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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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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τα πρόσθετα τροφίμων. 
(COM(2006)0428 – C6-0260/2006 – 2006/0145(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2006)0428)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 95 της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0260/2006),

- έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την 
προτεινόμενη νομική βάση,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 35 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
Αιτιολογική αναφορά 1

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

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και 
ιδίως τo άρθρo 95 και το άρθρο 175,

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη διεργασία του Κάρντιφ οι περιβαλλοντικές πτυχές πρέπει να ενσωματωθούν σε 
  

1 ΕΕ C ... / Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην ΕΕ.
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όλη τη νομοθεσία της ΕΕ. Ό,τι τρώει κάποιος δεν μένει στο σώμα του ανθρώπου αλλά 
διασκορπίζεται στο φυσικό περιβάλλον και καθίσταται τμήμα του κύκλου της φύσεως. Ακόμη 
και εάν μία ουσία δεν συνεπάγεται κίνδυνο για την υγεία εκείνου ο οποίος καταναλώνει το 
προϊόν που περιέχει την ουσία, μπορεί να υπάρχουν αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και τη 
δημόσια υγεία σε υστερότερα στάδια, το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν αποφασίζεται 
να χορηγηθεί ή να μην χορηγηθεί άδεια. Ένα περιβάλλον σε καλή κατάσταση πρέπει επομένως 
να είναι επίσης ένας των στόχων του κανονισμού.

Τροπολογία 2
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 αλλεργία σε ορισμένες ουσίες, μέσω 
εκτενών και απλουστευμένων διαδικασιών.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη διεργασία του Κάρντιφ οι περιβαλλοντικές πτυχές πρέπει να ενσωματωθούν σε 
όλη τη νομοθεσία της ΕΕ. Ό,τι τρώει κάποιος δεν μένει στο σώμα του ανθρώπου αλλά 
διασκορπίζεται στο φυσικό περιβάλλον και καθίσταται τμήμα του κύκλου της φύσεως. Ακόμη 
και εάν μία ουσία δεν συνεπάγεται κίνδυνο για την υγεία εκείνου ο οποίος καταναλώνει το 
προϊόν που περιέχει την ουσία, μπορεί να υπάρχουν αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και τη 
δημόσια υγεία σε υστερότερα στάδια, το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν αποφασίζεται 
να χορηγηθεί ή να μην χορηγηθεί άδεια. Ένα περιβάλλον σε καλή κατάσταση πρέπει επομένως 
να είναι επίσης ένας των στόχων του κανονισμού. Έχει σημασία να τονισθεί ότι ο κανονισμός 
πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη ευάλωτες ομάδες καταναλωτών, όπως είναι όσοι υποφέρουν 
από αλλεργίες.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 6

Ουσίες που δεν καταναλώνονται ως 
τρόφιμα αλλά χρησιμοποιούνται σκοπίμως 
στην επεξεργασία τροφίμων και 
παραμένουν μόνο ως υπολείμματα στο 

Ουσίες που δεν καταναλώνονται ως 
τρόφιμα αλλά χρησιμοποιούνται σκοπίμως 
στην επεξεργασία τροφίμων και δεν 
παραμένουν ως υπολείμματα στο τελικό 
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τελικό τρόφιμο και δεν έχουν τεχνολογική 
επίδραση στο τελικό προϊόν (βοηθητικά 
μέσα επεξεργασίας) δεν πρέπει να 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

τρόφιμο και δεν έχουν τεχνολογική 
επίδραση στο τελικό προϊόν (βοηθητικά 
μέσα επεξεργασίας) δεν πρέπει να 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Δεν έχει σημασία για τον καταναλωτή εάν μία ουσία έχει χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικό μέσο 
επεξεργασίας ή ως πρόσθετο τροφίμου. Αποφασιστικό στοιχείο είναι το εάν παραμένει ή δεν 
παραμένει στο τελικό προϊόν. Φυσικά απαιτείται μικρά μεταβατική περίοδος για να χρειάζεται 
ό,τι σήμερα ορίζονται ως βοηθητικά μέσα επεξεργασίας να εξουσιοδοτούνται όπως και τα 
πρόσθετα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Τα πρόσθετα τροφίμων πρέπει να 
υποβάλλονται σε συνεχή επιτήρηση και 
πρέπει να επαναξιολογούνται, όπου είναι 
αναγκαίο, υπό το πρίσμα μεταβαλλόμενων 
όρων χρήσης και νέων επιστημονικών 
στοιχείων.

(14) Τα πρόσθετα τροφίμων πρέπει να 
υποβάλλονται σε συνεχή επιτήρηση και 
πρέπει να επαναξιολογούνται, όπου είναι 
αναγκαίο, υπό το πρίσμα μεταβαλλόμενων 
όρων χρήσης και νέων επιστημονικών 
στοιχείων. Θα εγκριθούν ειδικά 
προγράμματα αξιολόγησης προς 
ανασκόπηση των εγκρίσεων που έχουν 
χορηγηθεί.

Αιτιολόγηση

Η έγκριση για τη χρήση προσθέτων ουσιών πρέπει να τυγχάνει ανασκοπήσεως επί συνεχούς 
βάσεως· Τα πρόσθετα τροφίμων πρέπει να ταξινομούνται κατά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα 
με το πόσο επιτακτικό είναι να γίνει ανασκόπηση της χρήσεώς τους. Αυτή η σειρά 
προτεραιότητας πρέπει να ορίζεται μέσω προγράμματος αξιολόγησης ώστε να είναι σαφής σε 
όλα τα σχετικά μέρη. Ωστόσο τούτο δεν εμποδίζει την Επιτροπή και/ή την ΕΑΑΤ να αναλάβουν 
πρωτοβουλία να προβούν σε ανασκόπηση κάποιων ουσιών ταχύτερα.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

(16 α) Επειδή δεν έχει σημασία από την 
πλευρά του καταναλωτή το εάν ένα 
συστατικό τροφίμου υπάρχει ως 
βοηθητικό μέσο επεξεργασίας ή ως 
πρόσθετο τροφίμων, τα βοηθητικά μέσα 
επεξεργασίας (εξαιρέσει των ενζύμων που 
διέπονται από τον κανονισμό για τα 
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ένζυμα τροφίμων) που παραμένουν στο 
τελικό προϊόν πρέπει να αντιμετωπίζονται 
ως πρόσθετα τροφίμων. Τούτο όμως 
απαιτεί μακρά μεταβατική περίοδο.

Αιτιολόγηση

Δεν έχει σημασία για τον καταναλωτή εάν μία ουσία έχει χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικό μέσο 
επεξεργασίας ή ως πρόσθετο τροφίμου. Αποφασιστικό στοιχείο είναι το εάν παραμένει ή δεν 
παραμένει στο τελικό προϊόν. Φυσικά απαιτείται μικρά μεταβατική περίοδος για να χρειάζεται 
ό,τι σήμερα ορίζονται ως βοηθητικά μέσα επεξεργασίας να εξουσιοδοτούνται όπως και τα 
πρόσθετα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

(17 α) Συγκεκριμένα πρέπει να δοθεί 
εξουσία στην Επιτροπή να επικαιροποιεί 
και τροποποιεί τον κοινοτικό κατάλογο 
προσθέτων τροφίμων που καταρτίζεται 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού. 
Επειδή αυτά τα μέτρα είναι γενικού 
χαρακτήρα και προορίζονται να 
τροποποιούν, διαγράφουν ή 
συμπληρώνουν μη ουσιαστικά στοιχεία 
του ανά χείρας κανονισμού πρέπει να 
εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται 
στο άρθρο 5 α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ.*

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 21

Σε συνέχεια της θέσπισης του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή, επικουρούμενη 
από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική 
αλυσίδα και την υγεία των ζώων, θα 
επανεξετάσει όλες τις υφιστάμενες 
εγκρίσεις για κριτήρια, εκτός αυτών της 

Σε συνέχεια της θέσπισης του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή, επικουρούμενη 
από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική 
αλυσίδα και την υγεία των ζώων, θα 
επανεξετάσει όλες τις υφιστάμενες 
εγκρίσεις βάσει των προϋποθέσεων για τη 



PR\651162EL.doc 9/20 PE 384.474v01-00

EL

ασφάλειας, όπως η πρόσληψη, η 
τεχνολογική ανάγκη και η ενδεχόμενη 
παραπλάνηση του καταναλωτή. Όλα τα 
πρόσθετα τροφίμων που θα 
εξακολουθήσουν να εγκρίνονται στην 
Κοινότητα πρέπει να μεταφερθούν 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 μετά την 
[1.1.2011].

χορήγηση εγκρίσεως που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό. Όλα τα 
πρόσθετα τροφίμων που θα 
εξακολουθήσουν να εγκρίνονται στην 
Κοινότητα πρέπει να μεταφερθούν 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 μετά την 
[1.1.2011].

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται να απαριθμούνται εδώ τα κριτήρια για την έγκριση σύμφωνα με τον ανά χείρας 
κανονισμό.

Τροπολογία 8
Άρθρο 1, εισαγωγική πρόταση

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για 
τα πρόσθετα τροφίμων που 
χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα ώστε να 
εξασφαλίζεται η αποτελεσματική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας καθώς και η προστασία 
των καταναλωτών.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για 
τα πρόσθετα τροφίμων που 
χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα ώστε να 
εξασφαλίζεται η αποτελεσματική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας καθώς και η προστασία 
των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη διεργασία του Κάρντιφ οι περιβαλλοντικές πτυχές πρέπει να ενσωματωθούν σε 
όλη τη νομοθεσία της ΕΕ. Ό,τι τρώει κάποιος δεν μένει στο σώμα του ανθρώπου αλλά 
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διασκορπίζεται στο φυσικό περιβάλλον και καθίσταται τμήμα του κύκλου της φύσεως. Ακόμη 
και εάν μία ουσία δεν συνεπάγεται κίνδυνο για την υγεία εκείνου ο οποίος καταναλώνει το 
προϊόν που περιέχει την ουσία, μπορεί να υπάρχουν αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και τη 
δημόσια υγεία σε υστερότερα στάδια, το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν αποφασίζεται 
να χορηγηθεί ή να μην χορηγηθεί άδεια. Ένα περιβάλλον σε καλή κατάσταση πρέπει επομένως 
να είναι επίσης ένας των στόχων του κανονισμού. 

Τροπολογία 9
Άρθρο 2, στοιχείο (α)

(α) βοηθητικά μέσα επεξεργασίας· (α) βοηθητικά μέσα επεξεργασίας, εάν δεν 
παραμένουν στο τελικό προϊόν·

Αιτιολόγηση

Δεν έχει σημασία για τον καταναλωτή εάν μία ουσία έχει χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικό μέσο 
επεξεργασίας ή ως πρόσθετο τροφίμου. Αποφασιστικό στοιχείο είναι το εάν παραμένει ή δεν 
παραμένει στο τελικό προϊόν. Φυσικά απαιτείται μικρά μεταβατική περίοδος για να χρειάζεται 
ό,τι σήμερα ορίζονται ως βοηθητικά μέσα επεξεργασίας να εξουσιοδοτούνται όπως και τα 
πρόσθετα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 10
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο (β), σημείο (iii)

(iii) μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μη 
ηθελημένη αλλά τεχνικά αναπόφευκτη 
παρουσία στο τελικό προϊόν 
υπολειμμάτων της ουσίας ή των 
παραγώγων της, υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν συνιστούν κίνδυνο για την υγεία και 
δεν έχουν καμία τεχνολογική επίδραση 
στο τελικό προϊόν·

(iii) δεν παραμένει στο τελικό προϊόν·

Αιτιολόγηση

Δεν έχει σημασία για τον καταναλωτή εάν μία ουσία έχει χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικό μέσο 
επεξεργασίας ή ως πρόσθετο τροφίμου. Αποφασιστικό στοιχείο είναι το εάν παραμένει ή δεν 
παραμένει στο τελικό προϊόν. Φυσικά απαιτείται μικρά μεταβατική περίοδος για να χρειάζεται 
ό,τι σήμερα ορίζονται ως βοηθητικά μέσα επεξεργασίας να εξουσιοδοτούνται όπως και τα 
πρόσθετα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 11
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο (α α) (νέο)
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 (α α) βάσει των διαθεσίμων 
επιστημονικών στοιχείων δεν επηρεάζει 
αρνητικά τη δημόσια υγεία ή την υγεία 
ευάλωτων ομάδων καθ' οιοδήποτε τμήμα 
του κύκλου ζωής του·

Αιτιολόγηση

Ακόμη και εάν μία ουσία δεν συνεπάγεται κίνδυνο για την υγεία εκείνου ο οποίος καταναλώνει 
το προϊόν που περιέχει την ουσία, μπορεί να υπάρχουν αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και 
τη δημόσια υγεία σε υστερότερα στάδια, το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν 
αποφασίζεται να χορηγηθεί ή να μην χορηγηθεί άδεια. Ένα παράδειγμα είναι η χρήση 
αντιβιοτικών στα είδη διατροφής και οι συνέπειές της όσον αφορά την ανάπτυξη αντιστάσεως.

Τροπολογία 12
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 
που δεν μπορεί να επιτευχθεί καλλίτερα με 
άλλο οικονομικά και τεχνολογικά εύλογο 
και εφικτό μέσο·

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 13
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.

Αιτιολόγηση

Οι ευάλωτες ομάδες και όσοι υποφέρουν από αλλεργία πρέπει να λαμβάνονται ιδιαιτέρως 
υπόψη.  Πρέπει κατά πλειονότητα 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.
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Τροπολογία 14
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο (γ β) (νέο)

(γ β) βάσει των διαθεσίμων 
επιστημονικών στοιχείων δεν επηρεάζει 
αρνητικά το περιβάλλον καθ' οιοδήποτε 
τμήμα του κύκλου ζωής του· 

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη διεργασία του Κάρντιφ οι περιβαλλοντικές πτυχές πρέπει να ενσωματωθούν σε 
όλη τη νομοθεσία της ΕΕ.  Ό,τι τρώει κάποιος δεν μένει στο σώμα του ανθρώπου αλλά 
διασκορπίζεται στο φυσικό περιβάλλον και καθίσταται τμήμα του κύκλου της φύσεως.

Τροπολογία 15
Άρθρο 5, παράγραφος 1 α (νέα)

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

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.

Τροπολογία 16
Άρθρο 5, παράγραφος 3, στοιχείο (α)

(α) το τρόφιμο δεν αποτελεί σημαντικό 
στοιχείο μιας κανονικής διατροφής· ή

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η υποβάθμιση της ποιότητας είδους διατροφής ποτέ δεν μπορεί να είναι προς όφελος των 
καταναλωτών πλην της περιπτώσεως (β).
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Τροπολογία 17
Άρθρο 7, εδάφιο 2 (νέο)

Πρέπει όμως να μην υφίσταται ο 
κίνδυνος να παραπλανήσει το πρόσθετο 
τροφίμων τους καταναλωτές οδηγώντας 
τους στο να πιστεύουν ότι το τρόφιμο 
περιέχει άλλα συστατικά από εκείνα που 
πράγματι περιέχει.

Αιτιολόγηση

Στις ημέρες μας οι καταναλωτές μερικές φορές παραπλανώνται από τη χρήση προσθέτων 
τροφίμων μολονότι ένα από τα κριτήρια για τη χορήγηση αδείας δυνάμει προηγουμένης 
νομοθεσίας είναι ότι δεν πρέπει να παραπλανεί κανείς τους καταναλωτές.  Επί παραδείγματι 
μερικές φορές οι καταναλωτές εξαπατώνται οδηγούμενοι να πιστεύουν ότι ένα προϊόν περιέχει 
ένα ορισμένο φρούτο ως εκ του ότι για το προϊόν προβλέπεται η χρήση ενός συγκεκριμένου 
χρώματος.  Στο σημείο αυτό επομένως πρέπει να υπάρξει ενδυνάμωση της προστασίας των 
καταναλωτών.

Τροπολογία 18
Άρθρο 8, παράγραφος 2

2. Όπου είναι αναγκαίο, ως αποτέλεσμα 
της 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. 

2. Όπου είναι αναγκαίο, ως αποτέλεσμα 
της 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 α. 

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 19
Άρθρο 10, παράγραφος 1 α (νέα)

1 α. Εάν επιτρέπεται η χρήση 
νανοτεχνολογίας, καθορίζονται χωριστές 
οριακές τιμές προς τούτο σύμφωνα με 
την παράγραφο 1(α).
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Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος είναι πολύ ολίγες οι γνώσεις περί των κινδύνων για την υγεία από τη 
νανοτεχνολογία.  Δεν είναι βέβαιο ότι η οριακή τιμή για την παραδοσιακή χρήση ενός 
προσθέτου τροφίμων και η οριακή τιμή για νανοσωματίδια ενός προσθέτου τροφίμων πρέπει να 
είναι η αυτή.

Τροπολογία 20
Άρθρο 28, παράγραφος 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 21
Άρθρο 30, παράγραφος 1 α (νέα)

1 α. Πρόσθετα τροφίμων τα οποία είχαν 
μεν ταξινομηθεί προηγουμένως ως 
βοηθητικά μέσα επεξεργασίας αλλά στο 
μέλλον πρόκειται να ταξινομηθούν ως 
πρόσθετα τροφίμων σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό μπορεί να συνεχίσουν 
να χρησιμοποιούνται ως βοηθητικά μέσα 
επεξεργασίας για οκταετή μεταβατική 
περίοδο.  Μετά τη λήξη της περιόδου 
αυτής η χρήση τους πρέπει να εγκριθεί 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό για 
να επιτρέπεται. 

Αιτιολόγηση

Δεν έχει σημασία για τον καταναλωτή εάν μία ουσία έχει χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικό μέσο 
επεξεργασίας ή ως πρόσθετο τροφίμου. Αποφασιστικό στοιχείο είναι το εάν παραμένει ή δεν 
παραμένει στο τελικό προϊόν. Φυσικά απαιτείται μικρά μεταβατική περίοδος για να χρειάζεται 
ό,τι σήμερα ορίζονται ως βοηθητικά μέσα επεξεργασίας να εξουσιοδοτούνται όπως και τα 
πρόσθετα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.  
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Τροπολογία 22
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.
Όλα τα πρόσθετα τροφίμων που θα 
εξακολουθήσουν να εγκρίνονται 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 διενεργείται βάσει 
προγράμματος αξιολόγησης που 
εγκρίνεται ύστερα από διαβούλευση με 
την Αρχή, εντός ενός έτους από την 
ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 
παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 28, 
παράγραφος 2, στοιχείο (α). Το 
πρόγραμμα αξιολόγησης δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία η ανασκόπηση να διενεργηθεί βάσει των νέων κριτηρίων.  Έχει επίσης σημασία 
όλες οι εγκεκριμένες ουσίες να περιλαμβάνονται στον κοινοτικό κατάλογο.  Η διαδικασία 
πρέπει επίσης να ορίζεται σε άρθρο.

Τροπολογία 23
Άρθρο 31, παράγραφος 2 α (νέα)

2 α. Αφού διεξαχθεί το πρόγραμμα 
αξιολόγησης της παραγράφου 2 και 
κατόπιν διαβουλεύσεως με την Αρχή θα 
εγκριθεί νέο πρόγραμμα αξιολόγησης για 
τη χορήγηση εγκρίσεων σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό.  Αυτό το νέο 
πρόγραμμα αξιολόγησης θα εγκριθεί 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου
28(2)(α) και θα δημοσιευθεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Στο μέλλον πρέπει να υπάρχει μία κυλιόμενη ανασκόπηση. Έχει σημασία να υπάρχουν γι' αυτήν 
επίσημες διατάξεις ταυτοχρόνως με την ανάθεση της ταξινόμησης των προσθέτων τροφίμων 
συναρτήσει του πόσο επιτακτική είναι η ανασκόπηση της χρήσης τους στην ΕΑΑΤ.

Τροπολογία 24
Άρθρο 31, παράγραφος 2 β (νέα)

2 β. Πρόσθετα τροφίμων και χρήσεις των 
οποίων δεν γίνεται πλέον εφαρμογή 
διαγράφονται από τα Παραρτήματα κατά 
την ανασκόπηση της έγκρισης.  

Αιτιολόγηση

Τούτο απαιτείται ώστε ο κοινοτικός κατάλογος να είναι επικαιροποιημένος και να παρέχει 
ορθές πληροφορίες στους καταναλωτές.

Τροπολογία 25
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
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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.

Μέρος 1 Φορείς σε πρόσθετα 
τροφίμων

Μέρος 1 Φορείς σε πρόσθετα 
τροφίμων, ένζυμα τροφίμων και 
αρτύματα τροφίμων

Μέρος 2 Πρόσθετα εκτός των 
φορέων σε πρόσθετα τροφίμων

Μέρος 2 Πρόσθετα εκτός των 
φορέων σε πρόσθετα τροφίμων, ένζυμα 
τροφίμων και αρτύματα τροφίμων

Μέρος 3 Πρόσθετα σε ένζυμα 
τροφίμων

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνεπείας προς το άρθρο 16 το Παράρτημα III πρέπει να περιέχει τόσο 
εγκεκριμένους φορείς όσο και εγκεκριμένα πρόσθετα εκτός των φορέων σε πρόσθετα τροφίμων, 
ένζυμα τροφίμων και αρτύματα τροφίμων.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Επιτροπή έχει προτείνει να πρέπει στο μέλλον οι αποφάσεις για έγκριση προσθέτων τροφίμων 
να λαμβάνονται μέσω της διαδικασίας της επιτροπολογίας. Η εισηγήτρια μπορεί να δει 
πλεονεκτήματα σε αυτό, αλλά μόνον εάν τα μελήματα που έχει διατυπώσει επί έτη το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντικατοπτρίζονται από τον νέο κανονισμό για τα πρόσθετα τροφίμων 
και τον νέο κανονισμό για τη θέσπιση μιας ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα 
τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τα αρτύματα τροφίμων. Αυτά τα μελήματα κατά κύριον λόγο 
σχετίζονται με το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και εκείνους που υποφέρουν από αλλεργία.

Ο νέος κανονισμός για τα πρόσθετα τροφίμων πρέπει επίσης να ενισχυθεί όσον αφορά τις 
απαιτήσεις για ανοικτό χαρακτήρα των διαδικασιών, την ανασκόπηση των εγκρίσεων για 
πρόσθετα τροφίμων και την αποσαφήνιση του τί μπορεί να είναι παραπλανητικό για τους 
καταναλωτές. Πέραν τούτων πρέπει να υπάρξει επανορισμός του τί συνιστά πρόσθετο τροφίμων 
αντιστοίχως βοηθητικό μέσο επεξεργασίας καθώς και να ρυθμισθεί από κανονιστικές διατάξεις 
η εφαρμογή της νανοτεχνολογίας.

Μελήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και το φάσμα των 
προϊόντων που τίθενται στη διάθεση όσων υποφέρουν από αλλεργία

Σύμφωνα με τη διεργασία του Κάρντιφ περιβαλλοντικές πτυχές πρέπει να ενσωματώνονται σε 
όλη τη νομοθεσία της ΕΕ. Τούτο έχει σχέση με την παρούσα νομοθετική πράξη καθόσον ό,τι 
τρώει κάποιος δεν μένει στο σώμα του ανθρώπου αλλά διασκορπίζεται στο φυσικό περιβάλλον 
και καθίσταται τμήμα του κύκλου της φύσεως. Ακόμη και εάν μία ουσία δεν συνεπάγεται 
κίνδυνο για την υγεία εκείνου ο οποίος καταναλώνει το προϊόν που περιέχει την ουσία, μπορεί 
να υπάρχουν αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία σε υστερότερα στάδια, 
το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν αποφασίζεται να χορηγηθεί ή να μην χορηγηθεί 
άδεια. Η χρήση αντιβιοτικών σε είδη διατροφής και οι συνέπειές της όσον αφορά την ανάπτυξη 
αντιστάσεως στα αντιβιοτικά αποτελεί ένα παράδειγμα του τί μπορεί να βλάψει τη δημόσια 
υγεία. Το να μην έχει αρνητικές συνέπειες είτε στη δημόσια υγεία είτε στο περιβάλλον πρέπει 
επίσης να περιλαμβάνεται στα κριτήρια για τη χορήγηση έγκρισης σε ένα πρόσθετο τροφίμων. 
Ένα περιβάλλον σε καλή κατάσταση πρέπει να είναι επίσης ένας των στόχων του κανονισμού.

Μεγάλη βοήθεια για όσους υποφέρουν από αλλεργία είναι το ότι τα προϊόντα που εμπεριέχουν 
αλλεργιογόνους ουσίες πρέπει να φέρουν σχετική σήμανση, αλλά τούτο δεν αρκεί. Οι ευάλωτες 
ομάδες πληθυσμού και εκείνοι που 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 φάσμα των ειδών διατροφής που τίθενται στη διάθεση εκείνων που 
υποφέρουν από αλλεργία.

Η εισηγήτρια προτείνει ωστόσο, ακόμη και όταν ένα πρόσθετο μπορεί να επηρεάζει αρνητικά τη 
δημόσια υγεία, το περιβάλλον ή το φάσμα των προϊόντων που τίθενται στη διάθεση όσων 
υποφέρουν από αλλεργία, τούτο να μπορεί να εγκρίνεται, εάν τα οφέλη για τους καταναλωτές 
υπερτερούν καταφανώς των μειονεκτημάτων του.

Εάν βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 5 υπάρχει καλλίτερη εναλλακτική 
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δυνατότητα αντί του προσθέτου της οποίας και έχει από οικονομικής απόψεως νόημα να γίνεται 
χρήση, τότε η χρήση του συγκεκριμένου προσθέτου δεν πρέπει να εγκρίνεται. Μπορεί επί 
παραδείγματι να είναι ζήτημα χρησιμοποιήσεως διαφορετικής μεθόδου παραγωγής όπου δεν 
απαιτείται η χρήση προσθέτων, ή να υπάρχουν ήδη εγκεκριμένα πρόσθετα τα οποία υπερτερούν 
βάσει των κριτηρίων του άρθρου 5.

Ανοικτός χαρακτήρας και ανασκόπηση

Η έγκριση της χρήσης προσθέτων πρέπει να υπόκειται σε κυλιόμενη ανασκόπηση. Η εισηγήτρια 
προτείνει όλες οι εν ισχύι εγκρίσεις να τύχουν ανασκόπησης βάσει των νέων κριτηρίων πριν να 
μεταγραφούν στον νέο κοινοτικό κατάλογο. Εν συνεχεία η κυλιόμενη ανασκόπηση των 
εγκρίσεων πρέπει να συνεχισθεί με μία ανοικτού χαρακτήρα διαδικασία σύμφωνα με πρόγραμμα 
αξιολόγησης που θα εγκριθεί με τη διαδικασία της επιτροπολογίας. Το πρόγραμμα αξιολόγησης 
πρέπει να βασίζεται σε σύστημα προτεραιοτήτων όπου τα πρόσθετα τροφίμων ταξινομούνται 
συναρτήσει του πόσο επιτακτική είναι η ανασκόπηση της χρήσης τους. Αυτή η σειρά 
προτεραιότητας πρέπει να ορίζεται μέσω προγράμματος αξιολόγησης ώστε να είναι σαφής σε 
όλα τα σχετικά μέρη. Το πρόγραμμα αξιολόγησης δεν πρέπει ωστόσο να εμποδίζει την Επιτροπή 
και/ή την ΕΑΑΤ να αναλάβουν πρωτοβουλία να προβούν σε ανασκόπηση κάποιων ουσιών 
ταχύτερα.

Μελήματα που αφορούν τους καταναλωτές

Ένα από τα ήδη υπάρχοντα κριτήρια για έγκριση προσθέτων στην εν ισχύι νομοθεσία είναι να 
μην παραπλανώνται οι καταναλωτές. Όμως μερικές φορές γίνεται χρήση χρωστικών ουσιών 
κατά τρόπο που δημιουργεί την εντύπωση ότι ένα είδος διατροφής περιέχει ένα ορισμένο 
φρούτο μολονότι τούτο δεν ισχύει. Στο σημείο αυτό επομένως πρέπει να υπάρξει ενδυνάμωση 
της προστασίας των καταναλωτών.

Μελήματα που αφορούν τους καταναλωτές και ορισμοί

Δεν έχει την παραμικρή σημασία για τον καταναλωτή το εάν μία ουσία έχει χρησιμοποιηθεί ως 
βοηθητικό μέσο επεξεργασίας ή ως πρόσθετο τροφίμου. Αποφασιστικό στοιχείο είναι το εάν 
παραμένει ή δεν παραμένει στο τελικό προϊόν. Κατά παράδοση όμως υπήρχαν διαφορές 
απόψεων περί του τί συνιστά βοηθητικό μέσο επεξεργασίας και τί πρόσθετο τροφίμων. Για τον 
λόγο αυτόν απαιτείται μακρά μεταβατική περίοδος για να χρειάζεται ό,τι επί του παρόντος 
ορίζεται ως βοηθητικό μέσο επεξεργασίας αλλά παραμένει στο τελικό προϊόν να εγκρίνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Νανοτεχνολογία

Επί του παρόντος είναι πολύ ολίγες οι γνώσεις περί των κινδύνων για την υγεία από τη 
νανοτεχνολογία. Δεν είναι βέβαιο ότι η οριακή τιμή για την παραδοσιακή χρήση ενός προσθέτου 
τροφίμων και η οριακή τιμή για νανοσωματίδια ενός προσθέτου τροφίμων πρέπει να είναι η 
αυτή. Προτείνεται επομένως να πρέπει να ρυθμίζεται η χρήση νανοσωματιδίων χωριστά στο 
κοινοτικό κατάλογο.

Η νέα διαδικασία επιτροπολογίας

Υπό το φως της νέας διαδικασίας επιτροπολογίας προτείνεται ένας αριθμός τροπολογιών στην 
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πρόταση της Επιτροπής.
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