
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 16ης Δεκεμβρίου 2008

για αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται
εντός και επί των τροφίμων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου,
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και της οδηγίας 2000/13/ΕΚ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

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

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινω-
νικής Επιτροπής (1),

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 88/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου
1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
στον τομέα των αρωματικών υλών που προορίζονται να
χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα και των πρώτων υλών από τις
οποίες παρασκευάζονται (3) θα πρέπει να επικαιροποιηθεί λόγω
των τεχνικών και επιστημονικών εξελίξεων. Για λόγους
σαφήνειας και αποτελεσματικότητας, η οδηγία 88/388/ΕΟΚ
θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον παρόντα κανονισμό.

(2) Η απόφαση 88/389/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου
1988, σχετικά με την κατάρτιση, από την Επιτροπή,
καταλόγου ουσιών και πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται
για την παρασκευή αρωματικών υλών (4) προβλέπει την
κατάρτιση αυτού του καταλόγου εντός 24 μηνών από την
έκδοσή της. Η απόφαση αυτή είναι πλέον περιττή και θα πρέπει
να καταργηθεί.

(3) Η οδηγία 91/71/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 16ης Ιανουαρίου
1991, που συμπληρώνει την οδηγία 88/388/ΕΟΚ του
Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών στον τομέα των αρωματικών υλών που προορίζονται να
χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα και των πρώτων υλών από τις
οποίες παρασκευάζονται (5) καθορίζει κανόνες για την
επισήμανση των αρωματικών υλών. Οι κανόνες αυτοί
αντικαθίστανται από τον παρόντα κανονισμό και η οδηγία θα
πρέπει πλέον να καταργηθεί.

(4) Η ελεύθερη κυκλοφορία ασφαλών και υγιεινών τροφίμων είναι
θεμελιώδης πτυχή της εσωτερικής αγοράς και συμβάλλει
σημαντικά στην υγεία και την ευημερία των πολιτών και
διασφαλίζει τα κοινωνικά και οικονομικά τους συμφέροντα.

(5) Για να προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία, το πεδίο εφαρμογής
του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καλύπτει αρωματικές
ύλες, πρώτες ύλες για παρασκευή αρωματικών υλών και
τρόφιμα που περιέχουν αρωματικές ύλες. Θα πρέπει επίσης να
καλύπτει και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές
ιδιότητες που προστίθενται στα τρόφιμα με κύριο σκοπό την
πρόσδοση γεύσης και τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην
παρουσία στο τρόφιμο ορισμένων φυσικώς απαντώμενων
ανεπιθύμητων ουσιών («συστατικά τροφίμων με αρωματικές
ιδιότητες»), τις πρώτες ύλες τους και τα τρόφιμα που τις
εμπεριέχουν.

(6) Τα ακατέργαστα τρόφιμα, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε
καμία διαδικασία επεξεργασίας και τα μη σύνθετα τρόφιμα
όπως καρυκεύματα, βότανα, τέια και αφεψήματα (π.χ. τσάι από
φρούτα ή από βότανα) καθώς και τα μείγματα καρυκευμάτων
ή/και βοτάνων, τα μείγματα τεΐου και τα μείγματα για
αφεψήματα, εφόσον καταναλώνονται υπ’ αυτή τη μορφή ή/και
δεν προστίθενται στα τρόφιμα, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ-
μογής του παρόντος κανονισμού.

(7) Οι αρωματικές ύλες χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν ή να
τροποποιήσουν την οσμή και/ή τη γεύση των τροφίμων προς
όφελος του καταναλωτή. Οι αρωματικές ύλες και τα συστα-
τικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες θα πρέπει να μπορούν
να χρησιμοποιούνται μόνο εάν πληρούν τα κριτήρια του
παρόντος κανονισμού. Θα 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, θα πρέπει να
δίνεται προσοχή στο εάν από τη χρήση ορισμένων αρωματικών
υλών θα μπορούσαν να υπάρχουν αρνητικές συνέπειες για
ευάλωτες ομάδες. 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. Οι
αρωματικές ύλες δεν θα πρέπει, ιδίως, να χρησιμοποιούνται
κατά τρόπο παραπλανητικό για τον καταναλωτή σχετικά με
θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων 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 κοινωνικές,
οικονομικές, παραδοσιακές, δεοντολογικές και περιβαλλο-
ντικές, η αρχή της προφύλαξης καθώς και κατά πόσον είναι
εφικτή η διενέργεια ελέγχων.

(1) ΕΕ C 168 της 20.7.2007, σ. 34.
(2) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουλίου 2007 (δεν
δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα), Κοινή θέση του
Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2008 (ΕΕ C 111 E της 6.5.2008, σ. 46)
και Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2008 (δεν
δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα). Απόφαση του Συμβουλίου
της 18ης Νοεμβρίου 2008.

(3) ΕΕ L 184 της 15.7.1988, σ. 61.
(4) ΕΕ L 184 της 15.7.1988, σ. 67.
(5) ΕΕ L 42 της 15.2.1991, σ. 25.
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(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 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 (1) έχουν εκδώσει
γνωμοδοτήσεις για μια σειρά ουσιών που απαντώνται εκ
φύσεως σε πρώτες ύλες αρωματικών υλών και συστατικών
τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που, σύμφωνα με την Επι-
τροπή Εμπειρογνωμόνων για τις Αρωματικές Ουσίες του
Συμβουλίου της Ευρώπης, εμπνέουν τοξικολογικές ανησυχίες.
Ουσίες για τις οποίες οι τοξικολογικές ανησυχίες έχουν επιβε-
βαιωθεί από την Επιστημονική Επιτροπή Τροφίμων θα πρέπει
να θεωρούνται ανεπιθύμητες ουσίες που δεν θα πρέπει να
προστίθενται ως τέτοιες στα τρόφιμα.

(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 συστα-
τικά τροφίμων. Θα πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλα ανώτατα
επίπεδα για την παρουσία αυτών των ανεπιθύμητων ουσιών σε
τρόφιμα που 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.

(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. Σε περίπτωση που
επιπρόσθετες φυσικώς απαντώμενες ανεπιθύμητες ουσίες
εμπνέουν ανησυχία για την υγεία των καταναλωτών θα πρέπει
να ορίζονται ανώτατα επίπεδα με βάση γνωμοδότηση της Αρχ-
ής. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να οργανώνουν ελέγχους βάσει
επικινδυνότητας 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 (2). Οι παραγωγοί τροφίμων
είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν υπόψη την παρουσία αυτών
των ουσιών όταν χρησιμοποιούν συστατικά τροφίμων με αρω-
ματικές ιδιότητες ή/και αρωματικές ύλες για την παρασκευή
όλων των τροφίμων προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι δεν
διατίθενται στην αγορά τρόφιμα που δεν είναι ασφαλή.

(11) Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις σε κοινοτικό επίπεδο ώστε
να απαγορεύεται ή να περιορίζεται η χρήση ορισμένων υλών
φυτικής, ζωικής, μικροβιακής ή ανόργανης προέλευσης που
δημιουργούν ανησυχίες για την ανθρώπινη υγεία, στην

παρασκευή αρωματικών υλών και συστατικών τροφίμων με
αρωματικές ιδιότητες καθώς και στις εφαρμογές τους στην
παραγωγή τροφίμων.

(12) Θα πρέπει να διενεργείται εκτίμηση επικινδυνότητας από την
Αρχή.

(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. 1331/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση
ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για πρόσθετα τροφίμων, ένζυμα
τροφίμων και αρωματικές ύλες τροφίμων (3).

(14) Οι αρωματικές ουσίες είναι καθορισμένες χημικές ουσίες, οι
οποίες περιλαμβάνουν τις αρωματικές ουσίες που λαμβάνονται
με χημική σύνθεση ή που απομονώνονται με τη χρήση χημικών
διαδικασιών, καθώς και φυσικές αρωματικές ουσίες. Βρίσκεται
σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα αξιολόγησης αρωματικών ουσιών,
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2232/96 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
28ης Οκτωβρίου 1996, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικής
διαδικασίας για τις αρωματικές ουσίες που χρησιμοποιούνται
ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν εντός ή επί των
τροφίμων (4). Σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, εντός πέντε
ετών από την έγκριση αυτού του προγράμματος, θα πρέπει να
εγκριθεί ένας κατάλογος αρωματικών ουσιών. Θα πρέπει να
οριστεί νέα προθεσμία για την έγκριση αυτού του καταλόγου.
Ο κατάλογος αυτός θα προταθεί για ενσωμάτωση στον
κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008.

(15) Τα αρωματικά παρασκευάσματα είναι αρωματικές ύλες διαφο-
ρετικές από τις καθορισμένες χημικές ουσίες που λαμβάνονται
από ύλες φυτικής, ζωικής ή μικροβιακής προέλευσης με
κατάλληλες φυσικές, ενζυμικές ή μικροβιολογικές μεθόδους,
είτε ως έχουν είτε αφού υποστούν επεξεργασία, για την
ανθρώπινη κατανάλωση. Τα αρωματικά παρασκευάσματα που
παράγονται από τρόφιμα δεν χρειάζεται να υποβάλλονται σε
διαδικασία αξιολόγησης ή έγκρισης για χρήση στα τρόφιμα,
εκτός αν υπάρχει αμφιβολία όσον αφορά την ασφάλειά τους.
Ωστόσο, η ασφάλεια των αρωματικών παρασκευασμάτων που
παράγονται από μη εδώδιμες ύλες θα πρέπει να αξιολογείται
και να εγκρίνεται.

(16) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ορίζει ως τρόφιμο κάθε
ουσία ή προϊόν, είτε έχει υποστεί πλήρη ή μερική επεξεργασία
είτε όχι, που προορίζεται για βρώση από τον άνθρωπο ή
αναμένεται ευλόγως ότι θα χρησιμεύσει για τον σκοπό αυτόν.
Οι ύλες φυτικής, ζωικής ή μικροβιακής προέλευσης, για τις
οποίες μπορεί να αποδειχθεί επαρκώς ότι χρησιμοποιούνται
μέχρι τώρα για την παρασκευή αρωματικών υλών, θεωρούνται
για το σκοπό αυτό εδώδιμες ύλες, ακόμη και αν ορισμένες από
αυτές τις πρώτες ύλες, όπως το ροδόξυλο και τα φύλλα
φράουλας, ενδεχομένως να μην έχουν χρησιμοποιηθεί αυτές
καθεαυτές ως τρόφιμα. Οι ύλες αυτές δεν χρειάζεται να
αξιολογούνται.

(1) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1. Διορθωμένο κείμενο στην ΕΕ L 191 της
28.5.2004, σ. 1.

(3) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
(4) ΕΕ L 299 της 23.11.1996, σ. 1.
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(17) Ομοίως, οι αρωματικές ύλες θερμικής επεξεργασίας που
παράγονται από τρόφιμο υπό συγκεκριμένες συνθήκες δεν
χρειάζεται να υποβάλλονται σε διαδικασία αξιολόγησης ή
έγκρισης για χρήση εντός ή επί τροφίμων, εκτός αν υπάρχει
αμφιβολία όσον αφορά την ασφάλειά τους. Ωστόσο, η
ασφάλεια των αρωματικών υλών θερμικής επεξεργασίας που
παράγονται από μη εδώδιμες ύλες ή δεν συμμορφώνονται με
ορισμένους όρους παραγωγής θα πρέπει να αξιολογείται και
να εγκρίνεται.

(18) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2065/2003 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμβρίου 2003,
για τα αρτύματα καπνιστών τροφίμων που χρησιμοποιούνται ή
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μέσα ή πάνω στα τρόφιμα (1),
ορίζει διαδικασία για την αξιολόγηση της ασφάλειας και την
έγκριση αρτυμάτων καπνιστών τροφίμων και αποσκοπεί στην
κατάρτιση ενός καταλόγου πρωτογενών συμπυκνωμάτων
καπνού και πρωτογενών κλασμάτων πίσσας, των οποίων η χρήση
εγκρίνεται αποκλείοντας όλα τα άλλα.

(19) Οι πρόδρομες αρωματικές ύλες όπως οι υδατάνθρακες, τα
ολιγοπεπτίδια και τα αμινοξέα προσδίδουν γεύση σε τρόφιμα
με χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια
της επεξεργασίας του τροφίμου. Οι πρόδρομες αρωματικές
ύλες που παράγονται από εδώδιμες ύλες δεν χρειάζεται να
υποβάλλονται σε διαδικασία αξιολόγησης ή έγκρισης για
χρήση στα τρόφιμα, εκτός αν υπάρχει αμφιβολία όσον αφορά
την ασφάλειά τους. Ωστόσο, η ασφάλεια πρόδρομων
αρωματικών υλών που παράγονται από μη εδώδιμες ύλες θα
πρέπει να αξιολογείται και να εγκρίνεται.

(20) Άλλες αρωματικές ύλες που δεν εμπίπτουν στους ορισμούς
των προαναφερόμενων αρωματικών υλών μπορούν να
χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων αφού
υποβληθούν σε διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης.
Παραδείγματα μπορεί να είναι οι αρωματικές ύλες που
λαμβάνονται από τη θέρμανση ελαίου ή λίπους για πολύ μικρό
χρονικό διάστημα σε εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία, δίνοντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο γεύση τροφίμων ψημένων στη σχάρα.

(21) Οι ύλες φυτικής, ζωικής, μικροβιακής ή ανόργανης
προέλευσης, εκτός των τροφίμων, μπορούν να εγκρίνονται για
την παρασκευή αρωματικών υλών μόνο ύστερα από επιστημο-
νική αξιολόγηση της ασφάλειάς τους. Ενδέχεται να χρειάζεται
η έγκριση χρήσης ορισμένων μόνο μερών της ύλης ή ο καθο-
ρισμός όρων χρήσης.

(22) Οι αρωματικές ύλες μπορούν να περιέχουν πρόσθετα τροφίμων
που επιτρέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
16ης Δεκεμβρίου 2008, για τα πρόσθετα τροφίμων (2) ή/και
άλλα συστατικά τροφίμων για τεχνολογικούς σκοπούς όπως
για την αποθήκευσή τους, την τυποποίηση, την αραίωση ή τη
διάλυση και τη σταθεροποίηση.

(23) Μια αρωματική ύλη ή μια πρώτη ύλη που εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα
τρόφιμα και ζωοτροφές (3) θα πρέπει να εγκρίνεται σύμφωνα με
τον ανωτέρω κανονισμό καθώς και δυνάμει του παρόντος
κανονισμού.

(24) Οι αρωματικές ύλες εξακολουθούν να υπόκεινται στις γενικές
υποχρεώσεις επισήμανσης, που προβλέπονται στην οδηγία
2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την
παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων (4) και, κατά
περίπτωση, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου
2003, για την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση των γενε-
τικώς τροποποιημένων οργανισμών καθώς και την
ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από
γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (5). Επίσης, στον
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να περιέχονται ειδικές διατάξεις
για την επισήμανση αρωματικών υλών που πωλούνται ως
τέτοια στον παρασκευαστή ή στον τελικό καταναλωτή.

(25) Οι αρωματικές ουσίες ή τα αρωματικά παρασκευάσματα θα
πρέπει να επισημαίνονται ως «φυσικές/-ά» μόνο αν ικανοποιούν
ορισμένα κριτήρια που εξασφαλίζουν τη μη παραπλάνηση των
καταναλωτών.

(26) Ειδικές απαιτήσεις πληροφόρησης θα πρέπει να εξασφαλίζουν
τη μη παραπλάνηση των καταναλωτών όσον αφορά την πρώτη
ύλη που χρησιμοποιείται για την παρασκευή φυσικών
αρωματικών υλών. Συγκεκριμένα, εάν χρησιμοποιείται ο όρος
«φυσική» για να περιγράψει μια γεύση, τα χρησιμοποιούμενα
αρωματικά συστατικά θα πρέπει να έχουν εξ ολοκλήρου
φυσική προέλευση. Επιπλέον, θα πρέπει να επισημαίνεται η
πρώτη ύλη των αρωματικών υλών, εκτός εάν οι αναφερόμενες
πρώτες ύλες δεν θα αναγνωρίζονταν στο άρωμα ή τη γεύση
των τροφίμων. Εάν αναφέρεται πηγή, τουλάχιστον το 95 %
του αρωματικού συστατικού θα πρέπει να λαμβάνεται από την
αναφερόμενη ύλη. Επειδή η χρήση αρωματικών υλών δεν
πρέπει να παραπλανά τον καταναλωτή, το άλλο μέγιστο
ποσοστό 5 % μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον για τυποποίηση
ή, π.χ., για να τονίζεται η φρεσκάδα, η δριμύτητα, η ωριμότητα,
το χρώμα κ.λπ. της αρωματικής ύλης. Όταν λιγότερο από
95 % του αρωματικού συστατικού που έχει χρησιμοποιηθεί
προέρχεται από την αναφερόμενη πηγή και η γεύση της πηγής
είναι ακόμα αναγνωρίσιμη, η πηγή θα πρέπει να αναγράφεται
με την αναφορά ότι έχουν προστεθεί και άλλες φυσικές αρω-
ματικές ύλες π.χ. εκχύλισμα κακάο στο οποίο έχουν προστεθεί
άλλες φυσικές αρωματικές ύλες για να δώσουν έναν τόνο
μπανάνας.

(27) Οι καταναλωτές θα πρέπει να πληροφορούνται αν η καπνιστή
γεύση ενός συγκεκριμένου τροφίμου οφείλεται στην προσθήκη
αρτύματος καπνιστών τροφίμων. Σύμφωνα με την οδηγία
2000/13/ΕΚ, η επισήμανση δεν θα πρέπει να δημιουργεί
σύγχυση στον καταναλωτή για το κατά πόσον το προϊόν έχει
καπνιστεί συμβατικά με φρέσκο καπνό ή έχει υποστεί
επεξεργασία με αρτύματα καπνιστών τροφίμων. Η οδηγία
2000/13/ΕΚ θα πρέπει να προσαρμοστεί στους ορισμούς των
αρωματικών υλών, των αρτυμάτων καπνιστών τροφίμων και
στον όρο «φυσικό» για την περιγραφή αρωματικών υλών οι
οποίες περιέχονται στον παρόντα κανονισμό.

(1) ΕΕ L 309 της 26.11.2003, σ. 1.
(2) Βλέπε σελίδα 16 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
(3) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.

(4) ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29.
(5) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 24.
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(28) Για την αξιολόγηση της ασφάλειας των αρωματικών ουσιών
όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία, οι πληροφορίες σχετικά με
την κατανάλωση και τη χρήση αρωματικών ουσιών έχουν απο-
φασιστική σημασία. Θα πρέπει λοιπόν να ελέγχονται τακτικά οι
ποσότητες αρωματικών ουσιών που προστίθενται σε τρόφιμα.

(29) Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή του παρόντος
κανονισμού θα πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την
απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου
1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).

(30) Η Επιτροπή θα πρέπει ιδίως να εξουσιοδοτηθεί να τροποποιεί
τα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού και να θεσπίζει τα
κατάλληλα μεταβατικά μέτρα για την κατάρτιση του κοινοτι-
κού καταλόγου. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής
εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων
διά συμπληρώσεώς του με νέα μη ουσιώδη στοιχεία,
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο
που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(31) Όταν, για λόγους επιτακτικής ανάγκης, δεν μπορούν να
τηρηθούν οι κανονικές προθεσμίες για την κανονιστική
διαδικασία με έλεγχο, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση
να εφαρμόσει τη διαδικασία επείγουσας ανάγκης του
άρθρου 5α, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ για
την έγκριση των μέτρων που περιγράφονται στο άρθρο 8,
παράγραφος 2, και τις τροποποιήσεις των παραρτημάτων ΙΙ
έως V του παρόντος κανονισμού.

(32) Τα παραρτήματα ΙΙ έως V του παρόντος κανονισμού θα πρέπει
να προσαρμόζονται δεόντως στην επιστημονική και τεχνική
πρόοδο, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που παρέχουν
οι παραγωγοί και οι χρήστες των αρωματικών υλών ή/και ως
αποτέλεσμα της παρακολούθησης και των ελέγχων των κρατών
μελών.

(33) Για την ανάπτυξη και την επικαιροποίηση της κοινοτικής
νομοθεσίας για τις αρωματικές ύλες, κατά τρόπο αναλογικό
και αποτελεσματικό, είναι αναγκαία η συλλογή στοιχείων, η
ανταλλαγή πληροφοριών και ο συντονισμός της εργασίας
μεταξύ των κρατών μελών. Για το σκοπό αυτόν, μπορεί να είναι
χρήσιμη η διεξαγωγή μελετών για την εξέταση ειδικών θεμάτων
με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
Ενδείκνυται η χρηματοδότηση τέτοιων μελετών από την
Κοινότητα, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής διαδικασίας. Η
χρηματοδότηση των μέτρων αυτών καλύπτεται από τον κανο-
νισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

(34) Έως ότου καταρτιστεί ο κοινοτικός κατάλογος, θα πρέπει να
υπάρξει πρόβλεψη για την αξιολόγηση και την έγκριση
αρωματικών ουσιών που δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα
αξιολόγησης που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 2232/96. Χρειάζεται λοιπόν ένα μεταβατικό καθεστώς.
Στο πλαίσιο του καθεστώτος αυτού, οι εν λόγω αρωματικές
ουσίες θα πρέπει να αξιολογούνται και να εγκρίνονται με τη
διαδικασία που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1331/2008. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ισχύουν οι χρονικές
περίοδοι που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό για την
υιοθέτηση γνωμοδότησης εκ μέρους της Αρχής καθώς και για

την υποβολή από την Επιτροπή σχεδίου κανονισμού για την
επικαιροποίηση του κοινοτικού καταλόγου προς τη Μόνιμη
Επιτροπή για την Τροφική Αλυσίδα και την Υγεία των Ζώων,
αφού θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στο υπό εξέλιξη
πρόγραμμα αξιολόγησης.

(35) Επειδή ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η θέσπιση
κοινοτικών κανόνων για τη χρήση αρωματικών υλών και
ορισμένων συστατικών τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες στα
τρόφιμα, είναι αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη
μέλη και μπορεί συνεπώς, για λόγους ομοιομορφίας της
αγοράς και επίτευξης υψηλού επιπέδου προστασίας των
καταναλωτών, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η
Κοινότητα μπορεί να εγκρίνει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της
επικουρικότητας, που θεσπίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης.
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, του ιδίου άρθρου,
ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την
επίτευξη αυτού του στόχου.

(36) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, της
10ης Ιουνίου 1991, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχε-
τικά με τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των
αρωματισμένων οίνων, των αρωματισμένων ποτών με βάση τον
οίνο και των αρωματισμένων κοκτέιλ αμπελοοινικών
προϊόντων (2) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με τον ορισμό, την περι-
γραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία
των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών (3) θα
πρέπει να προσαρμοστούν σε ορισμένους νέους ορισμούς που
θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(37) Οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91, (ΕΚ) αριθ. 2232/96
και (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και η οδηγία 2000/13/ΕΚ θα πρέπει
να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τις αρωματικές ύλες και τα
συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες για χρήση εντός και επί
των τροφίμων, με στόχο να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα
υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και υψηλό επίπεδο
προστασίας των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας
των συμφερόντων των καταναλωτών και συμπεριλαμβανομένων των
θεμιτών πρακτικών στο εμπόριο τροφίμων, και λαμβανομένης υπόψη,
όταν κρίνεται απαραίτητο, της προστασίας του περιβάλλοντος.

(1) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(2) ΕΕ L 149 της 14.6.1991, σ. 1.
(3) ΕΕ L 39 της 13.2.2008, σ. 16.
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Για τους σκοπούς αυτούς, ο παρών κανονισμός προβλέπει:

α) κοινοτικό κατάλογο αρωματικών υλών και πρώτων υλών
εγκεκριμένων για χρήση εντός και επί των τροφίμων, που
παρατίθεται στο παράρτημα Ι (στο εξής «ο κοινοτικός
κατάλογος»),

β) όρους χρήσης αρωματικών υλών και συστατικών τροφίμων με
αρωματικές ιδιότητες εντός και επί των τροφίμων,

γ) κανόνες επισήμανσης των αρωματικών υλών.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για τα ακόλουθα:

α) αρωματικές ύλες που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να
χρησιμοποιηθούν εντός και επί των τροφίμων, με την επιφύλαξη
ειδικότερων διατάξεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 2065/2003,

β) συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες,

γ) τρόφιμα που περιέχουν αρωματικές ύλες ή/και συστατικά
τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες,

δ) πρώτες ύλες για αρωματικές ύλες ή/και πρώτες ύλες για συστα-
τικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες.

2. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για τα ακόλουθα:

α) ουσίες με αποκλειστικά γλυκιά, ξινή ή αλμυρή γεύση,

β) ωμά τρόφιμα,

γ) μη σύνθετα τρόφιμα και μείγματα όπως είναι τα φρέσκα,
αποξηραμένα ή κατεψυγμένα καρυκεύματα ή/και βότανα,
μείγματα τεΐου και μείγματα για αφεψήματα ως έχουν εφόσον
δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ως συστατικά τροφίμων.

Άρθρο 3

Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορι-
σμοί που θεσπίζονται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 178/2002
και 1829/2003.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν επίσης οι
ακόλουθοι ορισμοί:

α) «αρωματικές ύλες»: προϊόντα που:

i) δεν προορίζονται για κατανάλωση ως έχουν και τα οποία
προστίθενται σε τρόφιμα ώστε να προσδώσουν ή να
μεταβάλουν το άρωμα ή/και τη γεύση,

ii) έχουν παρασκευαστεί ή αποτελούνται από τις ακόλουθες
κατηγορίες: αρωματικές ουσίες, αρωματικά παρασκευάσματα,
αρωματικές ύλες θερμικής επεξεργασίας, αρτύματα
καπνιστών τροφίμων, πρόδρομες αρωματικές ύλες ή άλλες
αρωματικές ύλες ή μείγματα αυτών,

β) «αρωματική ουσία»: καθορισμένη χημική ουσία με αρωματικές
ιδιότητες,

γ) «φυσική αρωματική ουσία»: αρωματική ουσία που λαμβάνεται
από κατάλληλες φυσικές, ενζυμικές ή μικροβιακές διεργασίες
από ύλη φυτικής, ζωικής ή μικροβιακής προέλευσης, είτε σε πρω-
τογενή κατάσταση είτε μετά από επεξεργασία για ανθρώπινη
κατανάλωση από μια ή περισσότερες από τις παραδοσιακές
διαδικασίες παρασκευής τροφίμων που παρατίθενται στο
παράρτημα II. Οι φυσικές αρωματικές ουσίες είναι ουσίες που
απαντώνται φυσικώς και έχουν εντοπιστεί στη φύση,

δ) «αρωματικό παρασκεύασμα»: προϊόν, πλην αρωματικών ουσιών,
που λαμβάνεται από:

i) τρόφιμο με κατάλληλες φυσικές, ενζυμικές ή μικροβιακές
διεργασίες, είτε σε πρωτογενή κατάσταση είτε μετά από
επεξεργασία για ανθρώπινη κατανάλωση, με μια ή
περισσότερες από τις παραδοσιακές μεθόδους παρασκευής
τροφίμων που παρατίθενται στο παράρτημα II,

ή/και

ii) ύλη φυτικής, ζωικής ή μικροβιακής προέλευσης, πλην των
τροφίμων, με κατάλληλες φυσικές, ενζυμικές ή μικροβιακές
διεργασίες, υπό την προϋπόθεση ότι η ύλη λαμβάνεται ως
έχει ή παρασκευάζεται με μια ή περισσότερες από τις παρα-
δοσιακές μεθόδους παρασκευής τροφίμων που παρατίθενται
στο παράρτημα ΙΙ.

ε) «αρωματική ύλη θερμικής επεξεργασίας», προϊόν που λαμβάνεται
ύστερα από θερμική επεξεργασία από μείγμα συστατικών που δεν
έχουν αναγκαστικά αρωματικές ιδιότητες και από τα οποία ένα
τουλάχιστον περιέχει άζωτο (αμινική ομάδα) και ένα άλλο είναι
ανάγον σάκχαρο∙ τα συστατικά για την παρασκευή αρωματικών
υλών θερμικής επεξεργασίας μπορεί να είναι:

i) τρόφιμο,

ή/και

ii) πρώτη ύλη πλην τροφίμου,

στ) «άρτυμα καπνιστών τροφίμων», προϊόν που λαμβάνεται με
κλασματοποίηση και καθαρισμό συμπυκνωμένου καπνού
δημιουργώντας πρωτογενή συμπυκνώματα καπνού, πρωτογενή
κλάσματα πίσσας ή/και παράγωγα αρτυμάτων καπνιστών
τροφίμων, όπως ορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 4 του
άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/2003,
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ζ) «πρόδρομη αρωματική ύλη», προϊόν, που δεν έχει αναγκαστικά
αρωματικές ιδιότητες, που προστίθεται σκοπίμως σε τρόφιμο με
μοναδικό σκοπό την πρόσδοση γεύσης, με διάσπαση ή αντίδραση
με άλλα συστατικά κατά την επεξεργασία τροφίμου μπορεί να
λαμβάνεται από:

i) τρόφιμο,

ή/και

ii) πρώτη ύλη πλην τροφίμου,

η) «άλλη αρωματική ύλη»: αρωματική ύλη που προστίθεται ή
προορίζεται να προστεθεί σε τρόφιμο με σκοπό να προσδώσει
άρωμα ή/και γεύση και το οποίο δεν εμπίπτει στους ορισμούς β)
έως ζ),

θ) «συστατικό τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες», συστατικό
τροφίμων πλην των αρωματικών υλών, το οποίο μπορεί να προ-
στεθεί σε τρόφιμο με κύριο σκοπό την πρόσδοση γεύσης σε αυτό
ή την τροποποίηση της γεύσης του και το οποίο συμβάλλει
σημαντικά στην παρουσία στο τρόφιμο ορισμένων φυσικώς
απαντώμενων ανεπιθύμητων ουσιών,

ι) «πρώτη ύλη»: ύλη φυτικής, ζωικής, μικροβιακής ή ανόργανης
προέλευσης από την οποία παρασκευάζονται αρωματικές ύλες ή
συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες μπορεί να είναι:

i) τρόφιμο,

ή

ii) πρώτη ύλη πλην τροφίμου,

ια) «κατάλληλη φυσική διεργασία», φυσική διεργασία που δεν τρο-
ποποιεί σκοπίμως τη χημική φύση των συστατικών μιας αρωμα-
τικής ύλης, με την επιφύλαξη της καταγραφής παραδοσιακών
μεθόδων παρασκευής τροφίμων στο παράρτημα II, και δεν
συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, τη χρήση οξυγόνου σε διεγερμένη
κατάσταση (singlet), όζοντος, ανόργανων καταλυτών, μετάλλων
— καταλυτών, οργανομεταλλικών ενώσεων ή/και υπεριώδους
ακτινοβολίας.

3. Για τους σκοπούς των ορισμών που παρατίθενται στην
παράγραφο 2, σημεία δ), ε), ζ) και ι), οι πρώτες ύλες για τις οποίες
υπάρχουν μέχρι στιγμής σημαντικές ενδείξεις χρήσης για την παρα-
σκευή αρωματικών υλών, θεωρούνται τρόφιμα για τους σκοπούς του
παρόντος κανονισμού.

4. Οι αρωματικές ύλες είναι δυνατόν να περιέχουν πρόσθετα
τροφίμων που επιτρέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008
ή/και άλλα συστατικά τροφίμων που ενσωματώνονται για τεχνολογι-
κούς σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

Άρθρο 4

Γενικοί όροι χρήσης αρωματικών υλών ή συστατικών
τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες

Εντός και επί των τροφίμων επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον
αρωματικές ύλες ή συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που
ικανοποιούν τους ακόλουθους όρους:

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

β) η χρήση τους δεν παραπλανά τον καταναλωτή.

Άρθρο 5

Απαγόρευση αρωματικών υλών ή/και τροφίμων που δεν είναι
σύμφωνες (-α) με τον παρόντα κανονισμό

Δεν επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά αρωματική ύλη, ή τρόφιμο
που περιέχει αυτήν την αρωματική ύλη ή/και συστατικό τροφίμων με
αρωματικές ιδιότητες εάν η χρήση τους δεν είναι σύμφωνη με τον
παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 6

Παρουσία ορισμένων ουσιών

1. Οι ουσίες που απαριθμούνται στο Μέρος Α του παραρτήματος
ΙΙΙ δεν επιτρέπεται να προστίθενται ως έχουν σε τρόφιμα.

2. Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008, 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 αρωμα-
τικές 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 διαφορε-
τικά. 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 οδηγίες που αναγράφονται στην
επισήμανση, λαμβάνοντας υπόψη τον ελάχιστο συντελεστή αραίωσης.

3. Λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή της παραγράφου 2
μπορούν να θεσπίζονται με την κανονιστική διαδικασία του
άρθρου 21, παράγραφος 2, ύστερα από γνωμοδότηση της
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (εφεξής «της
Αρχής»), εφόσον είναι απαραίτητο.
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Άρθρο 7

Χρήση ορισμένων πρώτων υλών

1. Οι πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο Μέρος Α του
παραρτήματος IV δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στην παρα-
σκευή αρωματικών υλών ή/και συστατικών τροφίμων με αρωματικές
ιδιότητες.

2. Οι αρωματικές ύλες ή/και τα συστατικά τροφίμων με αρωμα-
τικές ιδιότητες που παρασκευάζονται από πρώτες ύλες που
απαριθμούνται στο Μέρος Β του παραρτήματος IV μπορούν να
χρησιμοποιούνται μόνον υπό τους όρους που αναφέρονται στο εν
λόγω παράρτημα.

Άρθρο 8

Αρωματικές ύλες ή/και τα συστατικά τροφίμων με
αρωματικές ιδιότητες για τα οποία δεν απαιτείται αξιολόγηση

και έγκριση

1. Οι ακόλουθες αρωματικές ύλες ή/και τα συστατικά τροφίμων με
αρωματικές ιδιότητες επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται εντός και επί
των τροφίμων χωρίς αξιολόγηση και έγκριση δυνάμει του παρόντος
κανονισμού, υπό τον όρο ότι συμμορφώνονται με το άρθρο 4:

α) αρωματικά παρασκευάσματα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3,
παράγραφος 2, στοιχείο δ), σημείο (i),

β) αρωματικές ύλες θερμικής επεξεργασίας οι οποίες αναφέρονται
στο άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο ε), σημείο (i) και οι οποίες
τηρούν τους όρους παρασκευής αρωματικών υλών θερμικής
επεξεργασίας και τα ανώτατα επίπεδα για την παρουσία
ορισμένων ουσιών σε αρωματικές ύλες θερμικής επεξεργασίας
που ορίζονται στο παράρτημα V,

γ) πρόδρομες αρωματικές ύλες που αναφέρονται στο άρθρο 3,
παράγραφος 2, στοιχείο ζ), σημείο (i),

δ) συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, αν η Επιτροπή, ένα
κράτος μέλος ή η Αρχή εκφράσουν αμφιβολίες όσον αφορά την
ασφάλεια μιας αρωματικής ύλης ή συστατικού τροφίμων με αρωμα-
τικές ιδιότητες που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Αρχή διενεργεί
εκτίμηση επικινδυνότητας αυτής της αρωματικής ύλης ή συστατικού
τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες. Στην περίπτωση αυτήν,
εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών τα άρθρα 4, 5 και 6 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008. Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή
θεσπίζει, ύστερα από γνωμοδότηση της Αρχής, μέτρα τα οποία
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος
κανονισμού, μεταξύ άλλων διά συμπληρώσεώς του, με την κανονι-
στική διαδικασία με έλεγχο που ορίζεται στο άρθρο 21,
παράγραφος 3. Τα μέτρα αυτά καταχωρούνται στα παραρτήματα III,
IV ή/και V κατά περίπτωση. Για λόγους επιτακτικής ανάγκης, η Επι-
τροπή μπορεί να εφαρμόζει την επείγουσα διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 21, παράγραφος 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ
ΥΛΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΝΤΟΣ Ή ΕΠΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 9

Αρωματικές ύλες και πρώτες ύλες για τις οποίες απαιτείται
αξιολόγηση και έγκριση

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται:

α) στις αρωματικές ουσίες,

β) στα αρωματικά παρασκευάσματα που αναφέρονται στο άρθρο 3,
παράγραφος 2, στοιχείο δ), σημείο (ii),

γ) στις αρωματικές ύλες θερμικής επεξεργασίας που λαμβάνονται
από τη θέρμανση συστατικών που εμπίπτουν μερικώς ή ολικώς
στο άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο ε), σημείο (ii) ή/και για τα
οποία δεν πληρούνται οι όροι παρασκευής αρωματικών υλών
θερμικής επεξεργασίας ή/και τα ανώτατα επίπεδα για ορισμένες
ανεπιθύμητες ουσίες που καθορίζονται στο παράρτημα V,

δ) στις πρόδρομες αρωματικές ύλες που αναφέρονται στο άρθρο 3,
παράγραφος 2, στοιχείο ζ), σημείο (ii),

ε) στις άλλες αρωματικές ύλες που αναφέρονται στο άρθρο 3,
παράγραφος 2, στοιχείο η),

στ) στις πρώτες ύλες πλην τροφίμων που αναφέρονται στο άρθρο 3,
παράγραφος 2, στοιχείο ι), σημείο (ii).

Άρθρο 10

Κοινοτικός κατάλογος αρωματικών υλών και πρώτων υλών

Από τις αρωματικές ύλες και τις πρώτες ύλες που αναφέρονται στο
άρθρο 9, μόνο αυτές που περιλαμβάνονται στον κοινοτικό κατάλογο
επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά ως έχουν και να
χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων υπό τους όρους χρήσης
που καθορίζονται σε αυτόν, όπου εφαρμόζεται.

Άρθρο 11

Καταχώριση αρωματικών υλών και πρώτων υλών στον
κοινοτικό κατάλογο

1. Μια αρωματική ύλη ή πρώτη ύλη μπορεί να συμπεριληφθεί στον
κοινοτικό κατάλογο, με τη διαδικασία που ορίζεται στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1331/2008, μόνο αν συμμορφώνεται με τους όρους που
προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού.

2. Στην εγγραφή μιας αρωματικής ύλης ή πρώτης ύλης στον κοι-
νοτικό κατάλογο ορίζονται:

α) η ταυτοποίηση της εγκεκριμένης αρωματικής ύλης ή της πρώτης
ύλης,

β) εφόσον απαιτείται, οι όροι υπό τους οποίους επιτρέπεται να
χρησιμοποιείται η αρωματική ύλη
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3. Ο κοινοτικός κατάλογος τροποποιείται με τη διαδικασία που
αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1331/2008.

Άρθρο 12

Αρωματικές ύλες ή πρώτες ύλες που υπάγονται στο πεδίο
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003

1. Οι αρωματικές ύλες ή πρώτες ύλες που υπάγονται στο πεδίο
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 μπορούν να
συμπεριλαμβάνονται στον κοινοτικό κατάλογο του παραρτήματος Ι
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό μόνον εφόσον καλύπτονται από
έγκριση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003.

2. Όταν μια αρωματική ύλη, που περιλαμβάνεται ήδη στον κοινο-
τικό κατάλογο, παράγεται από διαφορετική πηγή που εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, δεν θα
απαιτεί νέα έγκριση δυνάμει του παρόντος κανονισμού, στο βαθμό
που η νέα πηγή καλύπτεται από έγκριση σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και η αρωματική ύλη συμμορφώνεται προς τις
προδιαγραφές που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 13

Ερμηνευτικές αποφάσεις

Εφόσον απαιτείται, μπορεί να αποφασίζεται με την κανονιστική
διαδικασία του άρθρου 21, παράγραφος 2:

α) κατά πόσον μια δεδομένη ουσία ή μείγμα ουσιών, ύλη ή είδος
τροφίμου εμπίπτει στις κατηγορίες του άρθρου 2, παράγραφος 1,

β) σε ποια συγκεκριμένη κατηγορία που ορίζεται στο άρθρο 3,
παράγραφος 2, στοιχεία β) έως ι) ανήκει μια δεδομένη ουσία.

γ) κατά πόσον ένα συγκεκριμένο προϊόν ανήκει σε μια από τις
κατηγορίες τροφίμων ή είναι τρόφιμο που αναφέρεται στο
παράρτημα Ι ή στο παράρτημα ΙΙΙ, Μέρος Β.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Άρθρο 14

Επισήμανση αρωματικών υλών που δεν προορίζονται για
πώληση στον τελικό καταναλωτή

1. Αρωματικές ύλες που δεν προορίζονται για πώληση στον τελικό
καταναλωτή επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά μόνο με την
επισήμανση που προβλέπεται στα άρθρα 15 και 16, η οποία πρέπει να
είναι ευδιάκριτη, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη. Οι πληροφορίες που
προβλέπονται στο άρθρο 15 πρέπει να αναγράφονται σε γλώσσα
εύκολα κατανοητή από τους αγοραστές.

2. Το κράτος μέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται το προϊόν,
μπορεί, σύμφωνα με τη συνθήκη, να ορίζει ότι, εντός της επικράτειάς
του, οι πληροφορίες που προβλέπει το άρθρο 15 πρέπει να παρέχονται
σε μια ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας,
προσδιοριζόμενες από το εν λόγω κράτος μέλος. Η παρούσα διάταξη
δεν αποκλείει τη δυνατότητα αναγραφής των πληροφοριών σε
περισσότερες γλώσσες.

Άρθρο 15

Γενικές απαιτήσεις επισήμανσης για αρωματικές ύλες που δεν
προορίζονται γιa πώληση στον τελικό καταναλωτή

1. Όταν αρωματικές ύλες που δεν προορίζονται για πώληση στον
τελικό καταναλωτή, πωλούνται μεμονωμένα ή αναμεμειγμένα μεταξύ
τους ή/και με άλλα συστατικά τροφίμων ή/και στα οποία προστίθενται
άλλες ουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 4, η συσκευασία
ή οι περιέκτες τους φέρουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) την ονομασία πώλησης: είτε τη λέξη «αρωματική ύλη» είτε μια πιο
συγκεκριμένη ονομασία ή περιγραφή της αρωματικής ύλης,

β) την ένδειξη «για τρόφιμα» ή την ένδειξη «περιορισμένη χρήση σε
τρόφιμα» ή μια πιο συγκεκριμένη αναφορά στην προβλεπόμενη
χρήση του,

γ) εάν χρειάζεται, τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή/και χρήσης,

δ) ένδειξη αναγνώρισης της παρτίδας ή του φορτίου,

ε) κατάλογο, κατά φθίνουσα σειρά βάρους:

i) των κατηγοριών των υπαρχόντων αρωματικών υλών, και

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

στ) το όνομα ή την επωνυμία της επιχείρησης και τη διεύθυνση του
παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή του πωλητή,

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

η) την καθαρή ποσότητα,

θ) την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή την τελική
ημερομηνία χρήσης,

ι) ανάλογα με την περίπτωση, πληροφορίες σχετικά με την αρωμα-
τική ύλη ή τις άλλες ουσίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο
και απαριθμούνται στο παράρτημα IIIα της οδηγίας 2000/13/ΕΚ
σχετικά με την ένδειξη των συστατικών που περιέχονται στα
τρόφιμα.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι πληροφορίες που
απαιτούνται σύμφωνα με τα σημεία ε) και ζ) της παρούσας
παραγράφου μπορούν να αναγράφονται μόνον στα έγγραφα που
αφορούν το φορτίο, τα οποία πρέπει να υποβάλλονται κατά ή πριν την
παράδοση, υπό τον όρο ότι σε ευδιάκριτο μέρος της συσκευασίας ή
του περιέκτη του εν λόγω προϊόντος αναγράφεται η ένδειξη «όχι για
λιανική πώληση».

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν αρωματικές ύλες
παρέχονται εντός βυτίων, όλες οι πληροφορίες επιτρέπεται να
αναγράφονται μόνον στα συνοδευτικά έγγραφα που αφορούν το
φορτίο και τα οποία υποβάλλονται κατά την παράδοση.
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Άρθρο 16

Ειδικές απαιτήσεις για τη χρήση του όρου «φυσικό»

1. Εάν ο όρος «φυσικό» χρησιμοποιείται για την περιγραφή μιας
αρωματικής ύλης στην ονομασία πώλησης που αναφέρεται στο
άρθρο 15, παράγραφος 1, στοιχείο α), εφαρμόζονται οι διατάξεις των
παραγράφων 2 έως 6 του παρόντος άρθρου.

2. Ο όρος «φυσικό» για την περιγραφή μιας αρωματικής ύλης
επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον αν το αρωματικό συστατικό
περιέχει μόνον αρωματικά παρασκευάσματα ή/και φυσικές αρωματικές
ουσίες.

3. Ο όρος «φυσική(ες) αρωματική(ες) ουσία(ες)» επιτρέπεται να
χρησιμοποιείται μόνον για αρωματικές ύλες στις οποίες το αρωματικό
συστατικό αποτελείται αποκλειστικά από φυσικές αρωματικές ουσίες.

4. Ο όρος «φυσικό» επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό
με αναφορά σε τρόφιμο, κατηγορία τροφίμων ή φυτική ή ζωική αρω-
ματική πηγή, μόνον εάν το σύνολο ή τουλάχιστον το 95 % κατά
βάρος του αρωματικού συστατικού έχει ληφθεί από την αναφερόμενη
πρώτη ύλη.

Η ονομασία πρέπει να έχει τη μορφή «Φυσική αρωματική ύλη
“τρόφιμο/α ή κατηγορία/ες τροφίμων ή πηγή/ές”».

5. Ο όρος «Φυσική αρωματική ύλη “τρόφιμο/α ή κατηγορία/ες
τροφίμων ή πηγή/ές” με άλλες φυσικές αρωματικές ύλες»επιτρέπεται
να χρησιμοποιείται μόνον αν το αρωματικό συστατικό προέρχεται εν
μέρει από την αναφερόμενη πρώτη ύλη, η γεύση της οποίας μπορεί να
αναγνωριστεί εύκολα.

6. Ο όρος «φυσική αρωματική ύλη» επιτρέπεται να χρησιμοποιείται
μόνο αν το αρωματικό συστατικό προέρχεται από διαφορετικές πρώτες
ύλες, η αναφορά των οποίων δεν θα αντικατόπτριζε το άρωμα ή τη
γεύση τους.

Άρθρο 17

Επισήμανση αρωματικών υλών που προορίζονται για πώληση
στον τελικό καταναλωτή

1. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, της οδηγίας
89/396/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1989, σχετικά με
τις ενδείξεις ή τα σήματα που επιτρέπουν την αναγνώριση της παρτίδας
στην οποία ανήκει ένα τρόφιμο (1) και του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1829/2003, η εμπορία αρωματικών υλών που πωλούνται
μεμονωμένα είτε αναμεμειγμένα μεταξύ τους ή/και με άλλα συστατικά
τροφίμων ή/και στα οποία προστίθενται άλλες ουσίες, και
προορίζονται για πώληση στον τελικό καταναλωτή επιτρέπεται μόνον
αν στη συσκευασία τους περιέχεται η δήλωση «για τρόφιμα» ή η
δήλωση «περιορισμένη χρήση σε τρόφιμα» ή μια πιο συγκεκριμένη
αναφορά στην προβλεπόμενη χρήση τους σε τρόφιμα, η οποία πρέπει
να είναι ευδιάκριτη, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη.

2. Εάν ο όρος «φυσικό» χρησιμοποιείται για την περιγραφή μιας
αρωματικής ύλης στην ονομασία πώλησης που αναφέρεται στο
άρθρο 15, παράγραφος 1, στοιχείο α), εφαρμόζεται το άρθρο 16.

Άρθρο 18

Άλλες απαιτήσεις επισήμανσης

Τα άρθρα 14 έως 17 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη
λεπτομερέστερων ή εκτενέστερων νομοθετικών, κανονιστικών ή
διοικητικών διατάξεων σχετικά με τα μέτρα και σταθμά ή όσον αφορά
την παρουσίαση, την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση
επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων ή τη μεταφορά αυτών των
ουσιών και παρασκευασμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Άρθρο 19

Υποβολή εκθέσεων από τους υπεύθυνους επιχειρήσεων
τροφίμων

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 στο πλαίσιο αυτό αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά
δεδομένα στο βαθμό που αυτές οι πληροφορίες δεν απαιτούνται για
την αξιολόγηση ασφάλειας.

Η Επιτροπή κοινοποιεί στα κράτη μέλη τις πληροφορίες σχετικά με τα
επίπεδα χρήσης για συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων στην
Κοινότητα.

2. Όπου εφαρμόζεται, για μια αρωματική ύλη η οποία έχει ήδη
εγκριθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού και έχει παρασκευαστεί με
μεθόδους παραγωγής ή πρώτες ύλες που διαφέρουν σημαντικά από
αυτές που περιλαμβάνονται στην εκτίμηση επικινδυνότητας της Αρχ-
ής, ο παραγωγός ή ο χρήστης, προτού διαθέσει την αρωματική ύλη
στην αγορά, υποβάλλει στην Επιτροπή κάθε απαραίτητο στοιχείο για
την αξιολόγηση της αρωματικής ύλης στην οποία θα προβεί η Αρχή
όσον αφορά την τροποποιημένη μέθοδο παραγωγής ή τα
τροποποιημένα χαρακτηριστικά.

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

4. Λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή της παραγράφου 1
θεσπίζονται με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 21,
παράγραφος 2.

Άρθρο 20

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν συστήματα για την παρακολούθηση
της κατανάλωσης και της χρήσης των αρωματικών υλών που
απαριθμούνται στον κοινοτικό κατάλογο και της κατανάλωσης των
ουσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, βάσει ανάλυσης
επικινδυνότητας, και αναφέρουν τα πορίσματά τους με τη δέουσα
συχνότητα στην Επιτροπή και την Αρχή.(1) ΕΕ L 186 της 30.6.1989, σ. 21.
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2. Ύστερα από διαβούλευση με την Αρχή, με την κανονιστική
διαδικασία του άρθρου 21, παράγραφος 2 και μέχρι τις
20 Ιανουαρίου 2011, 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.

Άρθρο 21

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη Μόνιμη Επιτροπή για την Τρο-
φική Αλυσίδα και την Υγεία των Ζώων.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου,
εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6, της
απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου,
εφαρμόζονται το άρθρο 5α, παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8
της ίδιας απόφασης.

4. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου,
εφαρμόζονται το άρθρο 5α, παράγραφοι 1, 2, 4 και 6, και το άρθρο 7
της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του
άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Άρθρο 22

Τροποποιήσεις των παραρτημάτων II έως V

Οι τροποποιήσεις των παραρτημάτων ΙΙ έως V του παρόντος κανονι-
σμού λόγω της επιστημονικής και τεχνικής προόδου για την
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού,
θεσπίζονται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που ορίζεται στο
άρθρο 21, παράγραφος 3, ύστερα από γνωμοδότηση της Αρχής,
εφόσον απαιτείται.

Για λόγους επιτακτικής ανάγκης, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόζει τη
διαδικασία επείγουσας ανάγκης που προβλέπεται στο άρθρο 21,
παράγραφος 4.

Άρθρο 23

Κοινοτική χρηματοδότηση εναρμονισμένων πολιτικών

Το άρθρο 66, παράγραφος 1, στοιχείο γ), του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 882/2004 αποτελεί τη νομική βάση για τη χρηματοδότηση των
μέτρων που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24

Κατάργηση

1. Η οδηγία 88/388/ΕΟΚ, η απόφαση 88/389/ΕΟΚ και η οδηγία
91/71/ΕΟΚ καταργούνται από τις 20 Ιανουαρίου 2011.

2. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2232/96 καταργείται από την
ημερομηνία εφαρμογής του καταλόγου που αναφέρεται στο άρθρο 2,
παράγραφος 2, του εν λόγω κανονισμού.

3. Οι παραπομπές στις καταργούμενες πράξεις νοούνται ως παρα-
πομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 25

Εισαγωγή του καταλόγου αρωματικών ουσιών στον κοινοτικό
κατάλογο αρωματικών υλών και πρώτων υλών και μεταβατικό

καθεστώς

1. Ο κοινοτικός κατάλογος καταρτίζεται με την εισαγωγή του
καταλόγου αρωματικών ουσιών που αναφέρεται στο άρθρο 2,
παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96 στο παράρτημα
I του παρόντος κανονισμού κατά την έκδοσή του.

2. Μέχρις ότου καταρτιστεί ο κοινοτικός κατάλογος, ισχύει ο
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 για την αξιολόγηση και την
έγκριση αρωματικών ουσιών που δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα
αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2232/96.

Κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία αυτήν, η περίοδος των εννέα
μηνών που αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, και στο άρθρο 7
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 δεν ισχύει για την εν λόγω
αξιολόγηση και έγκριση.

3. Όλα τα κατάλληλα μεταβατικά μέτρα τα οποία έχουν ως
αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος
κανονισμού, μεταξύ άλλων διά συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται με
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που ορίζεται στο άρθρο 21,
παράγραφος 3.

Άρθρο 26

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91

Το άρθρο 2, παράγραφος 1, τροποποιείται ως εξής:

1. Στο στοιχείο α), η πρώτη υποπερίπτωση της τρίτης περίπτωσης
αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«— αρωματικές ουσίες ή/και αρωματικά παρασκευάσματα, όπως
ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχεία β) και δ),
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου
2008, για αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά
τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται
εντός και επί των τροφίμων (*), ή/και

(*) ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 34».

2. Στο στοιχείο β), η πρώτη υποπερίπτωση της δεύτερης περίπτωσης
αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«— αρωματικές ουσίες ή/και αρωματικά παρασκευάσματα, όπως
ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχεία β) και δ)
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008, ή/και»,

3. Στο σημείο γ), η πρώτη υποπερίπτωση της δεύτερης περίπτωσης
αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«— αρωματικές ουσίες ή/και αρωματικά παρασκευάσματα, όπως
ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχεία β) και δ)
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008, ή/και».
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Άρθρο 27

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96

Στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96, η παράγραφος 1
αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«1. Ο κατάλογος των αρωματικών ουσιών που προβλέπεται στο
άρθρο 2, παράγραφος 2, θεσπίζεται με τη διαδικασία του
άρθρου 7 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 το αργότερο.».

Άρθρο 28

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008 τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 5, παράγραφος 2, το στοιχείο (γ) αντικαθίσταται από
το εξής:

«γ) να περιέχουν αρωματικές ουσίες όπως ορίζονται στο
άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο β), του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για αρωματικές
ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές
ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί των
τροφίμων (*) και αρωματικά παρασκευάσματα όπως
ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο δ), του εν
λόγω κανονισμού∙

(*) ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 34.»

2. Στο άρθρο 5, παράγραφος 3, το στοιχείο (γ) αντικαθίσταται από
το εξής:

«γ) να περιέχουν μία ή περισσότερες αρωματικές ύλες όπως
ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο α) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008»

3. Στο παράρτημα I, το σημείο (9) αντικαθίσταται από το εξής:

«(9) Αρωματισμός

Αρωματισμός σημαίνει τη χρήση, κατά την παρασκευή
οινοπνευματώδους ποτού, μιας ή περισσότερων αρωματικών
υλών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2,
στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008∙»

4. Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:

α) Στο σημείο 19, το στοιχείο (γ) αντικαθίσταται από το εξής:

«γ) Είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά
και άλλες αρωματικές ουσίες, όπως ορίζονται στο
άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο β) του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1334/2008 ή/και αρωματικά
παρασκευάσματα όπως ορίζονται στο άρθρο 3,
παράγραφος 2, στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισμού,
ή/και αρωματικά φυτά ή τμήματα αρωματικών φυτών,
αρκεί τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της αρκεύθου
να είναι αισθητά, ακόμη και αν είναι μερικές φορές
εξασθενημένα∙»

β) Στο σημείο 20, το στοιχείο (γ) αντικαθίσταται από το εξής:

«γ) Μόνο αρωματικές ουσίες όπως ορίζονται στο άρθρο 3,
παράγραφος 2, στοιχείο β), του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1334/2008 ή/και αρωματικά παρασκευάσματα
όπως ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2,
στοιχείο δ), του εν λόγω κανονισμού, μπορούν να

χρησιμοποιούνται για την παρασκευή gin ώστε να
υπερισχύει η γεύση της αρκεύθου∙»

γ) Στο σημείο 21, στοιχείο (α), το σημείο (ii) αντικαθίσταται
από το εξής:

«(ii) Το μείγμα του προϊόντος της απόσταξης αυτής με
αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης με την ίδια
σύνθεση, καθαρότητα και αλκοολικό τίτλο∙ για τον
αρωματισμό του αποσταγμένου gin μπορούν επίσης να
χρησιμοποιούνται αρωματικές ουσίες ή/και αρωματικά
παρασκευάσματα, όπως ορίζονται στην
κατηγορία 20 γ).»

δ) Στο σημείο 23, το στοιχείο (γ) αντικαθίσταται από το εξής:

«γ) Και άλλες αρωματικές ουσίες όπως ορίζονται στο
άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο β), του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1334/2008 ή/και αρωματικά
παρασκευάσματα όπως ορίζονται στο άρθρο 3,
παράγραφος 2, στοιχείο δ), του εν λόγω κανονισμού,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά, αλλά
η γεύση του κύμινου πρέπει να υπερισχύει.»

ε) Στο σημείο 24, το στοιχείο (γ) αντικαθίσταται από το εξής:

«γ) Και άλλες φυσικές αρωματικές ουσίες όπως ορίζονται
στο άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο γ), του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 ή/και αρωματικά
παρασκευάσματα όπως ορίζονται στο άρθρο 3,
παράγραφος 2, στοιχείο δ), του εν λόγω κανονισμού,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά, αλλά
το άρωμα των ποτών αυτών οφείλεται κατά μεγάλο
μέρος σε προϊόντα απόσταξης σπερμάτων κάρου (Ca-
rum carvi L.) ή/και άνηθου (Anethum graveolens L.),
ενώ η χρήση αιθερίων ελαίων απαγορεύεται.»

στ) Στο σημείο 30, το στοιχείο (α) αντικαθίσταται από το εξής:

«α) Το αλκοολούχο ποτό με δεσπόζουσα πικρή γεύση, που
λαμβάνεται με αρωμάτιση αιθυλικής αλκοόλης γεωρ-
γικής προέλευσης με αρωματικές ουσίες όπως
ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο β), του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 ή/και αρωματικά
παρασκευάσματα όπως ορίζονται στο άρθρο 3,
παράγραφος 2, στοιχείο δ), του εν λόγω κανονισμού.»

ζ) Στο σημείο 32, στοιχείο (γ), το πρώτο εδάφιο και το εισαγω-
γικό τμήμα του δευτέρου εδαφίου αντικαθίστανται από το
εξής:

«γ) Κατά την παρασκευή των λικέρ, μπορούν να
χρησιμοποιούνται αρωματικές ουσίες όπως ορίζονται
στο άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο β), του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 και αρωματικά
παρασκευάσματα όπως ορίζονται στο άρθρο 3,
παράγραφος 2, στοιχείο δ), του εν λόγω κανονισμού.
Ωστόσο, μόνο φυσικές αρωματικές ουσίες όπως
ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο γ), του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 και αρωματικά
παρασκευάσματα όπως ορίζονται στο άρθρο 3,
παράγραφος 2, στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισμού
μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά την παρασκευή των
παρακάτω λικέρ:»
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η) Στο σημείο 41, το στοιχείο (γ) αντικαθίσταται από το εξής:

«γ) Κατά την παρασκευή των λικέρ αυγών ή advocaat ή
avocat ή advokat, μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο
αρωματικές ουσίες όπως ορίζονται στο άρθρο 3,
παράγραφος 2, στοιχείο β), του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1334/2008 και αρωματικά παρασκευάσματα
όπως ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2,
στοιχείο δ), του εν λόγω κανονισμού.»

θ) Στο σημείο 44, το στοιχείο (α) αντικαθίσταται από το εξής:

«α) Το Väkevä glögi ή spritglögg είναι αλκοολούχο ποτό
που παράγεται με αρωματισμό αιθυλικής αλκοόλης
γεωργικής προέλευσης με άρωμα καρυόφυλλου και/ή
κανέλας, με τη χρήση μιας από τις εξής διαδικασίες:
διαβροχή και/ή απόσταξη, επαναπόσταξη της αλκοόλης
παρουσία μερών των ανωτέρω φυτών, προσθήκη
φυσικών αρωματικών ουσιών όπως ορίζονται στο
άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο γ), του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1334/2008 γαρύφαλλου ή κανέλας ή συν-
δυασμός των μεθόδων αυτών.»

ι) Στο σημείο 44, το στοιχείο (γ) αντικαθίσταται από το εξής:

«γ) Και άλλες αρωματικές ύλες, αρωματικές ουσίες ή/και
αρωματικά παρασκευάσματα όπως ορίζονται στο
άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχεία η), β) και δ), του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 μπορούν επίσης να
χρησιμοποιηθούν, αλλά το άρωμα των συγκεκριμένων
μπαχαρικών πρέπει να υπερισχύει.»

ια) Στο στοιχείο γ) των παραγράφων 25, 26, 27, 28, 29, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45 και 46, ο όρος
«παρασκευάσματα» αντικαθίσταται από τους όρους «αρωμα-
τικά παρασκευάσματα».

Άρθρο 29

Τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ

Στην οδηγία 2000/13/ΕΚ, το παράρτημα III αντικαθίσταται από το
ακόλουθο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

1. Με επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι αρωματικές ύλες
αναφέρονται με τους όρους

— “αρωματικές ύλες” ή με ειδικότερη ονομασία ή περιγραφή
της αρωματικής ύλης αν το αρωματικό συστατικό περιέχει
αρωματικές ύλες όπως ορίζονται στο άρθρο 3,
παράγραφος 2, στοιχεία β), γ), δ), ε), στ), ζ) και η) του κανο-
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου
2008, για αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά
τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται
επί και εντός των τροφίμων (*),

— “αρτύματα καπνιστών τροφίμων”, ή “αρτύματα καπνιστών
τροφίμων” που παράγονται από “τρόφιμο/α ή κατηγορία/ες
τροφίμων ή πηγή/ές)” (π.χ. άρτυμα καπνιστών τροφίμων που
παράγεται από οξυά), αν το αρωματικό συστατικό περιέχει
αρωματικές ύλες όπως ορίζονται στο άρθρο 3,
παράγραφος 2, στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1334/2008 και προσδίδει καπνιστή γεύση στο τρόφιμο.

2. Η χρήση του όρου “φυσικό” για την περιγραφή αρωματικών υλών
γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1334/2008.

(*) ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 34.»

Άρθρο 30

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 20 Ιανουαρίου 2011.

Το άρθρο 10 εφαρμόζεται 18 μήνες από την ημερομηνία θέσης σε
εφαρμογή του κοινοτικού καταλόγου.

Τα άρθρα 26 και 27 εφαρμόζονται από την ημερομηνία θέσης σε
εφαρμογή του κοινοτικού καταλόγου.

Το άρθρο 22 εφαρμόζεται από τις 20 Ιανουαρίου 2009. Τα τρόφιμα
που διατίθενται νομίμως στην αγορά ή επισημαίνονται πριν από τις
20 Ιανουαρίου 2011 και τα οποία δεν συμμορφώνονται προς τον
παρόντα κανονισμό επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά μέχρι την
ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητάς τους ή την τελική
ημερομηνία χρήσης τους.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Στρασβούργο, 16 Δεκεμβρίου 2008.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος
H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
B. LE MAIRE
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κοινοτικός κατάλογος αρωματικών υλών και πρώτων υλών εγκεκριμένων για χρήση εντός και επί των τροφίμων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος παραδοσιακών μεθόδων παρασκευής τροφίμων

Μεγαλοτεμαχισμός Επικάλυψη

Θέρμανση, βράσιμο, ψήσιμο, τηγάνισμα (έως 240 °C υπό
ατμοσφαιρική πίεση) και βράσιμο υπό πίεση (έως 120 °C)

Ψύξη

Κοπή Απόσταξη/διύλιση

Ξήρανση Γαλακτωματοποίηση

Εξάτμιση Εκχύλιση, συμπεριλαμβανομένης της εκχύλισης με διαλύτη
σύμφωνα με την οδηγία 88/344/ΕΟΚ

Ζύμωση Φιλτράρισμα

Άλεσμα

Διάχυση Διαβροχή

Μικροβιολογικές διεργασίες Ανάμειξη

Αποφλοίωση Διήθηση

Σύνθλιψη Ψύξη/κατάψυξη

Φρύξη/Ψήσιμο στη σχάρα Εξώθηση

Εμποτισμός
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Παρουσία ορισμένων ουσιών

Μέρος A: Ουσίες που δεν πρέπει να προστίθενται ως έχουν σε τρόφιμα

Αγαρικό οξύ

Αλοΐνη

Καψαϊκίνη

1, 2-Βενζοπυρόνη, κουμαρίνη,

Υπερικίνη

β-ασαρόνη

1-αλλυλο-4-μεθοξυβενζόλιο, εστραγκόλη

Υδροκυάνιο

Μενθοφουράνιο

4-αλλυλο-1,2-διμεθοξυβενζόλιο, μεθυλευγενόλη

Πουλεγόνη

Κασσίνη

1-αλλυλο-3,4-μεθυλοδιοξυβενζόλιο, σαφρόλη

Τευκρίνη A

Θουιόνη (α και β)

Μέρος B: Ανώτατα επίπεδα ορισμένων ουσιών, που απαντώνται φυσικώς σε αρωματικές ύλες και συστατικά τροφίμων με αρω-
ματικές ιδιότητες, σε ορισμένα 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 Ανώτατο επίπεδο mg/kg

β-ασαρόνη Αλκοολούχα ποτά 1,0

1-αλλυλο-4-μεθοξυβενζόλιο,

Εστραγκόλη (*)

Γαλακτοκομικά προϊόντα 50

Επεξεργασμένα φρούτα, λαχανικά (συμπεριλαμβανομένων
μανιταριών, ριζών, βολβών, ψυχανθών), καρποί με κέλυφος και
σπόροι 50

Προϊόντα ιχθύων 50

Μη αλκοολούχα ποτά 10

Υδροκυάνιο Νουγκά, αμυγδαλόπαστα ή τα υποκατάστατά της ή παρόμοια
προϊόντα 50

Εγκυτιωμένα εμπύρηνα φρούτα 5

Αλκοολούχα ποτά 35

Μενθοφουράνιο Ζαχαρώδη, πλην μικροπροϊόντων ζαχαρωδών δροσερής αναπνοής
που περιέχουν δυόσμο/μέντα 500

Μικροπροϊόντα ζαχαρωδών δροσερής αναπνοής 3 000

Τσίχλα 1 000

Αλκοολούχα ποτά που περιέχουν δυόσμο/μέντα 200

4-αλλυλο-1,2-διμεθοξυβενζόλιο

Μεθυλευγενόλη (*)

Γαλακτοκομικά προϊόντα 20

Παρασκευάσματα κρέατος και προϊόντα με βάση το κρέας,
συμπεριλαμβανομένων πουλερικών και θηραμάτων 15

Παρασκευάσματα ιχθύων και προϊόντα ιχθύων 10

Σούπες και σάλτσες 60

Έτοιμα ορεκτικά 20

Μη αλκοολούχα ποτά 1
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Ονομασία της ουσίας Σύνθετο τρόφιμο στο οποίο περιορίζεται η παρουσία της ουσίας Ανώτατο επίπεδο mg/kg

Πουλεγόνη Ζαχαρώδη, πλην μικροπροϊόντων ζαχαρωδών δροσερής αναπνοής
που περιέχουν δυόσμο/μέντα 250

Μικροπροϊόντα ζαχαρωδών δροσερής αναπνοής 2 000

Τσίχλα 350

μη Αλκοολούχα ποτά που περιέχουν δυόσμο/μέντα 20

Αλκοολούχα ποτά που περιέχουν δυόσμο/μέντα 100

Κασσίνη Μη αλκοολούχα ποτά 0,5

Αρτοσκευάσματα 1

Αλκοολούχα ποτά 1,5

1-αλλυλο-3,4-
μεθυλοδιοξυβενζόλιο,
σαφρόλη (*)

Παρασκευάσματα κρέατος και προϊόντα με βάση το κρέας,
συμπεριλαμβανομένων πουλερικών και θηραμάτων 15

Παρασκευάσματα ιχθύων και προϊόντα ιχθύων 15

Σούπες και σάλτσες 25

Μη αλκοολούχα ποτά 1

Τευκρίνη A Πικρά αλκοολούχα ποτά ή bitter (1) 5

Λικέρ (ηδύποτα) (2) με πικρή γεύση 5

Άλλα αλκοολούχα ποτά 2

Θουιόνη (α και β) Αλκοολούχα ποτά, πλην αυτών που παράγονται από είδη Artemi-
sia 10

Αλκοολούχα ποτά που παράγονται από είδη Artemisia 35

Μη αλκοολούχα ποτά που παράγονται από είδη Artemisia 0,5

Κουμαρίνη Παραδοσιακά ή/και εποχιακά αρτοσκευάσματα που αναγράφουν
κανέλα στην επισήμανση 50

«Δημητριακά προγεύματος» συμπεριλαμβανομένου του λεγόμενου
muesli 20

Εκλεκτά αρτοσκευάσματα εκτός των παραδοσιακών ή/και
εποχιακών αρτοσκευασμάτων που αναγράφουν κανέλα στην
επισήμανση 15

Επιδόρπια 5

(*) Οι ανώτατες τιμές δεν ισχύουν όταν σύνθετο τρόφιμο δεν περιέχει πρόσθετες αρωματικές ύλες και τα μόνα συστατικά τροφίμων με αρωματικές
ιδιότητες που έχουν προστεθεί είναι φρέσκα, αποξηραμένα ή κατεψυγμένα βότανα και μπαχαρικά. Μετά από διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και
την Αρχή, βάσει δεδομένων που διαθέτουν τα κράτη μέλη, σχετικά με τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές πληροφορίες και λαμβάνοντας υπόψη τη
χρήση βοτάνων και μπαχαρικών και φυσικών αρωματικών παρασκευασμάτων, η Επιτροπή, εάν το κρίνει σκόπιμο, προτείνει τροπολογίες στην
παρέκκλιση αυτή.

(1) Σύμφωνα με τον ορισμό του παραρτήματος ΙΙ, σημείο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008.
(2) Σύμφωνα με τον ορισμό του παραρτήματος ΙΙ, σημείο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κατάλογος πρώτων υλών για τις οποίες ισχύουν περιορισμοί όσον αφορά τη χρήση τους στην παρασκευή
αρωματικών υλών και συστατικών τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες

Μέρος A: Πρώτες ύλες που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στην παρασκευή αρωματικών υλών και συστατικών τροφίμων
με αρωματικές ιδιότητες

Πρώτη ύλη

Λατινική ονομασία Κοινή ονομασία

Τετραπλοειδής μορφή του Acorus calamus L. Τετραπλοειδής μορφή του ακόρου

Μέρος B: Όροι χρήσης αρωματικών υλών και συστατικών τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που παρασκευάζονται από
ορισμένες πρώτες ύλες

Πρώτη ύλη
Όροι χρήσης

Λατινική ονομασία Κοινή ονομασία

Quassia amara L. και
Picrasma excelsa (Sw)

Κάσσια Αρωματικές ύλες και συστατικά τροφίμων με αρωματικές
ιδιότητες που παρασκευάζονται από την πρώτη ύλη επιτρέπεται
να χρησιμοποιούνται μόνον για την παρασκευή ποτών και
αρτοσκευασμάτων.

Laricifomes officinales
(Vill.: Fr) Kotl.
et
Pouz ή Fomes officinalis

Λευκό αγαρικό μανιτάρι Αρωματικές ύλες και συστατικά τροφίμων με αρωματικές-
ιδιότητες που παρασκευάζονται από την πρώτη ύλη επιτρέπεται
να χρησιμοποιούνται μόνον για την παρασκευή αλκοολούχων
ποτών.

Hypericum perforatum L Βαλσαμόχορτο

Teucrium chamaedrys L Χαμαδρυά

31.12.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/49



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Όροι παρασκευής αρωματικών υλών θερμικής επεξεργασίας και ανώτατα επίπεδα για ορισμένες ουσίες σε
αρωματικές ύλες θερμικής επεξεργασίας

Μέρος A: Όροι παρασκευής:

α) Η θερμοκρασία των προϊόντων κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 180 °C.

β) Η διάρκεια της θερμικής επεξεργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά στους 180 °C με αντίστοιχα μεγαλύτερους
χρόνους σε μικρότερες θερμοκρασίες, δηλαδή διπλασιασμός του χρόνου θέρμανσης για κάθε μείωση της θερμοκρασίας κατά
10 °C, με μέγιστο χρόνο τις 12 ώρες.

γ) Η τιμή του pH κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 8,0.

Μέρος B: Ανώτατα επίπεδα για ορισμένες ουσίες

Ουσία Ανώτατα επίπεδα μg/kg

2-αμινο-3,4,8-τριμεθυλιμιδαζο [4,5-f] κινοξαλίνη (4,8-DiMeIQx) 50

2-αμινο-1-μεθυλο-6-φαινυλιμιδαζολο [4,5-b] πυριδίνη (PhIP) 50
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