κινδύνου από την Αρχή.

Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 128
Άρθρο 31, παράγραφος 2

2. Η αξιολόγηση κινδύνου από την Αρχή 
εντάσσεται στην ανασκόπηση την οποία θα 
διενεργήσει επικουρούμενη από την 
επιτροπή η Επιτροπή για όλα τα πρόσθετα 
τροφίμων τα οποία έχουν εγκριθεί πριν από 
τη θέση του παρόντος κανονισμού εν ισχύι.
Η ανασκόπηση θα διενεργηθεί βάσει των 
προϋποθέσεων έγκρισης που καθορίζει ο 
παρών κανονισμός και βάσει αποτίμησης 
της πρόσληψης και της διαχείρισης 
κινδύνου.
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Όλα τα πρόσθετα τροφίμων που θα 
εξακολουθήσουν να έχουν έγκριση στην 
Κοινότητα μεταφέρονται στους 
κοινοτικούς καταλόγους των 
παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος 
κανονισμού.  Το παράρτημα ΙΙΙ του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να 
συμπληρωθεί με άλλα πρόσθετα τροφίμων 
που χρησιμοποιούνται σε πρόσθετα 
τροφίμων και ένζυμα καθώς επίσης και με 
τους όρους χρήσης τους, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. […] για τη θέσπιση 
μιας κοινής διαδικασίας έγκρισης για 
πρόσθετα τροφίμων, ένζυμα τροφίμων και 
αρτύματα τροφίμων. Για την πρόβλεψη 
μιας κατάλληλης μεταβατικής περιόδου, οι 
διατάξεις του παραρτήματος ΙΙΙ, εκτός 
των διατάξεων που αφορούν φορείς 
προσθέτων τροφίμων, τίθενται σε ισχύ την 
[1.1.2011].

2. Ύστερα από διαβούλευση με την Αρχή, 
εντός ενός έτους από την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος του παρόντος 
κανονισμού θεσπίζεται πρόγραμμα 
αξιολόγησης για τα εν λόγω πρόσθετα,
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 28 παράγραφος 2. Το 
πρόγραμμα αξιολόγησης δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Η ανασκόπηση θα διεξαχθεί βάσει 
προγράμματος αξιολόγησης που θα εγκριθεί 
ύστερα από διαβούλευση με την Αρχή, εντός 
ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. Το
πρόγραμμα αξιολόγησης δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία χρειάζεται για να παραμένει στο πλαίσιο της συναπόφασης οιαδήποτε 
τροποποίηση των Παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 129
Άρθρο 34, εδάφιο 3 α (νέο)

Τρόφιμα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού αλλά παράγονται 
σύμφωνα το κοινοτικό δίκαιο επιτρέπεται 
να αποτελούν αντικείμενο εμπορίας όσο 
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διαρκεί ο χρόνος διατήρησής τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Επειδή ο κανονισμός για τα πρόσθετα τροφίμων εμπεριέχει εν μέρει νέες ή συμπληρωματικές 
απαιτήσεις σήμανσης, χρειάζεται να ορισθούν οι δέουσες μεταβατικές διατάξεις.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 130
Παράρτημα I, στοιχείο 5

5. «φορείς», οι ουσίες που χρησιμοποιούνται 
για τη διάλυση, την αραίωση, τη διασπορά ή 
άλλη φυσική τροποποίηση προσθέτου 
τροφίμων ή αρτύματος ή ενζύμου τροφίμων 
χωρίς να μεταβάλλουν τη λειτουργία του 
(και χωρίς να ασκούν οι ίδιοι τεχνολογικές 
επιδράσεις) προκειμένου να διευκολύνουν 
το χειρισμό, την εφαρμογή ή τη χρήση του·

5. «φορείς», οι ουσίες που χρησιμοποιούνται 
για τη διάλυση, την αραίωση, τη διασπορά ή 
άλλη φυσική τροποποίηση προσθέτου 
τροφίμων ή αρτύματος, ενζύμου τροφίμων, 
θρεπτικού συστατικού και/ή άλλης ουσίας 
που προστίθεται για διατροφικούς ή 
φυσιολογικούς σκοπούς σε τρόφιμο (ή 
τρόφιμο και/ή συμπλήρωμα διατροφής) 
χωρίς να μεταβάλλουν τη λειτουργία του 
(και χωρίς να ασκούν οι ίδιοι τεχνολογικές 
επιδράσεις) προκειμένου να διευκολύνουν 
το χειρισμό, την εφαρμογή ή τη χρήση του·

Or. en

Αιτιολόγηση

1. Πολύ συχνά χρειάζεται να υπάρχουν φορείς (πρόσθετα τροφίμων και/ή συστατικά τροφίμων) 
προς διευκόλυνση του χειρισμού για τη χρήση θρεπτικών συστατικών σε τρόφιμα και 
συμπληρώματα διατροφής. Αυτή η τεχνολογική ανάγκη είναι παρόμοια με τα πρόσθετα 
τροφίμων και αρτύματα που επίσης χρησιμοποιούνται σε χαμηλά επίπεδα.

2.  Χρειάζεται εναρμόνιση σχετικά με τους επιτρεπόμενους φορείς για παρασκευάσματα 
θρεπτικών συστατικών όσον αφορά τις πρόσφατες κανονιστικές εξελίξεις για τα συμπληρώματα 
διατροφής και την ενίσχυση της διατροφής.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 131
Παράρτημα I, στοιχείο 5
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5. «φορείς», οι ουσίες που χρησιμοποιούνται 
για τη διάλυση, την αραίωση, τη διασπορά ή 
άλλη φυσική τροποποίηση προσθέτου 
τροφίμων ή αρτύματος ή ενζύμου τροφίμων 
χωρίς να μεταβάλλουν τη λειτουργία του 
(και χωρίς να ασκούν οι ίδιοι τεχνολογικές 
επιδράσεις) προκειμένου να διευκολύνουν 
το χειρισμό, την εφαρμογή ή τη χρήση του·

5. «φορείς», οι ουσίες που χρησιμοποιούνται 
για τη διάλυση, την αραίωση, τη διασπορά ή 
άλλη φυσική τροποποίηση προσθέτου 
τροφίμων, αρτύματος, ενζύμου τροφίμων, 
θρεπτικού συστατικού ή άλλης ουσίας με 
διατροφικό ή φυσιολογικό αποτέλεσμα
χωρίς να μεταβάλλουν τη λειτουργία του 
(και χωρίς να ασκούν οι ίδιοι τεχνολογικές 
επιδράσεις) προκειμένου να διευκολύνουν 
το χειρισμό, την εφαρμογή ή τη χρήση του·

Or. de

Αιτιολόγηση

Φορείς χρησιμοποιούνται όχι μόνον σε συνδυασμό με πρόσθετα τροφίμων, αρτύματα και 
ένζυμα τροφίμων αλλά επίσης και για θρεπτικά συστατικά και άλλες ουσίες με θρεπτικό ή 
φυσιολογικό αποτέλεσμα. Σε σχέση με το γενικό πρότυπο για τα πρόσθετα τροφίμων που 
ορίζεται στο Κώδικα Τροφίμων, συζητείται επί του παρόντος επίσης και μία προσθήκη στον 
ορισμό.

Τροπολογία: Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 132
Παράρτημα I, στοιχείο 5

5. «φορείς», οι ουσίες που χρησιμοποιούνται 
για τη διάλυση, την αραίωση, τη διασπορά ή 
άλλη φυσική τροποποίηση προσθέτου 
τροφίμων ή αρτύματος ή ενζύμου τροφίμων 
χωρίς να μεταβάλλουν τη λειτουργία του 
(και χωρίς να ασκούν οι ίδιοι τεχνολογικές 
επιδράσεις) προκειμένου να διευκολύνουν 
το χειρισμό, την εφαρμογή ή τη χρήση του·

5. «φορείς», οι ουσίες που χρησιμοποιούνται 
για τη διάλυση, την αραίωση, τη διασπορά ή 
άλλη φυσική τροποποίηση προσθέτου 
τροφίμων ή αρτύματος, ενζύμου τροφίμων, 
θρεπτικού συστατικού και/ή άλλης ουσίας 
που προστίθεται για διατροφικούς ή 
φυσιολογικούς σκοπούς σε τρόφιμο (ή 
τρόφιμο και/ή συμπλήρωμα διατροφής) 
χωρίς να μεταβάλλουν τη λειτουργία του 
(και χωρίς να ασκούν οι ίδιοι τεχνολογικές 
επιδράσεις) προκειμένου να διευκολύνουν 
το χειρισμό, την εφαρμογή ή τη χρήση του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη χρήση θρεπτικών συστατικών σε τρόφιμα και συμπληρώματα διατροφής πολύ συχνά 
χρειάζεται να υπάρχουν φορείς προς διευκόλυνση του χειρισμού. Αυτή η τεχνολογική ανάγκη 
είναι παρόμοια με τα πρόσθετα τροφίμων και αρτύματα που επίσης χρησιμοποιούνται σε 
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χαμηλά επίπεδα. Χρειάζεται εναρμόνιση σχετικά με τους επιτρεπόμενους φορείς για 
παρασκευάσματα θρεπτικών συστατικών όσον αφορά τις κανονιστικές εξελίξεις για τα 
συμπληρώματα διατροφής και την ενίσχυση της διατροφής.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 133
Παράρτημα III, Τίτλος

Κοινοτικός κατάλογος προσθέτων τροφίμων 
που εγκρίνονται για χρήση σε πρόσθετα 
τροφίμων και ένζυμα τροφίμων και όροι 
χρήσης.

Κοινοτικός κατάλογος προσθέτων τροφίμων 
που εγκρίνονται για χρήση σε πρόσθετα 
τροφίμων, ένζυμα τροφίμων και αρτύματα 
τροφίμων και όροι χρήσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προς όφελος μιας περιεκτικής και αυστηρής νομοθεσίας πρέπει να γίνεται ρητή μνεία των 
αρτυμάτων.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 134
Παράρτημα III, Μέρος 3 α (νέο)

Μέρος 3 α Πρόσθετα σε αρτύματα 
τροφίμων

Or. de

Αιτιολόγηση

Προς όφελος μιας περιεκτικής και αυστηρής νομοθεσίας πρέπει να περιλαμβάνονται τα 
αρτύματα.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 135
Παράρτημα III, Μέρος 3 β (νέο)

Μέρος 3 β Φορείς σε θρεπτικά συστατικά
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Or. de

Αιτιολόγηση

Προς όφελος μιας περιεκτικής και αυστηρής νομοθεσίας πρέπει να περιλαμβάνονται οι φορείς.
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