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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 οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την τροποποίηση της Οδηγίας 95/2/ΕΚ για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των 
χρωστικών και των γλυκαντικών και της Οδηγίας 94/35/ΕΚ για τα γλυκαντικά που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα
(COM(2004)0650 – C5-0139/2004 – 2004/0237(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2004)0650)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 (C6-0139/2004),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων (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 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5

(5) Με βάση γνωμοδότηση της EAAT, που
διατυπώθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2003, 
γίνονται τροποποιήσεις στις ισχύουσες 
εγκρίσεις, προκειμένου να διατηρηθούν οι 
νιτροζαμίνες σε όσο το δυνατόν 
χαμηλότερα επίπεδα, με τη μείωση των 
νιτρωδών και νιτρικών αλάτων που 
προστίθενται στα τρόφιμα, διατηρώντας 
συγχρόνως τη μικροβιολογική ασφάλεια 
των προϊόντων διατροφής. Η EAAT 

(5) Με βάση γνωμοδότηση της EAAT, που 
διατυπώθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2003, 
γίνονται τροποποιήσεις στις ισχύουσες 
εγκρίσεις, προκειμένου να διατηρηθούν οι 
νιτροζαμίνες σε όσο το δυνατόν 
χαμηλότερα επίπεδα, με τη μείωση των 
νιτρωδών και νιτρικών αλάτων που 
προστίθενται στα τρόφιμα, διατηρώντας 
συγχρόνως τη μικροβιολογική ασφάλεια 
των προϊόντων διατροφής. Η EAAT 

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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συνιστά τα επίπεδα των νιτρωδών και 
νιτρικών αλάτων να καθορίζονται στη 
νομοθεσία ως “προστιθέμενη ποσότητα”. 
Η EAAT είναι της γνώμης ότι στην 
ανασταλτική δράση κατά του C. botulinum 
συμβάλλει η προστιθέμενη ποσότητα 
νιτρωδών αλάτων και όχι η ποσότητα 
καταλοίπων. Οι ισχύουσες διατάξεις 
τροποποιούνται κατά τρόπον ώστε τα 
μέγιστα επιτρεπόμενα επίπεδα, όπως 
αναφέρονται από την EAAT, στα μη 
θερμικώς επεξεργασμένα ή στα θερμικώς 
επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος, στο τυρί 
και στα ψάρια να πρέπει να ορίζονται ως 
προστιθέμενες ποσότητες. Ωστόσο, για 
ορισμένα προϊόντα κρέατος που 
παρασκευάζονται με παραδοσιακό τρόπο 
πρέπει να ορίζονται μέγιστα επίπεδα 
καταλοίπων.

συνιστά τα επίπεδα των νιτρωδών και 
νιτρικών αλάτων να καθορίζονται στη 
νομοθεσία ως “προστιθέμενη ποσότητα”. 
Η EAAT είναι της γνώμης ότι στην 
ανασταλτική δράση κατά του C. botulinum 
συμβάλλει η προστιθέμενη ποσότητα 
νιτρωδών αλάτων και όχι η ποσότητα 
καταλοίπων. Οι ισχύουσες διατάξεις 
τροποποιούνται κατά τρόπον ώστε τα 
μέγιστα επιτρεπόμενα επίπεδα, όπως 
αναφέρονται από την EAAT, στα μη 
θερμικώς επεξεργασμένα ή στα θερμικώς 
επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος, στο τυρί 
και στα ψάρια να πρέπει να ορίζονται ως 
προστιθέμενες ποσότητες. Ωστόσο, για 
ορισμένα προϊόντα κρέατος που 
παρασκευάζονται με παραδοσιακό τρόπο 
πρέπει να ορίζονται εξαιρετικά μέγιστα 
επίπεδα καταλοίπων, υπό τον όρο ότι τα 
προϊόντα προσδιορίζονται και 
επισημαίνονται δεόντως.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία αυτή θεσπίζει τα επιτρεπόμενα όρια νιτρωδών και νιτρικών αλάτων στα τρόφιμα ως 
προστιθέμενες ποσότητες προκειμένου να διατηρήσει τις νιτροζαμίνες στο χαμηλότερο δυνατό 
επίπεδο. Οι εξαιρέσεις του κανόνα που προτείνει η Επιτροπή για τα προϊόντα που 
παρασκευάζονται με παραδοσιακό τρόπο, ορισμένα ως μέγιστα επίπεδα καταλοίπων, πρέπει να 
παραμείνουν σπάνιες εξαιρέσεις. Τα προϊόντα πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς ως προϊόντα 
για τοπική πώληση και κατανάλωση.

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 8

(8) Η επιστημονική επιτροπή τροφίμων 
(ΕΕΤ) αξιολόγησε τις πληροφορίες για την 
ασφάλεια της ερυθριτόλης και διατύπωσε 
τη γνώμη της στις 5 Μαρτίου 2003. Η ΕΕΤ 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χρήση 
ερυθριτόλης ως πρόσθετης ουσίας στα 
τρόφιμα είναι αποδεκτή. Η ΕΕΤ σημειώνει 
επίσης ότι η ερυθριτόλη έχει καθαρτική 
επίδραση, αλλά σε υψηλότερη δόση από 
τις άλλες πολυόλες. Η ερυθριτόλη έχει 
πολλές τεχνικές μη γλυκαντικές ιδιότητες 

(8) Η επιστημονική επιτροπή τροφίμων 
(ΕΕΤ) αξιολόγησε τις πληροφορίες για την 
ασφάλεια της ερυθριτόλης και διατύπωσε 
τη γνώμη της στις 5 Μαρτίου 2003. Η ΕΕΤ 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χρήση 
ερυθριτόλης ως πρόσθετης ουσίας στα 
τρόφιμα είναι αποδεκτή. Η ΕΕΤ σημειώνει 
επίσης ότι η ερυθριτόλη έχει καθαρτική 
επίδραση, αλλά σε υψηλότερη δόση από 
τις άλλες πολυόλες. Η ερυθριτόλη έχει 
πολλές τεχνικές μη γλυκαντικές ιδιότητες 
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που είναι σημαντικές για ευρύ φάσμα 
τροφίμων, από τα ζαχαρώδη έως τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα. Στις ιδιότητες 
αυτές περιλαμβάνονται λειτουργίες όπως 
ενισχυτικό γεύσης, φέρουσα ουσία, 
υγραντικό μέσο, σταθεροποιητής, 
πυκνωτικό μέσο, διογκωτικό μέσο και 
συμπλοκοποιητής. Είναι απαραίτητο να 
επιτραπεί η χρήση ερυθριτόλης στις ίδιες 
εφαρμογές τροφίμων με τις άλλες 
πολυόλες που επιτρέπονται σήμερα. 
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να 
τροποποιηθεί η οδηγία 94/35/ΕΚ, 
δεδομένου ότι η ερυθριτόλη μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιηθεί για γλυκαντικούς 
σκοπούς όπως οι άλλες πολυόλες που 
επιτρέπονται σήμερα. Είναι επίσης 
απαραίτητο να εξαιρεθεί η ερυθριτόλη 
από τον κανόνα επισήμανσης που 
επιβάλλει την ένδειξη της καθαρτικής 
επίδρασης στα επιτραπέζια γλυκαντικά 
που περιέχουν πολυόλες.

που είναι σημαντικές για ευρύ φάσμα 
τροφίμων, από τα ζαχαρώδη έως τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα. Στις ιδιότητες 
αυτές περιλαμβάνονται λειτουργίες όπως 
ενισχυτικό γεύσης, φέρουσα ουσία, 
υγραντικό μέσο, σταθεροποιητής, 
πυκνωτικό μέσο, διογκωτικό μέσο και 
συμπλοκοποιητής. Είναι απαραίτητο να 
επιτραπεί η χρήση ερυθριτόλης στις ίδιες 
εφαρμογές τροφίμων με τις άλλες 
πολυόλες που επιτρέπονται σήμερα. 
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να 
τροποποιηθεί η οδηγία 94/35/ΕΚ, 
δεδομένου ότι η ερυθριτόλη μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιηθεί για γλυκαντικούς 
σκοπούς όπως οι άλλες πολυόλες που 
επιτρέπονται σήμερα.

Αιτιολόγηση

Παρότι η ερυθριτόλη είναι η καλύτερα ανεκτή από το πεπτικό σύστημα από όλες τις πολυόλες, 
εξακολουθεί να είναι μια πολυόλη. Δεν είναι σκόπιμο κατά συνέπεια να εξαιρεθεί η ερυθριτόλη 
από τον κανόνα επισήμανσης του άρθρου 5(2) της οδηγίας 94/35/ΕΚ που επιβάλει την ένδειξη 
της καθαρκτικής επίδρασης.

Τροπολογία 3
AΡΘΡΟ 2, ΣΗΜΕΙΟ 1

Άρθρο 5 παράγραφος 2 (Οδηγία 94/35/ΕΚ)

(1) Στο άρθρο 5 παράγραφος 2 η λέξη 
“πολυόλες” αντικαθίσταται από τις λέξεις 
“πολυόλες εκτός από την E 968 
ερυθριτόλη”.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Διαγραφή της εξαίρεσης της ερυθριτόλης από τον κανόνα επισήμανσης του άρθρου 5(2) της 
οδηγίας 94/35/ΕΚ που επιβάλει την ένδειξη της καθαρκτικής επίδρασης.
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Τροπολογία 4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I, ΣΗΜΕΙΟ 4 (Γ Α) (νέο)

Παράρτημα IV (Οδηγία 95/2/ΕΚ)

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

(γα) Προστίθενται οι ακόλουθες 
καταχωρίσεις:

E 1204 Πουλουλάνη Συμπληρώματα διατροφής, 
όπως ορίζονται στην οδηγία 
2002/46/ΕΚ υπό μορφή 
καπσουλών και δισκίων

quantum satis

E 1204 Πουλουλάνη Εδώδιμες αρωματισμένες 
μεμβράνες και μικρο-καραμέλες 
(προϊόντα αρωματισμού 
αναπνοής)

quantum satis

Αιτιολόγηση

Συμπερίληψη της πουλουλάνης ως νέου προσθέτου προς χρήση σε συμπληρώματα διατροφής 
υπό μορφή καπσουλών και δισκίων καθώς και σε εδώδιμες αρωματισμένες μεμβράνες και 
μικρο-καραμέλες (προϊόντα αρωματισμού αναπνοής) μετά από τη θετική γνωμοδότηση της 
13ης Ιουλίου 2004 της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων.



PR\558081EL.doc 9/11 PE 355.470v01-00

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Στόχο της παρούσας Οδηγίας, που τροποποιεί την Οδηγία 95/2/ΕΚ για τα πρόσθετα 
τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών και την Οδηγία 94/35/ΕΚ για τα 
γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα, αποτελεί η προσαρμογή στις 
επιστημονικές εξελίξεις και την τεχνολογική πρόοδο. Προτείνονται δύο μέθοδοι για την 
επίτευξη του στόχου αυτού: η αναθεώρηση του ισχύοντος θετικού καταλόγου των
επιτρεπομένων προσθέτων και η έγκριση νέων ουσιών.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 2(1) της οδηγίας 2003/114 η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Αρχή για 
την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) κλήθηκαν να αναθεωρήσουν τους όρους χρήσης 
διαφόρων προσθέτων. Η έκθεση προόδου της επαναξιολόγησης ορισμένων προσθέτων, με 
επίκεντρο κυρίως τα E 251 και 252 (νιτρώδη) και E 249 και E 250 (νιτρικά), άνοιξε τη 
συζήτηση στα κράτη μέλη.

3. Ενόψει της αναθεώρησης της χρήσης νιτρωδών και νιτρικών αλάτων –συντηρητικά που 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε προϊόντα κρέατος, τυριά και ορισμένα προϊόντα 
ψαριών– η Επιτροπή έλαβε υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 20ής 
Μαρτίου 2003. Στην υπόθεση Δανία κατά Επιτροπής το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν είχε γίνει 
σεβαστή η γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής του 1995 που αμφισβητούσε τα μέγιστα 
ποσά νιτρικών που όριζε η οδηγία 95/2/ΕΚ. Στην γνωμοδότηση της 26ης Νοεμβρίου 2003 η 
ΕΑΑΤ επαναλάμβανε ότι η μείωση των μέγιστων επιπέδων νιτρικών και νιτρωδών αλάτων 
χρειάζεται προκειμένου να διατηρηθεί το επίπεδο νιτροζαμινών στο χαμηλότερο δυνατό 
επίπεδο.

Στην παρούσα οδηγία η Επιτροπή προτείνει νέα μέθοδο για τη θέσπιση των επιτρεπόμενων 
επιπέδων νιτρωδών/νιτρικών αλάτων στα τρόφιμα. Αντί να παρακολουθούνται όπως μέχρι 
τούδε τα επίπεδα καταλοίπων των νιτρικών/νιτρωδών αλάτων στα προϊόντα κρέατος, 
εισάγονται στη μέθοδο παρακολούθησης τα επίπεδα που ορίζονται ως προστιθέμενες 
ποσότητες. Εξαιρέσεις του κανόνα (επιτρέπονται υψηλότερα επίπεδα καταλοίπων) 
αποτελούν μόνο τα προϊόντα κρέατος του ΗΒ που παρασκευάζονται με παραδοσιακό 
τρόπο (Παράρτημα 1). Διάφορα κράτη μέλη ζήτησαν παρεκκλίσεις και για τα δικά τους 
προϊόντα κρέατος που παρασκευάζονται με παραδοσιακό τρόπο, ενώ γενικώς μερικά κράτη 
μέλη αντιτίθενται στην εισαγωγή ειδικών εξαιρέσεων για τα νιτρικά και νιτρώδη άλατα και 
αμφισβητούν την τεχνολογική ανάγκη τους. Τέθηκε έτσι το ερώτημα αρχής όσον αφορά την 
έγκριση ειδικών παρεκκλίσεων. Η εισηγήτρια υποστηρίζει την προτεινόμενη μέθοδο της 
θέσπισης μέγιστων επιπέδων ντιρικών/νιτρωδών αλάτων ως προστιθέμενες ποσότητες. 
Συνεπώς, οι παρεκκλίσεις πρέπει να είναι σπάνιες και τα εξαιρούμενα προϊόντα επαρκώς 
προσδιορισμένα και επισημασμένα.

4. Με την οδηγία 2003/52/ΕΚ ανεστάλη η διάθεση στην αγορά ζελεδομπουκίτσων που 
περιέχουν το πρόσθετο E 425 konjak. Η Επιτροπή ακολούθησε τη γνώμη της ΕΑΑΤ της 13ης 
Ιουλίου 2004 και απαγόρευσε τη διάθεση στην αγορά και την εισαγωγή ζελεδομπουκίτσων οι 
οποίες περιέχουν πρόσθετα τροφίμων που σχηματίζουν πηκτώματα και τα οποία παράγονται 
από φύκια και ορισμένα κόμμεα, λόγω του κινδύνου πνιγμού. Η παρούσα οδηγία προτείνει 
την απαγόρευση των ουσιών E 400 έως 407, E 407α, E 410, E 412 έως 415, E 417 και E 418 
λόγω της πιθανής επικινδυνότητάς τους όταν χρησιμοποιούνται σε ζελεδομπουκίτσες. 
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Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται διάφορα πρόσθετα που πωλούνται νόμιμα και ικανοποιούν 
τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας της ΕΕ για χρήση σε τρόφιμα, όπως τα E 410 
(κόμμι χαρουπιών), E 415 (κόμμι xantan) και E 418 (κόμμι τζελάν).

Οι κατασκευαστές αμφισβήτησαν την «προσέγγιση απαγόρευσης των ουσιών» και 
αντιπρότειναν την απαγόρευση των «μη ασφαλών προϊόντων» αντί των ουσιών που 
περιέχουν. Οι ασφαλείς ουσίες άλλων προϊόντων δεν θα βαρύνονται από τις υποψίες των 
καταναλωτών επειδή απαγορεύτηκε από την αγορά ένα ανασφαλές προϊόν. Η Επιστημονική 
Επιτροπή της ΕΑΑΤ πιστεύει ότι είναι ιδίως το σχήμα, το μέγεθος και ο τρόπος πρόσληψης 
που κρίνονται ως ο βασικός φυσικός κίνδυνος, παρότι ο κίνδυνος φαίνεται να σχετίζεται και 
με τις χημικές και φυσικές ιδιότητες των προσθέτων τροφίμων που συνιστούν το πήκτωμα 
του προϊόντος. Για να αλλάξει αυτή η προσέγγιση, χρειάζεται αναθεώρηση των γενικών 
αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα που θεσπίζονται στον Κανονισμό 
178/2002.

5. Μεταξύ των άρτι εγκεκριμένων γλυκαντικών η ερυθριτόλη, με γεύση παρεμφερή προς 
αυτήν της ζάχαρης, κρίθηκε αποδεκτή από την ΕΑΑΤ. Πρόκειται για παρεμφερή προς τη 
ζάχαρη ουσία για μαζική γλύκανση, χωρίς θερμιδική αξία, η οποία ενισχύει τη γεύση ποτών 
και χαρακτηρίζεται από υψηλότερο βαθμό απορρόφησης σε σύγκριση με άλλες πολυόλες. 
Πάντως, παρότι παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πεπτική ανοχή από όλες τις πολυόλες, δεν παύει 
να αποτελεί μια πολυόλη, μια θρεπτική γλυκαντική ύλη. Λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατή 
καθαρτική επίδρασή της, η Επιτροπή δεν περιέλαβε τη χρήση της ερυθριτόλης σε ποτά, αλλά 
προτείνει την εξαίρεσή της από τον κανόνα επισήμανσης που επιβάλλει την ένδειξη της 
καθαρτικής επίδρασης στα επιτραπέζια γλυκαντικά που περιέχουν πολυόλες. Για να 
εξαλειφθούν οι ανησυχίες όσον αφορά την καθαρτική επίδραση των ποτών, οι 
κατασκευαστές πρότειναν να μειώσουν το επίπεδο χρήσης στο 1,5%. Σε διάφορες μη 
ευρωπαϊκές χώρες επιτρέπεται η χρήση ερυθριτόλης σε ποτά με ποσοστιαία συγκέντρωση 
3,5% και άνω. Αρκετά κράτη μέλη πιστεύουν ότι η ερυθριτόλη δεν πρέπει να εξαιρεθεί από 
τον κανόνα για την ένδειξη της καθαρτικής επίδρασης. Η εισηγήτρια συμφωνεί με την άποψη 
αυτή, αλλά επιθυμεί να εξεταστεί η δυνατότητα να επιτρέπεται η χρήση ερυθριτόλης σε 
επίπεδο χρήσης 1,5% και να επισημαίνεται η πιθανότητα καθαρτικής επίδρασης.

6. Η Επιστημονική Επιτροπή Τροφίμων κατέληξε τον Απρίλιο του 2003 ότι η ημικυτταρίνη 
σόγιας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τρόφιμα. Υπάρχουν όμως επιφυλάξεις όσον αφορά τη 
χρήση της ουσίας αυτής λόγω της πιθανής αλλεργιογόνου επίδρασης του εν λόγω προϊόντος, 
ιδίως όσον αφορά την αύξηση της κατανάλωσης προτηγανισμένων πατατών, αρτυμάτων και 
ζελέδων ζαχαροπλαστικής. Ενόψει της πιθανότητας αλλεργιογόνου κινδύνου, πρέπει να 
πληροφορούνται οι καταναλωτές ότι το προϊόν προέρχεται από σόγια και να πωλείται 
συσκευασμένο και επισημασμένο. Τέτοια επισήμανση συνιστά ήδη νομική υποχρέωση των 
κατασκευαστών βάσει της Οδηγίας 2003/89/ΕΚ.

7. Τα θειώδη άλατα θεωρούνται ότι συνιστούν πιθανό κίνδυνο για τους ασθματικούς και 
πρέπει συνεπώς να τηρούνται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο (μέγιστο επίπεδο κάτω των 10 
mg/kg). Μερικοί εισαγωγείς επέστησαν την προσοχή στο γεγονός ότι οι ωμές γαρίδες τηρούν 
το μέγιστο επιτρεπόμενο επίπεδο θειώδους διοξειδίου, αλλά όχι οι μαγειρεμένες (το 
επιτρεπόμενο επίπεδο είναι τότε χαμηλότερο). Η εισηγήτρια συμφωνεί με την Επιτροπή ότι 
γενικώς η χρήση του θειώδους διοξειδίου στα τρόφιμα πρέπει περιορίζεται. Όμως, η 
περίπτωση των ωμών και μαγειρεμένων καρκινοειδών συνιστά ανωμαλία και πρέπει να 
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τροποποιηθεί. Προτείνουμε να ζητήσει η Επιτροπή τη γνώμη της ΕΑΑΤ για την ειδική αυτή 
περίπτωση.

Το παραδεκτό επίπεδο χρήσης θειώδους διοξειδίου τίθεται επίσης όσον αφορά την 
επεξεργασία της επιφανείας φρούτων και λαχανικών και τα μέγιστα επίπεδα σε 
ενυδατωμένους ξηρούς καρπούς. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή η τάση 
για αύξηση των επιπέδων θειώδους διοξειδίου. Η Επιτροπή πρέπει όμως να παράσχει 
λεπτομερέστερη ανάλυση όσον αφορά τα επίπεδα θειώδους διοξειδίου σε ενυδατωμένους 
ξηρούς καρπούς και κατά την περαιτέρω κατεργασία τους (οι ξηροί καρποί μπορούν να 
περιέχουν επίπεδα έως 2.000 mg/kg, αλλά μετά την περαιτέρω κατεργασία το επίπεδο 
μειώνεται σε 100 mg/kg· το επίπεδο του θειώδους διοξειδίου δεν μειώνεται σημαντικά κατά 
την παστερίωση, ούτε κατά την επακόλουθη αποθήκευση).

8. Από την Οδηγία δεν εξετάζεται ακόμη το νέο πρόσθετο πουλουλάνη, του οποίου τη χρήση 
σε τρόφιμα επιτρέπει η ΕΑΑΤ. Η Επιστημονική Επιτροπή έκρινε την πουλουλάνη ασφαλή 
για ανθρώπινη κατανάλωση ως νέο πρόσθετο τροφίμων (τρόφιμα σε κάπσουλες και υπό 
μορφή επικεχρισμένων δισκίων) ή ως εδώδιμες αρωματισμένες μεμβράνες (εδώδιμες 
μεμβράνες αρωματισμού αναπνοής).

Η πουλουλάνη αποτελεί λευκή έως υπόλευκη άγευστη και άοσμη σκόνη, έναν 
πολυσακχαρίτη που παράγεται από μαγιά. Υπάρχει στη φύση και διαθέτει φιλμογενείς 
ιδιότητες με αποτέλεσμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο της ζελατίνας 
(ειδικά για φυτοφάγους) ή άλλων φιλμογενών πολυμερών σε ορισμένα τρόφιμα. Η χαμηλή 
διαπερατότητα στο οξυγόνο των μεμβρανών πουλουλάνης προστατεύει ευαίσθητα συστατικά 
από την επιδείνωση διατηρώντας έτσι τη θρεπτική και οργανοληπτική ποιότητα των 
προϊόντων. Η σήμερα προτεινόμενη χρήση στο αιτούμενο επίπεδο χρήσης – πρόσληψη 
περίπου 2,3 g πουλουλάνης ημερησίως – δεν προξενεί υγειονομικές ανησυχίες.
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