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Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

►B Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 22ας Ιουνίου 1988

για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών στον τοµέα των αρτυµάτων που προορίζο-
νται να χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα και των βασικών υλικών από τα οποία παρασκευάζονται

(88/388/ΕΟΚ)

(ΕΕ L 184 της 15.7.1988, σ. 61)

Τροποποιείται από:

Επίσηµη Εφηµερίδα

αριθ. σελίδα ηµεροµηνία

►M1 Οδηγία 91/71/ΕΟΚ της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 1991 L 42 25 15.2.1991

∆ιορθώνεται από:

►C1 ∆ιορθωτικό ΕΕ L 345 της 14.12.1988, σ. 29 (88/388)
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Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 22ας Ιουνίου 1988

για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών στον
τοµέα των αρτυµάτων που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα
τρόφιµα και των βασικών υλικών από τα οποία παρασκευάζονται

(88/388/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοι-
νότητας, και ιδίως το άρθρο 100 Α,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

Σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επι-
τροπής (3),

Εκτιµώντας:

ότι οι διαφορές µεταξύ των εθνικών νοµοθεσιών για τα αρτύµατα
εµποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των τροφίµων, µπορούν να
δηµιουργήσουν άνισους όρους ανταγωνισµού, και έχουν,
συνεπώς, άµεση επίπτωση στην εγκαθίδρυση ή τη λειτουργία της
κοινής αγοράς·

ότι η προσέγγιση των νοµοθεσιών αυτών είναι αναγκαία για να
επιτευχθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των τροφίµων·

ότι στις νοµοθεσίες για τα αρτύµατα που προορίζονται να χρησι-
µοποιηθούν στα τρόφιµα, πρέπει να λαµβάνονται, κυρίως, υπόψη
οι απαιτήσεις για την προστασία της υγείας του ανθρώπου, αλλά
και οι τεχνικές και οικονοµικές ανάγκες, στα όρια που απαιτού-
νται για την προστασία της υγείας·

ότι, στην αρχή, πρέπει να καθοριστούν, σε µια οδηγία-πλαίσιο,
τα γενικά κριτήρια καθαρότητας, οι ορισµοί, οι κανόνες επισή-
µανσης και οι γενικές αρχές βάσει των οποίων είναι δυνατό να
καταργηθούν, στο µέλλον, οι νοµοθετικές ανοµοιότητες·

ότι, βάσει του καταλόγου ουσιών και βασικών υλικών που χρησι-
µοποιούνται για την παρασκευή αρτυµάτων, ο οποίος καταρτίζε-
ται από την Επιτροπή βάσει της απόφασης 88/389/ΕΟΚ (4), το
Συµβούλιο θα θεσπίσει αργότερα, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 100 Α της συνθήκης, κατάλληλες διατά-
ξεις για ορισµένες κατηγορίες αρτυµάτων και για ορισµένα
βασικά υλικά, καθώς και τα αναγκαία µέτρα για τη χρησιµο-
ποίησή τους και τις µεθόδους παραγωγής τους·

ότι, σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες επιστηµονικές και τεχνικές
γνώσεις, η χρήση ορισµένων συστατικών πρώτων υλών φυτικής ή
ζωικής προέλευσης, που χρησιµοποιούνται ως πηγές αρτυµάτων
στα τρόφιµα, πρέπει να περιοριστεί·

ότι πρέπει να θεσπιστούν ειδικά κριτήρια καθαρότητας για ορι-
σµένα αρτύµατα, και µικροβιολογικά κριτήρια για τα αρτύµατα,
και να καθοριστούν µέθοδοι ανάλυσης και δειγµατοληψίας των
αρτυµάτων και των ουσιών που απαριθµούνται στα παραρτήµατα
και που ευρίσκονται επάνω ή µέσα στα τρόφιµα·

(1) ΕΕ αριθ. C 144 της 13. 6. 1980, σ. 9, και ΕΕ αριθ. C 103 της 24. 4.
1982, σ. 7.

(2) ΕΕ αριθ. C 66 της 15. 3. 1982, σ. 117 και απόφαση της 9ης Μαρτίου
1988 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).

(3) ΕΕ αριθ. C 138 της 9. 6. 1981, σ. 42.
(4) ΕΕ αριθ. L 184 της 15. 7. 1988, σ. 67.
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ότι αν η χρήση σε ένα άρτυµα µιας ουσίας ή ύλης, οι οποίες
επιτρέπονται δυνάµει της παρούσας οδηγίας ή δυνάµει διατάξεων
που θα θεσπιστούν αργότερα, ή η παρουσία µιας ουσίας του
παραρτήµατος II µπορεί να συνιστά κίνδυνο για την υγεία, θα
έπρεπε να επιτρέπεται στα κράτη µέλη να αναστέλλουν ή να
περιορίζουν τη χρήση αυτή, ή να µειώνουν τις προβλεπόµενες
µέγιστες περιεκτικότητες, µέχρις ότου ληφθεί απόφαση σε κοι-
νοτικό επίπεδο·

ότι η θέσπιση του καταλόγου µε τις ουσίες ή ύλες που επιτρέπο-
νται ως πρόσθετα αναγκαία για την αποθήκευση και τη χρησιµο-
ποίηση αρτυµάτων ή ως διαλύτες και αραιωτικά αρτυµάτων ή ως
τεχνολογικά βοηθήµατα, καθώς και ο καθορισµός ειδικών κριτη-
ρίων καθαρότητας για τα αρτύµατα, ο καθορισµός τρόπων δειγµα-
τοληψίας και µεθόδων ανάλυσης των αρτυµάτων που ευρίσκονται
επάνω ή µέσα στα τρόφιµα και ο έλεγχος των µέγιστων περιεκτι-
κοτήτων που προβλέπονται στα παραρτήµατα, συνιστούν τεχνικά
µέτρα εφαρµογής· ότι η έκδοση των µέτρων αυτών πρέπει να
ανατεθεί στην Επιτροπή, προκειµένου να απλοποιηθεί και να
επιταχυνθεί η σχετική διαδικασία·

ότι, για όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες το Συµβούλιο αναθέ-
τει στην Επιτροπή ορισµένες αρµοδιότητες για την εκτέλεση τών
διατάξεων που αφορούν τα αρτύµατα που προορίζονται να χρησι-
µοποιηθούν στα τρόφιµα, πρέπει να προβλεφθεί µια διαδικασία
στενής συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών και της Επι-
τροπής, στα πλαίσια της Μόνιµης Επιτροπής Τροφίµων που
συστήθηκε µε την απόφαση 69/414/ΕΟΚ (1)·

ότι, µε την επιφύλαξη της εφαρµογής των εθνικών διατάξεων, οι
οποίες, αν δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες για τα αρτύµατα,
ισχύουν για ορισµένες κατηγορίες αρτυµάτων, οι ρυθµίσεις που
προβλέπονται από την παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρµοστούν
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν, δύο έτη µετά την έκδοση
της εν λόγω οδηγίας, το εµπόριο και τη χρήση των αρτυµάτων
που ανταποκρίνονται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και να
απαγορεύουν, τρία έτη µετά την έκδοση αυτή, το εµπόριο και τη
χρήση των αρτυµάτων που δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις
αυτές,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

1. Η παρούσα οδηγία αφορά τα αρτύµατα τα οποία χρησιµο-
ποιούνται ή προορίζονται να χρησιµοποιηθούν επάνω ή µέσα στα
τρόφιµα, για να τους προσδώσουν κάποια οσµή ή/και γεύση,
καθώς και τα βασικά υλικά παρασκευής των αρτυµάτων.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α) τα αρτύµατα, οι αρτυµατικές ουσίες, τα αρτυµατικά παρα-
σκευάσµατα, τα αρτύµατα µεταποίησης, τα αρτύµατα
καπνιστών τροφίµων ή τα µείγµατά τους·

β) αρτυµατική ουσία, µια καθορισµένη χηµική ουσία η οποία
διαθέτει αρτυµατικές ιδιότητες και λαµβάνεται:

i) µε κατάλληλες φυσικές µεθόδους (στις οποίες περιλαµβά-
νονται η απόσταξη και η εκχύλιση µε διαλύτη) ή µε ενζυ-
µατικές ή µικροβιολογικές µεθόδους από κάποια ύλη
φυτικής ή ζωικής προέλευσης η οποία χρησιµοποιείται,
είτε ως έχει είτε αφού υποστεί µεταποίηση, για την
ανθρώπινη κατανάλωση µε παραδοσιακούς τρόπους παρα-
σκευής τροφίµων [στους οποίους συµπεριλαµβάνεται η
ξήρανση, ο φρυγµός (καβούρδισµα) και η ζύµωση]·

(1) ΕΕ αριθ. L 291 της 19. 11. 1969, σ. 9.
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ii) µε χηµική σύνθεση, ή αποµονώνεται µε χηµικές µεθόδους

και είναι χηµικώς όµοια µε ουσία που περιέχεται από τη
φύση της σε κάποια ύλη φυτικής ή ζωικής προέλευσης,
όπως περιγράφεται στο σηµείο i)·

iii) µε χηµική σύνθεση, δεν είναι όµως χηµικώς όµοια µε
ουσία που περιέχεται από τη φύση της σε κάποια ύλη
φυτικής ή ζωικής προέλευσης, όπως περιγράφεται στο
σηµείο i)·

γ) αρτυµατικό παρασκεύασµα, προϊόν άλλο από τις ουσίες που
καθορίζονται στο στοιχείο β) σηµείο i), συµπυκνωµένο ή µη,
που διαθέτει αρτυµατικές ιδιότητες και λαµβάνεται µε
κατάλληλες φυσικές µεθόδους (στις οποίες περιλαµβάνονται η
απόσταξη και η εκχύλιση µε διαλύτη) ή µε ενζυµατικές ή
µικροβιολογικές µεθόδους από ύλες φυτικής ή ζωικής προέ-
λευσης, οι οποίες χρησιµοποιούνται, είτε ως έχουν είτε αφού
υποστούν µεταποίηση, για την ανθρώπινη κατανάλωση µε
παραδοσιακούς τρόπους παρασκευής τροφίµων [στους οποίους
συµπεριλαµβάνονται η ξήρανση, ο φρυγµός (καβούρδισµα) και
η ζύµωση]·

δ) άρτυµα µεταποίησης, το προϊόν που παράγεται, τηρουµένων
των ορθών παρασκευαστικών πρακτικών, µε θέρµανση σε θερ-
µοκρασία µέχρι 180 °C, επί χρονικό διάστηµα που δεν υπερ-
βαίνει τα 15 λεπτά, ενός µείγµατος συστατικών που δεν έχουν
κατ’ ανάγκη αρτυµατικές ιδιότητες και από τα οποία ένα του-
λάχιστον περιέχει άζωτο (αµινική οµάδα) και ένα άλλο είναι
αναγωγικό σάκχαρο·

ε) άρτυµα καπνιστών τροφίµων, εκχύλισµα καπνού που χρησιµο-
ποιείται στις παραδοσιακές διαδικασίες καπνιστού τροφίµων.

3. Τα αρτύµατα µπορούν να περιέχουν τρόφιµα καθώς και
άλλες ουσίες, όπως αυτές που περιγράφονται στο άρθρο 6 παρά-
γραφος 1.

Άρθρο 2

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται:
— στις εδώδιµες ουσίες και προϊόντα που προορίζονται να κατα-

ναλωθούν ως έχουν, µε ή χωρίς ανασύσταση,
— στις ουσίες που έχουν αποκλειστικά γλυκιά, ξινή ή αλµυρή

γεύση,
— στις ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης που έχουν εγγενείς

αρτυµατικές ιδιότητες στην περίπτωση που δεν χρησιµο-
ποιούνται σαν πηγές αρτυµάτων.

Άρθρο 3

Τα Κράτη µέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες διατάξεις ώστε τα αρτύ-
µατα να µην µπορούν να διατεθούν στο εµπόριο ή να χρησιµοποι-
ηθούν εάν δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες της παρούσας οδη-
γίας.

Άρθρο 4

Τα Κράτη µέλη θεσπίζουν όλες τις αναγκαίες διατάξεις για να
εξασφαλίσουν ότι:

α) — τα αρτύµατα δεν περίεχουν ποσότητα επικίνδυνη, από τοξι-
κολογική άποψη, οποιουδήποτε στοιχείου ή ουσίας,

— µε την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που, ενδεχοµένως,
προβλέπονται από τα ειδικά κριτήρια καθαρότητας που
αναφέρει το άρθρο 6 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση, τα
αρτύµατα δεν περιέχουν άνω των 3 mg/kg αρσενικού,
10 mg/kg µολύβδου, 1 mg/kg καδµίου και 1 mg/kg υδραργύ-
ρου·

β) η χρησιµοποίηση των αρτυµάτων δεν προκαλεί στα τρόφιµα,
στην κατάσταση στην οποία καταναλίσκονται, την παρουσία
ανεπιθύµητων ουσιών από εκείνες που περιλαµβάνονται στο
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παράρτηµα 1, και σε ποσότητες µεγαλύτερες από αυτές που
ορίζονται στο παράρτηµα αυτό·

γ) η χρησιµοποίηση των αρτυµάτων και άλλων συστατικών τρο-
φίµων που έχουν αρτυµατικές ιδιότητες, δεν προκαλεί την
παρουσία ουσιών από αυτές που περιλαµβάνονται στο
παράρτηµα ΙΙ σε ποσότητες µεγαλύτερες από αυτές που ορίζο-
νται στο παράρτηµα αυτό.

Άρθρο 5

Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 100 Α της συνθήκης, θεσπίζει:

1. Τις κατάλληλες διατάξεις όσον αφορά:
— τις πηγές αρτυµάτων οι οποίες συνίστανται από τρόφιµα

καθώς και από βότανα και µπαχαρικά, που κανονικά θεω-
ρούνται τροφές,

— τις πηγές αρτυµάτων οι οποίες συνίστανται από φυτικές ή
ζωικές πρώτες ύλες, που κανονικά δεν θεωρούνται τροφές,

— τις αρτυµατικές ουσίες που λαµβάνονται από φυτικές ή
ζωικές πρώτες ύλες, µε κατάλληλες φυσικές µεθόδους ή µε
ενζυµατικές ή µικροβιολογικές µεθόδους,

— τις αρτυµατικές ουσίες που λαµβάνονται µε χηµική
σύνθεση ή που έχουν χηµικώς αποµονωθεί και είναι
χηµικώς όµοιες µε τις αρτυµατικές ουσίες που υπάρχουν εκ
φύσεως στα τρόφιµα, καθώς και στα βότανα και µπαχαρικά
που κανονικά θεωρούνται τροφές,

— τις αρτυµατικές ουσίες που λαµβάνονται µε χηµική
σύνθεση ή που έχουν χηµικώς αποµονωθεί και είναι
χηµικώς όµοιες µε τις αρτυµατικές ουσίες που υπάρχουν εκ
φύσεως στις φυτικές ή ζωικές πρώτες ύλες, που κανονικά
δεν θεωρούνται τροφές,

— τις αρτυµατικές ουσίες που λαµβάνονται µε χηµική
σύνθεση ή που έχουν χηµικώς αποµονωθεί, εκτός από
αυτές που αναφέρονται στην τέταρτη και πέµπτη
περίπτωση,

— τα βασικά υλικά που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή
αρτυµάτων καπνιστών τροφίµων ή αρτυµάτων µεταποίησης,
καθώς και τις συνθήκες αντίδρασης που χρησιµοποιούνται
για την παρασκευή τους.

2. 1/4λες τις ειδικές διατάξεις που θα µπορούσαν να κριθούν
αναγκαίες για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας ή των
συναλλαγών, σχετικά µε:
— τη χρησιµοποίηση και τις µεθόδους παραγωγής των αρτυ-

µάτων, περιλαµβανοµένων των φυσικών ή ενζυµατικών ή
µικροβιολογικών µεθόδων παραγωγής των αρτυµατικών
παρασκευασµάτων ή των αρτυµατικών ουσιών που αναφέ-
ρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σηµείο i) και
στοιχείο γ),

— τις προϋποθέσεις χρησιµοποίησης των ουσιών και υλών
που αναφέρονται στο άρθρο 6 σηµείο 1.

3. Τις τροποποιήσεις που αφορούν τις µέγιστες περιεκτικότητες,
οι οποίες προβλέπονται στα παραρτήµατα.

Άρθρο 6

Θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 10:

1. Ο κατάλογος των ουσιών ή υλών που επιτρέπονται στην Κοι-
νότητα ως:
— πρόσθετα αναγκαία για την αποθήκευση και τη χρησιµο-

ποίηση των αρτυµάτων,
— προϊόντα που χρησιµοποιούνται για τη διάλυση και την

αραίωση των αρτυµάτων,
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— πρόσθετα αναγκαία για την παραγωγή των αρτυµάτων (τεχ-

νολογικά βοηθήµατα), εφόσον δεν διέπονται από άλλες
κοινοτικές διατάξεις.

2. Εφόσον είναι ανάγκη:
— οι µέθοδοι ανάλυσης που είναι αναγκαίες για τον έλεγχο

της τήρησης των περιεκτικοτήτων που προβλέπονται στο
άρθρο 4,

— οι τρόποι δειγµατοληψίας και οι µέθοδοι ανίχνευσης και,
ενδεχοµένως, δοσολογίας των αρτυµάτων που βρίσκονται
επάνω ή µέσα στα τρόφιµα,

— τα ειδικά κριτήρια καθαρότητας για ορισµένα ειδικά αρτύ-
µατα.

3. — Τα µικροβιολογικά κριτήρια που εφαρµόζονται στα αρτύ-
µατα,

— τα κριτήρια ορισµού που συνδέονται µε τις πιο εξειδικευ-
µένες ονοµασίες, που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγρα-
φος 1 στοιχείο β).

4. Οι κατάλληλες διατάξεις, που πρέπει να θεσπιστούν πριν από
την 1η Ιουλίου 1990, προκειµένου να συµπληρωθεί η παρούσα
οδηγία µε τους κανόνες επισήµανσης των αρτυµάτων που
προορίζονται για πώληση στον τελικό καταναλωτή.

Άρθρο 7

Οι διατάξεις που είναι δυνατόν να έχουν επιπτώσεις στη δηµόσια
υγεία, εγκρίνονται µόνον µετά από διαβούλευση µε την Επιστη-
µονική Επιτροπή Ανθρώπινης ∆ιατροφής.

Άρθρο 8

1. Εάν Κράτος µέλος διαπιστώσει, βάσει εµπεριστατωµένων
στοιχείων, που προκύπτουν από νέα δεδοµένα ή από επανε-
κτίµηση υπαρχόντων στοιχείων, που έγινε µετά την έδκοση της
παρούσας οδηγίας ή µιας από τις οδηγίες που αναφέρονται στο
άρθρο 5, ότι:
— η παρουσία µιας ουσίας από αυτές που αναφέρουν τα παραρτή-

µατα, ή ότι οι προβλεπόµενες µέγιστες περιεκτικότητες, αν
και είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας,
ή

— η χρησιµοποίηση ενός αρτύµατος, αν και συµφωνεί µε τις
διατάξεις της σχετικής οδηγίας ή της παρούσας οδηγίας,
ή

— η παρουσία ουσίας παρόµοιας µε αυτές που αναφέρονται στα
παραρτήµατα,

ενέχουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, αυτό το Κράτος µέλος
µπορεί, προσωρινά, να αναστείλει ή να περιορίσει στο έδαφός
του την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων. Πληροφορεί αµέσως
σχετικά τα άλλα Κράτη µέλη και την Επιτροπή, διευκρινίζοντας
τους λόγους της απόφασής του.

2. Η Επιτροπή εξετάζει το ταχύτερο δυνατό τους λόγους που
επικαλείται το Κράτος µέλος, συµβουλεύεται τη Μόνιµη Επι-
τροπή Τροφίµων και, στη συνέχεια, διατυπώνει αµέσως τη γνώµη
της και λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, τα οποία µπορούν να
αντικαταστήσουν εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι, προκειµένου να υπερπηδηθούν
οι δυσκολίες που αναφέρει η παράγραφος 1 και να διασφαλιστεί
η προστασία της ανθρώπινης υγείας, επιβάλλεται να τροποποι-
ηθεί η παρούσα οδηγία ή µία από τις οδηγίες που αναφέρει το
άρθρο 5, κινεί τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10, για
να θεσπιστούν οι τροποποιήσεις αυτές· στην περίπτωση αυτή, το
Κράτος µέλος που θέσπισε µέτρα διασφάλισης, µπορεί να τα
διατηρήσει µέχρι να τεθούν σε ισχύ οι εν λόγω τροποποιήσεις.
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Άρθρο 9

1. Τα αρτύµατα που δεν προορίζονται για πώληση στον τελικό
καταναλωτή δεν επιτρέπεται να διατεθούν στο εµπόριο εάν οι
συσκευασίες τους ή τα δοχεία στα οποία περιέχονται δεν φέρουν
τις ακόλουθες ενδείξεις, οι οποίες πρέπει να είναι ευδιάκριτες
και ανεξίτηλες:

α) το όνοµα ή την εταιρική επωνυµία και τη διεύθυνση του
παρασκευαστή ή του συσκευαστή, ή ενός πωλητή εγκαταστη-
µένου στην Κοινότητα·

β) την ονοµασία πωλήσεως: είτε τη λέξη «άρτυµα» είτε µια πιο
εξειδικευµένη ονοµασία ή περιγραφή του αρτύµατος.

Τα Κράτη µέλη µπορούν να διατηρήσουν, για τρία έτη µετά
την έκδοση της παρούσας οδηγίας, πιο εξειδικευµένες ονο-
µασίες για τα αρτύµατα που αποτελούνται από µείγµατα αρτυ-
µατικών παρασκευασµάτων και αρτυµατικών ουσιών.

Πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, αποφασίζεται,
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 10, η τυχόν προσθήκη
των ονοµασιών αυτών στην παρούσα οδηγία·

γ) είτε την ένδειξη «για τρόφιµα» είτε µια πιο συγκεκριµένη
αναφορά στο τρόφιµο για το οποίο προορίζεται το άρτυµα·

δ) την απαρίθµηση, κατά φθίνουσα τάξη βάρους, των κατηγο-
ριών των ακόλουθων αρτυµατικών ουσιών και παρασκευα-
σµάτων, σύµφωνα µε την εξής κατάταξη:
— φυσικές αρτυµατικές ουσίες, για τις αρτυµατικές ουσίες

που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β)
σηµείο i),

— αρτυµατικές ουσίες όµοιες µε τις φυσικές, για τις αρτυµα-
τικές ουσίες που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2
στοιχείο β) σηµείο ii),

— τεχνητές αρτυµατικές ουσίες, για τις αρτυµατικές ουσίες
που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β)
σηµείο iii),

— αρτυµατικά παρασκευάσµατα, για τα παρασκευάσµατα που
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ),

— αρτύµατα µεταποίησης, για τα αρτύµατα που ορίζονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο δ),

— άρτυµα καπνιστών τροφίµων, για αρτύµατα που ορίζονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε)·

ε) στην περίπτωση µείγµατος αρτυµάτων και άλλων ουσιών ή
υλών από τις αναφερόµενες στο άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτη
και δεύτερη περίπτωση, την απαρίθµηση, κατά φθίνουσα
τάξη βάρους, στο µείγµα:
— των κατηγοριών των αρτυµάτων, σύµφωνα µε την ταξι-

νόµηση του στοιχείου δ) της παρούσας παραγράφου,
— των ονοµάτων καθεµιάς από τις άλλες ουσίες ή ύλες, ή,

ενδεχοµένως, τον αντίστοιχο αριθµό «ΕΟΚ»·

στ) την ένδειξη της µέγιστης ποσότητας, στο τρόφιµο, κάθε
συστατικού ή οµάδας συστατικών που υπόκεινται σε ποσο-
τικό περιορισµό ή ανάλογη πληροφόρηση, ώστε να δίνεται η
δυνατότητα στον αγοραστή να συµµορφώνεται µε τις κοινοτι-
κές διατάξεις ή, ελλείψει αυτών, µε τις εθνικές διατάξεις που
εφαρµόζονται για το τρόφιµο αυτό·

ζ) µια ένδειξη που να επιτρέπει την αναγνώριση της παρτίδας·

η) την ονοµαστική ποσότητα εκφρασµένη σε µονάδες µάζας ή
όγκου.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 στοιχείο δ), ο όρος
«φυσικό» ή κάθε άλλη έκφραση µε την ίδια ουσιαστικά σηµασία,
χρησιµοποιείται µόνο για αρτύµατα των οποίων το αρτυµατικό
συστατικό περιέχει αποκλειστικά ►C1 αρτυµατικές ουσίες όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) σηµείο i)
ή/και ◄ αρτυµατικά παρασκευάσµατα όπως ορίζονται στο άρθρο
1 παράγραφος 2 στοιχείο γ).
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Στην περίπτωση που η ονοµασία πωλήσεως του αρτύµατος περιέ-
χει ένδειξη σχετικά µε ένα τρόφιµο ή µε µια πηγή αρτυµάτων, ο
όρος «φυσικό» ή κάθε άλλη έκφραση µε την ίδια ουσιαστικά
σηµασία, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνον εφόσον το αρτυµατικό
συστατικό έχει αποµονωθεί µε τις κατάλληλες φυσικές µεθόδους
ή µε µικροβιολογικές ή ενζυµατικές µεθόδους ή µε παραδοσιακές
µεθόδους παρασκευής τροφίµων, αποκλειστικά και µόνο ή, σχε-
δόν αποκλειστικά, από το αντίστοιχο τρόφιµο ή την αντίστοιχη
πηγή αρτυµάτων.

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι ενδείξεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, στοιχεία δ), ε), και στ), επιτρέ-
πεται να περιέχονται µόνο στα εµπορικά έγγραφα που αφορούν
την παρτίδα και που παραδίδονται κατά ή πριν από την παρά-
δοση, υπό τον όρο ότι υπάρχει ένδειξη «προορίζεται για την
παρασκευή τροφίµων και όχι για λιανική πώληση» σε ευδιάκριτο
σηµείο της συσκευασίας ή του δοχείου που περιέχει το εν λόγω
προϊόν.

4. Τα Κράτη µέλη δεν θεσπίζουν λεπτοµερέστερες προδιαγρα-
φές από αυτές που περιέχονται στο παρόν άρθρο, σχετικά µε τον
τρόπο µε τον οποίο πρέπει να αναγράφονται οι προβλεπόµενες
ενδείξεις.

Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο αναγράφονται
µε λόγια εύκολα κατανοητά από τους αγοραστές, εκτός αν η
πληροφόρηση του αγοραστή εξασφαλίζεται µε άλλους τρόπους.
Η παρούσα διάταξη δεν εµποδίζει την αναγραφή των ενδείξεων
αυτών σε πολλές γλώσσες.

▼M1

Άρθρο 9α

1. Οι αρωµατικές ύλες που προορίζονται για πώληση στον
τελικό καταναλωτή µπορούν να διατεθούν στο εµπόριο µόνον εάν
οι συσκευασίες τους ή τα δοχεία στα οποία περιέχονται φέρουν
τις ακόλουθες ενδείξεις οι οποίες πρέπει να είναι ευδιάκριτες,
ευανάγνωστες και ανεξίτηλες:

α) τη λέξη «αρωµατική ύλη», ή µια ειδικότερη ονοµασία ή περι-
γραφή της αρωµατικής ύλης·

β) είτε την ένδειξη «για τρόφιµα», είτε µια πιο συκγκεκριµένη
αναφορά στο τρόφιµο για το οποίο προορίζεται η αρωµατική
ύλη·

γ) την ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 σηµείο 4 και του άρθ-
ρου 9 της οδηγίας 79/112/ΕΟΚ του Συµβουλίου (1)·

δ) τις ειδικές συνθήκες διατήρησης και χρησιµοποίησης·

ε) οδηγίες χρήσεως σε περίπτωση που παράλειψή τους θα µπο-
ρούσε να οδηγήσει σε µη κατάλληλη χρήση του τροφίµου·

στ) την καθαρή ποσότητα εκφρασµένη σε µονάδες µάζας ή
όγκου·

ζ) το όνοµα ή την εταιρική επωνυµία και τη διεύθυνση του
παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστη-
µένου στην Κοινότητα·

η) µια ένδειξη ή ένα σήµα που να επιτρέπει την αναγνώριση της
παρτίδας σύµφωνα µε την οδηγία 89/396/ΕΟΚ του Συµβου-
λίου (2)·

θ) εάν πρόκειται για µείγµα αρωµατικής(ών) ύλης(ών) µε άλλες
ουσίες την απαρίθµηση κατά φθίνουσα τάξη βάρους στο
µείγµα:

(1) ΕΕ αριθ. L 33 της 8. 2. 1979, σ. 1.
(2) ΕΕ αριθ. L 186 της 30. 6. 1989, σ. 21.
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— της αρωµατικής ύλης ή των αρωµατικών υλών που περιέ-

χονται στο µείγµα, σύµφωνα µε το στοιχείο α),
— την ονοµασία όλων των άλλων ουσιών ή υλών, ή κατά

περίπτωση τον αριθµό ΕΟΚ.

2. Ο όρος «φυσικό» ή κάθε άλλη έκφραση µε την ίδια ουσια-
στικά σηµασία, χρησιµοποιείται µόνο για αρωµατικές ύλες των
οποίων το αρωµατικό συστατικό περιέχει αποκλειστικά αρωµατι-
κές ουσίες όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β)
σηµείο i) ή/και αρωµατικά παρασκευάσµατα όπως ορίζονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ).

Στην περίπτωση που η ονοµασία πωλήσεως της αρωµατικής ύλης
περιέχει ένδειξη σχετικά µε ένα τρόφιµο ή µε µια πηγή αρωµα-
τικών υλών, ο όρος «φυσική» ή κάθε άλλη έκφραση µε την ίδια
ουσιαστικά σηµασία µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνον εφόσον το
αρωµατικό συστατικό έχει αποµονωθεί µε τις κατάλληλες φυσι-
κές µεθόδους ή µε µικροβιολογικές ή ενζυµατικές µεθόδους, ή µε
παραδοσιακές µεθόδους παρασκευής τροφίµων, αποκλειστικά και
µόνον, ή σχεδόν αποκλειστικά, από το αντίστοιχο τρόφιµο ή την
αντίστοιχη πηγή αρωµατικών υλών.

3. Οι ενδείξεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο αναγράφο-
νται σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους αγοραστές, εκτός αν
η πληροφόρηση του αγοραστή εξασφαλίζεται µε άλλους τρόπους.
Η παρούσα διάταξη δεν εµποδίζει την αναγραφή των ενδείξεων
αυτών σε πολλές γλώσσες.

▼B

Άρθρο 10

1. Σε περίπτωση αναφοράς στη διαδικασία του παρόντος άρθ-
ρου, η Μόνιµη Επιτροπή Τροφίµων συγκαλείται από τον πρόεδρό
της, είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε µε αίτηση αντιπροσώπου
ενός Κράτους µέλους.

2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή
σχέδιο των µέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώ-
νει τη γνώµη της για το σχέδιο αυτό µέσα σε προθεσµία που
ορίζεται από τον πρόεδρό της, σε συνάρτηση µε τον επείγοντα
χαρακτήρα του θέµατος. Αποφασίζει µε την ειδική πλειοψηφία
του άρθρου 148 παράγραφος 2 της συνθήκης. Ο πρόεδρος δεν
λαµβάνει µέρος στην ψηφοφορία.

3. α) Η Επιτροπή λαµβάνει τα προτεινόµενα µέτρα εφόσον αυτά
είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής·

β) εφόσον τα προτεινόµενα µέτρα δεν είναι σύµφωνα µε τη
γνώµη της επιτροπής, ή ελλείψει γνώµης, η Επιτροπή υπο-
βάλλει, χωρίς καθυστέρηση, στο Συµβούλιο πρόταση σχε-
τικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συµβούλιο
αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία.

Εάν, κατά τη λήξη προθεσµίας τριών µηνών από την υπο-
βολή της πρότασης, το Συµβούλιο δεν έχει θεσπίσει µέτρα,
τότε τα προτεινόµενα µέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή.

Άρθρο 11

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται και για τα αρτύµατα που
προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στα τρόφιµα, καθώς και για τα
τρόφιµα που εισάγονται στην Κοινότητα.

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται για τα αρτύµατα και
τρόφιµα που προορίζονται για εξαγωγή εκτός της Κοινότητας.

Άρθρο 12

1. Τα Κράτη µέλη δεν δύνανται να προβάλλουν λόγους που
αφορούν τη σύνθεση, την επισήµανση ή τη συµπεριφορά των
αρτυµάτων στα τρόφιµα, για να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να
εµποδίζουν την εµπορία και χρησιµοποίηση αρτυµάτων τα οποία
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συµφωνούν µε την παρούσα οδηγία και µε τις οδηγίες που αναφέ-
ρονται στο άρθρο 5.

2. Η παράγραφος 1 δεν θίγει τις εθνικές διατάξεις που εφαρµό-
ζονται ελλείψει οδηγιών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5.

Άρθρο 13

1. Τα Κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για να συµ-
µορφωθούν προς την παρούσα οδηγία µέσα σε 18 µήνες από την
έκδοσή της. Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. Τα
µέτρα που θα ληφθούν πρέπει:
— να επιτρέπουν, δύο έτη µετά την έκδοση της παρούσας οδη-

γίας, την εµπορία και τη χρήση των αρτυµάτων που συµφω-
νούν µε την παρούσα οδηγία,

— να απαγορεύουν, τρία έτη µετά την έκδοση της παρούσας
οδηγίας, την εµπορία και τη χρήση των αρτυµάτων που δεν
συµφωνούν µε την παρούσα οδηγία.

2. Η παράγραφος 1 δεν θίγει τις εθνικές διατάξεις που, ελλεί-
ψει οδηγιών, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5, διέπουν ορισµένες
οµάδες αρτυµάτων ή καθορίζουν τα τρόφιµα επάνω ή µέσα στα
οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα αρτύµατα που συµφωνούν
µε την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 14

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη µέλη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Μέγιστες περιεκτικότητες στα τρόφιµα που καταναλώνονται ως έχουν ορι-
σµένων ανεπιθύµητων ουσιών, η παρουσία των οποίων οφείλεται στη

χρησιµοποίηση αρτυµάτων

Ουσία Τρόφιµα Ποτά

3,4 βενζοπυρένιο 0,03 µg/kg 0,03 µg/kg
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Μέγιστες περιεκτικότητες ορισµένων ουσιών που προέρχονται από αρτύµατα και από άλλα
συστατικά τροφίµων που έχουν αρτυµατικές ιδιότητες και οι οποίες περιέχονται στα τρόφιµα

κατά την κατανάλωσή τους, λόγω της χρησιµοποίησης αρτυµάτων

Ουσίες
Τρόφιµα
(mg/kg)

Ποτά
(mg/kg)

Εξαιρέσεις ή/και ειδικοί περιορισµοί

Αγαρικό οξύ (1) 20 20 100 mg/kg στα αλκοολούχα ποτά και στα
τρόφιµα που περιέχουν µανιτάρια

Αλοΐνη (1) 0,1 0,1 50 mg/kg στα αλκοολούχα ποτά
Β-ασαρόνη (1) 0,1 0,1 1 mg/kg στα αλκοολούχα ποτά και τα

καρυκεύµατα που προορίζονται για τα
πρόχειρα φαγητά (snack foods)

Βερβερίνη (1) 0,1 0,1 10 mg/kg στα αλκοολούχα ποτά
Κουµαρίνη (1) 2 2 10 mg/kg σε ορισµένα είδη λυκισµάτων

µε καραµέλα
50 mg/kg στις τσίχλες
10 mg/kg στα αλκοολούχα ποτά

Υδροκυάνιο (1) 1 1 50 mg/kg στα µαντολάτα, στα αµυγδαλωτά
ή στα υποκατάστατά τους, ή σε παρόµοια
προϊόντα
1 mg/ανά % κατ’ όγκο αλκοόλης στα
αλκοολούχα ποτά
5 mg/kg στις κονσέρβες εµπύρηνων
φρούτων

Υπερικίνη (1) 0,1 0,1 10 mg/kg στα αλκοολούχα ποτά
1 mg/kg στα προϊόντα ζαχαροπλαστικής

Πουλεζόνη (1) 25 100 250 mg/kg στα ποτά µε άρωµα ηδύοσµου
του πεπερώδους (πέπερµιντ) ή µέντας
350 mg/kg στα προϊόντα ζαχαροπλα-
στικής µε µέντα

Κασσίνη (1) 5 5 10 mg/kg στα προϊόντα ζαχαροπλαστικής
µε µορφή παστίλιας
50 mg/kg στα αλκοολούχα ποτά

Σαφρόλη και ισοσα-
φρόλη (1)

1 1 2 mg/kg στα αλκοολούχα ποτά περιεκτι-
κότητας σε αλκοόλη µέχρι και 25 % κατ’
όγκο
5 mg/kg στα αλκοολούχα ποτά περιεκτι-
κότητας σε αλκοόλη µεγαλύτερης από
25 % κατ’ όγκο
15 mg/kg στα τρόφιµα που περιέχουν
περιβλήµατα µοσχοκάρυδων και µοσχο-
κάρυδο

Σαντονίνη (1) 0,1 0,1 1 mg/kg στα αλκοολούχα ποτά περιεκτι-
κότητας σε αλκο όλη άνω του 25 % κατ’
όγκο

Θυϊόνη (1) α και β 0,5 0,5 5 mg/kg στα αλκοολούχα ποτά περιεκτι-
κότητας σε αλκοόλη µέχρι και 25 % κατ’
όγκο
10 mg/kg στα αλκοολούχα ποτά περιεκτι-
κότητας σε αλκοόλη µεγαλύτερης από
25 % κατ’ όγκο
25 mg/kg στα τρόφιµα που περιέχουν
παρασκευάσµατα µε βάση φασκοµηλιά
35 mg/kg στα πικρά ποτά (µπίτερ)

(1) ∆εν µπορεί να προστίθεται αυτούσια στα τρόφιµα ή στα αρτύµατα. Επιτρέπεται η παρουσία της στο
τρόφιµο µόνο εάν είναι φυσική ή αποτέλεσµα της προσθήκης αρτυµάτων παρασκευασµάτων από φυσι-
κές βασικές ύλες.


