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Ο∆ΗΓΙΑ 1999/4/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 22αr Vεβρουαρου 1999
για τα εκχυλσµατα καφ και τα εκχυλσµατα κιχωρου
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr το ρθρο 100 Α,
την πρταση τηr Επιτροπr (1),
τη γνµη τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr (2),
Αποφασζονταr σµφωνα µε τη διαδικασα του ρθρου 189
Β τηr συνθκηr (3), υπ το φωr του κοινο σχεδου που
ενκρινε η επιτροπ συνδιαλλαγr στιr 8 ∆εκεµβρου 1998,
Εκτιµνταr:
τι, σµφωνα µε τα συµπερσµατα του Ευρωπαϊκο Συµβουλου του Εδιµβοργου τηr 11ηr και 12ηr ∆εκεµβρου
1992, τα οποα επιβεβαιθηκαν απ τα συµπερσµατα του
Ευρωπαϊκο Συµβουλου των Βρυξελλν τηr 10ηr και 11ηr
∆εκεµβρου 1993, ορισµνεr κθετεr οδηγεr στον τοµα
των τροφµων θα πρπει να απλουστευθον στε να λαµβνονται υπψη µνον οι βασικr απαιτσειr τιr οποεr πρπει να πληρον τα καλυπτµενα απ τιr εν λγω οδηγεr
προϊντα για να µπορον να κυκλοφορον ελεθερα στην
εσωτερικ αγορ·
τι η θσπιση τηr οδηγαr 77/436/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr
27ηr Ιουνου 1977, περ προσεγγσεωr των νοµοθεσιν των
κρατν µελν σχετικ µε τα εκχυλσµατα καφ και τα
εκχυλσµατα κιχωρου (4) δικαιολογθηκε απ το γεγονr
τι οι διαφορr µεταξ των εθνικν νοµοθεσιν που αφοροσαν τα εκχυλσµατα καφ και τα εκχυλσµατα κιχωρου
ταν δυνατν να δηµιουργσουν συνθκεr αθµιτου
ανταγωνισµο ικανr να παραπλανσουν τουr καταναλωτr, και εχαν, ωr εκ τοτου, µεση εππτωση στην εγκαθδρυση και λειτουργα τηr κοινr αγορr·
τι η εν λγω οδηγα απβλεπε, συνεπr, στον ορισµ των
εκχυλισµτων καφ και κιχωρου, στον προσδιορισµ των
ουσιν που µπορον να προστεθον κατ την παρασκευ
τουr και στον καθορισµ κοινν καννων για τη συσκευασα και την επισµανσ τουr, καθr και των ρων υπ τουr
οποουr µπορον να χρησιµοποιονται ειδικr ονοµασεr
(1) ΕΕ C 231 τηr 9. 8. 1996, σ. 24.
(2) ΕΕ C 56 τηr 24. 2. 1997, σ. 20.
(3) Γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 23ηr Οκτωβρου 1997
(ΕΕ C 339 τηr 10. 11. 1997, σ. 129), κοιν θση του Συµβουλου
τηr 30r Απριλου 1998 (ΕΕ C 204 τηr 30. 6. 1998, σ. 25) και
απφαση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 16ηr Σεπτεµβρου
1998 (ΕΕ C 313 τηr 12. 10. 1998, σ. 90). Απφαση του Συµβουλου τηr 25ηr Ιανουαρου 1999. Απφαση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 11ηr Vεβρουαρου 1999.
(4) ΕΕ L 172 τηr 12. 7. 1977, σ. 20· οδηγα πωr τροποποιθηκε
τελευταα απ την πρξη προσχρησηr του 1985.

για ορισµνα απ τα προϊντα αυτ, στε να εξασφαλιστε
η ελεθερη κυκλοφορα τουr στο εσωτερικ τηr Κοιντηταr·
τι η οδηγα 77/436/ΕΟΚ πρπει να προσαρµοσθε στη
γενικ νοµοθεσα περ τροφµων, και ιδωr σε εκενη που
αφορ την επισµανση και τιr µεθδουr ανλυσηr·
τι η Επιτροπ προβλπει τι θα προτενει το συντοµτερο
και οπωσδποτε πριν απ την 1η Ιουλου 2000 να περιληφθε στην οδηγα 80/232/ΕΟΚ (5) σειρ ονοµαστικν
βαρν για τα προϊντα που καθορζει η παροσα οδηγα·
τι οι γενικο καννεr επισµανσηr των τροφµων που
καθιερθηκαν απ την οδηγα 79/112/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 18ηr ∆εκεµβρου 1978, περ προσεγγσεωr των
νοµοθεσιν των κρατν µελν σχετικ µε την επισµανση
και την παρουσαση των τροφµων που προορζονται για
τον τελικ καταναλωτ, καθr επσηr και τη διαφµισ
τουr (6) πρπει να εφαρµοσθον µε την επιφλαξη ορισµνων προϋποθσεων·
τι, κατ’ εφαρµογ τηr αρχr τηr αναλογικτηταr, η
παροσα οδηγα δεν υπερβανει τα αναγκαα ρια για την
επτευξη των στχων, σµφωνα µε το τρτο εδφιο του
ρθρου 3 Β τηr συνθκηr·
τι στιr µελλοντικr προσαρµογr τηr οδηγαr στιr γενικr
κοινοτικr διατξειr περ τροφµων η Επιτροπ θα επικουρεται απ την µνιµη επιτροπ τροφµων που συνεστθη
µε την απφαση 69/414/ΕΟΚ (7)·
τι, προr αποφυγ νων εµποδων στην ελεθερη κυκλοφορα, τα κρτη µλη δεν πρπει να θεσπζουν για τα προκεµενα προϊντα εθνικr διατξειr που δεν προβλπονται απ
την παροσα οδηγα,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ρθρο 1
Η παροσα οδηγα εφαρµζεται στα εκχυλσµατα καφ και
στα εκχυλσµατα κιχωρου πωr ορζονται στο παρρτηµα.
Η παροσα οδηγα δεν εφαρµζεται στον café torrefacto
soluble.
(5) ΕΕ L 51 τηr 25. 2. 1980, σ. 1· οδηγα πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα 87/356/ΕΟΚ (ΕΕ L 192 τηr 11. 7. 1987,
σ. 48).
(6) ΕΕ L 33 τηr 8. 2. 1979, σ. 1· οδηγα πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα 97/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου
και του Συµβουλου (ΕΕ L 43 τηr 14. 2. 1997, σ. 21).
(7) ΕΕ L 291 τηr 19. 11. 1969, σ. 9.
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ρθρο 2

ρθρο 4

Η οδηγα 79/112/ΕΟΚ εφαρµζεται στο προϊντα που ορζονται στο παρρτηµα, µε τιr ακλουθεr προϋποθσειr:

Η συµµρφωση τηr παροσαr οδηγαr προr τιr γενικr κοινοτικr διατξειr που εφαρµζονται στα τρφιµα, αποφασζεται σµφωνα µε τη διαδικασα που προβλπεται στο
ρθρο 5.

α) οι ονοµασεr που προβλπονται στο παρρτηµα προορζονται αποκλειστικ για τα προϊντα που περιλαµβνονται σ’ αυτ και πρπει να χρησιµοποιονται στο εµπριο για την περιγραφ τουr. Οι ονοµασεr αυτr
συµπληρνονται, αν χρειασθε, µε ναν απ τουr ακλουθουr ρουr:
— «πολτr»  «πστα»  «σε µορφ πολτο»  «σε
µορφ πσταr» 
— «υγρ»  «σε υγρ µορφ».
Εντοτοιr, οι ονοµασεr µπορον να συµπληρωθον µε
τον προσδιορισµ «συµπυκνωµνο»:
— στην περπτωση του προϊντοr που ορζεται στο
σηµεο 1 στοιχεο γ) του παραρτµατοr, υπ τον ρο
τι η κατ βροr περιεκτικτητα σε ξηρ λη προερχµενη απ τον καφ υπερβανει το 25 %,
— στην περπτωση του προϊντοr που ορζεται στο
σηµεο 2 στοιχεο γ) του παραρτµατοr, υπ τον ρο
τι η κατ βροr περιεκτικτητα σε ξηρ λη προερχµενη απ το κιχριο υπερβανει το 45 %.
β) η επισµανση πρπει να περιλαµβνει την νδειξη
«χωρr καφενη» για τα προϊντα που ορζονται στο
σηµεο 1 του παραρτµατοr ταν η κατ βροr περιεκτικτητα σε νυδρη καφενη δεν υπερβανει το 0,3 % τηr
ξηρr ουσαr που προρχεται απ καφ. Η νδειξη αυτ
πρπει να αναγρφεται στο διο οπτικ πεδο µε την
ονοµασα πωλσεωr·
γ) για τα προϊντα που ορζονται στο σηµεο 1 στοιχεο γ)
και στο σηµεο 2 στοιχεο γ) του παραρτµατοr, η
επισµανση πρπει να περιλαµβνει τιr λξειr «µε . . . .» 
«διατηρηµνο µε . . . »  «µε προσθκη . . . »  «καβουρδισµνο µε . . . », ακολουθοµενεr απ την (τιr) ονοµασα(-εr) του χρησιµοποιηθντοr τπου  τπων σακχρου.
Οι ενδεξειr αυτr πρπει να αναγρφονται στο διο
οπτικ πεδο µε την ονοµασα πωλσεωr·
δ) η επισµανση πρπει να αναφρει την ελχιστη περιεκτικτητα σε ξηρ λη προερχµενη απ καφ, για τα
προϊντα που ορζονται στο σηµεο 1 στοιχεα β) και γ)
του παραρτµατοr,  την ελχιστη περιεκτικτητα σε
ξηρ λη προερχµενη απ κιχριο, για τα προϊντα
που ορζονται στο σηµεο 2 στοιχεα β) και γ) του
παραρτµατοr. Οι περιεκτικτητεr αυτr εκφρζονται σε
εκατοστιαα αναλογα του βρουr του τελικο προϊντοr.

ρθρο 5
1.
Η Επιτροπ επικουρεται απ τη µνιµη επιτροπ τροφµων, εφεξr καλοµενη «επιτροπ», την οποα αποτελον
αντιπρσωποι των κρατν µελν και τηr οποαr προεδρεει
ο αντιπρσωποr τηr Επιτροπr.
2.
Ο αντιπρσωποr τηr Επιτροπr υποβλλει στην εν
λγω επιτροπ σχδιο των µτρων που πρκειται να
ληφθον. Η επιτροπ διατυπνει τη γνµη τηr για το σχδιο αυτ σε προθεσµα που µπορε να ορσει ο πρεδροr,
ανλογα µε τον επεγοντα χαρακτρα του θµατοr. Αποφασζει µε την πλειοψηφα που προβλπεται στο ρθρο 148
παργραφοr 2 τηr συνθκηr για την κδοση των αποφσεων που καλεται να λβει το Συµβολιο βσει πρτασηr
τηr Επιτροπr. Κατ την ψηφοφορα στην επιτροπ, οι
ψφοι των αντιπροσπων των κρατν µελν σταθµζονται
σµφωνα µε το προαναφερµενο ρθρο. Ο πρεδροr δεν
λαµβνει µροr στην ψηφοφορα.
Η Επιτροπ θεσπζει τα προτεινµενα µτρα εφσον εναι
σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr.
ταν τα προτεινµενα µτρα δεν εναι σµφωνα µε τη
γνµη τηr Επιτροπr  ελλεψει γνµηr, η Επιτροπ υποβλλει χωρr καθυστρηση στο Συµβολιο πρταση σχετικ
µε τα µτρα που πρπει να ληφθον. Το Συµβολιο αποφασζει µε ειδικ πλειοψηφα.
Εν το Συµβολιο δεν αποφασσει εντr τριν µηνν απ
την υποβολ τηr πρτασηr, τα προτεινµενα µτρα θεσπζονται απ την Επιτροπ.

ρθρο 6
Η οδηγα 77/436/ΕΟΚ καταργεται απ τιr 13 Σεπτεµβρου
2000.
Οι παραποµπr στην καταργηθεσα οδηγα λογζονται ωr
παραποµπr στην παροσα οδηγα.

ρθρο 7
ρθρο 3
Τα κρτη µλη δεν θεσπζουν, γα τα προϊντα που ορζονται στο παρρτηµα, εθνικr διατξειr που δεν προβλπονται απ την παροσα οδηγα.

1.
Τα κρτη µλη θτουν σε ισχ τιr νοµοθετικr, κανονιστικr και διοικητικr διατξειr που εναι αναγκαεr για
να συµµορφωθον µε την παροσα οδηγα, το αργτερο
στιr 13 Σεπτεµβρου 2000. Ενηµερνουν αµσωr την Επιτροπ σχετικ.
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Οι διατξειr αυτr εφαρµζονται κατ τρπον στε:
— να επιτρπεται, απ τιr 13 Σεπτεµβρου 2000, η εµπορα
των προϊντων που ορζονται στο παρρτηµα, εφσον
αυτ ανταποκρνονται στουr ορισµοr και καννεr που
προβλπονται απ την παροσα οδηγα,
— να απαγορεεται, απ τιr 13 Σεπτεµβρου 2001 η εµπορα των προϊντων που δεν ανταποκρνονται στην
παροσα οδηγα. Εντοτοιr, η εµπορα προϊντων µη
ανταποκρινοµνων στην παροσα οδηγα, τα οποα αποτλεσαν αντικεµενο επισµανσηr πριν απ τιr 13
Σεπτεµβρου 2001 σµφωνα µε την οδηγα 77/436/ΕΟΚ,
επιτρπεται µχριr εξαντλσεωr των αποθεµτων.
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2.
Τα κρτη µλη ανακοιννουν στην Επιτροπ τιr
ουσιδειr διατξειr εσωτερικο δικαου που θεσπζουν
στον τοµα που διπεται απ την παροσα οδηγα.
ρθρο 8
Η παροσα οδηγα αρχζει να ισχει απ την ηµρα τηr
δηµοσευσr τηr στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων.
ρθρο 9
Η παροσα οδηγα απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 22 Vεβρουαρου 1999.

Οι διατξειr αυτr, ταν θεσπζονται απ τα κρτη µλη,
αναφρονται στην παροσα οδηγα  συνοδεονται απ την
αναφορ αυτ κατ την επσηµη δηµοσευσ τουr. Οι
λεπτοµερεr διατξειr για την αναφορ αυτ καθορζονται
απ τα κρτη µλη.

Για το Ευρωπαϊκ
Κοινοβολιο

Για το Συµβολιο

Ο Πρεδροr

Ο Πρεδροr

J. M. GIL-ROBLES

K.-H. FUNKE
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. «Εκχλισµα καφ», «διαλυτ εκχλισµα καφ», «διαλυτr καφr»  «στιγµιαοr καφr»
το συµπυκνωµνο προϊν που λαµβνεται απ την εκχλιση πεφρυγµνων (καβουρδισµνων) κκκων καφ, µε
τη χρση µνο νερο ωr µσου εκχυλσεωr και αποκλειοµνηr κθε µεθδου υδρολσεωr µε προσθκη οξοr 
βσεωr. Πραν των τεχνολογικr αναπφευκτων αδιλυτων ουσιν και των αδιλυτων ελαων που προρχονται απ τον καφ, το εκχλισµα καφ πρπει να περιχει µνο τα διαλυτ και αρωµατικ συστατικ του
καφ. Τα κρτη µλη εξασφαλζουν τι οι µθοδοι που χρησιµοποιονται για τον καθορισµ τηr περιεκτικτηταr του διαλυτο καφ σε ελεθερουr υδατνθρακεr και σε υδατνθρακεr συνολικ εναι σµφωνεr µε τα
σηµεα 1 και 2 του παραρτµατοr τηr οδηγαr 85/591/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 20r ∆εκεµβρου 1985, για την
καθιρωση κοινοτικν τρπων δειγµατοληψαr και ανλυσηr για τον λεγχο των τροφµων (1)και τι χουν
αποτελσει αντικεµενο πιστοποησηr  τυποποησηr  θα αποτελσουν το συντοµτερο δυνατν.
Η κατ βροr περιεκτικτητα σε ξηρ λη προερχµενη απ καφ πρπει να εναι:
α) τουλχιστον 95 %, στην περπτωση του εκχυλσµατοr καφ·
β) απ 70 ωr 85 %, στην περπτωση του εκχυλσµατοr καφ σε πολτ·
γ) απ 15 ωr 55 %, στην περπτωση του υγρο εκχυλσµατοr καφ.
Το στερε εκχλισµα καφ και το εκχλισµα καφ σε πολτ δεν πρπει να περιχουν λλα στοιχεα πραν
εκενων που προρχονται απ την εκχλιση του καφ. Το υγρ εκχλισµα καφ µπορε να περιχει βρσιµα
σκχαρα, πεφρυγµνα  µη, σε αναλογα που δεν υπερβανει το 12 % κατ βροr.
2. «Εκχλισµα κιχωρου», «διαλυτ κιχριο» « στιγµιαο κιχριο»
το συµπυκνωµνο προϊν που λαµβνεται απ την εκχλιση πεφρυγµνου (καβουρδισµνου) κιχωρου, µε τη
χρση µνον νερο ωr µσου εκχυλσεωr και αποκλειοµνηr κθε µεθδου υδρολσεωr µε προσθκη οξοr 
βσεωr.
Ωr κιχριο νοονται οι ρζεr του Cichorium Intybus L., που δεν χρησιµοποιονται για την παραγωγ
κιχωρου λευκφυλλου, αφο καθαριστον καταλλλωr προκειµνου να ξηρανθον και να υποβληθον σε
φρξη, και οι οποεr χρησιµοποιονται συνθωr στην παρασκευ ποτν.
Η κατ βροr περιεκτικτητα σε ξηρ λη προερχµενη απ κιχριο εναι:
α) τουλχιστον 95 %, στην περπτωση του εκχυλσµατοr κιχωρου·
β) απ 70 ωr 85 %, στην περπτωση του εκχυλσµατοr κιχωρου σε πολτ·
γ) απ 25 ωr 55 %, στην περπτωση του υγρο εκχυλσµατοr κιχωρου.
Στο στερε εκχλισµα κιχωρου και στο εκχλισµα κιχωρου σε πολτ, οι ουσεr που δεν προρχονται απ
κιχριο δεν πρπει να υπερβανουν το 1 % κατ βροr.
Το υγρ εκχλισµα κιχωρου µπορε να περιχει βρσιµα σκχαρα, πεφρυγµνα  µη, σε αναλογα που δεν
υπερβανει το 35 % κατ βροr.

(1) ΕΕ L 372 τηr 31. 12. 1985, σ. 50.
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