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I

(Πράξεις για την ισχύ των αποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΟΔΗΓΙΑ 94/34/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 30ής Ιουνίου 1994

για την τροποποίηση της οδηγίας 89/107/EOK όσον αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών σχετικά με ta πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα τα οποία
προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

οτι οι προτεινόμενες διατάξεις δεν πρέπει να θίγουν την
ελευθερία εγκαταστάαεονς, την παραγωγή και την πώληση
στο έδαφος κάθε κράτους μέλους τροφίμων που συμμορ
φούνται προς τις σχετικές με τα πρόσθετα οδηγίες,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 1 00A,
ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

την πρόταση της Επιτροπής ('),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρ
θρου 189B της συνθήκης (3),
Εκτιμώντας:

ότι η εναρμόνιση των διατάξεων στον τομέα των προσθέ
των δεν πρέπει να θίξει την εφαρμογή των διατάξεων που
ίσχυαν στα κράτη μέλη την 1η Ιανουαρίου 1992 και απαγο
ρεύουν τη χρήση ορισμένων πρόσθετων σε ορισμένα ειδικά
τρόφιμα που θεωρούνται παραδοσιακά και παρασκευ
άζονται στο έδαφος των κρατών μελών αυτών, εφόσον οι
διατάξεις αυτές δεν καλύπτουν ένα σύνολο τροφίμων ορι
σμένα εκ των οποίων δεν υπάγονται στην παρούσα οδηγία
και για το οποίο οι κοινοτικές διατάξεις επιτρέπουν τη
χρήση προσθέτων

Άρθρο 1

Στην οδηγία 89/ 107/EOK (4) προστίθεται το ακόλουθο άρ
θρο 3α:

«Άρθρο 3α

1 . Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 3
παράγραφος 2 στοιχεία a) και β), το Συμβούλιο, απο
φασίζοντας μετά από πρόταση της Επιτροπής σύμφωνα
με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 00A της
συνθήκης, επιτρέπει στα κράτη μέλη να εξακολουθούν
να απαγορεύουν τη χρήση ορισμένων προσθέτων στην
παραγωγή ορισμένων ειδικών τροφίμων που θεωρού
νται παραδοσιακά, υπό τον όρο ότι:
— η απαγόρευση αυτή ίσχυε ήδη την 1η Ιανουαρίου
1992 ,

ότι τα προϊόντα αυτά θα μπορούσαν να διακρίνονται με
κατάλληλη επισήμανση -

ότι δεν πρέπει να εμποδίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία
τροφίμων που συμμορφούνται προς τις σχετικές με τα
πρόσθετα οδηγίες·
(>) ΕΕ αριθ. C 206 της 13. 8. 1992, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. C 73 της 15 . 3. 1993 , σ. 4.
(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 1993
(ΕΕ αριθ. C 176 της 28. 6. 1993 , σ. 117) που επιβεβαιώθηκε στις
2 Δεκεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ . C 342 της 20. 12. 1993). Κοινή
θέση του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1994 (δεν έχει δημο
σιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα) και αιτίαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 1994 ( ΕΕ αριθ.
C 91 της 28. 3. 1994, σ. 75).

— τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη επιτρέπουν στο έδα
φος τους την παραγωγή και την πώληση όλων των
τροφίμων που δεν θεωρούνται παραδοσιακά και
συμμορφούνται προς τις διατάξεις του άρθρου 3.
2. Με την επιφύλαξη των κανονισμών (ΕΟΚ)
αριθ . 2081 /92 (') και (ΕΟΚ) αριθ. 2082/92 (2), τα κράτη
μέλη ανακοινώνουν, πριν από την 1η Ιουλίου 1994, στην
Επιτροπή τον κατάλογο το:>ν τροφίμων που θεωρούν
παραδοσιακά παραθέτοντας αναλυτικά τους λόγους
της επιλογής τους και κοινοποιούν παράλληλα τις σχετι

κές νομοθετικές διατάξεις που απαγορεύουν τη χρήση
ορισμένων πρόσθετων στα τρόφιμα αυτά.
(4) ΕΕ αριθ . L 40 της 11.2. 1989, σ. 27.

Αριθ. L 237/2

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Πριν απο την 1η Απριλίου 1995 , η Επιτροπή υποβάλλει
πρόταση στο Συμβούλιο σχετικά με τα κριτήρια που
πρέπει να εφαρμόζονται για το χαρακτηρισμό ενός
προϊόντος ως παραδοσιακού, καθώς και σχετικά με τις
εθνικές απαγορεύσεις που μπορούν να διατηρηθούν
σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά.

Το Συμβούλιο αποφασίζει πριν από την 1η Απριλίου
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Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη,
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από
παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. O
λεπτομερής τρόπος της αναφοράς αυτής καθορίζεται από
τα κράτη μέλη .

1996 .

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν, μέχρις
ότου το Συμβούλιο αποφασίσει σύμφωνα με την παρά
γραφο 2 τις απαγορεύσεις που έχουν ανακοινώσει στην
Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο ,
υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι γενικοί όροι που
καθορίζονται στην παράγραφο 1 .
o Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου
της 14ης Ιουλίου 1992 για την προστασία των γεω
γραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης
των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (ΕΕ
αριθ. L 208 της 24. 7. 1992, σ. 1 ).
(2) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2082/92 του Συμβουλίου
της 14ης Ιουλίου 1992 για τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας
των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (ΕΕ
αριθ. L 208 της 24. 7 . 1992, σ. 9).»

Άρθρο 3

H παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

Αρθρο 4

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 1994.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστι
κές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
O Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος

E. ΚLΕΡSCΗ

A. ΜΠΑΛΤΑΣ
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ . L 237/3

ΟΔΗΓΙΑ 94/35/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ

της 30ής Ιουνίου 1994

για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 100A,

την οδηγία 89/1Θ7/EOK του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμ
βρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρα
τών μελών σχετικά με τα πρόσθετα που επιτρέπεται να
χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για
την ανθρώπινη διατροφή ('), και ιδίως το άρθρο 3 παρά

οτι η χρήση γλυκαντικών υλών αντί της ζάχαρης, είναι
δικαιολογημένη για την παραγωγή τροφίμων μειωμένων
θερμίδων, τροφίμων που δεν προκαλούν τερηδόνα ή τρο
φίμων χωρίς προσθήκη ζάχαρης για την παράταση του
χρόνου διατήρησης χάρις στην αντικατάσταση της ζάχα
ρης, καθώς και για την παραγωγή διαιτητικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο /

γραφος 2,

1.

την πρόταση της Επιτροπής (2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3 ),

Μετά από διαβούλευση με την επιστημονική επιτροπή
τροφίμων,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρ
θρου 189B της συνθήκης (4),

H παρούσα οδηγία είναι ειδική οδηγία στα πλαίσια

της γενικής οδηγίας κατά την έννοια του άρθρου 3 της

οδηγίας 89/1Θ7/EOK .

2. H παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα πρόσθετα τροφί
μων, τα οποία καλούνται στο εξής «γλυκαντικά», που
χρησιμοποιούνται:

— για να προσδώσουν γλυκειά γεύση στα τρόφιμα
ή

Εκτιμώντας:

— ως επιτραπέζια γλυκαντικά.

ότι οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των ε0νικά)v νομο
θεσιών σχετικά με τα γλυκαντικά και τους όρους χρησιμο
ποίησής τους παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία
των τροφίμων ότι οι διαφορές αυτές μπορούν να
δημιουργήσουν αθέμιτο ανταγωνισμό-

3. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι εκφρά
σεις «χωρίς πρόσθετα σάκχαρα» και «με μειωμένες θερμί
δες», οι οποίες απαντώνται στην στήλη III του παραρτήμα
τος, σημαίνουν:

ότι πρωταρχικό κριτήριο για κάθε κανόνα σχετικά με τα
γλυκαντικά και τους όρους χρησιμοποίησης τους πρέπει να
αποτελεί η ανάγκη προστασίας και ενημέρωσης του κατα

— «χωρίς πρόσθετα σάκχαρα»: χωρίς προσθήκη μονοσακ
χαρίτη ή δισακχαρίτη ή άλλου τροφίμου χρησιμοποιού
μενου για τις γλυκαντικές του ιδιότητες,

ναλωτή -

— « με μειωμένες θερμίδες»: με θερμίδες ελαττωμένες κατά
30% τουλάχιστον σε σύγκριση με την αρχική τροφή ή
με παρεμφερές προϊόν.

ότι, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά και το
τοξικολογικά στοιχεία, η χρήση των ουσιών αυτών πρέπει
να επιτρέπεται μόνο σε ορισμένα τρόφιμα και υπό συγκε
κριμένους όρους·

4. H παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στα τρόφιμα με
γλυκαντικές ιδιότητες.

ότι η παρούσα οδηγία δεν θίγει τους κανόνες που αφορούν
τις πέραν των γλυκαντικών ιδιοτήτων λειτουργίες των
ουσιών στις οποίες εφαρμόζεται(r) ΕΕ αριθ. L 40 της 11 . 2. 1989, σ. 27. Οδηγία οπως τροποποιή
θηκε από την οδηγία 94/34/EK (βλέπε σελίδα 1 της παρούσας
της Επίσημης Εφημερίδας).
(2) ΕΕ αριθ. C 206 της 13. 8. 1992, σ. 3.
(3) ΕΕ αριθ. C 332 της 16. 12. 1992, σ. 10.
(4) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Οκτωβρίου
1993 (ΕΕ αριθ. C 305 της 23. 11 . 1993) που επιβεβαιώθηκε στις
2 Δεκεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ. C 342 της 20. 12 . 1993), κοινή
θέση του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1993 (δεν έχει
δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 1994 (ΕΕ
αριθ. C 91 της 28. 3 . 1994, σ. 81 ).

Άρθρο 2

1 . Μόνον τα γλυκαντικά που απαριθμούνται στο παράρ
τημα επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην αγορά με σκοπό:
— την πώληση στον τελικό καταναλωτή
ή

— τη χρησιμοποίηση στην παρασκευή τροφίμων.
2. Τα γλυκαντικά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1
δεύτερη περίπτωση , χρησιμοποιούνται μόνο στα τρόφιμα
που απαριθμούνται στο παράρτημα και υπό τους όρους
που καθορίζονται σ' αυτό.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ . L 237/4

3. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, απαγορεύεται
η χρήση γλυκαντικών στα τρόφιμα που προορίζονται για
βρέφη και νήπια, σύμφωνα με την οδηγία 89/398/EOK (').
4. Τα ανώτατα επίπεδα που αναγράφονται στο παράρ
τημα αναφέρονται σε τρόφιμα έτοιμα για κατανάλωση
αφού παρασκευαστούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατα
σκευαστή.

Αρθρο 3

1 . H παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη
των ειδικών οδηγιών με τις οποίες επιτρέπεται η χρήση των
προσθέτων που απαριθμούνται στο παράρτημα για άλλους
σκοπούς εκτός από τη γλύκανση.
2. H παρούσα οδηγία εφαρμόζεται επίσης με την
επιφύλαξη των κοινοτικών διατάξεων που διέπουν τη
σύνθεση και την περιγραφή το)ν τροφίμων.

Αρθρο 4

Οσάκις αμφισβητείται εάν, βάσει της παρούσας οδηγίας,
επιτρέπεται η χρήση γλυκαντικών σε συγκεκριμένο τρόφι
μο, είναι δυνατό να αποφασισθεί με τη διαδικασία του
άρθρου 7 αν αυτό ανήκει σε μια από τις κατηγορίες
τροφίμων που αναφέρονται στη στήλη III του παραρτήμα
τος.

Αρθρο 5

1 . H εμπορική ονομασία των επιτραπέζιων γλυκαντικών
πρέπει να περιέχει την ένδειξη «επιτραπέζιο γλυκαντικό
παρασκευαζόμενο από . . .» ακολουθούμενη από το ή τα
ονόματα των γλυκαντικών ουσιών που περιλαμβάνονται
στη σύνθεσή τους.
2. H επισήμανση των επιτραπέζιων γλυκαντικών που
περιέχουν πολυόλες ή/και ασπαρτάμη πρέπει να φέρει την
ακόλουθη προειδοποίηση:
— πολυόλες: «η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να έχει
υπακτική δράση »,;
— ασπαρτάμη : «περιέχει πηγή φαινυλαλανίνης».
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Αρθρο 7

1 . Σε περίπτωση αναφράς στη διαδικασία του παρόντος
άρθρου , η μόνιμη επιτροπή τροφίμων, καλούμενη εφεξής
«επιτροπή,» συγκαλείται από τον πρόεδρο της, είτε με δική
του πρωτοβουλία είτε με αίτηση αντιπροσώπου κράτους
μέλους .
2. O αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επι
τροπή σχέδιο των ληπτέων μέτρων. H επιτροπή διατυπώνει
τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό, μέσα σε προθεσμία που
μπορεί να ορίσει o πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα
χαρακτήρα του θέματος. Αποφασίζει με την πλειοψηφία
που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθή
κης για την έκδοση αποφάσεων που καλείται να λάβει το
Συμβούλιο κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής. Κατά τη
ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων
των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προανα
φερόμενο άρθρο. O πρόεδρος δεν συμμετέχει στην ψηφο
φορία.

3. α) H Επιτροπή λαμβάνει τα προτεινόμενα μέτρα εφό
σον είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής.
β) Εάν τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με
τη γνώμη της Επιτροπής ή ελλείψει γνώμης, η Επι
τροπή υποβάλλει αμέσως στο Συμβούλιο πρόταση
σχετικά με τα ληπτέα μέτρα. Το Συμβούλιο αποφα
σίζει με ειδική πλειοψηφία.
Εάν το Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός προθεσμίας τριών
μηνών από την υποβολή του θέματος, τα προτεινόμενα
μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή .

Αρθρο 8

1 . Εντός τριών ετών από την έκδοση της παρούσας
οδηγίας και κατ' εφαρμογή των γενικών κριτηρίων του
σημείου 4 του παραρτήματος II της οδηγίας 89/107/EOK,
τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα τακτικής παρακολούθη
σης της καταναλωτικής συμπεριφοράς όσον αφορά τις
γλυκαντικές ουσίες.
Οι λεπτομέρειες του συστήματος παρακολούθησης συντο
νίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 7.

Αρθρο 6

Πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στο
άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση , θεσπίζονται, με
τη διαδικασία του άρθρου 7, οι διατάξεις που αφορούν:

— τις ενδείξεις που πρέπει να περιλαμβάνονται στην επι
σήμανση των τροφίμων που περιέχουν γλυκαντικά,
ώστε αυτό το χαρακτηριστικό να καθίσταται εμφανές,
— τις προειδοποιήσεις για την παρουσία ορισμένων
γλυκαντικών στα τρόφιμα.
(') ΕΕ αριθ. L 186 της 30. 6. 1989, σ. 27 .

2. Εντός πέντε ετών από την έκδοση της παρούσας
οδηγίας, η Επιτροπή βάσει των στοιχείων που θα συγκε
ντρώσει με το σύστημα παρακολούθησης που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 , υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο και το Συμβούλιο, έκθεση σχετικά με τις αλλαγές που
έχουν σημειωθεί στην αγορά των γλυκαντικών, με τα επίπε
δα χρησιμοποίησής τους και με την ενδεχόμενη ανάγκη για
περαιτέρω περιορισμούς στους όρους χρησιμοποίησης. Οι
περιορισμοί αυτοί μπορεί να έχουν τη μορφή κατάλληλης
προειδοποίησης προς τους καταναλωτές, ώστε να προστα
τεύονται από ενδεχόμενη υπέρβαση της επιτρεπόμενης
ημερήσιας δόσης. H έκθεση συνοδεύεται, ενδεχομένως,
από προτάσεις τροποποιήσεως της παρούσας οδηγίας.
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αρθρο 9

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετι
κές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορ
φωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 Δε
κεμβρίου 1995. Οι διατάξεις αυτές αποβλέπουν στο:

— να επιτραπεί η εμπορία και η χρήση των προϊόντων που
είναι σύμφωνα με την παρούσα οδηγία το αργότερο
στις 31 Δεκεμβρίου 1995,
— να απαγορευθεί η εμπορία και η χρήση των προϊόντων
που δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα οδηγία το
αργότερο στις 30 Ιουνίου 1996. Ωστόσο, τα προϊόντα
που έχουν διατεθεί στην αγορά ή επισημανθεί πριν από
αυτή την ημερομηνία και δεν είναι σύμφωνα με την
παρούσα οδηγία μπορούν να κυκλοφορούν μέχρι να
εξαντληθούν τα αποθέματα.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή.
2. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη
μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται

Αριθ. L 237/5

απο παρομοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευση
τους. O λεπτομερής τρόπος της αναφοράς αυτής καθορίζε
ται από τα κράτη μέλη.
Άρθρο 10

H παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημο
σίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

Άρθρο 11

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξελλες, 30 Ιουνίου 1994.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Προεδρος

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος

E. ΚLΕΡSCΗ

A. ΜΠΑΛΤΑΣ

Αριθ . L 237/6
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθμός ΕΚ

E 420

Ονομασία

Σορβιχόλη
(i) σορβιτόλη

Τρόφιμα

Επιδόρπια και παρόμοια προϊόντα

Ε 421

Μαννιτόλη

(u) σιρόπι σορβιτόλης

— αριοματισμένα επιδόρπια με βάση το νερό, με μειωμένες θερμίες

E 953

Isomalt

— παρασκευάσματα με βάση το γάλα και τα παράγωγα του, με

E 965

Μαλτιζόλη

δες ^

Ανώτατες

δόσεις

όσο αρκεί

πρόσθετα σάκχαρα

μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα,

( i) μαλτιζόλη
(u) σιρόπι μαλτιζόλης

— επιδόρπια με βάση φρούτα και λαχανικά, με μειωμένες θερμίθες
δες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

E 966

Λακτιτολη

— επιδόρπια με βάση τα αυγά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς

E 967

Ξυλιτόλη

πρόσθετα σάκχαρα
— επιδόρπια με βάση τα σιτηρά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς
πρόσθετα σάκχαρα

— σιτηρά ή προϊόντα με βάση τα σιτηρά, προοριζόμενα για το
πρωινό, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
— επιδόρπια με βάση λιπαρές ουσίες, με μειωμένες θερμίδες ή
χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
— παγωτά καταναλώσεως με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθε
τα σάκχαρα
— κομπόστες, ζελέ, μαρμελάδες και γλυκά του κουταλιού με
μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

— οπωροσκευάσματα με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα
σάκχαρα, εκτός από τα προοριζόμεναι για την παρασκευή
ποτών από χυμούς φρούτων
Είδη ζαχαροπλαστικής
— γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

— είδη ζαχαροπλαστικής με βάση ξηρούς καρπούς, με μειωμένες
θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

— είδη ζαχαροπλαστικής με βάση άμυλο, με μειωμένες θερμίδες ή
χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
— προϊόντα με βάση το κακάο, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς
πρόσθετα σάκχαρα
— πολτός για πασάλειμμα με βάση το κακάο, το γάλα, τους
ξηρούς καρπούς ή τα λίπη, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς
πρόσθετα σάκχαρα
— τσίχλες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
— σάλτσες

— μουστάρδα
— εκλεκτά αρτοσκευάσματα με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρό
σθετα σάκχαρα
— προϊόντα ειδικής διατροφής

— συμπληρώματα διατροφής/στερεά διαιτητικά συμπληρώματα

E 950

Ακετοσουλφαμικό κάλι

Μη αλκοολούχα ποτά
— αρωματισμένα ποτά με βάση το νερό, με μειωμένες θερμίδες ή
χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

350 mg/1

— ποτά με βάση το γάλα και τα παράγωγα του ή χυμούς φρού
των, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

350 mg/1

Επίσημη Εφημερίδα των Ευροοπαϊκών Κοινοτήτων
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Αριθμός ΕΚ

E 950
(συνέχεια)

Ονομασία

Τρόφιμα

Αριθ. L 237/7

Ανώτατες
δόσεις

Επιδόρπια και παρόμοια προϊόντα
— αρωματισμένα επιδόρπια με βάση το νερό, με μειωμένες θερμί
δες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

350 mg/kg

— παρασκευάσματα με βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή
χυμούς φρούτων με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα
σάκχαρα

350 mg/kg

— επιδόρπια με βάση φρούτα και λαχανικά, με μειωμένες θερμί
δες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

350 mg/kg

— επιδόρπια με βάση τα αυγά. με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς
πρόσθετα σάκχαρα

350 mg/kg

— επιδόρπια με βάση τα σιτηρά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς
πρόσθετα σάκχαρα

350 mg/kg

— επιδόρπια με βάση λιπαρές ουσίες, με μειωμένες θερμίδες ή
χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

350 mg/kg

— «σνακς»: αλμυρά και ξερά μεζεδάκια με βάση το άμυλο ή
καρύδια και φουντούκια, προσυσκευασμένα κει με ορισμένες
αρωματικές ουσίες

350 mg/kg

Είδη ζαχαροπλαστικής
— γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

500 mg/kg

— γλυκίσματα με βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς, με μειωμένες
θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

500 mg/kg

— γλυκίσματα με βάση άμυλο, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς
πρόσθετα σάκχαρα

1 000 mg/kg

— πολτοί για πασάλειμμα με βάση κακάο, γάλα, ξηρούς καρπούς
ή λιπαρές ουσίες, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα
σάκχαρα

1 000 mg/kg

— τσίχλες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

2 000 mg/kg

— μηλίτης και απίτης

350 mg/1

— μπίρες χωρίς αλκοόλη ή με περιεκτικότητα σε αλκοόλη που δεν
υπερβαίνει 1,2% vol

350 mg/1

— «Biere de table/Tafelbier/Table Beer» (περιεκτικότητος κάτω
των 6 % σε ζυθογλεύκος) εκτός της «Obergäriges Einfachbier»

350 mg/1

— μπίρες ελάχιστης οξύτητας 30 χιλιοϊσοδυνάμων εκφραζομένης

σε Na OH

"

350 mg/1

— μπίρες μαύρες του τύπου oud bruin»

350 mg/1

— παγωτά με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

800 mg/kg

— φρούτα σε κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία, με μειωμένες θερμίδες
ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

350 mg/kg

— γλυκά κουταλιού, ζελέ, μαρμελάδες με μειωμένες θερμίδες

1 000 mg/kg

— οπωροσκευάσματα με μειωμένες θερμίδες

350 mg/kg

— γλυκόξινα διατηρημένα φρούτα και λαχανικά

200 mg/kg

— ψάρια, μαλακόστρακα και μαλάκια, διατηρημένα σε γλυκόξινο
μέσο και μαρινάτα

200 mg/kg

— σάλτσες

350 mg/kg

— μουστάρδα

350 mg/kg

— εκλεκτά αρτοσκευάσματα προοριζόμενα για ειδική διατροφή
— παρασκευάσματα για τον έλεγχο του σωματικού βάρους που
προορίζονται να αντικαταστήσουν το σύνολο της ημερήσιας
πρόσληψης τροφής ή ένα επιμέρους γεύμα

1 000 mg/kg

450 mg/kg

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Αριθμός ΕΚ

Ονομασία

E 950

Τρόφιμα

Ανώτατες

δόσεις

— πλήρη παρασκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής για

(συνέχεια)

χρήση υπό ιατρικό έλεγχο

Ασπαρτάμη

450 mg/kg

— υγρά διαιτητικά συμπληρώματα

350 mg/1

— στερεά διαιτητικά συμπληρώματα

500 mg/kg

Βιταμίνες και διαιτητικές τροφές

E 951
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2 000 mg/kg

Μη αλκοολούχα ποτά

— αρωματισμένα ποτά με βάση το νερό, με μειωμένες θερμίδες ή
χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

600 mg/1

— ποτά με βάση το γάλα και τα παράγωγα του ή χυμούς φρού
των, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθεται σάκχαρα

600 mg/1

Επιδόρπια και παρόμοια προϊόντα

— αρωματισμένα επιδόρπια με βάση το νερό, με μειωμένες θερμί
δες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

1 000 mg/kg

— παρασκευάσματα με βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή
χυμούς φρούτων, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα
σάκχαρα

1 000 mg/kg

— επιδόρπια με βάση φρούτα και λαχανικά, με μειωμένες θερμί
δες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

1 000 mg/kg

— επιδόρπια με βάση τα αυγά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς
πρόσθετα σάκχαρα

1 000 mg/kg

— επιδόρπια με βάση τα σιτηρά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς
πρόσθετα σάκχαρα

1 000 mg/kg

— επιδόρπια με βάση λιπαρές ουσίες, με μειωμένες θερμίδες ή
χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

1 000 mg/kg

— «σνακς»: αλμυρά και ξερά μεζεδάκια με βάση το άμυλο ή
καρύδια και φουντούκια, προσυσκευασμένα και με ορισμένες
αρωματικές ουσίες

500 mg/kg

Είδη ζαχαροπλαστικής

— γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

1 000 mg/kg

— γλυκίσματα με βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς, με μειωμένες
θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

2 000 mg/kg

— γλυκίσματα με βάση άμυλο, με μεκομένες θερμίδες ή χωρίς
πρόσθετα σάκχαρα

2 000 mg/kg

— πολτοί για πασάλειμμα με βάση κακάο, γάλα ξηρούς καρπούς
ή λιπαρές ουσίες, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα
σάκχαρα

1 000 mg/kg

— τσίχλες χωρίς πρόθετα σάκχαρα

5 500 mg/kg

— μηλίτης και απίτης

600 mg/1

— μπίρες χωρίς αλκοόλη ή με περιεκτικότητα σε αλκοόλη που δεν
υπερβαίνει 1,2% vol

600 mg/1

— « Biere de table/Tafelbier/Table Beer» (περιεκτικότητος κάτω
των 6 % σε ζυθογλεύκος) εκτός της «Obergäriges Einfachbier»

600 mg/1

— μπίρες ελάχιστης οξύτητος 30 χιλιοϊσοδυνάμων εκφραζομένης
σε ΝΑ ΟΗ

600 mg/1

— μπίρες μαύρες του τύπου oud bruin

600 mg/1

10. 9. 94

Αριθμός ΕΚ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Ονομασία

E 951

Τρόφιμα

Αριθ. L 237/9
Ανώτατες
δόσεις

— παγωτά καταναλώσεως με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα

(συνέχεια)

τα σάκχαρα

800 mg/kg

— φρούτα σε κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία, με μειωμένες θερμίδες

ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
γλυκά κουταλιού , ζελέ, μαρμελάδες με μειωμένες θερμίδες
οπωροσκευάσματα με μειωμένες θερμίδες
γλυκόξινα διατηρημένα φρούτα και λαχανικά
ψάρια, μαλακόστρακα και μαλάκια, διατηρημένα σε γλυκόξινο
μέσο και μαρινάτα
— σάλτσες
— μουστάρδα
— εκλεκτά αρτοσκευάσματα προοριζόμενα για ειδική διατροφή
—
—
—
—

Κυκλαμινικό οξύ, νάτριο
και ασβέστιο

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

300
350
350
1 700

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

— παρασκευάσματα για τον έλεγχο του σωματικού βάρους που
προορίζονται να αντικαταστήσουν το σύνολο της ημερήσιας
πρόσληψης τροφής ή ένα επιμέρους γεύμα

800 mg/kg

— πλήρη παρασκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής για
χρήση υπό ιατρικό έλεγχο

1 000 mg/kg

— υγρά διαιτητικά συμπληρώματα

E 952

1 000
1 000
1 000
300

600 mg/kg

— στερέα διαιτητικά συμπληρώματα

2 000 mg/kg

Βιταμίνες και διαιτητικές τροφές

5 500 mg/kg

Μη αλκοολούχα ποτά

— αρωματισμένα ποτά με βάση το νερό, με μειωμένες θερμίδες ή
χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

400 mg/1

— ποτά με βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυμούς φρού
των, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

400 mg/1

Επιδόρπια και παρόμοια προϊόντα
— αρωματισμένα επιδόρπια με βάση το νερό, με μειωμένες θερμί
δες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

250 mg/kg

— παρασκευάσματα με βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή
χυμούς φρούτων, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα
όακχαρα

250 mg/kg

— επιδόρπια με βάση φρούτα και λαχανικά με μειωμένες θερμίδες
ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

250 mg/kg

— επιδόρπια με βάση τα αυγά, με μειωμένες θερμίδς ή χωρίς
πρόσθετα σάκχαρα

250 mg/kg

— επιδόρπια με βάση τα σιτηρά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς
πρόσθετα σάκχαρα

250 mg/kg

— επιδόρπια με βάση λιπαρές ουσίες, μα μειωμένες θερμίδες η
χωρίς πρόθετα σάκχαρα

250 mg/kg

Είδη ζαχαροπλαστικής

— γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα σάκχαρης
— γλυκίσματα με βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς, με μειωμένες
θερμίδες ή χωρίς μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχα
ρα

500 mg/kg

500 mg/kg

— γλυκίσματα με βάση άμυλο, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς
πρόσθετα σάκχαρα

500 mg/kg

— πολτοί για άλειμμα με βάση κακάο, γάλα, ξηρούς καρπούς
ή λιπαρές ουσίες, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα
σάκχαρα

500 mg/kg

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Αριθμός ΕΚ

Ονομασία

E 952

Τρόφιμα

— τσίχλες χωρίς πρόθετα σάκχαρα

(συνεχεία)

— παγωτά με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

δόσεις

1 500 mg/kg

250 mg/kg
1 000 mg/kg

— κομπόστες, ζελέ μαρμελάδες και γλυκά κουταλιού , με μειωμέ
νες θερμίδες

1 000 mg/kg

— εκλεκτά αρτοσκευάσματα προοριζόμενα για ειδική διατροφή

Ζαχαρίνη, άλατα με ΝΑ,

Ανώτατες

— φρούτα με κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία, με μειωμένες θερμίδες
ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

— οπωροσκευάσματα με μειωμένες θερμίδες

E 954
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250 mg/kg
1 600 mg/kg

— παρασκευάσματα για τον έλεγχο του σωματικού βάρους που
προορίζονται να αντικαταστήσουν το σύνολο της ημερήσιας
πρόσληψης τροφής ή ένα επιμέρους γεύμα

400 mg/kg

— πλήρη παρασκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής για
χρήση υπό ιατρικό έλεγχο

400 mg/kg

— υγρά διαιτητικά συμπληρώματα

400 mg/kg

— στερεά διαιτητικά συμπληρώματα

500 mg/kg

Μη αλκοολούχα ποτά

K και Ca

— αρωματισμένα ποτά με βάση το νερό με μειωμένες θερμίδες ή
χωρίσς πρόσθετα σάκχαρα

80 mg/1

— ποτά με βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή χυμούς φρού
των, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

80 mg/1

— «γκαζόζα»: μη αλκοολούχο ποτό με βάση το νερό, με προσθή
κη ανθρακικού οξέος, γλυκαντικών ουσιών και αρωμάτων

100 mg/1

Επιδόρπια και παρόμοια προϊόντα

— αρωματισμένα επιδόρπια με βάση το νερό, με μειωμένες θερμί
δες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

100 mg/kg

— παρασκευάσματα με βάση το γάλα και. τα παράγωγά του ή
χυμούς φρούτων, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα
σάκχαρα

100 mg/kg

— επιδόρπια με βάση φρούτα και λαχαινικά, με μειωμένες θερμί
δες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

100 mg/kg

— επιδόρπια με βάση τα αυγά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς
πρόσθετα σάκχαρα

— επιδόρπια με βάση τα σιτηρά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς
πρόσθετα σάκχαρα
— επιδόρπια με βάση λιπαρές ουσισες, με μειωμένες θερμίδες ή
χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
— «σνακς»: αλμυρά και ξηρά μεζεδάκια με βάση το άμυλο ή τα
καρύδια και φουντούκια προσυσκευασμένα και αρωματισμέ
να

100 mg/kg
100 mg/kg

100 mg/kg

100 mg/kg

Είδη ζαχαροπλαστικής

— γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

500 mg/kg

— γλυκίσματα με βάση κακάο η ξηρούς καρπούς, με μειωμένες
θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

500 mg/kg

— γλυκίσματα με βάση άμυλο, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς
πρόσθετα σάκχαρα

300 mg/kg

— Essoblaten

800 mg/kg

— πολτοί για άλειμμα με βάση κακάο, γάλα, ξηρούς καρπούς ή
λιπαρές ουσίες με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχα
ρα

200 mg/kg
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Αριθμός ΕΚ

Ονομασία

E 954

Τρόφιμα

— τσίχλες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

(συνέχεια)

S) mg/1

— «Bière de table/Tafelbier/Table Beer» (περιεκτικότητος κάτω
των 6% σε ζυθογλεύκος) εκτός της «Obergäriges Einfachbier»

80 mg/1

— μπίρες ελαχίστης οξύτητος 30 χιλιοϊσοδυνάμων εκφραζόμενης
σε Na OH

80 mg/1

— μπίρες μαύρες τύπου «oud bruin»

80 mg/1

/

— παγωτά καταναλώσεως με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθε
τα σάκχαρα

100 mg/kg

— φρούτα σε κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία με μειωμένες θερμίδες
ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

200 mg/kg

— κομπόστες, ζελέ, μαρμελάδες και γλυκά του κουταλιού με
μειωμένες θερμίδες

200 mg/kg

— οπωροσκευάσματα με μειωμένες θερμίδες

200 mg/kg

— φρούτα διατηρημένα σε γλυκόξινο μέσο

160 mg/kg

— ψάρια, μαλακόστρακα και μαλάκια διατηρημένα σε γλυκόξινο
μέσο και μαρινάτα

160 mg/kg

— σάλτσες

160 mg/kg

— μουστάρδα

320 mg/kg

— εκλεκτά αρτοσκευάσματα ειδικής διατροφής

170 mg/kg

— πρασκευάσματα για τον έλεγχο του σωματικού βάρους που
προορίζονται να αντικαταστήσουν το σύνολο της ημερήσιας
πρόσληψης τροφής η ένα επιμέρους γεύμα

240 mg/kg

— πλήρη παρασκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής για
χρήση υπό ιατρικό έλεγχο

200 mg/kg
80 mg/kg
500 mg/kg

1 200 mg/kg

Είδη ζαχαροπλαστικής

— γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

50 mg/kg

— γλυκίσματα με βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς με μειωμένες
θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

50 mg/kg

— τσίκλες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

50 mg/kg

Βιταμίνες και διαιτητικές τροφές

Νεοεσπεριδίνη DC

1 200 mg/kg

— μπίρες χωρίς οινόπνευμα ή περιεκτικότητος σε οινόπνευμα
μέχρι 1,2% vol

Βιταμίνες και διαιτητικέ^ τροφές

E 959

δόσεις

80 mg/1

— στερεά διαιτητικά συμπληρώματα

θαυματίνη

Ανώτατες

— μηλίτης και απίτης

— υγρά διαιτητικά συμπληρώματα

E 957

Αριθ. L 237/11

400 mg/kg

Μη αλκοολούχα ποτά

— (χρωματισμένα ποτά με βάση το νερό, με μειωμένες θερμίδες ή
χωρίς προόθετα σάκχαρα

30 mg/1

— ποτά με βάση το γάλα και τα παράγωγά του με μειωμένες
θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

50 mg/1

t

— ποτά με βάση χυμούς φρούτων, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς
πρόσθετα σάκχαρα

30 mg/1
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Αριθμός ΕΚ

E 959
(συνέχεια)

Ονομασία

Τρόφιμα
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Ανώτατες

δόσεις

Επιδόρπια και παρόμοια προϊόντα
— αρωματισμένα επιδόρπια με βάση το νερό, με μειωμένες θερμί
δες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

50 mg/kg

— παρασκευάσματα με βάση το γάλα και τα παράγωγά του ή
χυμούς φρούτων, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα
σάκχαρα

50 mg/kg

— επιδόρπια με βάση φρούτα και λαχανικά, με μειωμένες θερμί
δες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

50 mg/kg

— επιδόρπια με βάση τα αυγά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς
πρόσθετα σάκχαρα

50 mg/kg

— επιδόρπια με βάση τα σιτηρά, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς
πρόσθετα σάκχαρα

50 mg/kg

— επιδόρπια με βάση λιπαρές ουσίες, με μειωμένες θερμίδες ή
χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

50 mg/kg

Είδη ζαχαροπλαστικής

— γλυκίσματα χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

100 mg/kg

— γλυκίσματα με βάση κακάο ή ξηρούς καρπούς, με μειωμένες
θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

100 mg/kg

— γλυκίσματα με βάση άμυλο, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς
πρόσθετα σάκχαρα

150 mg/kg

— πολτοί για πασάλειμμα με βάση κακάο, γάλα, ξηρούς καρπούς
ή λιπαρές ουσίες, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα
σάκχαρα

50 mg/kg

— τσίκλες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

400 mg/kg

— μηλίτης και απίτης

20 mg/1

— μπίρες χωρίς αλκοόλη ή με περιεκτικότητα σε αλκοόλη που δεν
υπερβαίνει μέχρι 1 ,2 % vol

10 mg/1

— «Bière de Table/Tafelbier/Table Beer» (περιεκτικότητος κάτω
των 6% σε ζυθογλεύκος) εκτός της «Obergäriges Einfachbier»

10 mg/1

— μπίρες ελαχίστης οξύτητος 30 χιλιοϊσοδυνάμων εκφραζομένης

σε Na OH

*

— μπίρες μαύρες του τύπου «oud bruin»

10 mg/1
10 mg/1

— παγωτά καταναλώσεως με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθε
τα σάκχαρα

50 mg/kg

— φρούτα σε κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία, με μειωμένες θερμίδες
ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα

50 mg/kg

— γλυκά κουταλιού , ζελέ, μαρμελάδες με μειωμένες θερμίδες

50 mg/kg

— οπωροσκευάσματα με μειωμένες θερμίδες

100 mg/kg

— γλυκόξινα διατηρημένα φρούτα και λαχανικά

50 mg/kg

— ψάρια, μαλακόστρακα και μαλάκια, διατηρημένα σε γλυκόξινο
μέσο και μαρινάτα

30 mg/kg

— σάλτσες

50 mg/kg

— μουστάρδα

50 mg/kg

— εκλεκτά αρτοσκευάσματα προοριζόμενα για ειδική διατροφή

150 mg/kg

— παρασκευάσματα για τον έλεγχο του σωματικού βάρους που
προορίζονται να αντικαταστήσουν το σύνολο της ημερήσιας
πρόσληψης τροφής ή ένα επιμέρους γεύμα

100 mg/kg

— υγρά διαιτητικά συμπληρώματα

— στερεά διαιτητικά συμπληρώματα

50 mg/kg

100 mg/kg

10. 9. 94

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 237/13

ΟΔΗΓΙΑ 94/36/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 30ής Ιουνίου 1994

για τις χρωστικές που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 1 00A,

την οδηγία 89/1Θ7/EOK του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμ
βρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρα
τών μελών σχετικά με τα πρόσθετα που μπορούν να χρησι
μοποιούνται στα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για την
ανθρώπινη διατροφή ('), και ιδίως το άρθρο 3 παράγρα
φος 2,

την πρόταση της Επιτροπής (2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου
189B της συνθήκης (4),
Εκτιμώντας:

χρώμα σε τρόφιμα τα οποία διαφορετικά 0α ήταν άχρωμα
και ότι επίσης συμβάλλουν στην αναγνώριση γεύσεων που
συνήθως συνδέονται με συγκεκριμένο τρόφιμο-

ότι πρέπει να περιληφθούν ορισμένες χρωστικές που χρησι
μοποιούνται για την υγειονομική επισήμανση του κρέατος

υπό την ευθύνη του επίσημου κτηνιάτρου, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της οδηγίας αριθ. 91 /497/EOK (5), και δη του
κεφαλαίου XI του παραρτήματος I ότι, για τη διακόσμηση ή τη σφράγιση των αυγών όπως
ορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1274/91 (ft), πρέπει
να χρησιμοποιούνται μόνον οι χρωστικές που επιτρέπονται
από την παρούσα οδηγία
ότι οι χρωστικές χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση χρω
μάτων που έχουν ήδη τα τρόφιμα εκ φύσεωςότι γενικά αναγνωρίζεται ότι τα ανεπεξέργαστα τρόφιμα
και ορισμένα άλλα βασικά τρόφιμα δεν πρέπει να περιέ
χουν πρόσθετα-

ότι οι διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών σχετικά με
τους όρους χρήσεως χρωστικών στα τρόφιμα εμποδίζουν
την ελεύθερη κυκλοφορία των τροφίμων- ότι οι διαφορές
αυτές μπορούν να δημιουργήσουν άνισες συνθήκες αντα
γωνισμού -

ότι, με βάση τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές και τοξι
κολογικές πληροφορίες για τα πρόσθετα, ορισμένα από
αυτά πρέπει να επιτρέπονται μόνο για ορισμένα τρόφιμα
και υπό ορισμένους όρους χρήσεως-

ότι πρώτιστο μέλημα για οποιουσδήποτε κανόνες για τα εν
λόγω πρόσθετα τροφίμων και για τους όρους χρήσεώς τους
πρέπει να είναι η προστασία και η πληροφόρηση του
καταναλωτή -

ότι πρέπει να θεσπιστούν αυστηροί κανόνες για τη χρήση
προσθέτων στις τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά-

ότι ένα πρόσθετο μπορεί να χρησιμοποιείται στα τρόφιμα
μόνο εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι τεχνολογικώς
αναγκαίο και ότι η χρήση του δεν είναι επικίνδυνη για την
υγείαότι οι χρωστικές χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση
της αρχικής εμφάνισης των τροφίμων των οποίων το χρώ
μα έχει αλλοιωθεί από την επεξεργασία, την αποθήκευση ,
τη συσκευασία και τη διανομή και των οποίων η εξωτερική
εμφάνιση ενδέχεται να έχει γίνει λιγότερο αποδεκτή λόγω
της αλλοίωσης αυτής-

ότι οι χρωστικές χρησιμοποιούνται για να καταστήσουν
οπτικώς ελκυστικότερα τα τρόφιμα και για να προσδώσουν
(') ΕΕ αριθ. L 40 της 11 . 2. 1989, σ. 27. Οδηγία όπως τροποποιή
θηκε από την οδηγία 94/34/EK (βλέπε σελίδα 1 της παρούσας
Επίσημης Εφημερίδας).
(2) ΕΕ αριθ. C 12 της 18. 1 . 1992, σ. 7.
(3) ΕΕ αριθ. C 313 της 30. 11 . 1992, σ. 1 .
(4) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 1993
(ΕΕ αριθ. C 115 της 26. 4. 1993, σ. 105 ) που επιβεβαιώθηκε στις
2 Δεκεμβρίου 1993 (ΕΕ αριθ . C 342 της 20. 12. 1993), κοινή
θέση του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1994 (δεν έχει δημο
σιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 1994 (ΕΕ αριθ.
C 91 της 28. 3. 1994, σ. 79).

ότι έχει ζητηθεί η γνώμη της επιστημονικής επιτροπής
τροφίμων για ουσίες που δεν υπάγονται ακόμη σε κοινοτι
κές διατάξειςότι είναι σκόπιμο, όταν αποφασίζεται κατά πόσον ένα
συγκεκριμένο τρόφιμο ανήκει ή όχι σε ορισμένη κατηγορία
τροφίμων, να ακολουθείται η διαδικασία διαβούλευσης με
τη μόνιμη επιτροπή τροφίμωνότι η παρούσα οδηγία αντικαθιστά εν μέρει την οδηγία του
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 1962 περί προσεγγίσεως
των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις χρωστι
κές ύλες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα τρόφι
μα (7) (') ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991 , σ. 69. Οδηγία οπως τροποποιή
θηκε από την οδηγία 92/5/EOK ( ΕΕ αριθ. L 57 της 2 . 3. 1992,
σ. 1 ).

(6) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ . 1274/91 της Επιτροπής της 15ης

Μαΐου 1991 περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του
κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1907/90 του Συμβουλίου σχετικά με
ορισμένες προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά ( ΕΕ αριθ.
L 121 της 16. 5. 1991 , σ. 11 ). Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1259/94 (ΕΕ αριθ.
L 137 της 1 . 6. 1994, σ. 54).
(7) ΕΕ αριθ. 115 της 11 . 11 . 1962, σ. 2645/62. Οδηγία όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 85/7/EOK (ΕΕ αριθ.
L 2 της 3 . 1 . 1985 , σ. 22).
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Αριθ . L 237/14

ότι η τροποποίηση των υφιστάμενων κριτηρίων καθαρότη

τας για τις χρωστικές ύλες και οι νέες προδιαγραφές για τις
χρωστικές για τις οποίες δεν υπάρχουν κριτήρια καθαρότη
τας, θα προταθούν με τη διαδικασία του άρθρου 11 της
οδηγίας 89/107/EOK·
ότι, για να προστατεύσει τους καταναλωτές, η Κοινότητα
πρέπει να προαγάγει τη μελέτη των επιπτώσεων (συμπερι
λαμβανομένων των σωρευτικών και συνεργικών) που μπο
ρεί να έχουν στην υγεία του ανθρώπου οι χρωστικές που
χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα, αποδίδοντας ιδιαίτερη
σημασία στις χρωστικές για τις οποίες αμφισβητείται εάν
είναι αβλαβείς,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

1 . H παρούσα οδηγία συνιστά ειδική οδηγία και αποτε
λεί μέρος της γενικής οδηγίας κατά την έννοια του άρ
θρου 3 της οδηγίας 89/1Θ7/EOK.
2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «χρωστι
κές» νοούνται οι ουσίες που προσθέτουν ή αποκαθιστούν
το χρώμα ενός τροφίμου και περιλαμβάνουν φυσικά
συστατικά τροφίμων και φυσικές ουσίες που συνήθως δεν
καταναλώνονται ως τρόφιμα και δεν χρησιμοποιούνται
συνήθως ως συστατικά τροφίμων.

Τα παρασκευάσματα που λαμβάνονται από τρόφιμα και
άλλες φυσικές ουσίες παραγόμενες με φυσική ή/και χημική
εκχύλιση που οδηγεί σε επιλεκτική εκχύλιση του χρωστικού
στοιχείου σε σχέση με τα θρεπτικά ή αρωματικά συστατικά
τους, είναι χρωστικές κατά την έννοια της παρούσας οδηγί
ας.
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επιτρεπεται στα τρόφιμα αυτά όταν προορίζονται για ειδι
κές χρήσεις σύμφωνα με την οδηγία 89/398/EOK (').

3. Δεν επιτρέπεται η χρήση χρωστικών στα τρόφιμα που
περιλαμβάνονται στο παράρτημα II , εκτός εάν υπάρχει
σχετική ρητή αναφορά στα παραρτήματα III , IV ή V.
4. Οι χρωστικές που επιτρέπονται για ορισμένες μόνο
χρήσεις αναφέρονται στο παράρτημα IV.
5 . Οι χρωστικές των οποίων επιτρέπεται γενικώς η χρή
ση στα τρόφιμα, καθώς και οι όροι χρήσης τους, αναφέ
ρονται στο παράρτημα V.
6. Τα μέγιστα επίπεδα που ορίζονται στα παραρ
τήματα:
— αφορούν έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα που
παρασκευάζονται σύμφωνα με οδηγίες χρήσεως,
— αναφέρονται στις ποσότητες του βασικού χρωστικού
στοιχείο (colouring principle ) που περιέχεται στο χρω
στικό σκεύασμα (colouring préparation).
7. Στα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας, «quantum
satis» (όσον αρκεί) σημαίνει ότι δεν καθορίζεται μέγιστο
επίπεδο. Ωστόσο, οι χρωστικές ύλες πρέπει να χρησιμοποι
ούνται σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική σε
επίπεδο που δεν υπερβαίνει εκείνο που απαιτείται για να
επιτευχθεί o επιθυμητός στόχος και υπό τον όρο ότι δεν
παραπλανάται o καταναλωτής.
8. Για την υγειονομική σήμανση που προβλέπεται στην
οδηγία 91 /497/EOK και την άλλη σήμανση που απαιτείται
για τα προϊόντα κρέατος, μπορούν να χρησιμοποιούνται
μόνον το E 155 Καστανό HT, το E 133 Λαμπρό Κυανό
FCF ή το E 129 Ερυθρό Allura ΑC ή ένα κατάλληλο
μείγμα του E 133 Λαμπρού Κυανού FCF και του E 129
Ερυθρού Allura ΑC.

3.

Ωστόσο, οι ακόλουθες ουσίες δεν θεωρούνται χρωστι

κές για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας:
— τρόφιμα που έχουν ξηρανθεί ή συμπυκνωθεί και αρω
ματικές ύλες ενσωματούμενες κατά την παρασκευή
σύνθετων τροφίμων, λόγω των αρωματικών, γευστικών
ή θρεπτικών ιδιοτήτων τους που συνυπάρχουν με μια
δευτερεύουσα χρωστική ιδιότητα, όπως η πάπρικα, η
κουρκούμη και η ζαφορά,
— χρωστικές που χρησιμοποιούνται για τη χρώση των μη
εδώδιμων εξωτερικών μερών των τροφίμων, όπως τα
περιβλήματα τυριών και αλλαντικών.

Αρθρο 2

1 . Μόνο οι ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτη
μα I μπορούν να χρησιμοποιούνται ως χρωστικές στα
τρόφιμα.
2. H χρήση χρωστικών επιτρέπεται μόνο στα τρόφιμα
που αναφέρονται στα παραρτήματα III, IV και V και υπό
τους όρους που αναφέρονται σε αυτά- η χρήση χρωστικών

9. Για τη διακοσμητική χρώση των κελυφών των αυγών
ή για τη σφράγιση των κελυφών των αυγών όπως ορίζεται
στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ . 1274/91 , μπορούν να χρησι
μοποιούνται μόνον οι χρωστικές που αναφέρονται στο
παράρτημα I.

10. Μόνον οι χρωστικές που απαριθμούνται στο παράρ
τημα 1 , εκτός των E 123 , E 127, E 128, E 154, E 160β,
E 161ζ, E 173 και E 180, μπορούν να πωλούνται απευθείας
στους καταναλωτές.
11 . Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, ως «ανεπε
ξέργαστα» νοούνται τα τρόφιμα τα οποία δεν έχουν υπο
στεί επεξεργασία επιφέρουσα ουσιαστική μεταβολή της
αρχικής κατάστασής τους. Είναι δυνατόν ωστόσο, να
έχουν υποβληθεί, για παράδειγμα, σε διαίρεση, διαχωρι
σμό, αποχωρισμό, αφαίρεση των οστών ή του δέρματος,
ψιλό τεμαχισμό, κοπή των άκρων, αποφλοίωση, άλεσμα,
κοπή καθαρισμό αποκοπή , υπερκατάψυξη , κατάψυξη ,
απλή ψύξη, κονιοποίηση ή αφαίρεση του περιβλήματος,
είτε είναι συσκευασμένα είτε όχι.
(') ΕΕ αριθ. L 186 της 30. 6. 1989, σ. 27.
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Άρθρο 3

Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών διατάξεων η παρου
σία χρωστικής σε τρόφιμο επιτρέπεται:
— σε σύνθετο τρόφιμο, εκτός των αναφερόμενων στο
παράρτημα II, εφόσον η χρήση της χρωστικής επιτρέπε
ται σε κάποιο συστατικό του σύνθετου τροφίμου

Αριθ. L 237/15

της καταναλωσης και χρήσης των χρωστικών και αναφέ
ρουν τις διαπιστώσεις τους στην Επιτροπή .
Εντός πέντε ετών από την έκδοση της παρούσας οδηγίας,
η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο σχετικά με τις μεταβολές που έχουν επέλθει στην αγορά
των χρωστικών και στα επίπεδα χρήσης και κατανάλω
σης .

ή

— εάν το τρόφιμο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί απο
κλειστικά στην παρασκευή σύνθετου τροφίμου και εφό
σον το σύνθετο τρόφιμο ανταποκρίνεται στις διατάξεις
της παρούσας οδηγίας.

Εντός πέντε ετών από την έκδοση της παρούσας οδηγίας,
η Επιτροπή επανεξετάζει τους όρους χρήσεως που αναφέ
ρονται σ' αυτήν και προτείνει τυχόν τροποποιήσεις,
σύμφωνα με τα γενικά κριτήρια του σημείου 4 του παραρ
τήματος II της οδηγίας 89/1Θ7/EOK.

Άρθρο 4

Με τη διαδικασία του άρθρου 5 , μπορεί να αποφασίζεται
κατά πόσον ένα συγκεκριμένο τρόφιμο ανήκει σε κατηγο
ρία τροφίμων αναφερόμενη στα παραρτήματα και κατά
πόσον ορισμένες ουσίες είναι χρωστικές κατά την έννοια
του άρθρου 1 .
Άρθρο 5

1 . Όταν πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία του
παρόντος άρθρου , η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη
επιτροπή τροφίμων που συνεστήθη με την απόφαση 69/
414/EOK ('), η οποία εφεξής καλείται «η επιτροπή ».
2. O πρόεδρος παραπέμπει το θέμα στην εν λόγω επι
τροπή είτε με πρωτοβουλία του , είτε αιτήσει αντιπροσώπου
κράτους μέλους.

3. O αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επι
τροπή σχέδιο των ληπτέων μέτρων. H επιτροπή διατυπώνει
τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό μέσα σε προθεσμία που

μπορεί να ορίσει o πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα
χαρακτήρα του θέματος, αποφασίζει δε με την ειδική
πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγρα
φος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που
καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει πρότασης της Επι
τροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή , οι ψήφοι των
αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα
με το προαναφερόμενο άρθρο. O πρόεδρος δεν ψηφίζει.
4. α) H Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα όταν
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής.
β) Όταν τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα
με τη γνώμη της επιτροπής ή ελλείψει γνώμης, η
Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο
Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα ληπτέα μέτρα .
Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Εάν το Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός τριών μηνών από
την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, τα προτεινόμενα
μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή.
Άρθρο 6

Εντός τριών ετών από την έκδοση της παρούσας οδηγίας ,
τα κράτη μέλη καθιερώνουν συστήματα παρακολούθησης
(') ΕΕ αριθ. L 291 της 19. 11 . 1969, σ. 9.

Άρθρο 7

Καταργούνται τα άρθρα 1 έως 7, το άρθρο 8 παράγρα
φος 1 δεύτερη περίπτωση και παράγραφος 2 και τα άρ
θρα 9 έως 15 της οδηγίας του Συμβουλίου της 23ης Οκτω
βρίου 1962 για τις χρωστικές στα τρόφιμα.
Οι παραπομπές στα καταργούμενα άρθρα θεωρούνται ότι
γίνονται στις αντίστοιχες διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Αρθρο 8

Κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας οδη
γίας, η Επιτροπή , σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο, τα εθνικά υπουργεία, τον κλάδο παραγωγής και
εμπορίας τροφίμων και τις οργανώσεις των καταναλωτών,
θα ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης των καταναλωτών
σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης και χορήγησης

αδειών χρησιμοποίησης των εγκεκριμένων χρωστικών
υλών, καθώς και τη σημασία του συστήματος των αριθμών
με την ένδειξη «E».

Άρθρο 9

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανο
νιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για
τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία το αργότερο
στις 31 Δεκεμβρίου 1995 . Οι διατάξεις αυτές αποβλέπουν
στο :

— να επιτρέψουν την εμπορία και τη χρήση των προϊό
ντων που συμμορφούνται με την παρούσα οδηγία το
αργότερο από τις 31 Δεκεμβρίου 1995,

— να απαγορεύσουν την εμπορία και τη χρήση των προϊ
όντων που δεν συμμορφούνται με την παρούσα οδηγία
το αργότερο από 30 Ιουνίου 1996· ωστόσο, επιτρέπεται
η εμπορία, μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων, των
προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται μεν στην παρούσα
οδηγία αλλά διατέθησαν στην αγορά ή επισημάνθηκαν
πριν την ημερομηνία αυτή.
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή
σχετικά.

Αριθ. L 237/16

2.
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Οι διατάξεις της παραγραφου 1 , όταν θεσπίζονται

από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή
συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη
δημοσίευσή τους. O λεπτομερής τρόπος της αναφοράς
αυτής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.
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Άρθρο 11

H παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημο
σίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 1994.
Αρθρο 10

H παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημο
σίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος

O Πρόεδρος

E. ΚLΕΡSCΗ

A. ΜΠΑΛΤΑΣ
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Αριθ. L 237/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Σημείωση: Επιτρέπονται οι λάκες αλουμινίου που παρaσκευαζονται με χρωστικές ουσίες που αναφέρονται
στο παρόν παράρτημα.
Αριθμός ΕΚ

Κοινή ονομασία

Αριθμός colour Index ( ! )
ή περιγραφή

E 100

Κουρκουμίνη

75300

E 101

i) Ριβοφλαβίνη
ϋ) 5 '-φωσφορική ριβοφλαβίνη

E 102

Ταρτραζίνη

19140

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

47005

E 110

Κίτρινο Sunset FCF
Κιτρινοπορτοκαλί S

15985

E 120

Κοχενίλη, Καρμινικό οξύ Καρμίνες

75470

E 122

Αζωρουμπίνη, Καρμοϊζίνη

14720

E 123

Αμαράνθη

16185

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

16255

E 127

Ερυθροζίνη

45430

E 128

Ερυθρό 2G

18050

E 129

Eρυθρό-Allura ΑC

16035

E 131

Μπλέ πατεντέ V

42051

E 132

Ινδικοτίνη, Ινδικοκαρμίνη

73015

E 133

Λαμπρό κυανό FCF

42090

E 140

Χλωροφύλλες και
χλωροφυλλίνες

75810
75815

i) Χλωροφύλλες
ii) Χλωροφυλλίνες

E 141

Σύμπλοκα των χλωροφυλλών και
χλωροφυλλινών με χαλκό
i) σύμπλοκα των χλωροφυλλών με χαλκό
ii) σύμπλοκα των χλοοροφυλλινών με χαλκό

75815

E 142

Πράσινο S

44090

E 150α

Απλό καραμελόχρωμα (2)

E 150β

Καυστικό θειώδες καραμελόχρωμα

E 150γ

Εναμμώνιο καραμελόχρωμα

E 150δ

Εναμμώνιο θειώδες καραμελόχρωμα

E 151

Λαμπρό Μαύρο ΒΝ , Μαύρο ΡΝ

E 153

Φυτικός άνθρακας

E 154

Καστανό FΚ

E 155

Καστανό HT

28440

20285
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Αριθμός ΕΚ

E 160α

Κοινή ονομασία
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Αριθμός colour Index (')
ή περιγραφή

Καροτένια:

i) Μείγματα καροτενίων
ii) β-καροτένιο

75130
40800

E 160β

Ανάττο, μπιξίνη, νορμπιξίνη

75120

E160γ

Εκχύλισμα πάπρικας,
καψανθίνη, καψορουμπίνη

E 1600

Αυκοπένιο

E 160ε

β-απο-8'-καροτενάλη (C 30)

40820

E 160στ

Αιθυλεστέρας του β-απο-8'καροτενικού οξέος (C 30)

40825

E 1 61 β

Αουτεϊνη

E 161ζ

Κανθαξανθίνη

E 162

Ερυθρά χρωστική της ρίζας
των τεύτλων, μπετανίνη

E 163

Ανθοκυανίνες

E 170

Ανθρακικό ασβέστιο

77220

E 171

Διοξείδιο του τιτανίου

77891

E 172

Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου

77491

παρασκευαζόμενες με φυσι
κά μέσα από φρούτα και
λαχανικά

77492
77499

E 173

Αργίλιο

E 174

Αργυρος

E 175

Χρυσός

E 180

Αιθορουμπίνη ΒΚ

(') Οι αριθμοί Colour Index έχουν ληφθεί από την τρίτη έκδοση 1982 του Colour Index τόμοι 1-7, 1315. Επίσης τροποποιήσεις
37-40 /125 ), 41-44 ( 127-50). 45-48 ( 130), 49-52 ( 132-50) 53-56 ( 135 ).
(2) O όρος «καραμελόχρωμα» αφορά προϊόντα καστανού χρώματος, λιγότερο ή περισσότερο έντονου , που προορίζονται για
χρώση. Δεν αντιστοιχεί στο ζαχαρώδες αρωματικό προϊόν που λαμβάνεται με θέρμανση σακχάρων και χρησιμοποιείται για
τον αρωματισμό των τροφίμων (π.χ. καραμελοπούα, ζαχαροπλαστική, αλκοολούχα ποτά).

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

10. 9. 94

Αριθ. L 237/19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΡΗΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III, ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
H ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

(Οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται στο παράρτημα II δεν προδικάζουν την αρχή «της μεταφοράς» σε
περιπτώσεις προϊόντων που περιέχουν συστατικά με επιτρεπτές χρωστικές ουσίες)

1 . Ανεπεξέργαστα τρόφιμα

2. Εμφιαλωμένο ή συσκευασμένο νερό κάθε είδους
3. Γάλα, ημιαποβουτυρωμένο και αποβουτυρωμένο γάλα, παστεριωμένο ή αποστειρωμένο (συμπεριλαμβανο
μένης της αποστείρωσης σε υπερύψηλη θερμοκρασία) (μη αρωματισμένο)
4. Σοκολατούχο γάλα
5. Γάλα το οποίο έχει υποστεί ζύμωση (μη αρωματισμένο)

6. Διατηρημένο γάλα, όπως ορίζεται στην οδηγία 76/1 18/EOK
7. Βουτυρόγαλα (μη αρωματισμένο)

8. Κρέμα γάλακτος και σκόνη κρέμας γάλακτος (μη αρωματισμένα)
9. Ζωικά και φυτικά έλαια και λίπη

10. Αυγά και προϊόντα αυγών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/437/EOK
11 . Αλέυρι και άλλα αλεσμένα προϊόντα και προϊόντα αμύλου
12. Ψωμί και παρόμοια προϊόντα
13. Ζυμαρικά και gnocchi

14. Ζάχαρη, συμπεριλαμβανομένων όλων των μονοσακχαριτών και δισακχαριτών

15 . Τοματοπολτός, κονσέρβες τομάτας και εμφιαλωμένες τομάτες
16. Σάλτσες με βάση τομάτα

17. Χυμός φρούτων και νέκταρ φρούτων όπως ορίζονται στην οδηγία 75/726/EOK και χυμός λαχανικών

18. Φρούτα, λαχανικά (συμπεριλαμβανομένης της πατάτας) και μανιτάρια κονσερβοποιημένα, εμφιαλωμένα ή
ξηρά- μεταποιημένα φρούτα, λαχανικά (συμπεριλαμβανομένης της πατάτας) και μανιτάρια
19. Μαρμελάδες έξτρα, ζελέδες έξτρα και κρέμα κάστανου, όπως ορίζονται στην οδηγία 79/693/EOK, Creme
de pruneaux

20. Ψάρια, μαλάκια και καρκινοειδή, κρέας, πουλερικά και θηράματα καθώς και τα παρασκευάσματά τους,
εκτός από τα έτοιμα φαγητά που περιέχουν τα συστατικά αυτά
21 . Προϊόντα κακάου και συστατικά σοκολάτας σε σοκολατούχα προϊόντα, όπως αναφέρονται στην οδηγία
73/241 /ΕΟΚ

22. Καβουρδισμένος καφές, τσάι, κιχώριο- εκχυλίσματα τσαγιού και κιχωρίου· σκευάσματα τσαγιού , φυτών,
φρούτων και σιτηρών για αφεψήματα, καθώς και μείγματα και στιγμιαία μείγματα των προϊόντων
αυτών

23. Αλάτι, υποκατάστατα αλατιού , καρυκεύματα και μείγματα καρυκευμάτων
24. Οίνος και άλλα προϊόντα που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 822/87

25. Korn, Kornbrand, αλκοολούχα ποτά φρούτων, αποστάγματα φρούτων, Ούζο, Grappa, κρητική Τσικουδιά,
Τσίπουρο Μακεδονίας, Τσίπουρο Θεσσαλίας, Τσίπουρο Τυρνάβου, Eau de vie de Marc Marque nationale
Luxembourgeoise, Eau de vie de seigle Marque nationale Luxembourgeoise , London gin , όπως ορίζονται
στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89
26. Sambuca, Maraschino και Mistra, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1180/91

Αριθ. L 237/20

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

27. Sangria, Clarea και Zurra, όπως αναφέρονται στον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1601 /91
28. Κρασόξιδο

29. Τροφές για βρέφη και νήπια, όπως αναφέρονται στην οδηγία 89/398/EOK, συμπεριλαμβανομένων των
τροφών για ασθενικά βρέφη και νήπια
30. Μέλι

31 . Βύνη και προϊόντα βύνης

32. Τυριά που έχουν ή δεν έχουν υποστεί ωρίμανση (μη αρωματισμένα)
33. Βούτυρο από πρόβειο και αίγειο γάλα
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Αριθ. L 237/21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΙΕΣ

Τρόφιμα

Malt Bread

Επιτρεπόμενη χρωστική ουσία

E 150α Απλό καραμελόχρωμα

Μέγιστο επίπεδο

όσον αρκεί

E 150β Καυστικό θειώδες
καραμελόχρωμα
E 150γ Εναμμώνιο καραμελόχρωμα
E 1 50δ

Μπίρα
Cidre Bouche

Εναμμώνιο θειώδες
καραμελόχρωμα

E 150α Απλό καραμελόχρωμα
E 150β Καυστικό θειώδες
καραμελόχρωμα

όσον αρκεί

E 150γ Εναμμώνιο καραμελόχρωμα
E 150δ Εναμμώνιο θειώδες
καραμελόχρωμα

Βούτυρο (συμπεριλαμβανομένου του βου-

E 160α Καροτένια

όσον αρκεί

Μαργαρίνη, μιναρίνη και άλλα λιπαρά

E 160α Καροτένια

όσον αρκεί

γαλακτώματα και άνυδρες λιπαρές ύλες

g 100 Kουρκουμίνη

όσον αρκεί

τύρου με μειωμένα λιπαρά και του
συμπυκνωμένου βουτύρου )

E 160β Ανάττο, Μπιξίνη, Νορμπιξίνη

Τυρί Sage-Derby

E 140

Χλωροφύλλες και

10 mg/kg

όσον αρκεί

χλωροφυλλίνες
E 141

Πορτοκαλί, κίτρινο και υπόλευκο τυρί

Σύμπλοκα των
χλωροφυλλών και
χλωροφυλλινών με
χαλκό

E 160α Καροτένια

όσον αρκεί

E160γ Εκχύλισμα πάπρικας

Μη αρωματισμένο λυωμένο τυρί

E 160β Ανάττο, Μπιξίνη, Νορμπιξίνη

15 mg/kg

Τυρί Red Leicester

E 160β Ανάττο, Μπιξίνη, Νορμπιξίνη

50 mg/kg

Τυρί Mimolette

E 160β Ανάττο, Μπιξίνη, Νορμπιξίνη

35 mg/kg

Τυρί Morbier

E 153

Φυτικός άνθρακας

όσον αρκεί

Τυρί με κόκκινα «νερά»

E 120

Κοχενίλη, Καρμινικό Οξύ,
Καρμίνες

125 mg/kg

E 163

Ανθοκυανίνες

όσον αρκεί

ΞίδL

E 150α Απλό καραμελόχρωμα
E 150β Καυστικό θειώδες
καραμελόχρωμα
E 150γ Εναμμώνιο
καραμελόχρωμα
E 150ό Εναμμώνιο θειώδες καραμελό
χρωμα

όσον αρκεί

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 237/22
Τρόφιμα

Επιτρεπόμενη χρωστική ουσία

Whisky, Whiskey, αλκοολούχα ποτά σιτη-

E 150α Απλό καραμελόχρωμα

ρών (εκτός του Korn ή του Kornbrand, ή
Eau de vie de Seigle Marque Nationale

E 150β Καυστικό θειώδες καραμελόχρω
μα

Luxembourgeoise) αποστάγματα οίνου,
ρούμι,

Brandy, Weinbrand απόσταγμα
* r ,,
1 .
^
, .
στεμφυλων σταφυλιών, αλκοολούχο ποτό

από απόσταγμα στεμφυλων σταφυλιών

E1J()
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Μέγιστο επίπεδο

όσον αρκεί

Eναμμώνιο

* .
καραμελόχρωμα

^ ^ Εναμμώνιο θειώδες καραμελο

(εκτός από την Τσικουδιά, Τσίπουρο και

χρωμο.

Eau de vie de Marc Marque Nationale
Luxembourgeoise), Grappa Invecchiata,
Bagaceira Velha, όπως αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ . 1576/89

Αρωματισμένα ποτά με βάση τον οίνο

E 150α Απλό καραμελόχρωμα

(εκτός του Bitter Soda) και αρωματισμένοι
οίνοι όπως αναφέρονται στον κανονισμό

E ι 50β Καυστικό θειώδες καραμελόχρω
μα

(ΕΟΚ) αριθ. 1601/91

g

όσον αρκεί

Εναμμώνιο καραμελόχρωμα

E150δ Εναμμώνιο θειώδες καραμελό
χρωμα

Americano

E 150α Απλό καραμελόχρωμα
E 150β Καυστικό θειώδες καραμελόχρω

όσον αρκεί

μα

E150γ

Εναμμώνιο

καραμελόχρωμα
E 150ό Εναμμώνιο θειώδες καραμελό
χρωμα

E 163

Ανθυκυανίνες

E 100

Κουρκουμίνη

E 101

i) Ριβοφλαβίνη

• ·λ C, >
,
n) 5 - Φωσφορική

E 122
E 123

ριβοφλαβίνη
Ταρτραζίνη
Κίντρινο της κινολίνης
Κοχενίλη Καρμινικό
οξύ Καρμίνες
Αζορουμπίνη Καρμοϊζίνη
Αμαράνθη

E 124

Πονσώ 4R

E 102
E 104
E 120

Bitter Soda, Bitter Vino, όπως αναφέρο-

E 150α Απλό καραμελόχρωμα

νται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601 /91

£ I50β Καυστικό θειώδες καραμελόχρω

100 mg/1

(μόνα τους ή

σε συνδυασμό)
Γ '

όσον αρκεί

μα

E 150γ Εναμμώνιο καραμελόχρωμα
E 150δ Εναμμώνιο θειώδες καραμελό
χρωμα

E 100

Κουρκουμίνη

E 101

i) Ριβοφλαβίνη

E 102
E 104
E 110
E 120
E 122
E 123
E 124
E 129

.. . -, ,
η ,
n ) 5 -Φωσφορική ριβοφλαβινη

Ταρτραζίνη
Κίτρινο της κινολίνης
Κίτρινο Sunset yellow FCF
Κιτρινοπορτοκαλί S
Κοχενίλη
καρμινικό οξύ
Καρμίνες
Αζωρουμπίνη, καρμοϊζίνη
Αμαράνθη
Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενί
λης A
Ερυθρό Allura Red ΑC

100 mg/1

(μόνα τους ή

σε συνδυασμό)

Αριθ. L 237/23
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Τρόφιμα

Επιτρεπόμενη χρωστική ουσία

Οίνοι λικέρ και οίνοι λικέρ υψηλής ποιό-

E 150α Απλό καραμελόχρωμα

τητας που παράγονται σε συγκεκριμένες
περιοχές

g I50β Καυστικό θειώδες καραμελόχρω
μα

Μέγιστο επίπεδο

όσον αρκεί

E 1 50γ Εναμμώνιο καραμελόχρωμα
E 150δ Εναμμώνιο θειώδες
καραμελόχρωμα

Λαχανικά διατηρημένα σε ξίδι, άλμη ή

E 101

λάδι (εκτός από τις ελιές)

i) Ριβοφλαβίνη

όσον αρκεί

ϋ) 5'-Φωσφορική
E 140
E 141
E 150α
E 150β

E150γ
E150δ

ριβοφλαβίνη
Χλωροφύλλες Χλωροφυλλίνες
Σύμπλοκα των χλωροφυλλών και
χλωροφυλλινών με χαλκό
Απλό καραμελόχρωμα
Καυστικό θειώδες
καραμελόχρωμα
Εναμμώνιο καραμελόχρωμα
Εναμμώνιο θειώδες καραμελό
χρωμα

E 160α Καροτένια
i) μείγματα καροτενίων
ii) β-καροτένια
E 162 Ερυθρά χρωστικά της ρίζας των
τεύτλων, μπετανίνη
E 163
Ανθοκυανίνες

Σιτηρά προγεύματος παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκωση ή/και αρωματισμένα με
φρούτα

E 150γ Εναμμώνιο
καραμελόχρωμα
£ 160α Καροτένια
E160β Ανάττο, Μπιξίνη, Νορμπιξίνη
E 160γ Εκχύλισμα πάπρικας,
καψανθίνη,
καψορουμπίνη

Σιτηρά προγεύματος αρωματισμένα με
φρούτα

E 120

όσον αρκεί
όσον αρκεί
25 mg/kg
όσον αρκεί

Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες

200 mg/kg
(μόνα τους ή

E 162

Ερυθρά χρωστική της ρίζας των

σε συνδυασμό)

E 163

τεύτλων, μπετανίνη
Ανθοκυανίνες

Κοινές μαρμελάδες, ζελέδες και μαρμελά-

E 100

Κουρκουμίνη

δες εσπεριδοειδών, όπως αναφέρονται
στην οδηγία 79/693/EOK και άλλα ομοειδή

£ ] 40

Χλωροφύλλες και χλωροφυλλί
νες

παρασκευάσματα φρούτοον περιλαμβανο-

,

όσον αρκεί
,

,, ,

μένων χαι των προϊόντων με μεκομένες E,4> ^μπλόκα των χλωροφυλλών MU
θερμίδες

χλωροφυλλινϋ)ν με χαλκό

E 150α Απλό καραμελόχρωμα
E150β Καυστικό θειώδες
καραμελόχρωμα
E 150γ Εναμμώνιο καραμελόχρωμα
E 150δ Εναμμώνιο θειώδες καραμελό
χρωμα

E 160α Καροτένια
i) Μείγματα καροτενίων
ii) β-καροτένιο
E 160γ Εκχύλισμα πάπρικας, καψανθί
νη ,

E 162

καψορουμπίνη
Ερυθρά χρωστική της
ρίζας των τεύτλων,
μπετανίνη

E 163

Ανθοκυανίνες

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Τρόφιμα

Επιτρεπόμενη χρωστική ουσία

E 104

Κίτρινο της κινολίνης

E 110

Κίτρινο Sunset

E 120

Κοχενιλη, καρμινικο οξυ ,

E1on

ν

,,

οξύ

E 124
E 142

καρμίνες
Πονσώ 4R, Κοχενίλη
Πράσινο S

E 1 60ό

Λυκοπένιο

10. 9. 94

Μέγιστο επίπεδο

100 mg/kg

(μόνα τους ή

σε συνδυασμό)

E 1 61 β Λουτεϊνη

Λουκάνικα, πατέ, κρεατόπιττες

E 100
E 120

Κουρκουμίνη
Κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμί-

20 mg/kg
100 mg/kg

νες

E 150α Απλό καραμελόχρωμα
E 150β Καυστικό θειώδες καραμελόχρω-

όσον αρκεί
όσον αρκεί

μα

E 150γ Εναμμώνιο καραμελόχρωμα
E150Ô Εναμμώνιο θειώδες καραμελο-

όσον αρκεί
όσον αρκεί

χωμα

E 160α Καροτένια
E 160γ Εκχύλισμα πάπρικας, καψανθί-

20 mg/kg
10 mg/kg

E 162

νη, καψορουμπίνη
Ερυθρά χρωστική της ρίζας των
τεύτλων, μπετανίνη

όσον αρκεί

Luncheon Meat

E 129

Ερυθρό Allura

25 mg/kg

Λογκάνικα προγεύματος
με περιεκτικότητα σε σιτηρά τουλάχιστον

E 129

Ερυθρό Allura ΑC

25 mg/kg

6%

Κιμάς για μπιφτέκια με περιεκτικότητα σε
λαχανικά ή/και σιτηρά τουλάχιστον 4 %

E 120

Κοχενίλη, καρμινικό οξύ , καρμίνες
E 150α Απλό καραμελόχρωμα
E 150β Καυστικό θειώδες καραμελόχρω-

100 mg/kg
όσον αρκεί
όσον αρκεί

μα

E 150γ Εναμμώνιο καραμελόχρωμα
E 1506 Εναμμώνιο θειώδες καραμελό-

όσον αρκεί
όσον αρκεί

χρώμα

Λουκάνικα Chorizo Salchichon

E 120

Κοχενίλη καρμινικό οξύ , καρμί-

200 mg/kg

νες

E 124

Πονσώ 4R, ερυθρό της
κοχενίλης A

250 mg/kg

Sobrasada

E 110
E 124

Κίτρινο Sunset FCF
Πονσώ 4R, ερυθρό της
κοχενίλης A

135 mg/kg
200 mg/kg

Παστουρμάς (βρώσιμο εξωτερικό περίβλη-

E 100

Κουρκουμίνη

όσον αρκεί

1*α)

E 101

i) Ριβοφλαβίνη

E 120

ϋ) 5'-Φωσφ>ορική ριβοφλαβίνη
Κοχενίλη, καρμινικό οξύ ,
καρμίνες

E 100

Κουρκουμίνη

όσον αρκεί

Μεταποιημένο Mushy και Αρακάς

E 102

Ταρτραζίνη

100 mg/kg

(σε κονσέρβα)

E 133

Ανοικτό μπλέ

20 mg/kg

E 142

Πράσινο S

10 mg/kg

Αποξηραμένοι κόκκοι και νιφάδες πατάτας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΕΣ ΟΠΟΙΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

E 123

Χρωστική ουσία

Τρόφιμα

Μέγιστο επίπεδο

Αμαράνθη

Οίνοι απεριτίφ, οινοπνευματώδη ποτά συμπεριλαμβανο
μένων των προϊόντων με κατ' όγκο περιεκτικότητα σε
αλκοόλη κάτω του 15 %

30 mg/1

Αυγά ψαριών

E 127

E 128

Ερυθροζίνη

Κόκκινο 2 G

30 mg/kg

Κεράσια κοκτέιλ και σακχαρόπηκτα κεράσια

200 mg/kg

.Κεράσια Bigarreaux σε σιρόπι και σε κοκτέιλ

150 mg/kg

Λουκάνικα προγεύματος με περιεκτικότητα σε σιτηρά
τουλάχιστον 6 %

20 mg/kg

Κιμάς για μπιφτέκια με περιεκτικότητα σε λαχανικά
και/ή σιτηρά τουλάχιστον 4 %

E 154

Καστανό FΚ

E 161g Κανθαξανθίνη
E 173

E 174

Αργίλιο

Άργυρος

Kippers

20 mg/kg

Saucisses de Strasbourg

15 mg/kg

Εξωτερικό περίβλημα ζαχαρωδών παρασκευασμάτων
που χρησιμοποιούνται για διακόσμηση γλυκών και ειδών
ζαχαροπλαστικής

όσον αρκεί

Εξωτερικό περίβλημα ζαχαρωδών παρασκευασμάτων

όσον αρκεί

Διακόσμηση σοκολάτας
Ηδύποτα (λικέρ)

E 175

Χρυσός

Εξωτερικό περίβλημα ζαχαρωδών παρασκευασμάτων

όσον αρκεί

Διακόσμηση σοκολάτας
Ηδύποτα (λικέρ)

E 180

Λιθορουμπίνη
ΒΚ

E 160β Ανάττο, μπιξίνη,
Νορμπιξίνη

Βρώσιμος φλοιός τυριών
όσον αρκεί

Μαργαρίνη, μιναρίνη και άλλα λιπαρά γαλακτώματα και
άνυδρες λιπαρές ύλες

10 mg/kg

Διακόσμηση και επικάλυψη

20 mg/kg

Προϊόντα εκλεκτής αρτοποιίας

10 mg/kg

Παγωτά

20 mg/kg

Ηδύποτα (λικέρ) περιλαμβανομένων και των ποτών που
βεβαιούται ότι έχουν αλκοολικό τίτλο κάτω του 15%

κατ' όγκον
Αρωματισμένο λυωμένο τυρί

10 mg/1
15 mg/kg

Πορτοκαλί, κίτρινο και υπόλευκο τυρί που έχει υποστεί

ωρίμανση με αρωματισμένο λυωμένο τυρί

15 mg/kg

Αριθ. L 237/26

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Χρωστική ουσία
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Τρόφιμα

Επιδόρπια

Μέγιστο επίπεδο

~

10 mg/kg

«Σνακς»: αρτυμένα και ξερά μεζεδάκια με βάση την
πατάτα, τα σιτηρά ή το άμυλο
— αρτυμένα μεζεδάκια παραγόμενα με εξώθηση ή διό
γκωση

20 mg/kg

— άλλα αρτυμένα μεζεδάκια, και αρτυμένοι ξηροί καρ

ποί με περίβλημα

10 mg/kg

Καπνιστό ψάρι

10 mg/kg

Βρώσιμος φλοιός τυριού και βρώσιμα περιβλήματα

20 mg/kg

Τυρί Red Leicester

50 mg/kg

Τυρί Mimolette

35 mg/kg

Σιτηρά προγεύματος παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκω
ση ή/και αρωματισμένα με φρούτα

25 mg/kg
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΛΗΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ II ΚΑΙ III

Μέρος 1

Οι ακόλουθες χρωστικές ουσίες μπορούν να χρησιμοποιούνται όσον αρκεί στα τρόφιμα που αναφέρονται
στο παράρτημα V μέρος 2 και σε όλα τα άλλα τρόφιμα πλην αυτών που αναφέρονται στα παραρτήματα II
και III .

E 101

i) Ριβοφλαβίνη
ii) 5'-Φωσφορική ριβοφλαβίνη

E 140

Χλωροφύλλες και χλωροφυλλίνες

E 141

Σύμπλοκα των χλωροφυλλών και χλιοροφυλλινών με χαλκό

E 150α Απλό καραμελόχρωμα

E 150β Καυστικό θειώδες καραμελόχρωμα
E 150γ Εναμμώνιο καραμελόχρωμα
E 150δ Εναμμώνιο θειώδες καραμελόχρωμα
E 153

Φυτικός άνθρακας

E 160α Καροτένια

E 160γ Εκχύλισμα πάπρικας, καψανθίνη, καψορουμπίνη
E 162

Ερυθρά χρωστική της ρίζας των τεύτλων, μπετανίνη

E 163

Ανθοκυανίνες

E 170

Ανθρακικό ασβέστιο

E 171

Διοξείδιο του τιτανίου

E 172

Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου
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Μέρος 2

Οι ακόλουθες χροκττικές ουσίες μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνες τους ή σε συνδυασμό στα παρακάτω
τρόφιμα, μέχρι του μέγιστου επιπέδου που καθορίζεται στον πίνακα. Ωστόσο, για τα μη αλκοολούχα
αρωματισμένα ποτά, τα παγωτά, τα επιδόρπια, τα προϊόντα εκλεκτής αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής,
μπορούν να χρησιμοποιούνται χρωστικές μέχρι το όριο που αναφέρεται στον οικείο πίνακα, ενώ οι χρωστικές
ουσίες E 110, E 122, E 124 και E 155 δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 50 mg/kg ή mg/1.
E 100

Κουρκουμίνη

E 102

Ταρτραζίνη

E 104

Κίτρινο κινολίνης

E 110

Κίτρινο Sunset FCF
Κιτρινοπορτοκαλί S

E 120

Κοχενίλη, καρμινικό οξύ , καρμίνες

E 122

Αζωρουμπίνη, Καρμοϊζίνη

E 124

Πονσώ 4R, Ερυθρό της κοχενίλης A

E 129

Ερυθρό Allura ΑC

E 131

Μπλε πατεντέ V

E 132

Ινδικοτίνη, Ινδικοκαρμίνη

E 133

Λαμπρό κυανό FCF

E 142

Πράσινο S

E 151

Λαμπρό Μαύρο ΒΝ, Μαύρο ΡΝ

E 155

Καστανό HT

E 160δ Λυκοπένιο

E 160ε β-από-8'-καροτενάλη (C 30)

E 160στ Αιθυλεστέρας του β-από-8'-καροτενικού οξέος (C 30)
E 1 61 β Λουτεϊνη

Τρόφιμα

Μέγιστο επίπεδο

Μη αλκοολούχα αρωματισμένα ποτά και ποτά από φρούτα

100 mg/1

Σακχαρόπηκτα φρούτα και λαχανικά, Mostarda di Frutta

200 mg/kg

Γλυκά από κόκκινα φρούτα

,

200 mg/kg

Ζαχαρώδη παρασκευάσματα

300 mg/kg

Προϊόντα διακόσμησης και επικάλυψης στα τρόφιμα

500 mg/kg

Προϊόντα εκλεκτής αρτοποιίας (π.χ. διάφορα κρουασάν, μπισκότα, κέικ και γκο
φρέτες)

200 mg/kg

Παγωτά

150 mg/kg

Αρωματισμένο λυωμένο τυρί

100 mg/kg

Επιδόρπια συμπεριλαμβανομένων των αρωματισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων

150 mg/kg

Σάλτσες, αρτύματα και καρυκεύματα (π.χ. σκόνη curry, Tandoori), τουρσιά, (ενδεχομέ
νως ψιλοκομμένα), Chutney και Picalilli

500 mg/kg
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Τρόφιμα

Μέγιστο επίπεδο

Μουστάρδα

300 mg/kg

Πολτός ψαριών και καρκινοειδών

100 mg/kg

Προμαγειρευμένα καρκινοειδή

250 mg/kg

Υποκατάστατα σολομού

500 mg/kg

Surimi

500 mg/kg

Αυγά ψαριών

300 mg/kg

Καπνιστό ψάρι

100 mg/kg

«Σνακς»: αρτυμένα και ξερά μεζεδάκια με βάση την πατάτα, τα σιτηρά η το άμυλο
— αρτυμένα μεζεδάκια παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκωση

200 mg/kg

— άλλα αρτυμένα μεζεδάκια και αρτυμένοι ξηροί καρποί με περίβλημα

100 mg/kg

Βρώσιμος φλοιός τυριού και βρώσιμα περιβλήματα

οσον αρκεί

Πλήρη παρασκευάσματα για τον έλεγχο του σωματικού βάρους που προορίζονται να
αντικαταστήσουν το σύνολο της ημερήσιας πρόσληψης τροφής ή ένα επιμέρους
γεύμα

50 mg/kg

Πλήρη παρασκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής για χρήση υπό ιατρικό
έλεγχο

50 mg/kg

Υγρά διαιτητικά συμπληρώματα

100 mg/1

Στερεά διαιτητικά συμπληρώματα

300 mg/kg

Σούπες

50 mg/kg

Υποκατάστατα κρέατος και ψαριού βασισμένα σε φυτικές πρωτείνες

100 mg/kg

Οινοπνευματώδη ποτά (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με κατ'όγκο περιεκτικό
τητα σε αλκοόλη κάτω του 15% ) εκτός των αναφερομένων στο παράρτημα II ή στο
παράρτημα III

200 mg/1

Αρωματισμένοι οίνοι, αρωματισμένα ποτά με βάση τον οίνο και αρωματισμένα κοκτέιλ
αμπελοοινικών προϊόντων, όπως αναφέρονται στον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1601 /91 ,
εκτός αυτών που αναφέρονται στο παράρτημα II ή στο παράρτημα III

200 mg/1

Οίνοι από φρούτα (αφρώδεις ή μη )
Μηλίτης (εκτός του Cidre bouché) και απίτης
Αρωματισμένοι οίνοι από φρούτα, αρωματισμένος μηλίτης και απίτης

200 mg/1

