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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

           

       

Ανακοίνωση Τύπου 

 

  Αθήνα, 29 Ιουλίου 2014 

 

 

«Ενηµέρωση σχετικά µε το νέο Ενωσιακό και Εθνικό νοµοθετικό πλαίσιο που 

διέπει τη χρήση προσθέτων τροφίµων σε παρασκευάσµατα κρέατος» 

  

 

 

Σας γίνεται γνωστό ότι στις 5 Ιουνίου 2014 

δηµοσιεύτηκε ο σχετικός Κανονισµός 

αριθ. (ΕΕ) 601/2014 της Επιτροπής 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ L 166/11/05.06.2014) όσον 

αφορά στην τροποποίηση του 

Παραρτήµατος II του Κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που 

αφορά στα πρόσθετα για χρήση σε τρόφιµα.  

 

 

Οι κυριότερες αλλαγές εντοπίζονται στα εξής κάτωθι σηµεία του Κανονισµού:  

� Τροποποίηση των κατηγοριών του κρέατος και των προϊόντων του (γενική κατηγορία 

τροφίµου 08.0) που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ε του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

1333/2008 (βλ. Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1129/2011). Η νέα αυτή τροποποίηση ως προς 

την ανάγκη της νέας κατηγοριοποίησης αποτέλεσε ευθυγράµµιση µε τους ορισµούς και 

τις διευκρινίσεις µε το «Πακέτο Υγιεινής» που δόθηκαν σε συνέχεια συζητήσεων σε 

επίπεδο Οµάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τους εθνικούς εµπειρογνώµονες 

και τελικής επικύρωσης από την επιτροπή για τη διατροφική αλυσίδα και την υγεία των 
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ζώων (SCoFCAH), τµήµα για τη βιολογική ασφάλεια της διατροφικής αλυσίδας της Ε.Ε. 

(Ιούνιος 2013). Έτσι η κατηγοριοποίηση της οµάδας κατηγορίας τροφίµων 08.0 

τροποποιούνται στις εξής νέες υποκατηγορίες, οι οποίες σηµειώνεται ότι αναφέρονται 

για τους σκοπούς εναρµόνισης της νοµοθεσίας των προσθέτων στα τρόφιµα και µόνο, 

και είναι οι εξής:  

Γενική κατηγορία 08.0 “Κρέας και προϊόντα κρέατος“ 

- Υποκατηγορία 08.1 “Νωπό κρέας εξαιρουµένων των παρασκευασµάτων κρέατος 

όπως ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 853/2004”  

- Υποκατηγορία 08.2 “Παρασκευάσµατα κρέατος όπως ορίζονται στον Κανονισµό 

(ΕΚ) αριθ. 853/2004” 

- Υποκατηγορία 08.3 “Προϊόντα µε βάση το κρέας” 

 

� ∆εδοµένων των αλλαγών ως προς τη νέα αυτή κατηγοριοποίηση και ειδικότερα ως 

προς τη διάκριση και ταξινόµηση των «παρασκευασµάτων κρέατος» και των 

«προϊόντων µε βάση το κρέας» και στη λογική της συνέχισης χρήσης ορισµένων 

προσθέτων τροφίµων για συγκεκριµένα ειδικά «εθνικά» προϊόντα που είναι απολύτως 

αναγκαία για την παρασκευή τους (κατόπιν ουσιαστικής τεχνολογικής τεκµηρίωσης και 

αυστηρής αξιολόγησης βάσει πραγµατικής τεχνολογικής αναγκαιότητας), είναι 

ιδιαιτέρως σηµαντικό να κατονοµαστούν τα προϊόντα αυτά (ανά χώρα) και να γίνει 

περιγραφή της χρήσης των προσθέτων τροφίµων (συνθήκες χρήσεις, µέγιστα 

επιτρεπόµενα επίπεδα χρήσης, κλπ.).  

 

� Για πρώτη φορά γίνεται καταγραφή και αναφορά σε «ειδικά ελληνικά» 

παρασκευάσµατα κρέατος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την ονοµασία 

πώλησής τους (σουβλάκι, γύρος, µπιφτέκι, σουτζουκάκι, κεµπάπ) και αναφορά 

σε χρήση συγκεκριµένων προσθέτων τροφίµων, τα οποία κρίθηκαν ως απολύτως 

τεχνολογικά απαραίτητα κατά την παραγωγική διαδικασία. Ο αριθµός των προσθέτων 

που θα επιτρέπεται είναι ο ελάχιστος απαραίτητος, ο οποίος αξιολογήθηκε από τον 

ΕΦΕΤ σε συνέχεια σχετικού αιτήµατος από την ελληνική βιοµηχανία επεξεργασίας 

κρέατος (ΣΕΒΕΚ). Επίσης για τα προϊόντα αυτά «θεσπίστηκαν» συγκεκριµένες ειδικές 

προδιαγραφές παρασκευής και εφεξής τα προϊόντα καλούνται να συµµορφώνονται µε 

τις ειδικές συνθήκες χρήσης προσθέτων και να διακινούνται στην αγορά µε τη 

συγκεκριµένη ονοµασία πώλησης σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο (στην 

περίπτωση εξαγωγών) και µόνο, διασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό την ελληνική 

επιχειρηµατικότητα, εδραιώνοντας τα προϊόντα αυτά καθιστώντας τα αναγνωρίσιµα σε 

ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο (στην περίπτωση εξαγωγών).  
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Εφεξής και για τους σκοπούς της νοµοθεσίας για τα πρόσθετα τροφίµων και δεδοµένης 

της νέας γενόµενης κατηγοριοποίησης, η αρχή της µεταφοράς επιτρέπεται στα 

παρασκευάσµατα κρέατος όπως ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 853/2004.  

 

Ο συγκεκριµένος Κανονισµός τέθηκε σε εφαρµογή από τις 25 Ιουνίου 2014.  

 

Σηµειώνεται ότι θα ακολουθήσει νεότερη πληρέστερη έντυπη πληροφόρηση προς τις 

Αρµόδιες Αρχές Ελέγχου όσον αφορά στον έλεγχο των παρασκευασµάτων κρέατος καθώς 

και στους ελληνικούς επιχειρηµατικούς συνδέσµους και τις επιχειρήσεις κρέατος ως προς 

τις νέες αλλαγές του νέου Κανονισµού.  

 

 

Σας ενηµερώνουµε ότι ο αναφερόµενος Κανονισµός µπορεί να αναζητηθεί στο δικτυακό 

τόπο της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://eur-

lex.europa.eu/el/index.htm και στο δικτυακό τόπο του ΕΦΕΤ http://www.efet.gr, στο 

σύνδεσµο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ � ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ � ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.  

 

Σας γνωρίζουµε επίσης ότι η παρούσα ενηµέρωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

ΕΦΕΤ στο σύνδεσµο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ � ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.  

 

 

 
 

 


