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ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 1ης Αύγούστου 1974
περί πρώτης τροποποιήσεως της οδηγίας 7Θ/357/ΕΟΚ «περί προσεγγίσεως τών νομοθεσιών
τών Κρατών μελών σχετικά με τίς ουσίες πού έχουν άντιοξειδωτικά αποτελέσματα καί
επιτρέπεται νά χρησιμοποιούνται στά τρόφιμα»
(74/412/ΕΟΚ)

"Εχοντας υπόψη :

ότι ή κατάσταση πρέπει νά αναθεωρηθεί στο φώς τών
πιό πρόσφατων επιστημονικών καί τοξικολογικών
πληροφοριών

τή συνθήκη περί ιδρύσεως της Εύρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητος καί ιδίως τό άρθρο 100,

ότι ή Επιστημονική ' Επιτροπή γιά τήν ' Ανθρώπινη
Διατροφή πού συστήθηκε μέ άπόφαση τής ' Επιτροπής

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

τήν πρόταση της ' Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

ότι τό άρθρο 2 τής οδηγίας 7Θ/357/ΕΟΚ τής 13ης Ιου
λίου 1970 περί τής προσεγγίσεως τών νομοθεσιών τών
Κρατών μελών σχετικά μέ τίς ούσίες πού έχουν άντι
οξειδωτικά άποτελέσματα καί πού έπιτρέπεται νά χρη

της 16ης ' Απριλίου 1974 (3 ), δέν ολοκλήρωσε άκόμη
τή μελέτη τών πληροφοριών αύτών
ότι δέν είναι συνεπώς δυνατό νά ληφθεί οριστική άπό
φαση γιά τή σκοπιμότητα τής παραδοχής τών ούσιών
αύτών σέ κοινοτικό έπίπεδο ,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

"Αρθρο 1

σιμοποιούνται στά τρόφιμα ί1), έπιτρέπει στά Κράτη
μέλη νά διατηρήσουν, κατά τή διάρκεια περιόδου
τριών ετών άπό τήν κοινοποιήση τής άνωτέρω οδηγίας,
τίς έθνικές νομοθεσίες δυνάμει τών οποίων έπιτρέπε
ται *ή χρησιμοποίηση στά τρόφιμα τοΰ αίθυλενο-δια
μινο-τετραοξικοΰ-δινατρίου-άσθεστίου , τοϋ γαλλι
κού προπυλεστέρα καί τών έστέρων τοΰ L-άσκορβικοΰ
οξέος μέ μή διακλαδισμένα λιπαρά οξέα μέ 14 καί 18
άτομα άνθρακα ότι τό παράρτημα VII , κεφάλαιο IX, σημείο 3 τής πρά

ξεως προσχωρήσεως (2) επιτρέπει στά νέα Κράτη μέλη
νά διατηρήσουν μέχρι τήν 31η Δεκεμβρίου 1977 τίς
έθνικές νομοθεσίες πού ισχύουν κατά τήν ήμερομηνία
τής προσχωρήσεως καί είναι σχετικές μέ τή χρησιμο
ποίηση στά τρόφιμα τοΰ γαλλικοΰ προπυλεστέρα-

ότι ή χρησιμότητα τών ούσιών αύτών στά τρόφιμα εχει
άποδειχθει άπό τεχνολογική άποψη σέ κοινοτικό έπί
πεδο ·

ότι ή νομοθεσία ορισμένων Κρατών μελών εξακολου
θεί νά έπιτρέπει τή χρησιμοποίηση τών ούσιών αύτών-

Τό κείμενο του άρθρου 2 εδάφιο πρώτο τής οδηγίας
70/ 357/ΕΟΚ αντικαθίσταται , μέ ισχύ άπό τήν 13η ' Ιου
λίου 1974, άπό τό άκόλουθο κείμενο :
« Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 , τά Κράτη μέλη
δύνανται νά διατηρήσουν μέχρι τήν 31η Δεκεμ
βρίου 1977 τίς εθνικές νομοθεσίες πού έπιτρέπουν
τή χρησιμοποίηση στά τρόφιμα του αίθυλενο-δια
μινο-τετραοξικοΰ-δινατρίου-άσθεστίου, τοϋ γαλ
λικού προπυλεστέρα καί τών έστέρων του L
άσκορθικοΰ οξέος τών μή διακλαδισμένων λιπαρών
οξέων μέ 14 καί 18 άτομα άνθρακα .»
*Αρθρο 2

Ή παρούσα οδηγία άπευθύνεται στά Κράτη μέλη .
Έγινε στίς Βρυξέλλες , τήν 1η Αύγούστου 1974.
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