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PR_COD_2am

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. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. 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 κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις αρωματικές ύλες και 
ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός 
και επί των 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
(16677/2007 – C6-0000/2008 – 2006/0147(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (16677/2007 – C6-0000/2008),

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση1 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0427),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ

– έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

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

Τροπολογία 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 7

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(7) Οι αρωματικές ύλες και τα συστατικά 
τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες θα 
πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται 
μόνο εάν πληρούν τα κριτήρια του 
παρόντος κανονισμού. Πρέπει να είναι 
ασφαλή κατά τη χρήση και, επομένως, 
ορισμένες αρωματικές ύλες θα πρέπει να 
υποβάλλονται σε εκτίμηση 
επικινδυνότητας πριν εγκριθεί η χρήση 
τους σε τρόφιμα. Δεν πρέπει να 

(7) Οι αρωματικές ύλες και τα συστατικά 
τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες θα 
πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται 
μόνο εάν πληρούν τα κριτήρια του 
παρόντος κανονισμού. Πρέπει να είναι 
ασφαλή κατά τη χρήση και, επομένως, 
ορισμένες αρωματικές ύλες θα πρέπει να 
υποβάλλονται σε εκτίμηση 
επικινδυνότητας πριν εγκριθεί η χρήση 
τους σε τρόφιμα. Οσάκις είναι δυνατόν, 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 10.07.2007, P6_TA(2007)0323.
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παραπλανούν τον καταναλωτή κατά τη 
χρήση τους και, ως εκ τούτου, η παρουσία 
τους σε τρόφιμα θα πρέπει να 
επισημαίνεται πάντοτε καταλλήλως. 
Παραπλανητικά για τον καταναλωτή 
μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, θέματα που 
αφορούν τη φύση, τη φρεσκάδα, την 
ποιότητα των χρησιμοποιούμενων 
συστατικών, το φυσικό χαρακτήρα ενός 
προϊόντος ή της διαδικασίας παραγωγής, ή 
τη διατροφική αξία του προϊόντος. Για την 
έγκριση των αρωματικών υλών θα πρέπει 
να συνεκτιμώνται και άλλες παράμετροι 
σχετικές με το υπό εξέταση θέμα, όπως 
κοινωνιακές, οικονομικές, παραδοσιακές, 
δεοντολογικές και περιβαλλοντικές καθώς 
και κατά πόσον είναι εφικτή η διενέργεια 
ελέγχων.

πρέπει να δίνεται προσοχή στο εάν θα 
μπορούσαν να υπάρχουν αρνητικές 
συνέπειες για ευάλωτες ομάδες, 
περιλαμβανομένης και της ανάπτυξης 
προτιμήσεων γεύσεως μεταξύ των 
παιδιών. Δεν πρέπει να παραπλανούν τον 
καταναλωτή κατά τη χρήση τους και, ως εκ 
τούτου, η παρουσία τους σε τρόφιμα θα 
πρέπει να επισημαίνεται πάντοτε 
καταλλήλως. Παραπλανητικά για τον 
καταναλωτή μπορεί να είναι, μεταξύ 
άλλων, θέματα που αφορούν τη φύση, τη 
φρεσκάδα, την ποιότητα των 
χρησιμοποιούμενων συστατικών, το 
φυσικό χαρακτήρα ενός προϊόντος ή της 
διαδικασίας παραγωγής, ή τη διατροφική 
αξία του προϊόντος. Για την έγκριση των 
αρωματικών υλών θα πρέπει να 
συνεκτιμώνται και άλλες παράμετροι 
σχετικές με το υπό εξέταση θέμα, όπως 
κοινωνιακές, οικονομικές, παραδοσιακές, 
δεοντολογικές και περιβαλλοντικές καθώς 
και κατά πόσον είναι εφικτή η διενέργεια 
ελέγχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρώτο τμήμα της τροπολογίας 1 είχε εγκριθεί από το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση 
αλλά απαλείφθηκε από το Συμβούλιο. Η συμπερίληψη των γευστικών προτιμήσεων μεταξύ των 
παιδιών υποδηλώνει τη μετριοπαθή προσέγγιση του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη χρήση 
αρτυμάτων στα τρόφιμα.

Τροπολογία 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(8) Από το 1999 και μετά, η Επιστημονική 
Επιτροπή Τροφίμων και, στη συνέχεια, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων (εφεξής «η Αρχή») που 
ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

(8) Από το 1999 και μετά, η Επιστημονική 
Επιτροπή Τροφίμων και, στη συνέχεια, η 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων (εφεξής «η Αρχή») που 
ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 
2002, για τον καθορισμό των γενικών 
αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για 
τα τρόφιμα, για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών 
σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων έχουν 
εκδώσει γνώμες για μια σειρά ουσιών που 
απαντώνται εκ φύσεως σε πρώτες ύλες 
αρωματικών υλών και συστατικών 
τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που, 
σύμφωνα με την Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων για τις Αρωματικές 
Ουσίες του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
εμπνέουν τοξικολογικές ανησυχίες. Ουσίες 
για τις οποίες οι τοξικολογικές ανησυχίες 
έχουν επιβεβαιωθεί από την Επιστημονική 
Επιτροπή Τροφίμων θα πρέπει να 
θεωρούνται ανεπιθύμητες ουσίες που δεν 
θα πρέπει να προστίθενται ως τέτοιες στα 
τρόφιμα.

και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 
2002, για τον καθορισμό των γενικών 
αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για 
τα τρόφιμα, για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών 
σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων έχουν 
εκδώσει γνώμες για μια σειρά ουσιών που 
απαντώνται εκ φύσεως σε πρώτες ύλες 
αρωματικών υλών και συστατικών 
τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που, 
σύμφωνα με την Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων για τις Αρωματικές 
Ουσίες του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
εμπνέουν τοξικολογικές ανησυχίες. Ουσίες 
για τις οποίες οι τοξικολογικές ανησυχίες 
έχουν επιβεβαιωθεί από την Επιστημονική 
Επιτροπή Τροφίμων θα πρέπει να 
θεωρούνται ανεπιθύμητες ουσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποτελεί τμήμα της βασικής θέσης του Κοινοβουλίου σχετικά με τις 
φυσικώς απαντώμενες ανεπιθύμητες ουσίες, που αναπτύσσεται συμπληρωματικά στις 
τροπολογίες 3, 4, 13 και 23.

Τροπολογία 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 9

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(9) Λόγω της φυσικής τους παρουσίας σε 
φυτά, οι ανεπιθύμητες ουσίες μπορεί να 
απαντώνται σε παρασκευάσματα 
αρωματικών υλών και συστατικά 
τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες. Τα 
φυτά χρησιμοποιούνται εκ παραδόσεως ως 
τρόφιμα ή συστατικά τροφίμων. Θα πρέπει 
να θεσπιστούν κατάλληλα ανώτατα 
επίπεδα για την παρουσία αυτών των 
ανεπιθύμητων ουσιών σε τρόφιμα που 

(9) Λόγω της φυσικής τους παρουσίας σε 
φυτά, οι ανεπιθύμητες ουσίες μπορεί να 
απαντώνται σε παρασκευάσματα 
αρωματικών υλών και συστατικά 
τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες. Τα 
φυτά χρησιμοποιούνται εκ παραδόσεως ως 
τρόφιμα ή συστατικά τροφίμων. Όταν 
υπάρχει αιτιολογημένη επιστημονική 
ανησυχία ότι ορισμένες φυσικώς 
απαντώμενες ανεπιθύμητες ουσίες σε 
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συμβάλλουν περισσότερο στην πρόσληψη 
από τον άνθρωπο αυτών των ουσιών, 
συνεκτιμώντας τόσο την ανάγκη 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας όσο 
και την αναπόφευκτη παρουσία τους σε 
παραδοσιακά τρόφιμα.

σύνθετα τρόφιμα εμπνέουν ανησυχία για 
την ασφάλεια και την υγεία των 
καταναλωτών, η Επιτροπή έχει τη 
δυνατότητα να ορίσει ανώτατα επίπεδα 
μετά από γνωμοδότηση της Αρχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση της αιτιολογικής σκέψης με την άποψη του 
Κοινοβουλίου σχετικά με τα μέγιστα επίπεδα ορισμένων φυσικώς απαντώμενων ανεπιθύμητων 
ουσιών σε σύνθετα τρόφιμα.

Τροπολογία 4

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 10

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(10) Τα ανώτατα επίπεδα ορισμένων 
φυσικώς απαντώμενων ανεπιθύμητων 
ουσιών θα πρέπει να αφορούν τα τρόφιμα 
ή τις κατηγορίες τροφίμων που 
συμβάλλουν σε μεγαλύτερο βαθμό στην 
πρόσληψή τους από τη διατροφή. Αυτό 
θα δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα
να οργανώνουν ελέγχους βάσει κινδύνου 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 
2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων 
της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί 
ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους 
κανόνες για την υγεία και την καλή 
διαβίωση των ζώων. Ωστόσο, οι 
παραγωγοί τροφίμων είναι υποχρεωμένοι 
να λαμβάνουν υπόψη την παρουσία αυτών 
των ουσιών όταν χρησιμοποιούν 
συστατικά τροφίμων με αρωματικές 
ιδιότητες ή/και αρωματικές ύλες για την 
παρασκευή όλων των τροφίμων 
προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι δεν 
διατίθενται στην αγορά τρόφιμα που δεν 
είναι ασφαλή. 

(10) Σε περίπτωση που ορισμένες φυσικώς 
απαντώμενες ανεπιθύμητες ουσίες σε 
σύνθετα τρόφιμα εμπνέουν ανησυχία για 
την υγεία των καταναλωτών, και 
ορίζονται ανώτατα επίπεδα με βάση 
γνωμοδότηση της Αρχής, τα κράτη μέλη 
πρέπει να οργανώνουν ελέγχους βάσει 
κινδύνου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια 
επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς 
τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και 
τροφίμων και προς τους κανόνες για την 
υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων. 
Ωστόσο, οι παραγωγοί τροφίμων είναι 
υποχρεωμένοι να λαμβάνουν υπόψη την 
παρουσία αυτών των ουσιών όταν 
χρησιμοποιούν συστατικά τροφίμων με 
αρωματικές ιδιότητες ή/και αρωματικές 
ύλες για την παρασκευή όλων των 
τροφίμων προκειμένου να εξασφαλίζουν 
ότι δεν διατίθενται στην αγορά τρόφιμα 
που δεν είναι ασφαλή. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται περί νέας αιτιολογικής σκέψης. Ο εισηγητής προτείνει την τροπολογία προκειμένου 
το κείμενο να ευθυγραμμιστεί με τη συμφωνημένη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά  με  
ορισμένες φυσικώς απαντώμενες ανεπιθύμητες ουσίες σε σύνθετα τρόφιμα (και ιδίως την 
τροπολογία 13 επί του άρθρου 5, παράγραφος 2 και την τροπολογία 23 επί του Μέρους Β του 
Παραρτήματος III). 

Τροπολογία 5

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(13) Για λόγους εναρμόνισης, η εκτίμηση 
επικινδυνότητας και η έγκριση 
αρωματικών υλών και πρώτων υλών που 
θα πρέπει να υποβάλλονται σε αξιολόγηση 
θα πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που καθορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. …/…. της …. για τη 
θέσπιση κοινής διαδικασίας έγκρισης για 
πρόσθετα τροφίμων, ένζυμα τροφίμων και 
αρωματικές ύλες τροφίμων.

(13) Για λόγους εναρμόνισης, η εκτίμηση 
επικινδυνότητας και η έγκριση 
αρωματικών υλών και πρώτων υλών που 
θα πρέπει να υποβάλλονται σε αξιολόγηση 
θα πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με 
την αρχή της προφύλαξης και με τη 
διαδικασία που καθορίζεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. …/…. της …. για τη 
θέσπιση κοινής διαδικασίας έγκρισης για 
πρόσθετα τροφίμων, ένζυμα τροφίμων και 
αρωματικές ύλες τροφίμων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται περί της τροπολογίας 2 που εγκρίθηκε κατά την πρώτη ανάγνωση, με σκοπό τη 
θέσπιση της αρχής της προφύλαξης στο επίκεντρο των αξιολογήσεων κινδύνου των 
αρωματικών υλών.

Τροπολογία 6

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 - παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για 
τις αρωματικές ύλες και τα συστατικά 
τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες για 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για 
τις αρωματικές ύλες και τα συστατικά 
τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες για 
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χρήση στα τρόφιμα, ούτως ώστε να 
εξασφαλίζεται η αποτελεσματική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 
υψηλό επίπεδο προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας, καθώς και η 
προστασία των συμφερόντων των 
καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των 
θεμιτών πρακτικών στο εμπόριο τροφίμων 
και λαμβανομένης υπόψη, όταν κρίνεται 
απαραίτητο, της προστασίας του 
περιβάλλοντος.

χρήση στα τρόφιμα, ούτως ώστε να 
εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας 
της ανθρώπινης υγείας, καθώς και 
προστασία των συμφερόντων των 
καταναλωτών και η αποτελεσματική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς  
συμπεριλαμβανομένων των θεμιτών 
πρακτικών στο εμπόριο τροφίμων και 
λαμβανομένης υπόψη, όταν κρίνεται 
απαραίτητο, της προστασίας του 
περιβάλλοντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία 7 που εγκρίθηκε στην πρώτη ανάγνωση - και δημιουργεί αμφιβολίες από τη 
σκοπιά του καταναλωτή - θεωρείται ως η κατευθυντήρια γραμμή για την ερμηνεία ενδεχομένως 
αμφιλεγόμενων διατάξεων του κανονισμού.

Τροπολογία 7

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - παράγραφος 2, στοιχείο  γ

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

γ) μη σύνθετα τρόφιμα και μείγματα 
καρυκευμάτων ή/και βοτάνων, μείγματα 
τεΐου και μείγματα για αφεψήματα ως 
έχουν εφόσον δεν έχουν χρησιμοποιηθεί 
ως συστατικά τροφίμων.

γ) μη σύνθετα τρόφιμα και μείγματα 
καρυκευμάτων ή/και βοτάνων, μείγματα 
τεΐου και μείγματα για αφεψήματα ως 
έχουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναδιατύπωση της τροπολογίας 45 που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση, με 
σκοπό τη βελτίωση της σαφήνειας, συμπεριλαμβάνοντας ορισμένα παραδείγματα τροφίμων που 
θεωρούνται μη σύνθετα. Το Κοινοβούλιο προτείνει την απαλοιφή του τελευταίου μέρους του 
στοιχείου (γ), που θεωρείται εν προκειμένω περιττό.
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Τροπολογία 8

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2a. Όπου χρειάζεται, μπορεί να 
αποφασίζεται, σύμφωνα με τη διαδικασία 
με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 21, παράγραφος 3, κατά πόσον 
διαδεδομένη ουσία ή μείγμα ουσιών, 
υλικό ή είδος τροφίμου εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή (11) είναι απαραίτητη προκειμένου να ευθυγραμμιστεί το κείμενο με τις 
διατάξεις της νέας περί επιτροπολογίας διαδικασίας.

Τροπολογία 9

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 - στοιχείο  ια

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

ια) «κατάλληλη φυσική διεργασία», 
φυσική διεργασία που δεν τροποποιεί 
σκοπίμως τη χημική φύση των συστατικών 
μιας αρωματικής ύλης και δεν 
συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, τη χρήση 
απλού οξυγόνου (singlet), όζοντος, 
ανόργανων καταλυτών, μετάλλων –
καταλυτών, οργανομεταλλικών ενώσεων 
ή/ και υπεριώδους ακτινοβολίας.

ια) «κατάλληλη φυσική διεργασία», 
φυσική διεργασία που δεν τροποποιεί 
σκοπίμως τη χημική φύση των συστατικών 
μιας αρωματικής ύλης, με την επιφύλαξη 
του καταλόγου παραδοσιακών 
διεργασιών παρασκευής τροφίμων του 
παραρτήματος II και δεν συνεπάγεται, 
μεταξύ άλλων, τη χρήση απλού οξυγόνου 
(singlet), όζοντος, ανόργανων καταλυτών, 
μετάλλων – καταλυτών, 
οργανομεταλλικών ενώσεων ή/ και 
υπεριώδους ακτινοβολίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή (15) προτάθηκε από το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση. Λαμβάνει 
υπόψη τις παραδοσιακές διεργασίες παρασκευής τροφίμων, αλλά δεν έγινε αποδεκτή από το 
Συμβούλιο.

Τροπολογία 10

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο α

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

α) με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά 
στοιχεία, δεν προκαλούν κίνδυνο για την 
ασφάλεια της υγείας του καταναλωτή και

α) με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά 
στοιχεία και την αρχή της προφύλαξης, 
δεν προκαλούν κίνδυνο για την ασφάλεια 
της υγείας του καταναλωτή και

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία (17) που εγκρίθηκε στην πρώτη ανάγνωση. Όπως συμβαίνει και με την τρέχουσα 
νομοθεσία για τα πρόσθετα τροφίμων, κομβική απαίτηση στη διαδικασία αδειοδότησης των 
αρωματικών ουσιών πρέπει να είναι το σαφές όφελος για τον καταναλωτή.

Τροπολογία 11

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο β α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(βα) η χρήση τους έχει πλεονεκτήματα 
και οφέλη για τον καταναλωτή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία (19) που εγκρίθηκε κατά την πρώτη ανάγνωση αποσκοπεί στην εξισορρόπηση 
των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της προσθήκης αρωματικών ουσιών στα 
τρόφιμα.
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Τροπολογία 12

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - στοιχείο β β (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(ββ) υπάρχει εύλογη τεχνολογική ανάγκη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία (20) που εγκρίθηκε κατά την πρώτη ανάγνωση επισημαίνει τη θέση του 
Κοινοβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης των αρωματικών ουσιών. Αμφότερες οι 
τροπολογίες (11 και 12) αποσκοπούν στη σύσταση της μετριοπαθούς χρήσης αρωματικών 
ουσιών στα τρόφιμα.

Τροπολογία 13

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 - παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1576/89 , δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνονται οι ανώτατες τιμές για
ορισμένες ουσίες, που απαντώνται 
φυσικώς σε αρωματικές ύλες ή/και 
συστατικά τροφίμων με αρωματικές 
ιδιότητες, στα σύνθετα τρόφιμα που 
απαριθμούνται στο Μέρος Β του 
Παραρτήματος ΙΙΙ, ως επακόλουθο της 
χρήσης αρωματικών υλών ή/και 
συστατικών τροφίμων με αρωματικές 
ιδιότητες εντός και επί των τροφίμων. Τα 
ανώτατα επίπεδα χρήσης των ουσιών που 
αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ ισχύουν 
για τα τρόφιμα όπως διατίθεται στο 
εμπόριο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. 
Κατά παρέκκλιση από αυτήν την αρχή, 
για τα αποξηραμένα ή/και συμπυκνωμένα 
τρόφιμα τα οποία χρειάζεται να 
ανασυσταθούν πριν χρησιμοποιηθούν, τα 
ανώτατα επίπεδα ισχύουν για τα τρόφιμα 
όπως ανασυστήνονται σύμφωνα με τις 

2. Όταν υπάρχει αιτιολογημένη 
επιστημονική ανησυχία ότι για ορισμένες 
ουσίες, που απαντώνται φυσικώς σε 
αρώματα και συστατικά τροφίμων με 
αρωματικές ιδιότητες, στα σύνθετα 
τρόφιμα μπορεί να τίθεται θέμα 
ασφαλείας όσον αφορά την υγεία του 
καταναλωτή, η Επιτροπή μπορεί ιδία 
πρωτοβουλία ή βάσει πληροφοριών που 
παρέχουν τα κράτη μέλη και αφού 
γνωμοδοτήσει η Αρχή να ορίσει ανώτατες 
τιμές για τις εν λόγω ουσίες, οι οποίες 
εμφαίνονται σε κατάλογο στο Μέρος Β του 
Παραρτήματος ΙΙΙ.
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οδηγίες που αναγράφονται στην 
επισήμανση, λαμβάνοντας υπόψη τον 
ελάχιστο συντελεστή αραίωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία (21) που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση. Ο λόγος για τον 
οποίον διευρύνεται το πεδίο του κανονισμού για να περιλαμβάνει συστατικά τροφίμων με 
αρωματικές ιδιότητες είναι να βοηθεί στον έλεγχο των βιολογικώς δραστικών ουσιών, 
ορισμένες ουσίες που απαντούν φυσικώς σε αρτύματα και συστατικά τροφίμων με αρωματικές 
ιδιότητες. Τα μέγιστα επίπεδα πρέπει να καταγράφονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος ΙΙΙ 
μετά από γνωμοδότηση της Αρχής όταν υπάρχει αιτιολογημένη επιστημονική ανησυχία ότι οι 
ουσίες αυτές σε σύνθετα τρόφιμα ενδέχεται να ενέχουν κινδύνους για την υγεία των 
καταναλωτών.

Τροπολογία 14

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2a. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 
οι ανώτατες τιμές δεν ισχύουν οσάκις 
σύνθετο τρόφιμο δεν περιέχει πρόσθετα 
αρτύματα και τα μόνα συστατικά 
τροφίμου με αρτυματικές ιδιότητες που 
έχουν προστεθεί είναι φρέσκα, 
αποξηραμένα ή κατεψυγμένα αρωματικά 
φυτά και μπαχαρικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία (46) που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση. Δεν υπάρχουν 
επιστημονικά στοιχεία περί του ότι ένα αρωματικό φυτό δεν εμφανίζει το ίδιο τοξικολογικό 
ανησυχητικό αποτέλεσμα με ένα επί μέρους συστατικό του. Ο ορισμός ανωτάτων επιπέδων γι' 
αυτά τα συστατικά μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη χρήση εκχυλισμάτων του αρωματικού 
φυτού και δεν είναι σαφές ότι τούτο θα παράσχει αυξημένη προστασία στον καταναλωτή.
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Τροπολογία 15

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 15 - παράγραφος 1 - στοιχείο  ε - εδάφιο  ii

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

ii) των ονομασιών κάθε μιας από τις άλλες 
ουσίες ή ύλες του προϊόντος ή, ανάλογα με 
την περίπτωση, των αντίστοιχων αριθμών 
Ε,

ii) των ονομασιών κάθε μιας από τις άλλες 
ουσίες ή ύλες του προϊόντος ή, ανάλογα με 
την περίπτωση, των αντίστοιχων αριθμών 
Ε, και κατά περίπτωση της ενδείξεως 
"παράγεται από ΓΤΟ"·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία (27) που ενέκρινε το Κοινοβούλιο. Οι διατάξεις για τη σήμανση πρέπει να είναι 
σαφείς όσον αφορά τα ένζυμα που παράγονται από ΓΤΟ. Αυτό είναι συμβατό με την έννοια του 
"τελευταίου ζωντανού οργανισμού" που επιβάλλεται με τις διατάξεις για τη σήμανση του 
κανονισμού 1829/2003/EΚ σχετικά με τα ΓΤ τρόφιμα και ζωοτροφές

Τροπολογία 16

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 19 - παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Ο παραγωγός ή ο χρήστης αρωματικής 
ουσίας, ή ο αντιπρόσωπός τους, 
ενημερώνει την Επιτροπή, ύστερα από 
αίτημά της, σχετικά με την ποσότητα της 
ουσίας που προστίθεται στα τρόφιμα στην 
Κοινότητα σε διάστημα 12 μηνών καθώς 
και τα επίπεδα χρήσης για συγκεκριμένες 
κατηγορίες τροφίμων στην Κοινότητα. Η 
Επιτροπή κοινοποιεί τις πληροφορίες αυτές 
στα κράτη μέλη.

1. Ο παραγωγός ή ο χρήστης αρωματικής 
ουσίας, ή ο αντιπρόσωπός τους, 
ενημερώνει την Επιτροπή, ύστερα από 
αίτημά της, σχετικά με την ποσότητα της 
ουσίας που προστίθεται στα τρόφιμα στην 
Κοινότητα σε διάστημα 12 μηνών. Οι 
πληροφορίες που παρέχονται 
αντιμετωπίζονται ως πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα. Η Επιτροπή 
κοινοποιεί στα κράτη μέλη τις
πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα 
χρήσης σε ειδικές κατηγορίες στην 
Κοινότητα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η εισηγήτρια επανεισάγει την εγκριθείσα τροπολογία 31, η οποία απαλείφθηκε από το 
Συμβούλιο.

Τροπολογία 17

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 19 - παράγραφος 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Ο παραγωγός ή ο χρήστης αρωματικών 
υλών ή/και πρώτων υλών κοινοποιεί 
αμέσως στην Επιτροπή κάθε νέα 
επιστημονική ή τεχνική πληροφορία που 
ενδεχομένως επηρεάζει την αξιολόγηση 
της ασφάλειας της αρωματικής ύλης ή/και 
των πρώτων υλών.

3. Ο παραγωγός ή ο χρήστης αρωματικών 
υλών ή/και πρώτων υλών κοινοποιεί 
αμέσως στην Επιτροπή κάθε νέα 
επιστημονική ή τεχνική πληροφορία που 
έχει περιέλθει σε γνώση του και στην 
οποία έχει πρόσβαση και που 
ενδεχομένως επηρεάζει την αξιολόγηση 
της ασφάλειας της αρωματικής ύλης ή/και 
των πρώτων υλών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μέρος της τροπολογίας 31 που εγκρίθηκε στην πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 18

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 20 - παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2. Ύστερα από διαβούλευση με την Αρχή, 
με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 
21, παράγραφος 2 και μέχρι τις....., 
εγκρίνεται κοινή μεθοδολογία για τη 
συλλογή πληροφοριών από τα κράτη μέλη 
σχετικά με την κατανάλωση και τη χρήση 
αρωματικών υλών που απαριθμούνται 
στον κοινοτικό κατάλογο και των ουσιών 
που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

2. Ύστερα από διαβούλευση με την Αρχή, 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
του άρθρου 21, παράγραφος 3 και μέχρι 
τις....., εγκρίνεται κοινή μεθοδολογία για 
τη συλλογή πληροφοριών από τα κράτη 
μέλη σχετικά με την κατανάλωση και τη 
χρήση αρωματικών υλών που 
απαριθμούνται στον κοινοτικό κατάλογο 
και των ουσιών που απαριθμούνται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση είναι αναγκαία προκειμένου 
να ευθυγραμμίσει το κείμενο με τις διατάξεις της νέας περί επιτροπολογίας διαδικασίας.

Τροπολογία 19

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 29
Οδηγία 2000/13/EΚ
Παράρτημα III - παράγραφος 1 - εδάφιο 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

«αρτύματα καπνιστών τροφίμων» αν το 
αρωματικό συστατικό περιέχει αρτύματα 
όπως ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 
2, στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ…../……*και προσδίδει καπνιστή 
γεύση στο τρόφιμο.

– «αρτύματα καπνιστών τροφίμων» ή με 
ειδικότερη ονομασία ή περιγραφή του 
αρτύματος καπνιστών τροφίμων  αν το 
αρωματικό συστατικό περιέχει αρτύματα 
όπως ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 
2, στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ…../……*και προσδίδει καπνιστή 
γεύση στο τρόφιμο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία 37 που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση 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.

Τροπολογία 20

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 29
Οδηγία 2000/13/EΚ
Παράρτημα III - παράγραφος 2 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2a. Για αρτύματα παραγόμενα από 
αρχικό υλικό που εμπίπτει στο πεδίο του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 στη 
σήμανση αναγράφεται η ένδειξη 
"παράγεται από ΓΤΟ".
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Για αρτύματα παραγόμενα από 
οργανισμό που εμπίπτει στο πεδίο του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 δεν 
απαιτείται ειδική σήμανση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία 38 που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση είναι αναγκαίο να 
επαναληφθεί.

Τροπολογία 21

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 30 - παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Εφαρμόζεται από την ....... Εφαρμόζεται από την ....... Ωστόσο, η 
εφαρμογή του άρθρου 10 αρχίζει 18 μήνες 
μετά την ημερομηνία εφαρμογής του 
κοινοτικού καταλόγου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία 44 που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 22

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 30 - παράγραφος 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Τα άρθρα 10, 26 και 27 εφαρμόζονται από 
την ημερομηνία εφαρμογής του κοινοτικού 
καταλόγου. 

Τα άρθρα 26 και 27 εφαρμόζονται από την 
ημερομηνία εφαρμογής του κοινοτικού 
καταλόγου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία 44 που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 23

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα III - Μέρος B

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Μέρος B: Ανώτατα επίπεδα ορισμένων ουσιών, που απαντώνται φυσικώς σε αρωματικές 
ύλες και συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες, σε ορισμένα σύνθετα τρόφιμα 
όπως καταναλώνονται και στα οποία έχουν προστεθεί αρωματικές ύλες ή/ και 
συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες.

Τα παρόντα ανώτατα όρια δεν ισχύουν για σύνθετα τρόφιμα που προετοιμάζονται και 
καταναλώνονται στον ίδιο χώρο, δεν περιέχουν πρόσθετα αρωματικές ύλες και περιέχουν 
μόνον βότανα και καρυκεύματα ως συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες.

Ονομασία της 
ουσίας

Σύνθετο τρόφιμο στο οποίο περιορίζεται η 
παρουσία της ουσίας 

Ανώτατο επίπεδο 
mg/kg

β-ασαρόνη Αλκοολούχα ποτά 1,0
1-αλλυλο-4-
μεθοξυβενζόλιο,
εστραγκόλη

Γαλακτοκομικά προϊόντα
Επεξεργασμένα φρούτα, λαχανικά 
(συμπεριλαμβανομένων μανιταριών, ριζών, 
βολβών, ψυχανθών), καρποί με κέλυφος και 
σπόροι
Προϊόντα ιχθύων
Μη αλκοολούχα ποτά

50
50

50
10

Υδροκυάνιο Νουγκά, αμυγδαλόπαστα ή τα 
υποκατάστατά της ή παρόμοια προϊόντα
Εγκυτιωμένα εμπύρηνα φρούτα
Αλκοολούχα ποτά

50

5
35

Μενθοφουράνιο Ζαχαρώδη, πλην μικροπροϊόντων 
ζαχαρωδών δροσερής αναπνοής που 
περιέχουν δυόσμο/μέντα
Μικροπροϊόντα ζαχαρωδών δροσερής 
αναπνοής
Τσίχλα
Αλκοολούχα ποτά που περιέχουν 
δυόσμο/μέντα

500

3000
1000
200

4-αλλυλο-1,2-
διμεθοξυβενζόλιο 
μεθυλευγενόλη

Γαλακτοκομικά προϊόντα
Κρέας και προϊόντα κρέατος, 
συμπεριλαμβανομένων πουλερικών και 
θηραμάτων
Προϊόντα και παρασκευάσματα ιχθύων

20
15

10
60
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Σούπες και σάλτσες
Έτοιμα ορεκτικά
Μη αλκοολούχα ποτά

20
1

Πουλεγόνη Ζαχαρώδη, πλην μικροπροϊόντων 
ζαχαρωδών δροσερής αναπνοής που 
περιέχουν δυόσμο/μέντα
Μικροπροϊόντα ζαχαρωδών δροσερής 
αναπνοής 
Τσίχλα
μη Αλκοολούχα ποτά που περιέχουν 
δυόσμο/μέντα
Αλκοολούχα ποτά που περιέχουν 
δυόσμο/μέντα

250

2000
350
20

100

Κασσίνη Μη αλκοολούχα ποτά
Αρτοσκευάσματα
Αλκοολούχα ποτά 

0,5
1
1.5

1-αλλυλο-3,4-
μεθυλοδιοξυβενζόλι
ο, σαφρόλη

Κρέας και προϊόντα κρέατος, 
συμπεριλαμβανομένων πουλερικών και 
θηραμάτων
Προϊόντα και παρασκευάσματα ιχθύων
Σούπες και σάλτσες
Μη αλκοολούχα ποτά

15

15
25
1

Τευκρίνη A Πικρά αλκοολούχα ποτά ή bitter
Λικέρ (ηδύποτα) με πικρή γεύση
Άλλα αλκοολούχα ποτά

5
5
2

Θουιόνη (α και β) Αλκοολούχα ποτά, πλην αυτών που 
παράγονται από είδη Artemisia
Αλκοολούχα ποτά που παράγονται από είδη 
Artemisia
Μη αλκοολούχα ποτά που παράγονται από 
είδη Artemisia

10

35
0,5

Κουμαρίνη Παραδοσιακά ή/και εποχιακά 
αρτοσκευάσματα που αναγράφουν κανέλα 
στην επισήμανση
«Δημητριακά προγεύματος» 
συμπεριλαμβανομένου του λεγόμενου muesli
Εκλεκτά αρτοσκευάσματα εκτός των 
παραδοσιακών ή/και εποχιακών 
αρτοσκευασμάτων που αναγράφουν κανέλα 
στην επισήμανση
Επιδόρπια

50 

20 
15 

5 

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Μέρος B: Ανώτατα επίπεδα ορισμένων ουσιών, που απαντώνται φυσικώς σε 
αρωματικές ύλες και συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες, σε ορισμένα 
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σύνθετα τρόφιμα όπως καταναλώνονται και στα οποία έχουν προστεθεί 
αρωματικές ύλες ή/ και συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες.

Ονομασία της 
ουσίας

Σύνθετο τρόφιμο στο οποίο περιορίζεται η 
παρουσία της ουσίας

Μέγιστο επίπεδο
[mg/kg]

▐

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία 44 που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση συνδέεται με την 
τροπολογία επί του άρθρου 5, παράγραφος 2 που προβλέπει λευκό κατάλογο εκτός αν η Αρχή 
αξιολογήσει τη βλαβερότητα ορισμένων φυσικώς εμφανιζομένων ουσιών. Παρεμφερής λύση 
προβλέπεται και στο άρθρο 8, και το παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1925/2006 για 
την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα 
τρόφιμα.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σε σχέση με την αρχική πρόταση, η κοινή θέση του Συμβουλίου προχώρησε σε 
αναδιοργάνωση των τίτλων των άρθρων και των κεφαλαίων του κανονισμού και 
αποσαφήνισε αμφιλεγόμενους τομείς προκειμένου να τους καταστήσει διαφανέστερους. Στη 
διαδικασία αυτή έλαβε υπόψη ορισμένες από τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου, αλλά δεν 
περιέλαβε μερικές άλλες, τις οποίες κατά την πρώτη ανάγνωση το Κοινοβούλιο είχε 
θεωρήσει ουσιώδους σημασίας. Δεν αρκεί απλώς να ενισχυθεί η εσωτερική αγορά 
εξασφαλίζοντας ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού για όλους τους παραγωγούς. Πρέπει επίσης 
να ληφθούν υπόψη και τα συμφέροντα των καταναλωτών, και το κυριότερο μεταξύ αυτών 
είναι η επιθυμία οι τροφές να είναι όσο το δυνατόν πιο φυσικές.

Κατά συνέπεια, το Κοινοβούλιο προτίθεται να υποστηρίξει τις εν λόγω τροπολογίες της 
πρώτης ανάγνωσης που πιστεύει ότι αποτελούν τη βάση για έναν ισορροπημένο και πρακτικό 
κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Ασφαλώς, δεν ισχύει ότι όλες οι αρωματικές ουσίες που είναι από τοξικολογικής απόψεως 
ασφαλείς θα είναι και πραγματικά επωφελείς για τους καταναλωτές. Το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να επισημάνει ιδίως το δικαίωμα επιλογής. Στη διαδικασία έγκρισης των 
αρωματικών ουσιών «η εύλογη τεχνολογική ανάγκη» συνδέεται με άλλες στρατηγικές της 
ΕΕ, όπως η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, καθώς η προσθήκη υπερβολικά ισχυρών 
αρωματικών ουσιών είναι δυνατόν να αποκρύψει την ποιότητα των προμαγειρευμένων 
τροφίμων. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο υιοθετούν διαφορετική στάση όσον αφορά το 
θέμα ορισμένων συστατικών τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται και 
στα τρόφιμα, καθώς και στα μέγιστα επίπεδα των εν λόγω συστατικών, όπως αυτά ορίζονται 
στο παράρτημα ΙΙΙ.

Η Επιστημονική Επιτροπή Τροφίμων (ΕΕΤ) και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων (ΕΑΑΤ) επιβεβαίωσαν την υπόθεση ότι οι ουσίες σαφρόλη, εστραγόλη και 
μεθυλευγενόλη από την χημική κλάση των αλκενυβενζόλιων, στην οποία κανονικά 
ταξινομούνται τα βότανα και τα καρυκεύματα, είναι γονιδιοτοξικές και καρκινογενείς. Η 
καρκινογενής ιδιότητά τους αποδείχθηκε σε δοκιμές σε ζώα μολονότι χορηγήθηκαν σχετικά 
υψηλές δόσεις των ουσιών αυτών. Καμία από τις δύο ανωτέρω επιτροπές δεν έλαβε εντολή 
να διερευνήσει ενδεχόμενες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ανεπιθύμητων αυτών ουσιών και 
άλλων ουσιών σε βότανα και καρυκεύματα. Είναι πιθανόν η αντίδρασή τους στα τρόφιμα να 
μην είναι η ίδια με αυτήν που παρατηρείται όταν απομονωθούν. Είναι σημαντικό να 
επισημάνουμε ότι τα άτομα που καταναλώνουν τρόφιμα τα οποία περιέχουν αλκενυβενζόλια 
εκτίθενται σε πολύ χαμηλότερες δόσεις από αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στις δοκιμές σε 
ζώα.

Το Κοινοβούλιο επισημαίνει το επιχείρημα του Συμβουλίου ότι τα μέγιστα επιτρεπόμενα 
επίπεδα που έχουν περιληφθεί στο παράρτημα ΙΙ, περιλαμβάνονται ήδη στην οδηγία 
88/388/EΚ, αλλά πιστεύει ότι το μέτρο αυτό από μόνο του υποδηλώνει ότι η αιτιολόγηση του 
περιορισμού της χρήσης βοτάνων και καρυκευμάτων σε προμαγειρευμένα τρόφιμα 
εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής. Τα τελευταία είκοσι χρόνια, τα κράτη μέλη δεν ανέπτυξαν 
μεθοδολογία παρακολούθησης των επιπτώσεων που είχαν τα όρια και δεν διενήργησαν 
μελέτες στον τομέα αυτό.
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Κατά συνέπεια, το Κοινοβούλιο πιστεύει ότι δεν έχει αποδειχθεί ότι τα προμαγειρευμένα 
τρόφιμα, τα οποία περιέχουν εκ φύσεως ορισμένα συστατικά του παραρτήματος ΙΙΙ, έχουν τις 
ίδιες τοξικολογικές δυνατότητες με ορισμένα φυσικά συστατικά όταν αυτά δοκιμάζονται 
απομονωμένα. Τη θέση του αυτή τη στηρίζει στις πρόσφατες τοξικολογικές μελέτες που 
λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι άτομα εκτίθενται σε αλκενυβενζόλιο σε σύνθετες μήτρες 
τροφίμων. Οι επιπτώσεις μήτρας τροφίμων ή συνδυασμού τροφίμων σε ορισμένα συστατικά 
στη φύση είναι γνωστές. Οφείλονται σε χημικούς δεσμούς με άλλα μέρη του τροφίμου ή στη 
δράση άλλων συστατικών που αυξάνουν ή μειώνουν τις επιπτώσεις. Η υπόθεση είναι ότι οι 
επιπτώσεις αυτές διαφέρουν κατά περίπτωση, και γι' αυτό πρέπει να διερευνηθούν κατά 
περίπτωση.

Το Κοινοβούλιο πιστεύει ότι, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αντιστραφεί το βάρος της 
απόδειξης. Η αρχή ότι οι παραγωγοί βοτάνων και καρυκευμάτων οφείλουν να διαψεύδουν 
ένα νομικό τεκμήριο βλάβης για κάθε μεμονωμένο προϊόν είναι αμφισβητήσιμη. Πιο λογική 
φαίνεται να είναι η αντιστροφή της διαδικασίας. Όταν υπάρχει επιστημονικώς αιτιολογημένη 
υποψία ότι ορισμένες ουσίες σε τρόφιμα που καταναλώνουν άτομα είναι επικίνδυνες για την 
υγεία, οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές μπορούν να περιληφθούν στο παράρτημα ΙΙ με βάση 
σχετική γνωμοδότηση της EΑΑΤ.

Το Κοινοβούλιο έλαβε επίσης υπόψη το γεγονός ότι τα ενεργά συστατικά σε μείγματα 
βοτάνων αλλάζουν ανάλογα με την εποχή. Οι εποχικές αλλαγές προϋποθέτουν τη διενέργεια 
δαπανηρών δοκιμών που, ενδεχομένως, να υπερβαίνουν την εμπορική αξία των μειγμάτων 
βοτάνων και καρυκευμάτων, ούτως ώστε οι παραγωγοί προμαγειρευμένων τροφίμων θα 
μπορούσαν εκ των προτέρων να αποφασίσουν να αντικαταστήσουν τα βότανα με αρωματικές 
ουσίες. Αυτό είναι κάτι που δεν επιθυμούν οι ευρωπαίοι καταναλωτές. Υιοθετώντας τη στάση 
αυτή, το Κοινοβούλιο έλαβε επίσης υπόψη το γεγονός ότι ο κανονισμός δεν περιορίζει τη 
χρήση βοτάνων και καρυκευμάτων και ότι στην κοινή θέση το Συμβούλιο απάλειψε επίσης 
τις μέγιστες τιμές για ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ, οι οποίες προστίθενται 
σε τρόφιμα που παρασκευάζονται επιτόπου. Το Κοινοβούλιο πιστεύει ότι η αιτιολόγηση της 
ενέργειας αυτής – η κατά τεκμήριο μικρή ποσότητα βλαβερών ουσιών στα τρόφιμα που 
παρασκευάζονται κατ’ αυτό τον τρόπο - θα μπορούσε να επεκταθεί στα προμαγειρευμένα 
τρόφιμα γενικότερα.


