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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

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

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

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

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

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

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

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

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

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την προσθήκη βιταμινών και μετάλλων και ορισμένων άλλων ουσιών στα 
τρόφιμα
(COM(2003)0671 – C6-0538/2003 – 2003/0262(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2003)0671)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0538/2003),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών (A6-0000/2005),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 1

τη συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 95,

τη συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 95 και το άρθρο 153,

Αιτιολόγηση

Η εξεταζόμενη πρόταση θα πρέπει να θεμελιώνεται στη βελτιωμένη προστασία του 
καταναλωτή. Το άρθρο 1, παράγραφος1, της πρότασης ορίζει σαφώς ως στόχο τη διασφάλιση 
υψηλότερου επιπέδου προστασίας του καταναλωτή. 

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Μια επαρκής και ποικίλη διατροφή 
μπορεί, υπό κανονικές συνθήκες, να 
προσφέρει όλες τις αναγκαίες θρεπτικές 
ουσίες για τη φυσιολογική ανάπτυξη και 
διατήρηση μιας υγιούς ζωής σε ποσότητες 
που έχουν καθοριστεί και συνιστώνται από 
γενικής αποδοχής επιστημονικά δεδομένα. 
Ωστόσο, από έρευνες προκύπτει ότι η 
ιδεώδης αυτή κατάσταση δεν 
επιτυγχάνεται για όλες τις βιταμίνες και τα 
μέταλλα ούτε για όλες τις πληθυσμιακές 
ομάδες στην Κοινότητα. Τα τρόφιμα στα 
οποία έχουν προστεθεί βιταμίνες και 
μέταλλα φαίνεται να συνεισφέρουν μια μη 
αμελητέα ποσότητα αυτών των 
θρεπτικών ουσιών και έτσι μπορεί να 
θεωρηθεί ότι συμβάλλουν θετικά στη 
συνολική πρόσληψη.

(8) Μια επαρκής και ποικίλη διατροφή 
(διαγραφή), υπό κανονικές συνθήκες, 
αποδίδει όλες τις αναγκαίες θρεπτικές 
ουσίες για τη φυσιολογική ανάπτυξη και 
διατήρηση μιας υγιούς ζωής σε ποσότητες 
που έχουν καθοριστεί και συνιστώνται από 
γενικής αποδοχής επιστημονικά δεδομένα. 
Ωστόσο, από έρευνες προκύπτει ότι η 
ιδεώδης αυτή κατάσταση δεν 
επιτυγχάνεται ενίοτε για όλες τις βιταμίνες 
και τα μέταλλα ούτε για όλες τις 
πληθυσμιακές ομάδες στην Κοινότητα. Η 
προαιρετική και ανάλογα με το στόχο 
επιλεγμένη προσθήκη βιταμινών και 
μετάλλων σε κατάλληλα για την εκάστοτε 
πληθυσμιακή ομάδα τρόφιμα θα 
μπορούσε να αποβεί χρήσιμη σε τέτοιες 
περιπτώσεις.

Αιτιολόγηση

Οι απόψεις των ειδικών διίστανται ως προς το αν τρόφιμα στα οποία έχουν προστεθεί εκούσια 
και προαιρετικά βιταμίνες και μέταλλα έχουν θετική επίδραση στην εισροή των θρεπτικών 
συστατικών. Η γενική διατύπωση κατά την οποία τα εμπλουτισμένα τρόφιμα έχουν θετική 
συμβολή στη συνολική πρόσληψη θρεπτικών συστατικών προκαλεί ως εκ τούτου ασάφειες όσον 
αφορά το στόχο της πρότασης, επομένως πρέπει να διαγραφεί. Αντ' αυτής πρέπει να καταστεί 
σαφές ότι τα εμπλουτισμένα τρόφιμα μπορούν να επιδρούν όντως θετικά, μόνο όταν ο 
εφοδιασμός σε συγκεκριμένες βιταμίνες και μέταλλα είναι τουλάχιστον οριακός και τα 
αντιστοίχως εμπλουτισμένα προϊόντα είναι κατάλληλα για την εκάστοτε εξυπηρετούμενη 
πληθυσμιακή ομάδα υψηλού κινδύνου.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Ορισμένες διατροφικές ανεπάρκειες, 
αν και δεν είναι πολύ συχνές, μπορεί να 
καταδειχτεί ότι υπάρχουν σήμερα στην 
Κοινότητα. Οι αλλαγές όσον αφορά την 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση που 
επικρατεί στην Κοινότητα και τον τρόπο 
ζωής των διαφόρων ομάδων του 
πληθυσμού οδήγησαν σε διαφορετικές 
διατροφικές απαιτήσεις και σε 
μεταβαλλόμενες διατροφικές συνήθειες. 

Διαγράφεται
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Το γεγονός αυτό με τη σειρά του οδήγησε 
σε αλλαγές όσον αφορά τις ενεργειακές 
και διατροφικές απαιτήσεις των 
διάφορων ομάδων του πληθυσμού και 
στην πρόσληψη ορισμένων βιταμινών και 
μετάλλων για αυτές τις ομάδες που να 
είναι κάτω από εκείνες που συνιστώνται 
στα διάφορα κράτη μέλη. Επιπλέον, η 
πρόοδος όσον αφορά την επιστημονική 
γνώση δείχνει ότι οι προσλήψεις 
ορισμένων θρεπτικών ουσιών για τη 
διατήρηση της βέλτιστης υγείας και 
ευεξίας μπορεί να είναι υψηλότερες από 
εκείνες που συνιστώνται επί του 
παρόντος. Λαμβάνοντας υπόψη τα 
ανωτέρω εκτιμάται ότι στους κοινοτικούς 
κανόνες ο ορισμός για τον εμπλουτισμό 
πρέπει να επεκταθεί πέρα από εκείνον που 
παρέχεται στις σχετικές γενικές αρχές του 
Codex Alimentarius.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις διαπιστώνονται ελλείψεις σε 
συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά, δεν προχωρεί ωστόσο σε λεπτομέρειες. Παρόλα αυτά η 
Επιτροπή χρησιμοποιεί την έλλειψη σε συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά, για να προτείνει και 
να δικαιολογήσει την εθελοντική προσθήκη βιταμινών και μετάλλων σε όλα τα τρόφιμα. Η 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα πρέπει να θέσει ως στόχο μια κατάσταση κατά την οποία οι παραγωγοί 
τροφίμων θα προσθέτουν βιταμίνες και μέταλλα με γνώμονα τη θρεπτική αξία και την υγεία και 
όχι πτυχές που αφορούν τη διακίνηση των προϊόντων.  

Πέραν τούτου μπορούν να διακινούνται τρόφιμα εμπλουτισμένα με ορισμένα θρεπτικά 
συστατικά για μια απολύτως συγκεκριμένη, επακριβώς καθορισμένη πληθυσμιακή ομάδα (η 
οποία παρουσιάζει κάποια έλλειψη ή αυξημένη ανάγκη, π.χ. έγκυοι) ως τρόφιμο για ορισμένη 
δίαιτα ή τρόφιμο για ορισμένούς ιατρικούς σκοπούς στο πλαίσιο των κοινοτικών διατάξεων 
προκειμένου για αυτά τα τρόφιμα. 

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Τα τρόφιμα στα οποία προστίθενται 
βιταμίνες και μέταλλα προωθούνται στις 
περισσότερες περιπτώσεις από 
παρασκευαστές και μπορούν να 
εκληφθούν από τους καταναλωτές ως 
προϊόντα που έχουν διατροφικό, 
φυσιολογικό ή άλλο πλεονέκτημα υγείας 
έναντι παρόμοιων ή άλλων προϊόντων 

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

χωρίς την προσθήκη αυτών των θρεπτικών 
ουσιών. Αυτό μπορεί να προκαλέσει 
(διαγραφή) επιλογές των καταναλωτών 
που (διαγραφή) θα ήταν ανεπιθύμητες, 
διότι τα εμπλουτισμένα προϊόντα έχουν 
υπερβολική περιεκτικότητα σε θερμίδες ή 
είναι υπερβολικά λιπαρά ή υπερβολικά 
γλυκά. Για να αντισταθμιστεί αυτό το 
πιθανό ανεπιθύμητο αποτέλεσμα, πρέπει 
να επιβληθούν κάποιοι περιορισμοί στα 
προϊόντα στα οποία προστίθενται 
εκουσίως βιταμίνες και μέταλλα. Το 
περιεχόμενο στο προϊόν ορισμένων 
ουσιών, όπως το αλκοόλ, ή τα θρεπτικά 
χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι στο 
πλαίσιο αυτό κατάλληλα κριτήρια για να 
μην επιτραπεί να προστεθούν σε αυτό 
βιταμίνες και μέταλλα. Κατά τον 
καθορισμό των θρεπτικών 
χαρακτηριστικών πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη η περιεκτικότητα σε διάφορα 
συστατικά και ουσίες με επίδραση επί της 
διατροφικής φυσιολογίας, ιδίως λίπη, 
κορεσμένα λιπαρά οξέα, τρανς λιπαρά 
οξέα, άλατα/νάτριο και ζάχαρη, η 
υπέρμετρη πρόσληψη των οποίων δεν 
συνιστάται στο πλαίσιο της συνολικής 
διατροφής, καθώς και μονοακόρεστα και 
πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, διαθέσιμοι 
υδρογονάνθρακες εκτός της ζάχαρης, 
βιταμίνες, μεταλλικά άλατα, πρωτεΐνες 
και τροφικές ίνες. Παράλληλα με τα 
θρεπτικά χαρακτηριστικά πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη και η περιεκτικότητα 
σε θερμίδες. Κατά τον καθορισμό των 
θρεπτικών χαρακτηριστικών 
λαμβάνονται υπόψη οι διάφορες 
κατηγορίες τροφίμων καθώς και η 
σημασία και ο ρόλος αυτών των 
τροφίμων στη συνολική διατροφή. Είναι 
δυνατόν να κριθούν απαραίτητες 
εξαιρέσεις όσον αφορά καθιερωμένα 
διατροφικά χαρακτηριστικά προκειμένου 
για συγκεκριμένα τρόφιμα ή κατηγορίες 
τροφίμων ανάλογα με το ρόλο και τη 
σημασία τους στη διατροφική 
συμπεριφορά του πληθυσμού. 
Προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν 



PR\551974EL.doc 9/30 PE 353.331v01-00

EL

σύγχυση για τον καταναλωτή ως προς τη 
φυσική διατροφική αξία των φρέσκων 
τροφίμων, βιταμίνες και μέταλλα δεν 
πρέπει επίσης να επιτρέπεται να 
προστεθούν σε αυτά.

Αιτιολόγηση

Το πρόσθετο κείμενο προέρχεται κυρίως από τις αιτιολογικές σκέψεις 6 και 7 στην πρόταση της 
Επιτροπής σχετικά με τους ισχυρισμούς για τις θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες που 
διατυπώνονται για τρόφιμα (COM(2003)424).Κατ' αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η εύλογη 
παραλληλία των δύο κανονισμών. Πέραν τούτου δεν πρέπει να επιτραπεί η προσθήκη 
βιταμινών και μετάλλων σε προϊόντα που παρουσιάζουν υψηλή περιεκτικότητα σε ουσίες όπως 
κορεσμένα λιπαρά οξέα, τρανς λιπαρά οξέα, ζάχαρη και αλάτι και είναι σκόπιμο να 
καταναλώνονται λιγότερο συχνά στο πλαίσιο μιας υγιεινής διατροφής που αποσκοπεί στη 
πρόληψη. Επειδή, σύμφωνα με την πρόταση κανονισμού COM(2003)424, δεν αποτελεί κάθε 
είδους ισχυρισμός (π.χ. η ονομασία της μάρκας ή η απλή ένδειξη "Βιταμίνη  C") ισχυρισμό περί 
θρεπτικών και υγιεινών ιδιοτήτων, κρίνεται σκόπιμο στο πλαίσιο των προαιρετικών 
εμπλουτισμών να υιοθετηθούν οι περιορισμοί που ισχύουν για τις διαφημίσεις θρεπτικών και 
υγιεινών ιδιοτήτων, ώστε να διατηρηθεί ο ενιαίος χαρακτήρας του πλαισίου προστασίας του 
καταναλωτή. 

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

(20a) Οι υποδεικνυόμενες ημερήσιες 
δόσεις (RDA) στην οδηγία 90/496/ΕΟΚ 
δεν έχουν ορισθεί πλήρως για όλες τις 
βιταμίνες και τα μεταλλικά άλατα των 
Παραρτημάτων Ι και ΙΙ· εκτός αυτού 
είναι ξεπερασμένες. 

Τροπολογία 6
Άρθρο 2, παράγραφος 4 α (νέα)

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

Αιτιολόγηση

Οι βιταμίνες και μεταλλικές ουσίες που επιτρέπεται να προστίθενται απαριθμούνται και 
ορίζονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ. Επομένως, στον παρόντα κανονισμό είναι αναγκαίος 
τουλάχιστον ακόμη ένας ορισμός των "ορισμένων άλλων ουσιών". 

Τροπολογία 7
Άρθρο 2, παράγραφος 4 β (νέα)

(4β) "υποδεικνυόμενη προς κατανάλωση 
ποσότητα", η ποσότητα που πρέπει να 
ορίσει ο παραγωγός του προϊόντος, όπως 
ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) 178/2002, 
λαμβανομένου υπόψη του αναφερόμενου 
στο άρθρο 7, παράγραφος 1, ανώτατου 
επιπέδου και των αναφερόμενων στην 
οδηγία 90/496/ΕΟΚ υποδεικνυόμενων 
ημερήσιων δόσεων (RDA – recommended 
daily allowances) μιας θρεπτικής ουσίας·

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί η κατάχρηση βιταμινών και μετάλλων ή άλλων ουσιών και να εξασφαλίσουν 
οι καταναλωτές μια μεστή νοήματος και επιστημονικά ασφαλή καθοδήγηση, είναι αναγκαία η 
αποσαφήνιση των υποδεικνυόμενων ημερήσιων ποσοτήτων κατανάλωσης ή της 
υποδεικνυόμενης ποσότητας πρόσληψης σε συγκεκριμένη θρεπτική ουσία ή άλλη ουσία. 

Το άρθρο 5 της οδηγίας 2002/46 σχετικά με τα συμπληρώματα διατροφής ορίζει ότι οι 
ανώτατες ποσότητες συμπληρωμάτων διατροφής πρέπει να ορίζονται με βάση τις ημερήσιες 
δόσεις που υποδεικνύει ο παραγωγός. Αυτές πρέπει να προσανατολίζονται στα ανώτατα επίπεδα 
ασφαλείας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, εδάφιο (α), της οδηγίας 2002/46. Αυτές πρέπει να 
ορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 2002/46 μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στο άρθρο 
13, παράγραφος 2, της παρούσας οδηγίας παραμένουν όμως σε εκκρεμότητα. Η οδηγία για τα 
συμπληρώματα διατροφής επρόκειτο να μεταφερθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2003. Η 
Επιτροπή ωστόσο έχει καθυστερήσει την έκδοση των ανώτατων επιπέδων ασφαλείας, των 
ανώτατων επιπέδων και των ελάχιστων επιπέδων ως προς τις βιταμίνες και τις μεταλλικές 
ουσίες όσον αφορά τα συμπληρώματα διατροφής. Μία περαιτέρω καθυστέρηση καιστην 
ουσιαστική εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για τα συμπληρώματα διατροφής καθώς 
και των όρων όσον αφορά τον εμπλουτισμό των τροφίμων με βιταμίνες και μεταλλικές ουσίες 
είναι αδιανόητη από την άποψη της δημόσιας υγείας και της υγείας του καταναλωτή.

Αναλόγως πρέπει - στο πλαίσιο της δημόσιας υγείας και της νομικής ασφάλειας - να ορισθούν 
ασφαλή ανώτατα επίπεδα και για άλλες ουσίες. 
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Τροπολογία 8
Άρθρο 7 α (νέο)

Άρθρο 7a
Υποδεικνυόμενες ημερήσιες δόσεις και 

ανώτατα επίπεδα ασφαλείας
Για τις ορισμένες άλλες ουσίες που 
απαριθμώνται στο Παράρτημα III Β ή Γ 
ορίζονται υποδεικνυόμενες ημερήσιες 
δόσεις και ανώτατα επίπεδα ασφαλείας. 
Το άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού 
εφαρμόζεται κατ' αναλογία. 

Τροπολογία 9
Άρθρο 3, παράγραφος 2, εισαγωγή

2. Βιταμίνες και μέταλλα μπορούν να 
προστίθενται στα τρόφιμα με σκοπό:

2. Βιταμίνες και μέταλλα υπό μορφή 
βιολογικά διαθέσιμη για το ανθρώπινο 
σώμα μπορούν να προστίθενται στα 
τρόφιμα με σκοπό:

Αιτιολόγηση

Όλες οι βιταμίνες και τα μέταλλα που προστίθενται σε τρόφιμα πρέπει να είναι δυνατόν να 
προσλαμβάνονται από το ανθρώπινο σώμα, αλλιώς εξαπατάται ο καταναλωτής και σε ακραίες 
περιπτώσεις είναι δυνατόν να έχουμε και αρνητικές συνέπειες για την υγεία του (όπως π.χ. 
διάρροια ή μειωμένη πρόσληψη άλλων θρεπτικών συστατικών).

Τροπολογία 10
Άρθρο 4, εισαγωγή

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

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

Η χρονική περίοδος των 7 ετών για τις μεταβατικές διατάξεις είναι υπερβολικά μακρά.

Τροπολογία 11
Άρθρο 4, στοιχείο β, εδάφιο 1

β) η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων δεν έχει διατυπώσει μη 
ευνοϊκή γνώμη όσον αφορά τη χρήση της 
ουσίας αυτής, ή τη χρήση της με τη μορφή 
αυτή, κατά την παρασκευή του τροφίμου 
με βάση ένα φάκελο που να υποστηρίζει τη 
χρήση της εν λόγω ουσίας που πρέπει να 
υποβληθεί στην Επιτροπή από το κράτος 
μέλος όχι αργότερα από (τρία έτη από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού).

β) η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων δεν έχει διατυπώσει μη 
ευνοϊκή γνώμη όσον αφορά τη χρήση της 
ουσίας αυτής, ή τη χρήση της με τη μορφή 
αυτή, κατά την παρασκευή του τροφίμου 
με βάση ένα φάκελο που να υποστηρίζει τη 
χρήση της εν λόγω ουσίας που πρέπει να 
υποβληθεί στην Επιτροπή από το κράτος 
μέλος όχι αργότερα από (18 μήνες από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού).

Τροπολογία 12
Άρθρο 5, στοιχείο (β), εδάφιο 2

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

Εντός 18 μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού η Επιτροπή 
ορίζει ακολουθώντας τις διαδικασίες που 
περιγράφονται στο άρθρο 16, 
παράγραφος 2, τα συγκεκριμένα θρεπτικά 
χαρακτηριστικά που πρέπει να 
παρουσιάζουν τα τρόφιμα ή 
συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων, για 
να επιτρέπεται η προσθήκη βιταμινών και 
μετάλλων σε αυτά.
Αυτά τα θρεπτικά χαρακτηριστικά 
διατυπώνονται για τρόφιμα και 
συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων, και 
ειδικότερα λαμβανομένων υπόψη των 
εξής παραγόντων:
a) των ποσοτήτων ορισμένων θρεπτικών 
και άλλων ουσιών, που εμπεριέχονται στα 
εν λόγω τρόφιμα, όπως π.χ. λίπη, 
κορεσμένα λιπαρά οξέα, τρανς λιπαρά 
οξέα, ζάχαρη και άλας/νάτριο· 



PR\551974EL.doc 13/30 PE 353.331v01-00

EL

β) του ρόλου και της σημασίας των 
τροφίμων (ή των κατηγοριών τροφίμων) 
για τη διατροφή του πληθυσμού γενικά ή 
σε ειδικότερες περιπτώσεις 
συγκεκριμένων ομάδων υψηλού κινδύνου 
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών)·
γ) της συνολικής θρεπτικής αξίας του 
τροφίμου και της διαθεσιμότητας 
θρεπτικών ουσιών, η επίδραση των 
οποίων επί της υγείας είναι επιστημονικά
αναγνωρισμένη.
Τα θρεπτικά χαρακτηριστικά βασίζονται 
σε επιστημονικές διαπιστώσεις σχετικά 
με τη διατροφή και τη σημασία της για 
την υγεία.  
Κατά τον ορισμό των θρεπτικών 
χαρακτηριστικών η Επιτροπή 
συμβουλεύεται τις αρχές και προβαίνει σε 
διαβούλευση με τις ομάδες των 
ενδιαφερομένων, και ιδιαίτερα με τη 
βιομηχανία τροφίμων και τις ενώσεις 
καταναλωτών.
Εξαιρέσεις και προσαρμογές προκειμένου 
να ληφθούν υπόψη οι επιπλέον 
επιστημονικές εξελίξεις ορίζονται 
σύμφωνα τις διαδικασίες του άρθρου 16, 
παράγραφος 2. 

Αιτιολόγηση

Τρόφιμα στα οποία προστίθενται βιταμίνες και μέταλλα διατίθενται από τις επιχειρήσεις 
παραγωγής τροφίμων ως προϊόντα η κατανάλωση των οποίων παρέχει όφελος και τα οποία 
είναι ως εκ τούτου "καλά" ή "καλύτερα" προϊόντα. Αυτά τα προϊόντα θα μπορούσαν επομένως 
να καταναλώνονται από πολλούς επανειλημμένως και να προσλαμβάνονται σε ποσότητες οι 
οποίες ξεπερνούν τις τρέχουσες καταναλωτικές συνήθειες αυτών των προϊόντων. Επομένως 
είναι σημαντικό να προστίθενται βιταμίνες και μέταλλα μόνο σε τρόφιμα στα οποία έχουν 
προσεχθεί συγκεκριμένα θρεπτικά χαρακτηριστικά, για να αποφευχθούν ενδεχόμενες αρνητικές 
επιπτώσεις. Στον ευρωπαϊκό πληθυσμό αυξάνονται τα κρούσματα χρόνιων νόσων που 
οφείλονται στη διατροφή. Σε αυτά περιλαμβάνονται για παράδειγμα νόσοι της καρδιάς και του 
κυκλοφοριακού, διαβήτης, παχυσαρκία, τερηδόνα κ.ά.  Η πλούσια σε θερμίδες, λιπαρά, αλάτι 
και ζάχαρη και ταυτόχρονα φτωχή σε τροφικές ίνες διατροφή συντείνει στην ανάπτυξη τέτοιων 
νόσων. Επομένως προϊόντα που - ανάλογα με την εκάστοτε ομάδα προϊόντων - έχουν ιδιαίτερα 
υψηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες, λιπαρά, ζάχαρη ή/και αλάτι και/ή χαμηλή περιεκτικότητα σε 
τροφικές ίνες και/ή βλαπτική περιεκτικότητα σε λίπος δεν καθίστανται πιο ωφέλιμα με τον 
προαιρετικό εμπλουτισμό σε βιταμίνες και μέταλλα. Τα εμπλουτισμένα προϊόντα δεν επιτρέπεται 
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να αντιτίθενται στις ισχύουσες διατροφικές υποδείξεις και στις εθνικές πολιτικές διατροφής.

Τροπολογία 13
Άρθρο 6, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1

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

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

* Ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Χάριν της νομικής ασφάλειας και της αποτελεσματικής προστασίας του καταναλωτή τα 
ανώτατα επίπεδα και οι ελάχιστες ποσότητες πρέπει να καθοριστούν, πριν να τεθεί σε ισχύ ο 
παρών κανονισμός. 

Τροπολογία 14
Άρθρο 7, παράγραφος 1, εδάφιο 1 

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

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

* Ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Χάριν της νομικής ασφάλειας και της αποτελεσματικής προστασίας του καταναλωτή τα 
ανώτατα επίπεδα και οι ελάχιστες ποσότητες πρέπει να καθοριστούν πριν να τεθεί σε ισχύ ο 
παρών κανονισμός.
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Τροπολογία 15
Άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο (β)

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

β) τις προσλαμβανόμενες ποσότητες 
βιταμινών και μετάλλων από άλλες 
διαιτητικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων 
των συμπληρωμάτων διατροφής.

Αιτιολόγηση

Τα συμπληρώματα διατροφής γίνονται όλο και περισσότερο της μόδας και καταναλώνονται από 
πολλούς τακτά ή τουλάχιστον όλο και συχνότερα. Πολλά συμπληρώματα διατροφής εμπεριέχουν 
σημαντικές ποσότητες βιταμινών και μετάλλων. Σε κάθε περίπτωση η πρόσληψη τέτοιων 
προϊόντων πρέπει επομένως να προσεχθεί. Ως εκ τούτου πρέπει να τονισθεί αυτή η παράμετρος. 

Τροπολογία 16
Άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο (β α) (νέο)

βa) το ποσοστό των επιμέρους προϊόντων 
στη συνολική διατροφή του πληθυσμού 
γενικά ή συγκεκριμένων πληθυσμιακών 
ομάδων·

Τροπολογία 17
Άρθρο 7, παράγραφος 2, στοιχείο (β β) (νέο)

ββ) τα θρεπτικά συστατικά που 
αναφέρονται στο άρθρο· 

Τροπολογία 18
Άρθρο 7, παράγραφος 4

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

4. Η Επιτροπή ορίζει τα ανώτατα επίπεδα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
καθώς και τις υποδεικνυόμενες 
ημερήσιες δόσεις για βιταμίνες και 
μέταλλα σύμφωνα με την αξιολόγηση των 
αρχών. Οι ποσοτικές τιμές 
δημοσιεύονται. 
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χρειάζεται:

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

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

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

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί η κατάχρηση βιταμινών και μετάλλων πρέπει να ορισθούν ανώτατα επίπεδα 
ασφαλείας. 

Τροπολογία 19
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Η επισήμανση, παρουσίαση και 
διαφήμιση των τροφίμων στα οποία έχουν 
προστεθεί βιταμίνες και μέταλλα δεν 
πρέπει να αναφέρει ρητά ή να υπονοεί, 
καθ' οιονδήποτε τρόπο, ότι μια επαρκής 
και ποικίλη δίαιτα δεν είναι σε θέση να 
παράσχει τις κατάλληλες ποσότητες των 
θρεπτικών ουσιών. Εφόσον κρίνεται 
κατάλληλο μπορεί να εγκριθεί 
παρέκκλιση σχετικά με μια συγκεκριμένη 
θρεπτική ουσία σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 16 
παράγραφος 2.

1. Η επισήμανση, παρουσίαση και 
διαφήμιση των τροφίμων στα οποία έχουν 
προστεθεί βιταμίνες και μέταλλα δεν 
πρέπει να αναφέρει ρητά ή να υπονοεί, 
καθ' οιονδήποτε τρόπο, ότι μια επαρκής 
και ποικίλη δίαιτα δεν είναι σε θέση να 
παράσχει τις κατάλληλες ποσότητες των 
θρεπτικών ουσιών. 

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να γίνει μια τέτοια παρέκκλιση. Τέτοια τρόφιμα δεν αποτελούν προαιρετικώς 
εμπλουτισμένα προϊόντα αλλά διαιτητικά προϊόντα ή υποχρεωτικώς εμπλουτισμένα προϊόντα, 
όπως π.χ. το ιωδιούχο μαγειρικό άλας στην Αυστρία και στη Γερμανία.
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Τροπολογία 20
Άρθρο 8, παράγραφος 4

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

4. Η διατροφική επισήμανση των 
προϊόντων στα οποία έχουν προστεθεί 
βιταμίνες και μέταλλα και τα οποία 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 
είναι υποχρεωτική. Οι πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται αποτελούνται από 
εκείνες που ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 ομάδα 2 της εν λόγω 
οδηγίας και από τις συνολικές 
περιεχόμενες ποσότητες των βιταμινών και 
των μετάλλων που προστέθηκαν στα 
τρόφιμα. Επιπροσθέτως πρέπει να 
παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
a) πληροφορίες σχετικά με τις βιταμίνες 
και τα μέταλλα δίδονται υπό μορφή 
μεγέθους δόσης (ποσότητα ανά μερίδα) 
σε απόλυτες τιμές και ως ποσοστό των 
υποδεικνυόμενων ημερήσιων δόσεων 
(RDA)· επιπρόσθετα παρέχονται οι 
πληροφορίες ανά 100g ή 100ml του 
προϊόντος·
β) ποσότητα ημερήσιας κατανάλωσης 
του προϊόντος την οποία συνιστά ο 
παραγωγός - σε μερίδες εφόσον κρίνεται 
σκόπιμο και εύκολα πραγματοποιήσιμο -
γ) προειδοποιητική υπόδειξη να μην 
ξεπερνάται η υποδεικνυόμενη ημερήσια 
δόση·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές λαμβάνουν μόνο σχετικές με το αντικείμενο 
πληροφορίες, για να προστατευθούν από μια υπερβολική λήψη βιταμινών και μετάλλων. Η 
πρόταση για την υποδεικνυόμενη ημερήσια πρόσληψη και την προειδοποιητική υπόδειξη 
καλύπτεται πέραν τούτου με την οδηγία σχετικά με τα συμπληρώματα διατροφής (2002/46/ΕΚ). 

Τροπολογία 21
Άρθρο 9 α (νέο)



PE 353.331v01-00 18/30 PR\551974EL.doc

EL

Άρθρο 9a
Τα κράτη μέλη δηλώνουν στην Επιτροπή 
εντός 18 μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού τις ουσίες ή τα 
συμπληρώματα που χρησιμοποιούνται 
στην επικράτειά τους για τον 
εμπλουτισμό τροφίμων και είναι ουσίες 
άλλες από βιταμίνες ή μέταλλα ή 
περιέχουν αυτά. Η Επιτροπή διαβιβάζει 
αυτές τις πληροφορίες στις αρμόδιες 
αρχές και δημοσιοποιεί τις εισερχόμενες 
δηλώσεις.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη συγκεκριμένων 
άλλων ουσιών. 

Τροπολογία 22
Άρθρο 10 α (νέο)

Άρθρο 10a
Ουσίες των οποίων η κατανάλωση 

υπόκειται σε περιορισμούς ή οι οποίες 
είναι απαγορευμένες ή υπόκεινται σε 

κοινοτική διερεύνηση
1. Αν ένα κράτος μέλος είναι της άποψης 
ότι η προσθήκη ουσίας άλλης από 
βιταμινών ή μετάλλων ή συστατικού που 
περιέχει ουσία άλλη από βιταμίνες ή 
μέταλλα μπορεί να οδηγήσει στην 
πρόσληψη ποσοτήτων αυτής της ουσίας 
που υπερβαίνουν τη μέση ποσότητα 
πρόσληψης, όπως αυτή προκύπτει από τα 
επίσημα στατιστικά στοιχεία σχετικά με 
τις διατροφικές συνήθειες, οφείλει να το 
ανακοινώνει αμέσως στην Επιτροπή. 
2. Η Επιτροπή αποφασίζει σύμφωνα με 
την αξιολόγηση που πρέπει να 
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση εκ 
μέρους της Αρχής των διαθέσιμων 
πληροφοριών, σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 16, παράγραφος 2, και 
τοποθετεί την ουσία στο Παράρτημα III.
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Όταν προκύπτει ότι η ουσία είναι 
βλαπτική για την υγεία, η ουσία ή το 
συστατικό: 
a) είτε τοποθετείται στο Παράρτημα III, 
Μέρος A και η προσθήκη του σε τρόφιμα 
ή η χρήση του στην παρασκευή τροφίμων 
απαγορεύεται·
β) είτε τοποθετείται στο Παράρτημα III, 
Μέρος B και η προσθήκη του σε τρόφιμα 
ή η χρήση του στην παρασκευή τροφίμων 
επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους που 
καθορίζονται εκεί.  
Αν η Αρχή διαπιστώσει μετά την 
αξιολόγηση των διαθέσιμων 
πληροφοριών η οποία πραγματοποιείται 
για κάθε περίπτωση ότι η χρήση της 
ουσίας μπορεί να αποβεί βλαπτική για την 
υγεία αλλά παραμένει η επιστημονική 
αβεβαιότητα, η ουσία τοποθετείται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ Γ σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 16, παράγραφος 
2.
3. Οι κοινοτικές διατάξεις που ισχύουν 
για συγκεκριμένα τρόφιμα μπορεί να 
εμπεριέχουν περιορισμούς ή την 
απαγόρευση της χρήσης συγκεκριμένων 
ουσιών, οι οποίες είναι πέραν όσων 
ορίζονται σε αυτό τον κανονισμό. Αν δεν 
προβλέπονται κοινοτικές διατάξεις, τα 
κράτη μέλη μπορούν να εκδίδουν 
απαγορεύσεις ή περιορισμούς σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 14. 
4. Οι παραγωγοί τροφίμων ή άλλοι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν 
ανά πάσα στιγμή στην Ευρωπαϊκή Αρχή 
για την Ασφάλεια Τροφίμων 
επιστημονικά δεδομένα με βάση τα οποία 
αποδεικνύεται το ασφαλές ή μη της 
χρήσης μίας ουσίας που εμφανίζεται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ, Μέρος Γ, σε τρόφιμο ή 
σε κατηγορία τροφίμων και 
αποσαφηνίζεται ο σκοπός αυτής της 
χρήσης.
5. Εντός τεσσάρων ετών από την 
ημερομηνία κατά την οποία τοποθετείται 
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ουσία στο Παράρτημα ΙΙΙ, Μέρος Γ, 
λαμβάνεται απόφαση σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 16, παράγραφος 
2, και λαμβανομένης υπόψη της 
γνωμοδότησης της Αρχής, σχετικά με 
όποια τυχόν έγγραφα υποβλήθηκαν για 
αξιολόγηση σύμφωνα με την παράγραφο 
4 ως προς το αν η χρήση μίας ουσίας που 
εμφανίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, Μέρος 
Γ επιτρέπεται γενικώς ή αν, εφόσον 
κρίνεται αναγκαίο, θα τοποθετηθεί στον 
κατάλογο του Παραρτήματος ΙΙΙ, Μέρος 
Α ή Β.

Αιτιολόγηση

Με αυτό τον τρόπο αποσαφηνίζεται η έννοια της υπερβολικής ποσότητας. Επιπλέον 
αξιοποιούνται τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τις διατροφικές συνήθειες (απολογισμός 
μέσων διατροφής, ημερομηνίες κατανάλωσης τροφίμων κ.λπ.). Μεσοπρόθεσμα πρέπει να είναι 
διαθέσιμα πανευρωπαϊκά διατροφικά δεδομένα, τα οποία θα μπορούν να λαμβάνονται υπόψη. 

Πέραν τούτου πρέπει να ορισθεί μια ενιαία και διαφανής διαδικασία για τις διερευνητέες 
ορισμένες άλλες ουσίες.  

Τροπολογία 23
Άρθρο 10

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

Αιτιολόγηση 

Βλ. τροπολογία στο άρθρο 10 a  (νέο).

Τροπολογία 24
Άρθρο 11

Άρθρο 11 Διαγράφεται
Ουσίες υπό κοινοτική διερεύνηση

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

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία στο άρθρο 10 a  (νέο).

Τροπολογία 25
Άρθρο 11 α (νέο)

Άρθρο 11a
Επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση
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Η επισήμανση και η παρουσίαση των 
τροφίμων στα οποία έχουν προστεθεί 
ιδιαίτερες άλλες ουσίες καθώς και η 
διαφήμισή τους δεν επιτρέπεται να 
αναφέρει ή να υπονοεί ότι μια 
ισορροπημένη και προσανατολισμένη 
στην πρόληψη διατροφή με συνηθισμένα 
τρόφιμα δεν είναι αναγκαία. 
2. Η επισήμανση και η παρουσίαση 
τροφίμων στα οποία έχουν προστεθεί 
ιδιαίτερες άλλες ουσίες καθώς και η 
διαφήμισή τους δεν επιτρέπεται να 
παραπλανά τον καταναλωτή ή να τον 
εξαπατά σχετικά με τη διατροφική αξία 
που μπορεί να έχει το τρόφιμο λόγω των 
επιπρόσθετων θρεπτικών ουσιών.
3. Η επισήμανση των προϊόντων στα 
οποία έχουν προστεθεί βιταμίνες και 
μέταλλα μπορεί να φέρει μια ένδειξη που 
να αναφέρει την προσθήκη αυτή δυνάμει 
των όρων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
..../2003 σχετικά με τους ισχυρισμούς για 
τη διατροφή και την υγεία που 
διατυπώνονται στα τρόφιμα.  
4. Η διατροφική επισήμανση των 
προϊόντων στα οποία έχουν προστεθεί 
ιδιαίτερες άλλες ουσίες και τα οποία 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 
είναι υποχρεωτική. Πρέπει να παρέχονται 
οι πληροφορίες που αναφέρει το άρθρο 4, 
παράγραφος 1, ομάδα 2, της εν λόγω 
οδηγίας και να γνωστοποιείται το σύνολο 
της εμπεριεχόμενης ποσότητας 
πρόσθετων ουσιών στα τρόφιμα. 
Επιπλέον πρέπει να κοινοποιούνται: 
a) οι ιδιαίτερες άλλες ουσίες υπό μορφή 
μεγέθους δόσης (ποσότητα ανά μερίδα) 
σε απόλυτες ποσοτικές τιμές και, αν 
υπάρχει, το ποσοστό υποδεικνυόμενης 
ημερήσιας δόσης (RDA)· επιπλέον 
παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την 
περιεκτικότητα ανά 100g ή 100ml του
προϊόντος·
β) η ποσότητα ημερήσιας κατανάλωσης 
του προϊόντος που υποδεικνύει ο 
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παραγωγός - όπου είναι σκόπιμο και 
εύκολα πραγματοποιήσιμο σε μερίδες -
γ) προειδοποιητική υπόδειξη να μην 
ξεπερνάται η υποδεικνυόμενη ημερήσια 
δόση· 
5. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ../2003 σχετικά με 
τους ισχυρισμούς για τις θρεπτικές ή 
υγιεινές ιδιότητες των τροφίμων και τις 
λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα η οποία εφαρμόζεται σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων. 
6. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου μπορούν να 
καθοριστούν σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 16, παράγραφος 2. 

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι απολύτως ορατό για τον καταναλωτή ποιες ουσίες προστέθηκαν στο τρόφιμο 
και σε ποιο ποσοστό εμπεριέχεται η πρόσθετη ουσία ανά υποδεικνυόμενη ποσότητα 
κατανάλωσης ή ανά 100g ή ml στην υποδεικνυόμενη ποσότητα ημερήσιας κατανάλωσης. Όπου 
μπορεί να ορισθεί η ημερήσια ανάγκη, παρέχεται και η σχετική πληροφορία. 

Τροπολογία 26
Άρθρο 11 β (νέο)

Άρθρο 11β
Υποδεικνυόμενες ημερήσιες δόσεις και 

ανώτατα επίπεδα ασφαλείας
Για τις συγκεκριμένες άλλες ουσίες που 
εμφανίζονται στο Παράρτημα III B ή Γ 
ορίζονται υποδεικνυόμενες ημερήσιες 
δόσεις και ανώτατα επίπεδα ασφαλείας. 
Κατ' αναλογία εφαρμόζεται το άρθρο 7 
του παρόντος κανονισμού. 

Αιτιολόγηση

Κατ' αναλογία προς τις διατάξεις για τις βιταμίνες και τα μέταλλα πρέπει να οριστούν τα 
ανώτατα επίπεδα ασφαλείας και για τις συγκεκριμένες άλλες ουσίες. 
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Τροπολογία 27
Άρθρο 12 α (νέο)

Άρθρο 12a
Καθορισμός υποδεικνυόμενων ημερήσιων 

δόσεων
Η Επιτροπή καθορίζει αμέσως - το 
αργότερο με την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού - τις 
υποδεικνυόμενες ημερήσιες δόσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες 
επιστημονικές διαπιστώσεις και διεθνείς 
συστάσεις για όλες τις βιταμίνες και 
μεταλλικές ουσίες που περιλαμβάνονται 
στο Παράρτημα Ι. 

Τροπολογία 28
Άρθρο 13

Με την επιφύλαξη της Συνθήκης, και 
ιδίως των άρθρων 28 και 30, τα κράτη 
μέλη δεν μπορούν να περιορίσουν ή να 
απαγορεύσουν το εμπόριο τροφίμων που 
συμμορφώνονται με τον παρόντα 
κανονισμό και τις κοινοτικές πράξεις που 
εγκρίθηκαν για την εφαρμογή του με την 
εφαρμογή μη εναρμονισμένων εθνικών 
διατάξεων που να διέπουν την προσθήκη 
βιταμινών και μετάλλων στα τρόφιμα..

Ο παρών κανονισμός δεν περιορίζει το 
δικαίωμα των κρατών μελών να 
διατηρούν σε ισχύ ή να θεσπίζουν, 
τηρουμένης της Συνθήκης, και ιδιαίτερα 
των άρθρων 28 και 30, αυστηρότερες 
διατάξεις για την προσθήκη βιταμινών, 
μετάλλων και συγκεκριμένων άλλων 
ουσιών, τις οποίες θεωρούν απαραίτητες 
για την προάσπιση της δημόσιας υγείας 
και οι οποίες δεν έρχονται σε αντίθεση με 
τον παρόντα κανονισμό. 
Εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με 
τις ήδη υφιστάμενες σχετικές εθνικές 
διατάξεις. 
Αυστηρότερες διατάξεις όσον αφορά 
ουσίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ μπορούν να διατηρούνται 
σε ισχύ σε κάθε περίπτωση, μέχρι να 
υπάρξει αξιολόγηση των ουσιών εκ 
μέρους της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 
10 a  του παρόντος κανονισμού.
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Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται νομικά η δυνατότητα των κρατών μελών να διατηρούν ή να εφαρμόζουν εθνικές 
διατάξεις. 

Τροπολογία 29
Άρθρο 14, παράγραφος 3

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβουλεύεται 
τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική 
αλυσίδα και την υγεία των ζώων που 
συγκροτήθηκε με το άρθρο 58 παράγραφος 
1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, 
εάν κρίνει τη σχετική διαβούλευση 
χρήσιμη ή εάν ένα κράτος μέλος το 
ζητήσει και διατυπώνει γνώμη σχετικά με 
τα προβλεπόμενα μέτρα.

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβουλεύεται 
τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική 
αλυσίδα και την υγεία των ζώων που 
συγκροτήθηκε με το άρθρο 58 παράγραφος 
1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και 
διατυπώνει γνώμη σχετικά με τα 
προβλεπόμενα μέτρα.

Αιτιολόγηση

Πρέπει σε κάθε περίπτωση να πραγματοποιείται διαβούλευση με την αρμόδια επιτροπή για την 
τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων. 

Τροπολογία 30
Άρθρο 17

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

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

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν αυτές τις 
πληροφορίες στην Επιτροπή και στην 
Αρχή.
Η Επιτροπή καθιστά τις πληροφορίες 
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διαθέσιμες στο ενδιαφερόμενο κοινό.

Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική παρακολούθηση σημαίνει ίσους όρους για τους παραγωγούς και ταυτόχρονα 
βελτιώνει την προστασία του καταναλωτή. Η δημοσιότητα καθιστά την αγορά διαφανή και 
διευκολύνει την παρακολούθηση.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σε διεθνές επίπεδο ο Codex Alimentarius (Κώδικας Διατροφής) υιοθέτησε το 1987 ως γενική 
αρχή ότι επιτρέπεται να προστίθενται στα τρόφιμα θρεπτικές ουσίες, για να προλαμβάνεται ή 
να αποκαθίσταται μια αποδεδειγμένη ανεπάρκεια μίας ή περισσότερων θρεπτικών ουσιών 
στον πληθυσμό ή σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού.

Σήμερα υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των εθνικών διατάξεων σχετικά με την 
προαιρετική προσθήκη βιταμινών, μετάλλων καθώς και συγκεκριμένων άλλων ουσιών στα 
τρόφιμα. 

Ορισμένες χώρες έχουν θεσπίσει διατάξεις για υποχρεωτική προσθήκη, αντιθέτως άλλες 
χώρες δεν έχουν καθόλου διατάξεις. 

Ορισμένες χώρες έχουν πολύ περιοριστικές διατάξεις για προαιρετική προσθήκη βιταμινών 
και μετάλλων καθώς και ορισμένων άλλων ουσιών, σε άλλες χώρες αντίθετα υπάρχουν 
εκτενέστατες διατάξεις για την προσθήκη. 

Οι μεγάλες διαφορές στις εθνικές διατάξεις δημιουργούν βεβαίως εμπόδια για το εμπόριο 
τέτοιων προϊόντων εντός της εσωτερικής αγοράς.

Είναι επομένως σκόπιμο να επιδιώξουμε την εναρμόνιση των κοινοτικών διατάξεων για την 
προσθήκη βιταμινών και μετάλλων καθώς και ορισμένων άλλων ουσιών, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτή η εναρμόνιση πραγματώνεται σε υψηλό επίπεδο προστασίας του 
καταναλωτή. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να διασφαλισθεί ότι τα εν λόγω προϊόντα δεν 
συνιστούν κατά κανένα τρόπο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και ότι δεν περιορίζεται η 
διατροφική αρχή, σύμφωνα με την οποία μια ισορροπημένη και ποικίλη δίαιτα εξασφαλίζει 
τις αναγκαίες και επαρκείς ποσότητες θρεπτικών ουσιών.

Η πρόταση θα διευκολύνει αναμφίβολα το εμπόριο τέτοιων τροφίμων εντός της εσωτερικής 
αγοράς αλλά παράμετροι της δημόσιας υγείας και το υψηλό επίπεδο προστασίας του 
καταναλωτή δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη στην παρούσα πρόταση. 

1. Νομική βάση

Για να προβληθεί περισσότερο η παράμετρος της προστασίας του καταναλωτή πρέπει να 
συμπληρωθεί η νομική βάση του κανονισμού με μια αναφορά στο άρθρο 153 της Συνθήκης. 
Το άρθρο 1, παράγραφος 1 της πρότασης της Επιτροπής ορίζει σαφώς το στόχο να 
διασφαλισθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή.

2. Χαρακτηριστικά θρεπτικής αξίας

Τα εμπλουτισμένα τρόφιμα διακινούνται από τις επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων ως 
προϊόντα η κατανάλωση των οποίων αποφέρει όφελος και τα οποία ως εκ τούτου είναι 
"καλά" ή "καλύτερα προϊόντα". Αυτά τα τρόφιμα θα μπορούσαν επομένως να 
καταναλώνονται από πολλούς επανειλημμένως και να λαμβάνονται σε ποσότητες που 
υπερβαίνουν τις υπάρχουσες συνήθειες κατανάλωσης αυτών των προϊόντων. Είναι επομένως 
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αναγκαίο να προστίθενται βιταμίνες και μέταλλα μόνο στα τρόφιμα στα οποία έχουν 
προσεχθεί συγκεκριμένα θρεπτικά χαρακτηριστικά, για να αποφευχθούν ενδεχόμενες 
αρνητικές επιπτώσεις. 

Στον ευρωπαϊκό πληθυσμό αυξάνονται τα κρούσματα χρόνιων νόσων που οφείλονται στη 
διατροφή. Σε αυτά περιλαμβάνονται για παράδειγμα νόσοι της καρδιάς και του 
κυκλοφοριακού, διαβήτης, παχυσαρκία, τερηδόνα κ.ά.  Η πλούσια σε θερμίδες, λιπαρά, αλάτι 
και ζάχαρη και ταυτόχρονα φτωχή σε τροφικές ίνες διατροφή συντείνει στην ανάπτυξη 
τέτοιων νόσων. Επομένως προϊόντα που - ανάλογα με την εκάστοτε ομάδα προϊόντων - έχουν 
ιδιαίτερα υψηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες, λιπαρά, ζάχαρη ή/και αλάτι και/ή χαμηλή 
περιεκτικότητα σε τροφικές ίνες και/ή βλαπτική περιεκτικότητα σε λίπος δεν καθίστανται πιο 
ωφέλιμα με τον προαιρετικό εμπλουτισμό σε βιταμίνες και μέταλλα.  

Τα εμπλουτισμένα προϊόντα δεν επιτρέπεται να αντιτίθενται στις ισχύουσες διατροφικές 
υποδείξεις και στις εθνικές πολιτικές διατροφής. (τροπολογία άρθρο 5 νέο)

3. Παράρτημα III

Οι βιταμίνες και τα μέταλλα στα τρόφιμα έχουν αξιολογηθεί επιστημονικά και έχουν 
διερευνηθεί επακριβώς. Επομένως κατέστη δυνατόν για την Επιτροπή να παρουσιάσει τους 
θετικούς καταλόγους στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ.  

Ένας θετικός κατάλογος των "ορισμένων άλλων ουσιών" δεν είναι σκόπιμος, ωστόσο στον 
παρόντα κανονισμό είναι αναγκαίος ένας ορισμός των "ορισμένων άλλων ουσιών". 

Πέραν τούτου όπως στις βιταμίνες και στα μέταλλα πρέπει επίσης και στις "ορισμένες άλλες 
ουσίες" να ορισθούν τα ανώτατα και κατώτατα επίπεδα περιεκτικότητας. Πρέπει επίσης να 
εφαρμοστούν οι διατάξεις σήμανσης όπως στις βιταμίνες και στα μέταλλα. 

Πέραν τούτου στο άρθρο 10 α καθορίζεται η διαδικασία των προς διερεύνηση ουσιών με 
ενιαίο και διαφανή τρόπο. 


