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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 την 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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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τα αρτύματα και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρτυματικές ιδιότητες που 
χρησιμοποιούνται εντός και επί τροφίμων  και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96 και της οδηγίας 2000/13/ΕΚ.
(COM(2006)0427 – C6-0259/2006 – 2006/0147(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2006)0427)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 και τα άρθρα 37 και 95 της Συνθήκης ΕΚ,  
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0259/2006),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων (A6-0000/2007),

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 την 
Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5

Με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης 
υγείας, το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να καλύπτει αρτύματα, 
αρχικά υλικά για αρτύματα και τρόφιμα 
που περιέχουν αρτύματα. Πρέπει επίσης να 
καλύπτει ορισμένα συστατικά τροφίμων με 
αρτυματικές ιδιότητες, τα οποία 
προστίθενται στο τρόφιμο με κύριο σκοπό 

Με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης 
υγείας, το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να καλύπτει αρτύματα, 
αρχικά υλικά για αρτύματα και τρόφιμα 
που περιέχουν αρτύματα. Πρέπει επίσης να 
καλύπτει ορισμένα συστατικά τροφίμων με 
αρτυματικές ιδιότητες, τα οποία 
προστίθενται στο τρόφιμο με κύριο σκοπό 

  
1 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην ΕΕ.
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την πρόσδοση γεύσης και τα οποία 
συμβάλλουν σημαντικά στην παρουσία 
στο τρόφιμο ορισμένων φυσικώς 
απαντώμενων ανεπιθύμητων ουσιών
(«συστατικά τροφίμων με αρτυματικές 
ιδιότητες»), τα αρχικά τους υλικά και τα 
τρόφιμα που τα εμπεριέχουν. 

την πρόσδοση γεύσης και τα οποία 
συμβάλλουν στην παρουσία στο τρόφιμο 
ορισμένων φυσικώς απαντώμενων 
ανεπιθύμητων ουσιών («συστατικά 
τροφίμων με αρτυματικές ιδιότητες»), τα 
αρχικά τους υλικά και τα τρόφιμα που τα 
εμπεριέχουν. 

Αιτιολόγηση

Σε σχέση με το Παράρτημα III, η λέξη ‘σημαντικά’ δεν είναι επαρκώς ακριβής για να ορίζει την 
κατηγορία συστατικών τροφίμων με αρτυματικές ιδιότητες τα οποία συμβάλλουν στην παρουσία 
φυσικώς απαντωμένων ανεπιθύμητων ουσιών στο τρόφιμο. Κατά συνέπειαν πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 22

Ειδικές απαιτήσεις πληροφόρησης πρέπει 
να εξασφαλίζουν τη μη παραπλάνηση των 
καταναλωτών όσον αφορά το αρχικό υλικό 
που χρησιμοποιείται για την παρασκευή 
φυσικών αρτυμάτων. Για παράδειγμα, 
πρέπει να αναφέρεται η πηγή βανιλίνης 
που λαμβάνεται από ξύλο.

Ειδικές απαιτήσεις πληροφόρησης πρέπει 
να εξασφαλίζουν τη μη παραπλάνηση των 
καταναλωτών όσον αφορά το αρχικό υλικό 
που χρησιμοποιείται για την παρασκευή 
φυσικών αρτυμάτων. 

Αιτιολόγηση

Εάν σκοπός αυτής της εισαγωγικής διατάξεως είναι να καταστήσει σαφή τον τύπο πληροφοριών που 
πρέπει να παρασχεθούν για να αποκλείεται  παραπλάνηση των καταναλωτών, τότε δεν είναι αρκετό 
να δίδεται απλώς μόνον ένα παράδειγμα.

Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 25

Τα αναγκαία για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού μέτρα πρέπει να 
θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
που ανατίθενται στην Επιτροπή13.
13 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.

Τα αναγκαία για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού μέτρα πρέπει να 
θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων 
άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
που ανατίθενται στην Επιτροπή13.
13ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως 
τροποποιήθηκε από την απόφαση 2006/512/ΕΚ
(ΕΕ L 200, 227.2006, σ. 11).
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 4
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για 
αρτύματα και συστατικά τροφίμων με 
αρτυματικές ιδιότητες για χρήση εντός και 
επί τροφίμων ώστε να εξασφαλίζεται η 
αποτελεσματική λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας και 
των καταναλωτών.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για 
αρτύματα και συστατικά τροφίμων με 
αρτυματικές ιδιότητες για χρήση εντός και 
επί τροφίμων ώστε να εξασφαλίζεται 
υψηλό επίπεδο προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας και των καταναλωτών 
και η αποτελεσματική λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, το οποίο παρέχει τη νομική βάση για τον παρόντα κανονισμό, 
γίνεται πρώτα μνεία της αποτελεσματικής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και κατόπιν μιας 
υψηλού επιπέδου υγείας των ανθρώπων και προστασίας των καταναλωτών. Ωστόσο στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού, ο οποίος υλοποιεί τους στόχους του λευκού βιβλίου του 2000 για την 
ασφάλεια των τροφίμων, η εν λόγω σειρά θα μπορούσε να δώσει την εντύπωση ότι προορισμός του 
κανονισμού κατά κύριον λόγο είναι να προαγάγει τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά και ότι η 
υγεία των ανθρώπων και η προστασία των καταναλωτών είναι δευτερεύοντα θέματα.

Τροπολογία 5
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Α)

(α) αρτύματα που χρησιμοποιούνται ή 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν εντός ή 
επί τροφίμων, με την εξαίρεση αρτυμάτων 
καπνιστών τροφίμων που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2065/2003·

(α) αρτύματα που χρησιμοποιούνται ή 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν εντός ή 
επί τροφίμων, περιλαμβανομένων των
αρτυμάτων καπνιστών τροφίμων που δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/2003·

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο κανονισμός αριθ. 2065/2003 θεσπίζει εξειδικευμένες διατάξεις για τα αρτύματα 
καπνιστών τροφίμων αλλά όχι για όλα τα αρτύματα καπνιστών τροφίμων, είναι δυνατόν να 
δημιουργείται εδώ νομικό κενό. Για τα αρτύματα καπνιστών τροφίμων που δεν καλύπτονται από τον 
κανονισμό αριθ. 2065/2003 πρέπει να ισχύει ο παρών κανονισμός.
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Τροπολογία 6
ΑΡΘΡΟ 2, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όπου χρειάζεται, μπορεί να αποφασίζεται, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 18 παράγραφος 2, κατά πόσον 
μια δεδομένη ουσία ή μείγμα ουσιών, 
υλικό ή είδος τροφίμου εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 

Όπου χρειάζεται, μπορεί να αποφασίζεται, 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που ορίζεται στο άρθρο 18, 
παράγραφος 2 α, κατά πόσον μια 
δεδομένη ουσία ή μείγμα ουσιών, υλικό ή 
είδος τροφίμου εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 7
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β)

(β) «αρτυματική ουσία», ουσία 
καθορισμένης χημικής σύστασης με 
αρτυματικές ιδιότητες·

(β) «αρτυματική ουσία», ουσία 
καθορισμένης χημικής σύστασης με 
αρτυματικές ιδιότητες που λαμβάνεται 
από κατάλληλες 'φυσικές' διεργασίες ή 
χημική σύνθεση·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της αρτυματικής ουσίας στο παρόν άρθρο συνδέεται με το άρθρο 14, το οποίο ρυθμίζει τη 
σήμανση των ειδών διατροφής. Δεδομένου ότι οι 'παρόμοιες με φυσικές' ουσίες είναι χημικώς 
ταυτόσημες με τις 'φυσικές' ουσίες, δεν χρειάζεται ειδικός ορισμός των αρτυμάτων που λαμβάνονται 
με χημική σύνθεση. Είναι όμως εύλογο να γίνεται αυτή η παραπομπή στο πλαίσιο της παροχής 
κατανοητών και πλήρων πληροφοριών για τους καταναλωτές.

Τροπολογία 8
ΑΡΘΡΟ 3, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Όπου χρειάζεται μπορεί, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 18 
παράγραφος 2, να αποφασίζεται κατά 
πόσον μια δεδομένη ουσία εμπίπτει σε μια 
συγκεκριμένη κατηγορία που 
καταγράφεται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
β) έως ι).

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 9
ΑΡΘΡΟ 4, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Β Α) (νέο)

(β α) παρέχουν πλεονεκτήματα και οφέλη 
στον καταναλωτή.

Αιτιολόγηση

Η έγκριση αρτυμάτων δεν είναι απλώς θέμα τοξικολογικής ασφάλειας, αλλά άπτεται επίσης του 
κατά πόσο συνιστάται η υπέρμετρη παρουσία αρτυμάτων στα τρόφιμα, στοιχείο το οποίο μπορεί να 
αποτελεί ανεπιθύμητη παρενέργεια του ανταγωνισμού στην αγορά των προϊόντων τροφίμων. Η 
διαδικασία εγκρίσεως πρέπει επομένως να περιλαμβάνει κριτήρια που σχετίζονται με τα 
πλεονεκτήματα και οφέλη για τους καταναλωτές.

Τροπολογία 10
ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μπορούν να θεσπίζονται λεπτομερείς 
κανόνες για την εφαρμογή της 
παραγράφου 2 σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

Μπορούν να θεσπίζονται λεπτομερείς 
κανόνες για την εφαρμογή της 
παραγράφου 2 σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
ορίζεται στο άρθρο 18, παράγραφος 2 α.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 11
ΑΡΘΡΟ 7, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΕΔΑΦΙΟ 2

Εάν χρειαστεί, η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα 
ύστερα από γνωμοδότηση της Αρχής, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 18 παράγραφος 2. Τα μέτρα 
αυτά καταχωρούνται στα παραρτήματα III, 
IV ή/και V κατά περίπτωση.

Εάν χρειαστεί, η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα 
ύστερα από γνωμοδότηση της Αρχής, 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που ορίζεται στο άρθρο 18, 
παράγραφος 2 α. Τα μέτρα αυτά 
καταχωρούνται στα παραρτήματα III, IV
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ή/και V κατά περίπτωση.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 12
ΑΡΘΡΟ 12

Η εμπορία αρτυμάτων που δεν 
προορίζονται για πώληση στον τελικό 
καταναλωτή επιτρέπεται μόνο εάν η 
συσκευασία, οι περιέκτες ή τα συνοδευτικά 
τους έγγραφα φέρουν τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στα άρθρα 13 και 14, οι 
οποίες πρέπει να είναι ευδιάκριτες, 
ευανάγνωστες και ανεξίτηλες.

Η εμπορία αρτυμάτων που δεν 
προορίζονται για πώληση στον τελικό 
καταναλωτή επιτρέπεται μόνο εάν η 
συσκευασία, οι περιέκτες ή τα συνοδευτικά 
τους έγγραφα φέρουν τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στα άρθρα 13 και 14, οι 
οποίες πρέπει να είναι ευδιάκριτες, 
ευανάγνωστες και ανεξίτηλες. Τούτο δεν 
σημαίνει ότι τα κράτη δεν μπορούν να 
εφαρμόζουν λεπτομερέστερες ή 
απαιτητικότερες διατάξεις.

Τροπολογία 13
ΑΡΘΡΟ 13, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Ε)

ένδειξη της μέγιστης ποσότητας κάθε 
συστατικού ή ομάδας συστατικών που 
υπόκειται σε ποσοτικό περιορισμό στα 
τρόφιμα ή/ και σχετικές σαφείς και 
ευνόητες πληροφορίες που επιτρέπουν 
στον αγοραστή να συμμορφώνεται με τον 
παρόντα κανονισμό ή άλλη συναφή 
κοινοτική νομοθεσία·

ένδειξη της μέγιστης ποσότητας κάθε 
συστατικού ή ομάδας συστατικών που 
υπόκειται σε ποσοτικό περιορισμό στα 
τρόφιμα ή/ και σχετικές σαφείς και 
ευνόητες πληροφορίες που επιτρέπουν 
στον αγοραστή να συμμορφώνεται με τον 
παρόντα κανονισμό ή άλλη συναφή 
κοινοτική νομοθεσία, περιλαμβανομένου 
του κανονισμού 1829/2003· 

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της σημασίας που έχει για την ασφάλεια των τροφίμων ο κανονισμός 1829/2003, πρέπει 
να του γίνεται ρητή μνεία.

Τροπολογία 14
ΑΡΘΡΟ 14, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4, ΕΔΑΦΙΟ 1
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Ο όρος «φυσικό» μπορεί να 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με 
αναφορά σε τρόφιμο, κατηγορία τροφίμων 
ή φυτική ή ζωική αρτυματική πηγή, μόνο 
εάν τουλάχιστον το 90% [ανά w/w] του 
αρτυματικού συστατικού έχει ληφθεί από 
το αρχικό υλικό στο οποίο γίνεται 
αναφορά.

Ο όρος «φυσικό» μπορεί να 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με 
αναφορά σε τρόφιμο, κατηγορία τροφίμων 
ή φυτική ή ζωική αρτυματική πηγή, μόνο 
εάν τουλάχιστον το 98% [ανά w/w] του 
αρτυματικού συστατικού έχει ληφθεί από 
το αρχικό υλικό στο οποίο γίνεται 
αναφορά.

Αιτιολόγηση

Ο λόγος 90/10 θα μπορούσε να είναι παραπλανητικός για τους καταναλωτές. Το προτεινόμενο 
κείμενο θα μπορούσε να δώσει στους καταναλωτές την εντύπωση ότι το άρτυμα παράγεται κατά 
κύριον λόγο από το κατά πλειονότητα συστατικό του οποίου γίνεται μνεία, ενώ πράγματι το 
υπόλοιπο 10% παράγεται από εντελώς διαφορετικά συστατικά. Ο λόγος πρέπει να είναι 98/2.

Τροπολογία 15
ΑΡΘΡΟ 17, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

2. Ύστερα από διαβούλευση με την Αρχή 
εγκρίνεται κοινή μεθοδολογία για τη 
συλλογή πληροφοριών από τα κράτη μέλη 
σχετικά με την κατανάλωση και τη χρήση 
αρτυμάτων που καταγράφονται στον 
κοινοτικό κατάλογο και των ουσιών που 
καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

2. Ύστερα από διαβούλευση με την Αρχή 
εγκρίνεται κοινή μεθοδολογία για τη 
συλλογή πληροφοριών από τα κράτη μέλη 
σχετικά με την κατανάλωση και τη χρήση 
αρτυμάτων που καταγράφονται στον 
κοινοτικό κατάλογο και των ουσιών που 
καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ, 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που ορίζεται στο άρθρο 18, 
παράγραφος 2 α.

Αιτιολόγηση

Μία κοινή μεθοδολογία είναι ουσιώδους σημασίας για τη σύγκριση των δεδομένων στις ανά κράτος 
εκθέσεις. Η τροπολογία χρειάζεται για να καταστεί το κείμενο συμβατό με τις διατάξεις της νέας 
απόφασης περί επιτροπολογίας.

Τροπολογία 16
ΑΡΘΡΟ 17, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Α (νέα)

2 α. Ο κοινοτικός κατάλογος υφίσταται 
έλεγχο ανά 10ετία.
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Αιτιολόγηση

Δεδομένων των συνεχών τεχνολογικών προόδων που σημειώνονται στην παραγωγή των αρτυμάτων 
τροφίμων, πρέπει να ορισθεί χρονική περίοδος για να επικαιροποιείται επί τακτικής βάσεως ο 
κατάλογος.

Τροπολογία 17
ΑΡΘΡΟ 18, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 Α (νέα)

2 α. Όταν γίνεται παραπομπή στην 
παρούσα παράγραφο, ισχύουν το άρθρο
5 a (1) έως (4) και το άρθρο 7 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ, λαμβάνοντας 
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 της 
απόφασης αυτής.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 18
ΑΡΘΡΟ 19

Θεσπίζονται τροποποιήσεις των 
παραρτημάτων II έως V του παρόντος 
κανονισμού, για τη συνεκτίμηση της 
επιστημονικής και τεχνικής προόδου, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

Θεσπίζονται τροποποιήσεις των 
παραρτημάτων II έως V του παρόντος 
κανονισμού, για τη συνεκτίμηση της 
επιστημονικής και τεχνικής προόδου, 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που ορίζεται στο άρθρο 18, 
παράγραφος 2 α.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 19
ΑΡΘΡΟ 22, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

3. Μπορεί να θεσπιστεί κάθε κατάλληλο 
μεταβατικό μέτρο σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 18 
παράγραφος 2.

3. Μπορεί να θεσπιστεί κάθε κατάλληλο 
μεταβατικό μέτρο σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
ορίζεται στο άρθρο 18, παράγραφος 2 α.
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 20
ΑΡΘΡΟ 26

Παράρτημα III, παράγραφος 1, περίπτωση 2 (οδηγία 2000/13/ΕΚ)

«αρτύματα καπνιστών τροφίμων» αν το 
αρτυματικό συστατικό περιέχει αρτύματα 
όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
σημείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] 
[κανονισμός για τα αρτύματα] και 
προσδίδει καπνιστή γεύση στο τρόφιμο.

«αρτύματα καπνιστών τροφίμων» ή με 
ειδικότερη ονομασία ή περιγραφή του 
αρτύματος καπνιστών τροφίμων εάν το 
αρτυματικό συστατικό περιέχει αρτύματα 
όπως ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 
2, σημείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
[…] [κανονισμός για τα αρτύματα] και 
προσδίδει καπνιστή γεύση στο τρόφιμο.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία παρέχει τη δυνατότητα παραπομπής σε ειδικά αρτύματα καπνιστών τροφίμων ώστε οι 
καταναλωτές να έχουν τη δέουσα πληροφόρηση σχετικά με το άρτυμα σολομού, το άρτυμα μπέικον, 
το άρτυμα ψητού στην ψησταριά και ούτω καθεξής.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τα αρτύματα αποτελούν στην ιστορία κομμάτι της ανάπτυξης ειδών διατροφής για τον άνθρωπο. με 
την προσθήκη καρυκευμάτων οι άνθρωποι έχουν βελτιώσει τα είδη διατροφής και τα έχουν 
καταστήσει αναγνωρίσιμα. Με τις προόδους που σημειώθηκαν στην τεχνολογία τροφίμων τα 
αρτύματα έχουν αποκτήσει μεγάλη σημασία στον σύγχρονο τρόπο παρασκευής τροφίμων, καθώς 
οιαδήποτε φυσική μυρωδιά ή γεύση μπορεί να αναπαραχθεί με χημική σύνθεση. Κατά συνέπειαν τα 
αρτύματα έχουν τεράστια αξία στην αγορά. Αρτύματα που παράγονται βιομηχανικά μπορούν να 
αποθηκευθούν εύκολα και καθώς είναι διαθέσιμα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους το ζήτημα του να 
είναι νωπά τα βασικά συστατικά χάνει τη σημασία που είχε. 

Μέχρι τούδε 2600 μόρια με ιδιότητες ταυτόσημες των φυσικών αρτυμάτων έχουν προσδιορισθεί στο 
εργαστήριο. Οι παραγωγοί μπορούν να τα συνδυάσουν για να δημιουργήσουν νέες γεύσεις, ακόμη 
και γεύσεις που δεν υπάρχουν στη φύση. Αρτύματα, τα οποία ορίζουμε ως προσθήκη μυρωδιάς ή 
γεύσεως σε γεύματα, είναι ως επί το πλείστον αναμείξεις μεγάλου αριθμού αρωματικών 
παρασκευασμάτων των οποίων εν γένει η σύνθεση αποτελεί εμπορικό μυστικό. Ακόμη και οι 
παραγωγοί ειδών διατροφής δεν γνωρίζουν από τί συνίστανται τα αρτύματα που προσθέτουν στα 
προϊόντα τους. 

Θεωρούμε ότι ο προτεινόμενος κανονισμός είναι καλός για τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση 
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί αρτυμάτων. Υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται πλήρης 
ασφάλεια των τροφίμων και ότι υπάρχει προστασία των καταναλωτών, η πρόταση παρέχει στον 
τομέα των αρτυμάτων τη δυνατότητα για περαιτέρω τεχνολογική ανάπτυξη και ενδυναμώνει την 
εσωτερική αγορά. Οι τροπολογίες που προτείνονται στο κείμενο του προτεινομένου κανονισμού 
αποτελούν τη συμβολή του Κοινοβουλίου στην προσπάθεια να εξευρεθεί η καλλίτερη δυνατή λύση 
σε ορισμένα άλυτα ζητήματα καθώς επίσης και τη θέση του σχετικά με το πώς συνδέεται η 
νομοθεσία περί αρτυμάτων με άλλες πολιτικές της ΕΕ για τη δημόσια υγεία.

Ταυτοχρόνως με την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τα πρόσθετα η ΕΕ 
προβαίνει στην αυτή κίνηση και για τη νομοθεσία για τα αρτύματα, στα οποία προσθέτει – στον 
τίτλο του κανονισμού – 'ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρτυματικές ιδιότητες'. Μολονότι το 
Παράρτημα III περιέχει κατάλογο ορισμένων απαγορευμένων συστατικών τροφίμων και για μερικά 
άλλα καθορίζει μέγιστα επιτρεπόμενα επίπεδα, η κατηγορία αυτή δεν τυγχάνει πλήρους ομοφωνίας. 
Πρέπει να αποκλεισθεί κάθε δυνατότητα να εισέλθουν εξ απροσεξίας ανεπιθύμητες ουσίες στα 
τρόφιμα 

Η εισηγήτρια χαιρετίζει την απλοποίηση και σε συγκεντρωτική βάση οργάνωση της διαδικασίας 
έγκρισης για τα αρτύματα που θα ελαφρύνει το άχθος που φέρουν τα κράτη μέλη και θα αυξήσει την 
ασφάλεια δικαίου εντός της εσωτερικής αγοράς. Η εισηγήτρια υποστηρίζει τη διάταξη που 
προβλέπει ότι σύμφωνα με την αποτίμηση του κινδύνου στην οποία πρέπει να προβεί η ΕΑΑΤ μόνον 
τα αρτύματα που περιλαμβάνονται στον κοινοτικό θετικό κατάλογο θα τίθενται στην αγορά.

Η εισηγήτρια συμφωνεί επίσης με τη θέσπιση της διαδικασίας της επιτροπολογίας η οποία θα 
αντικαταστήσει την εν ισχύι διαδικασία συναπόφασης. Είναι μία εύλογη αλλαγή καθόσον η νέα 
διαδικασία επιτροπολογίας δίδει τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να εξετάζει μία 
διαδικασία εάν πιστεύει ότι τούτο είναι απαραίτητο. Τούτο σημαίνει ότι χρειάζεται η σχετική 
διάταξη στην πρόταση κανονισμού που παραπέμπει στην παλαιά διαδικασία επιτροπολογίας (άρθρο 
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18(2)) να αντικατασταθεί από νέα διάταξη (άρθρο 18(2 a)) για να δίδεται στο Κοινοβούλιο η 
δυνατότητα να εξετάζει τη λήψη αποφάσεων σχετικά με όλα τα θέματα που καλύπτονται από την 
πρόταση κανονισμού. 

Δεδομένης της ταυτόσημης χημικής δομής των μορίων, ήταν θεμιτό να αρθεί η διάκριση ανάμεσα σε 
'φυσικές' και 'παρόμοιες με φυσικές' (ήτοι συνθετικές) αρτυματικές ουσίες· τούτο διότι όσον αφορά 
την κατανάλωση από τον άνθρωπο σημασία έχει η ασφάλεια μιας ουσίας και όχι η προέλευσή της. 
Ωστόσο η άρση της διάκρισης όσον αφορά τη μέθοδο παραγωγής (με 'φυσική' διεργασία ή με χημική 
σύνθεση) δεν έχει αντιμετωπίσει το 'πολιτικό' ζήτημα της προστασίας των καταναλωτών. Οι 
καταναλωτές επιθυμούν να γνωρίζουν από ποία βασικά συστατικά συνίσταται ένα άρτυμα, ποίων 
διεργασιών έγινε χρήση για την παρασκευή του. Κατά συνέπειαν ζητούν σαφή και κατανοητή 
σήμανση των ειδών διατροφής. Η πρόταση κανονισμού ανταποκρίνεται στο συγκεκριμένο αίτημα με 
το άρθρο 14, όπου ορίζεται το ελάχιστο ποσοστό 'φυσικών' αρτυματικών συστατικών που 
λαμβάνονται από τα περισσότερα υλικά πηγής στα οποία γίνεται παραπομπή για να μπορεί ένα 
άρτυμα να πωλείται με την περιγραφή 'φυσικό'. Ωστόσο το άρθρο 14 φαίνεται μάλλον απομονωμένο 
δεδομένου ότι μεταξύ των ορισμών στο άρθρο 3 δεν γίνεται μνεία της διαφοράς ανάμεσα σε 
‘φυσικές’ και ‘παρόμοιες με φυσικές’ αρτυματικές ουσίες.

Όσον αφορά τη σε μακροπρόθεσμη βάση υγεία των καταναλωτών, ένα ερώτημα που τίθεται αφορά 
το εάν ενδείκνυται η χρήση διαρκώς περισσότερων προσθέτων τροφίμων. Η χρήση πολύ δυνατών 
αρτυμάτων που καλύπτουν τη χαμηλή ποιότητα των τροφίμων σχετίζεται με την στρατηγική που 
ακολουθεί επί του παρόντος η ΕΕ προς καταπολέμηση της παχυσαρκίας.

Η χρήση συνδυασμών αρτυμάτων μπορεί να καλύψει την ανθυγιεινή σύνθεση μεταποιημένων 
τροφίμων (με λιπαρά, ζάχαρη, αλάτι σε υπέρμετρη ποσότητα) ή τα χαμηλής ποιότητα συστατικά 
τροφίμων.  Γεύσεις και μυρωδιές μπορούν να ενισχυθούν, ακόμη και να προκαλέσουν εξάρτηση των 
καταναλωτών από ορισμένα προϊόντα (ή εμπορικές ονομασίες) με έντονη χρήση αρτυμάτων και 
γίνουν αιτία να μην αναζητούν οι καταναλωτές τις αρχικές, 'φυσικές' γεύσεις και μυρωδιές. 

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι στην περίπτωση των αρτυμάτων δεν αρκεί απλώς να ληφθεί υπόψη η 
τοξικολογική πτυχή της ασφάλειας τροφίμων, η οποία δυνάμει της τυποποιημένης διαδικασίας 
εγκρίσεως θα αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, αλλ' 
ότι είναι επίσης σημαντικό να αποτιμάται η πραγματική ανάγκη για προσθήκη αρτυμάτων στα είδη 
διατροφής. Εάν συμφωνούμε ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις συνήθειες διατροφής και τις 
διαρκώς εντονότερες γεύσεις και μυρωδιές έτοιμων εδεσμάτων, τότε έχει επίσης σημασία να 
τονίζεται η ανάγκη διαφώτισης των καταναλωτών. Όσον αφορά την προστασία των σε 
μακροπρόθεσμη βάση συμφερόντων των καταναλωτών, έχει νόημα η ρύθμιση να θεσπίζει κριτήρια 
που σχετίζονται με τα πλεονεκτήματα και οφέλη για τους καταναλωτές από τη χρήση αρτυμάτων.

Οι καταναλωτές πρέπει επίσης να έχουν δικαίωμα επιλογής. Όσοι επιθυμούν να καταναλώνουν 
τρόφιμα με αρτύματα ή να χρησιμοποιούν μόνον αρτύματα που λαμβάνονται από 'φυσικά' 
συστατικά, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να το πράττουν. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να παρέχεται 
με ευκόλως κατανοητή σήμανση των ειδών διατροφής, που αποτελεί τη βάση για την πληροφόρηση 
των καταναλωτών σχετικά με τα πλεονεκτήματα από την άποψη των συνηθειών υγιεινής διατροφής 
που χαρακτηρίζουν τα τρόφιμα με ολιγότερα αρτύματα.

Η εισηγήτρια χαιρετίζει τη διάταξη δυνάμει της οποίας η Επιτροπή θα παρακολουθεί την υλοποίηση 
της νομοθεσίας περί αρτυμάτων και συστατικών τροφίμων με αρτυματικές ιδιότητες βάσει τακτικών 
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εκθέσεων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη, πιστεύει όμως ότι οι διευθετήσεις πρέπει να 
περιλαμβάνουν την υποβολή εκθέσεων από τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων τροφίμων προς τα 
κράτη μέλη τους, τα οποία εν συνεχεία θα πρέπει να υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή. Η 
εισηγήτρια επίσης συμφωνεί με τη θέσπιση διαδικασίας εγκρίσεως για αρτύματα που λαμβάνονται 
από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς.


