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Θέμα: Γνωμοδότηση με αντικείμενο τη νομική βάση της πρότασης κανονισμού 

σχετικά με τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της εκτίμησης κινδύνου στην 

αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ (COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 

2018/0088(COD)) 

Κυρία Πρόεδρε, 

Με επιστολή της 19ης Νοεμβρίου 2018, ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να 

εξετάσει, σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2 του Κανονισμού, την ισχύ και την 

καταλληλότητα της νομικής βάσης της ανωτέρω πρότασης της Επιτροπής. 

Η επιτροπή εξέτασε το ζήτημα που μνημονεύεται ανωτέρω κατά τη συνεδρίασή της στις 6 

Δεκεμβρίου 2018. 

I – Ιστορικό 

 

Η πρόταση αποσκοπεί στην τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με τη γενική νομοθεσία 

για τα τρόφιμα1 («κανονισμός ΓΝΤ») και οκτώ συναφών νομοθετικών πράξεων2 που 

αφορούν την αξιολόγηση του κινδύνου στην τροφική αλυσίδα. 

 

Η πρόταση της Επιτροπής βασίστηκε στο άρθρο 43 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με τη γεωργία, στο άρθρο 114 της ΣΛΕΕ σχετικά με 

την εναρμόνιση στην εσωτερική αγορά και στο άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β) της 

ΣΛΕΕ σχετικά με τη δημόσια υγεία. 

 

Με τροπολογία που κατατέθηκε στην επιτροπή ENVI επιδιώκεται να προστεθεί στη νομική 

βάση το άρθρο 192 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ σχετικά με το περιβάλλον. 

 

ΙΙ - Σχετικά άρθρα της Συνθήκης 
 

Τα ακόλουθα άρθρα της ΣΛΕΕ προτάθηκαν ως νομική βάση στην πρόταση της Επιτροπής 

(με υπογράμμιση του συντάκτη): 

 

Το άρθρο 43 της ΣΛΕΕ, σχετικά με τη γεωργία και την αλιεία, ορίζει τα εξής: 

 

Άρθρο 43 

(πρώην άρθρο 37 της ΣΕΚ) 

 

1. Η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της 

κοινής γεωργικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης και της αντικατάστασης των 

εθνικών οργανώσεων αγοράς από τις μορφές κοινής οργάνωσης του άρθρου 

40, παράγραφος 1, καθώς και για την εκτέλεση των μέτρων που ειδικά 

                                                 
1 Κανονισμός (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 (EE L 31 της 1.2.2002, σ. 1).  
2 Βλ. υποσημείωση 8 στη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας για τον κατάλογο με τους πλήρεις τίτλους και 

τις αναφορές στις εν λόγω πράξεις. 
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προβλέπονται στον παρόντα τίτλο. 

 

Κατά τη σύνταξη των προτάσεων αυτών, λαμβάνεται υπόψη η αλληλεξάρτηση 

των γεωργικών θεμάτων που αναφέρονται στον παρόντα τίτλο. 

 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με 

τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική 

και Κοινωνική Επιτροπή, ορίζουν την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών 

που προβλέπεται στο άρθρο 40, παράγραφος 1, καθώς και τις άλλες διατάξεις 

που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων της κοινής γεωργικής και 

αλιευτικής πολιτικής. 

 

3. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει μέτρα σχετικά με 

τον καθορισμό των τιμών, των εισφορών, των ενισχύσεων και των ποσοτικών 

περιορισμών, καθώς και σχετικά με τον καθορισμό και την κατανομή των 

αλιευτικών δυνατοτήτων. 

 

[...] 

 

 

Το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, σχετικά με την εναρμόνιση στην εσωτερική αγορά, ορίζει 

τα εξής: 

 

Άρθρο 114 

(πρώην άρθρο 95 της ΣΕΚ) 

 

1.  Εκτός αν ορίζουν άλλως οι Συνθήκες, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις 

για την πραγματοποίηση των στόχων του άρθρου 26. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 

νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδουν τα μέτρα τα σχετικά με την προσέγγιση των 

νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που 

έχουν ως αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς.  

 

[...] 

 

3. Η Επιτροπή, στις προτάσεις της που προβλέπονται στην παράγραφο 1, 

σχετικά με την υγεία, την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την 

προστασία των καταναλωτών, λαμβάνει ως βάση ένα υψηλό επίπεδο 

προστασίας, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη όσες νέες εξελίξεις βασίζονται σε 

επιστημονικά δεδομένα. Στα πλαίσια των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επιδιώκουν επίσης την επίτευξη 

αυτού του στόχου. 

 

4. Όταν, μετά τη θέσπιση μέτρου εναρμόνισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο, από το Συμβούλιο ή από την Επιτροπή, ένα κράτος μέλος 

θεωρεί αναγκαίο να διατηρήσει εθνικές διατάξεις που δικαιολογούνται από τις 

επιτακτικές ανάγκες που προβλέπονται στο άρθρο 36 ή διατάξεις σχετικές με 
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την προστασία του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας, τις κοινοποιεί στην 

Επιτροπή, καθώς και τους λόγους διατήρησής τους. 

 

5. Επίσης, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4, εάν, μετά τη θέσπιση μέτρου 

εναρμόνισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, από το 

Συμβούλιο ή από την Επιτροπή, ένα κράτος μέλος θεωρεί αναγκαία τη θέσπιση 

εθνικών διατάξεων επί τη βάσει νέων επιστημονικών στοιχείων σχετικών με 

την προστασία του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας, για λόγους οι οποίοι 

συντρέχουν μόνον στην περίπτωσή του και οι οποίοι έχουν ανακύψει μετά τη 

θέσπιση του μέτρου εναρμόνισης, κοινοποιεί στην Επιτροπή τις μελετώμενες 

διατάξεις και τους λόγους που υπαγορεύουν τη θέσπισή τους. 

 

6. Η Επιτροπή, εντός έξι μηνών από τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 4 και 5, εγκρίνει ή απορρίπτει τις εν λόγω εθνικές διατάξεις, 

αφού εξακριβώσει εάν αποτελούν ή όχι μέσο αυθαιρέτων διακρίσεων ή 

συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών, και εάν 

συνιστούν ή όχι εμπόδιο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

 

Εάν η Επιτροπή δεν αποφασίσει εντός αυτής της περιόδου, οι εθνικές διατάξεις, 

περί των οποίων οι παράγραφοι 4 και 5, λογίζονται ότι έχουν εγκριθεί. 

 

Εάν η πολυπλοκότητα του αντικειμένου το δικαιολογεί, και δεν υπάρχει 

κίνδυνος για την υγεία του ανθρώπου, η Επιτροπή μπορεί να κοινοποιήσει στο 

συγκεκριμένο κράτος μέλος ότι η περίοδος η αναφερόμενη στην παρούσα 

παράγραφο μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα εξάμηνο. 

 

7. Οσάκις, σύμφωνα με την παράγραφο 6, επιτρέπεται σε ένα κράτος μέλος να 

διατηρήσει ή να εισαγάγει εθνικές διατάξεις παρεκκλίνουσες από το μέτρο 

εναρμόνισης, η Επιτροπή εξετάζει πάραυτα μήπως πρέπει να προτείνει 

αναπροσαρμογή του εν λόγω μέτρου. 

 

 

Το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ, σχετικά με τη δημόσια υγεία, ορίζει τα 

εξής: 

 

Άρθρο 168 

(πρώην άρθρο 152 της ΣΕΚ) 

 

1.  Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων 

της Ένωσης, εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του 

ανθρώπου. 

 

[...] 

 

4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, παράγραφος 5, και το άρθρο 6, σημείο α), 

και σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο ια), το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 

νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, συμβάλλουν στην 
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υλοποίηση των στόχων του παρόντος άρθρου, θεσπίζοντας, για την 

αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων όσον αφορά την ασφάλεια: 

 

α) μέτρα με υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια 

των οργάνων και ουσιών ανθρώπινης προέλευσης, του αίματος και των 

παραγώγων του. Αυτά τα μέτρα δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη να διατηρούν ή 

να εισάγουν αυστηρότερα προστατευτικά μέτρα, 

 

β) μέτρα στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονομικό τομέα με άμεσο στόχο την 

προστασία της δημόσιας υγείας, 

 

γ) μέτρα για τον καθορισμό υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας 

για τα φάρμακα και τα μηχανήματα που προορίζονται για ιατρική χρήση. 

 

[...] 

 

 

Το άρθρο 192 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ σχετικά με το περιβάλλον, το οποίο προτείνεται να 

προστεθεί στη νομική βάση, ορίζει τα εξής: 

 

Άρθρο 192 

(πρώην άρθρο 175 της ΣΕΚ) 

 

1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζουν, σύμφωνα με 

τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, τις 

δράσεις που πρέπει να αναλάβει η Ένωση για την υλοποίηση των στόχων που 

αναφέρονται στο άρθρο 191.  

 

[...] 

 

 

Το άρθρο 191 της ΣΛΕΕ ορίζει τα εξής:  

 

Άρθρο 191 

(πρώην άρθρο 174 της ΣΕΚ) 

 

1.  Η πολιτική της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος συμβάλλει στην 

επιδίωξη των ακόλουθων στόχων: 

 

— τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, 

 

— την προστασία της υγείας του ανθρώπου, 

 

— τη συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων, 

 

— την προώθηση, σε διεθνές επίπεδο, μέτρων για την αντιμετώπιση των 

περιφερειακών ή παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων, και ιδίως 

την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. 
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[...] 

 

 

Το άρθρο 193 της ΣΛΕΕ ορίζει τα εξής: 

 

Άρθρο 193 

(πρώην άρθρο 176 της ΣΕΚ) 

 

Τα μέτρα προστασίας που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 192 δεν εμποδίζουν 

τα κράτη μέλη να διατηρούν και να θεσπίζουν μέτρα ενισχυμένης προστασίας. 

Τα μέτρα αυτά πρέπει να συμβιβάζονται με τις Συνθήκες και κοινοποιούνται 

στην Επιτροπή. 

 

 

Το άρθρο 207 της ΣΛΕΕ σχετικά με την κοινή εμπορική πολιτική, που αποτελεί μέρος της 

νομικής βάσης του αρχικού κανονισμού ΓΝΤ, ορίζει τα εξής: 

 

Άρθρο 207 

(πρώην άρθρο 133 της ΣΕΚ) 

 

1. Η κοινή εμπορική πολιτική διαμορφώνεται βάσει ενιαίων αρχών, ιδίως όσον 

αφορά τις μεταβολές δασμολογικών συντελεστών, τη σύναψη δασμολογικών 

και εμπορικών συμφωνιών σχετικά με τις ανταλλαγές εμπορευμάτων και 

υπηρεσιών, και τις εμπορικές πτυχές της διανοητικής ιδιοκτησίας, τις άμεσες 

ξένες επενδύσεις, την ενοποίηση των μέτρων ελευθέρωσης, την πολιτική των 

εξαγωγών και τα μέτρα εμπορικής άμυνας, στα οποία περιλαμβάνονται τα 

μέτρα που λαμβάνονται σε περιπτώσεις ντάμπινγκ και επιδοτήσεων. Η κοινή 

εμπορική πολιτική ασκείται στο πλαίσιο των αρχών και των στόχων της 

εξωτερικής δράσης της Ένωσης. 

 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας μέσω 

κανονισμών σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, θεσπίζουν τα 

μέτρα για τον καθορισμό του πλαισίου εφαρμογής της κοινής εμπορικής 

πολιτικής. 

 

[...] 

 

 

IΙΙ - Νομολογία σχετικά με τη νομική βάση 

 

Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου «η επιλογή της νομικής βάσης μιας κοινοτικής 

πράξης πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία επιδεχόμενα δικαστικό έλεγχο, όπως 

είναι, ο σκοπός και το περιεχόμενο της πράξης»1. Κατά συνέπεια, η επιλογή μη ορθής 

νομικής βάσης θα μπορούσε να αποτελέσει αιτία για την ακύρωση της σχετικής πράξης. 

                                                 
1 Υπόθεση C-45/86, Επιτροπή κατά Συμβουλίου (Γενικευμένες δασμολογικές προτιμήσεις) [1987] ECR 1439, 

σκέψη 5· υπόθεση C-440/05, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2007, σελ. I-9097· υπόθεση C-411/06, 

Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, Συλλογή 2009, σελ. I-7585. 
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Ενώ η επιλογή της νομικής βάσης δεν θα πρέπει κατ’ αρχήν να εξαρτάται από την επιλογή 

που έγινε για προηγούμενες νομοθετικές πράξεις, σύμφωνα με πάγια νομολογία, η νομική 

βάση για πράξη πρέπει να καθορίζεται λαμβανομένων υπόψη του στόχου και του 

περιεχομένου της και όχι της νομικής βάσης που χρησιμοποιείται για την έγκριση άλλων 

ενωσιακών πράξεων που, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να παρουσιάζουν παρόμοια 

χαρακτηριστικά. Ωστόσο, όταν μια νομοθετική πράξη έχει σχεδιαστεί απλώς ως συμπλήρωμα 

ή ως διόρθωση άλλης νομοθετικής πράξης, χωρίς να μεταβάλλει τον αρχικό της στόχο, ο 

νομοθέτης της ΕΕ έχει κάθε δικαίωμα να βασίσει την τελευταία πράξη στη νομική βάση της 

πρώτης πράξης. 1  

 

 Όσον αφορά τις πολλαπλές βάσεις, πρέπει να διαπιστωθεί εάν η πρόταση: 

1. έχει πολλαπλή στόχευση ή αποτελείται από πολλαπλές συνιστώσες, εκ των οποίων η μία 

μπορεί να θεωρηθεί ως κύρια ή δεσπόζουσα ενώ η δεύτερη έχει απλώς παρεμπίπτουσα 

σημασία· ή  

2. επιδιώκει συγχρόνως περισσότερες στοχεύσεις ή αποτελείται από διάφορες συνιστώσες, 

άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, χωρίς η μία εξ αυτών να είναι δευτερεύουσα και 

έμμεση σε σχέση με την άλλη. 

 

Σύμφωνα με την νομολογία του Δικαστηρίου, πρέπει στην πρώτη περίπτωση η πράξη να 

βασίζεται σε μία νομική βάση και δη σε εκείνη που επιβάλλει η κύρια ή δεσπόζουσα 

στόχευση ή συνιστώσα, ενώ στην δεύτερη η πράξη πρέπει να βασιστεί στις αντίστοιχες 

διαφορετικές νομικές βάσεις.2 

 

 

IV - Στόχος και περιεχόμενο του προτεινόμενου κανονισμού 

 

Πρωταρχικός στόχος της πρότασης είναι η αύξηση της διαφάνειας των μελετών που 

χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της αξιολόγησης του κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων, καθώς 

και η ανταπόκριση στις απαιτήσεις της κοινωνίας για πιο διαφανή και ανεξάρτητη διαδικασία 

αξιολόγησης του κινδύνου και πιο αποτελεσματική ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο. Με 

την ενίσχυση της διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 

(EFSA) και της βιωσιμότητας της αξιολόγησης του κινδύνου, επιδιώκεται να διασφαλιστεί 

ότι η EFSA θα συνεχίσει να διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στο σύστημα της ασφάλειας των 

τροφίμων της Ένωσης και να συμβάλλει στην υγεία και την ευημερία των πολιτών της 

Ένωσης, καθώς και στη διαμόρφωση μιας καινοτόμου και ανταγωνιστικής ενωσιακής 

βιομηχανίας γεωργικών τροφίμων. 

 

Πιο συγκεκριμένα, στόχος της πρότασης είναι να αυξηθούν οι εγγυήσεις αξιοπιστίας, 

αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας των μελετών που χρησιμοποιεί η EFSA κατά την 

αξιολόγηση του κινδύνου την οποία διενεργεί, ιδίως στο πλαίσιο των αιτήσεων έγκρισης. Για 

τους σκοπούς αυτούς, η πρόταση επιδιώκει τη βελτίωση της διακυβέρνησης και την ενίσχυση 

της επιστημονικής συνεργασίας των κρατών μελών με την EFSA και της συμμετοχής τους 

στην EFSA, την ενίσχυση της ικανότητας της EFSA να διατηρεί υψηλό επίπεδο 

επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης στους διάφορους τομείς εργασιών της, ιδίως την 

                                                 
1 Βλέπε απόφαση της 21ης Ιουνίου 2018, Πολωνία κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, C-5/16, EU:C:2018:483, 

σ. 49, σ. 69 και παρατιθέμενη νομολογία. 
2 Βλέπε υπόθεση C-411/06 που παρατέθηκε προηγουμένως, σκέψεις 46-47. 
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ικανότητά της να προσελκύει άριστους επιστήμονες προκειμένου να συμμετέχουν στις 

επιστημονικές ομάδες της, και την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής 

στρατηγικής για την ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους, με τη συμμετοχή της Επιτροπής, 

των κρατών μελών και της EFSA σε ολόκληρη τη διαδικασία ανάλυσης κινδύνου. 

 

Η πρόταση αποτελείται από 40 αιτιολογικές σκέψεις και 11 άρθρα. Το άρθρο 1 περιλαμβάνει 

τροποποιήσεις του κανονισμού ΓΝΤ με την εισαγωγή 18 νέων άρθρων σχετικά με την 

ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο, ζητήματα που αφορούν τη διακυβέρνησης της EFSA, το 

μητρώο μελετών, τις διαβουλεύσεις με τρίτα μέρη, τους ελέγχους, τις μελέτες επαλήθευσης, 

την εμπιστευτικότητα, την προστασία των δεδομένων και την ανάθεση της εξουσίας έκδοσης 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τη θέσπιση γενικού σχεδίου για την ενημέρωση σχετικά με 

τον κίνδυνο όσον αφορά την αγροδιατροφική αλυσίδα. Τα άρθρα 2-9 περιλαμβάνουν μικρές 

τροποποιήσεις των άλλων οκτώ νομοθετικών πράξεων, κυρίως όσον αφορά τη διαφάνεια και 

την εμπιστευτικότητα. Τέλος, τα άρθρα 10 και 11 αφορούν μεταβατικά μέτρα και την έναρξη 

ισχύος. 

 

Η τελική έκθεση σχετικά με τον φάκελο που εγκρίθηκε στην επιτροπή ENVI αποτελείται από 

131 τροπολογίες, αλλά με εξαίρεση την τροπολογία που επιδιώκει να τροποποιήσει τη νομική 

βάση, δεν φαίνεται να μεταβάλλει ουσιωδώς τον σκοπό και το περιεχόμενο της πρότασης της 

Επιτροπής. 

 

 

V - Καθορισμός της κατάλληλης νομικής βάσης 
 

Θα πρέπει, κατ’ αρχάς, να σημειωθεί ότι ο κανονισμός ΓΝΤ, ο οποίος επί του παρόντος 

τροποποιείται, βασίζεται στις τρεις νομικές βάσεις που προέβαλε η Επιτροπή στην πρότασή 

της, καθώς και στο άρθρο 133 της συνθήκης ΕΚ για την κοινή εμπορική πολιτική (νυν άρθρο 

207 της ΣΛΕΕ). Ωστόσο, η Επιτροπή δεν περιέλαβε στην πρόταση το άρθρο 207 της ΣΛΕΕ, 

το οποίο φαίνεται να είναι ορθό, δεδομένου ότι η πρόταση δεν έχει καμία σχέση με την κοινή 

εμπορική πολιτική.1 

 

Η Νομική Υπηρεσία παρέσχε αυτή τη χρήσιμη επισκόπηση των νομικών βάσεων και των 

εννέα νομοθετικών πράξεων που καλύπτονται από την πρόταση2: 

 

Κανονισμός ΓΝΤ  Άρθρα 37,95, 133 και 152 παράγραφος 4 

στοιχείο β) ΕΚ  

Οδηγία 2001/18 Άρθρο 95 ΕΚ 

Κανονισμός 1829/2003 Άρθρα 37, 95, 152 παράγραφος 4 στοιχείο 

β) EΚ 

Κανονισμός 1831/2003 Άρθρα 37 και 152 παράγραφος 4 στοιχείο 

β) EΚ 

Κανονισμός 2065/2003 Άρθρο 95 ΕΚ 

                                                 
1 Η έκθεση της επιτροπής ENVI εισάγει ωστόσο μια νέα αιτιολογική σκέψη 4α, που σχετίζεται έμμεσα με την 

κοινή εμπορική πολιτική: «Κατά την υπογραφή εμπορικών συμφωνιών, η Ένωση πρέπει να διασφαλίζει ότι η 

νομοθεσία για τα τρόφιμα τρίτων κρατών εταίρων προσφέρει σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων τουλάχιστον 

την ίδια προστασία με την ενωσιακή νομοθεσία, ώστε να παρέχονται εχέγγυα για την ασφάλεια των 

καταναλωτών και να παρεμποδίζεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός με ευρωπαϊκά προϊόντα.» 
2 Βλ. γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, SJ-0333/18, σημείο 15. 
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Κανονισμός 1935/2004 Άρθρο 95 ΕΚ 

Κανονισμός 1331/2008 Άρθρο 95 ΕΚ 

Κανονισμός 1107/2009 Άρθρα 37 παράγραφος 2, 95 και 152 

παράγραφος 4 στοιχείο β) EΚ 

Κανονισμός 2015/2283 Άρθρο 114 ΣΛΕΕ 

 

Κατ’ αρχάς, θα μπορούσε να συναχθεί το συμπέρασμα ότι όλες οι πράξεις που προτείνεται να 

τροποποιηθούν βασίστηκαν σε μία από τις τρεις νομικές βάσεις της πρότασης της Επιτροπής 

ή σε συνδυασμό αυτών. Ωστόσο, ο κανονισμός 1107/2009 βασίζεται πιο συγκεκριμένα εν 

μέρει στο άρθρο 43 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 37 ΕΚ), το οποίο είναι η 

παράγραφος του διατακτικού που αναφέρεται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία. 

 

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομολογία, όταν μια νομοθετική πράξη έχει 

σχεδιαστεί απλώς ως συμπλήρωμα ή ως διόρθωση άλλης νομοθετικής πράξης, χωρίς να 

μεταβάλλει τον αρχικό της στόχο, ο νομοθέτης της ΕΕ έχει την πλήρη δυνατότητα να βασίσει 

την τελευταία πράξη στη νομική βάση της πρώτης, φαίνεται ότι η Επιτροπή ορθώς 

συμπεριέλαβε τα τρία σχετικά άρθρα στη νομική βάση, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ο 

στόχος της πρότασης δεν είναι να αλλάξει τους αρχικούς στόχους των τροποποιημένων 

πράξεων, αλλά απλώς να ενισχύσει ορισμένες περιορισμένες πτυχές τους. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού ΓΝΤ, που αφορά το σκοπό και το πεδίο εφαρμογής 

του, ο εν λόγω κανονισμός παρέχει τη βάση για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 

της ανθρώπινης υγείας και του συμφέροντος των καταναλωτών σε σχέση με τα τρόφιμα, 

διασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, και 

θεσπίζει κοινές αρχές και αρμοδιότητες, τα μέσα για την παροχή ισχυρής επιστημονικής 

βάσης, αποτελεσματικές οργανωτικές ρυθμίσεις και διαδικασίες για την υποστήριξη της 

λήψης αποφάσεων σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών.  

 

Η παρούσα πρόταση δεν μεταβάλλει με κανέναν τρόπο αυτούς τους στόχους του κανονισμού 

ΓΝΤ, αλλά αποσκοπεί μάλλον στην ενίσχυση ορισμένων πτυχών τους, ιδίως όσον αφορά τη 

διαφάνεια της αξιολόγησης του κινδύνου και ορισμένων πτυχών της διακυβέρνησης της 

EFSA, ενός φορέα που θεσπίστηκε, επίσης, με τον κανονισμό ΓΝΤ. Οι υπόλοιπες οκτώ 

νομοθετικές πράξεις τροποποιούνται πρωτίστως μόνο όσον αφορά τις πτυχές της διαφάνειας 

και της εμπιστευτικότητας, ενώ οι αρχικοί τους στόχοι δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές 

αυτές. Ως εκ τούτου, η πρόταση της Επιτροπής θα μπορούσε να βασίζεται ορθώς στη νομική 

βάση των αρχικών πράξεων, δηλαδή στα τρία άρθρα που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή, 

όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα. 

 

Τίθεται, συνεπώς, το ερώτημα κατά πόσον θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη νομική βάση 

και τα τρία άρθρα, ή θα αρκούσε η αναφορά σε ένα ή δύο εξ αυτών.  

 

Όπως επισημαίνει η Νομική Υπηρεσία, το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 95 ΕΚ) 

αποτελεί ήδη νομική βάση για όλες τις τροποποιημένες πράξεις, πλην μίας, και δεδομένου ότι 

η πρόταση αποσκοπεί στην ενίσχυση του διαδικαστικού πλαισίου και της διαφάνειας των 

διαδικασιών έγκρισης, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι κύριος σκοπός της είναι να 

διασφαλίσει την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και, ως εκ τούτου, κατ’ αρχήν, η 

προσφυγή στο άρθρο 114 της ΣΛΕΕ ως νομικής βάσης θα μπορούσε να είναι επαρκής.1  

                                                 
1 Όπου προηγουμένως, σημείο 18. 
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Ως εκ τούτου, πρέπει να προσδιοριστεί, σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομολογία, κατά 

πόσον οι πτυχές αυτές της εσωτερικής αγοράς συνιστούν την κύρια ή δεσπόζουσα στόχευση 

ή συνιστώσα, ενώ η γεωργία και η αλιεία στο άρθρο 43 της ΣΛΕΕ και η δημόσια υγεία στο 

άρθρο 168 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ είναι απλώς παρεμπίπτουσες, ή κατά πόσον και οι τρεις 

στοχεύσεις ή συνιστώσες επιδιώκονται ταυτόχρονα και συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους, 

χωρίς η μία εξ αυτών να είναι δευτερεύουσα και έμμεση σε σχέση με την άλλη.  

 

Δεδομένου ότι ο κανονισμός ΓΝΤ καθορίζει τις γενικές αρχές και απαιτήσεις της νομοθεσίας 

για τα τρόφιμα και επίσης ορίζει την EFSA ως τον αρμόδιο φορέα της Ένωσης για την 

εκτίμηση του κινδύνου σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων και των 

ζωοτροφών, δεν θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η θέσπιση της κοινής οργάνωσης των 

γεωργικών αγορών και της κοινής γεωργικής και αλιευτικής πολιτικής (άρθρο 43 

παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ) και τα μέτρα στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονομικό τομέα, τα 

οποία έχουν ως άμεσο στόχο τους την προστασία της δημόσιας υγείας (άρθρο 168 

παράγραφος 4 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ) αποτελούν συνιστώσες δευτερεύουσες ή έμμεσες σε 

σχέση με τον γενικό στόχο της εσωτερικής αγοράς, αλλά πρέπει να θεωρηθεί ότι πρόκειται 

για στοχεύσεις ή συνιστώσες που επιδιώκονται ταυτόχρονα και συνδέονται άρρηκτα μεταξύ 

τους.   

 

Ως εκ τούτου, τα άρθρα 43 παράγραφος 2 και 168 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ πρέπει να 

ενωθούν με το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, ώστε να αποτελέσουν τη νομική βάση της πρότασης. 

 

Τέλος, τίθεται το ερώτημα κατά πόσον το άρθρο 192 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ θα πρέπει να 

προστεθεί στη νομική βάση.  

 

Η τροπολογία που εγκρίθηκε από την επιτροπή ENVI, και η οποία αποσκοπεί στην προσθήκη 

του εν λόγω άρθρου για το περιβάλλον στη νομική βάση, ήταν αιτιολογημένη ως εξής: «Η 

άδεια καλλιέργειας ή θέσης σε κυκλοφορία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, φυτών ή 

ζώων, καθώς και η άδεια χρήσης δραστικών ουσιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, έχει 

σημαντικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία· η προστασία της 

ανθρώπινης υγείας αποτελεί μέρος της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ». 

 

Ενώ από τη Συνθήκη καθίσταται σαφές ότι η πολιτική της Ένωσης στον τομέα του 

περιβάλλοντος συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της προστασίας της υγείας του 

ανθρώπου, η προστασία του περιβάλλοντος δεν συνιστά τον πρωταρχικό σκοπό και το 

περιεχόμενο της πρότασης. Όπως προαναφέρθηκε, ο σκοπός και το περιεχόμενο της 

πρότασης πρέπει να θεωρηθεί ότι συνίσταται στον τομέα γεωργίας/αλιείας και στις πτυχές της 

δημόσιας υγείας που αφορούν τις διαδικασίες έγκρισης στην ενιαία αγορά. 

 

Επιπλέον, το άρθρο 114 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ απαιτεί ήδη από το Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο και την Επιτροπή, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, να 

εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας σε θέματα που αφορούν την προστασία του 

περιβάλλοντος σε μέτρα για την προσέγγιση των διατάξεων που έχουν ως αντικείμενο την 

εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη 

κάθε νέα εξέλιξη που βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα. 

 

Τέλος, όπως επισημαίνει και η Νομική Υπηρεσία, υπάρχουν, σε κάθε περίπτωση, διαφορές 

μεταξύ των νομικών καθεστώτων βάσει των άρθρων 114 και 192 της ΣΛΕΕ, που αφορούν τη 
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δυνατότητα των κρατών μελών να θεσπίζουν αυστηρότερα εθνικά μέτρα1. Ενώ το άρθρο 193 

της ΣΛΕΕ καθιστά σαφές ότι τα μέτρα προστασίας που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 

192 της ΣΛΕΕ δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν αυστηρότερα 

προστατευτικά μέτρα, το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ περιλαμβάνει ένα περίπλοκο σύστημα 

επαλήθευσης των αποκλινόντων εθνικών μέτρων, το οποίο παρέχει στην Επιτροπή σημαντικό 

ρόλο στη διασφάλιση ότι τα εν λόγω εθνικά μέτρα δεν αποτελούν μέσο αυθαίρετων 

διακρίσεων ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών, και η 

Επιτροπή πρέπει να καθορίσει κατά πόσο συνιστούν εμπόδιο στη λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς. Αυτά τα δύο νομικά καθεστώτα είναι σαφώς ασύμβατα μεταξύ τους. 

 

Το άρθρο 192 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ δεν μπορεί, επομένως, να προστεθεί στη νομική βάση 

για την πρόταση.  

 

 

VI – Συμπέρασμα και σύσταση 

 

Υπό το φως της ανωτέρω ανάλυσης τα άρθρα 43 παράγραφος 2, 114 και 168 παράγραφος 4 

στοιχείο β) της ΣΛΕΕ αποτελούν τη κατάλληλη νομική βάση για την πρόταση. 

 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 6 Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε 

συνεπώς, με 10 ψήφους υπέρ , 0 κατά και 7 αποχές2, να συστήσει στην Επιτροπή 

Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων να μην εγκρίνει το άρθρο 

192 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ ως πρόσθετη νομική βάση στη διαδικασία που ακολουθεί επί του 

θέματος. 

 

 

 

Με εξαιρετική εκτίμηση, 

Pavel Svoboda 

 

(Αφορά όλες τις γλώσσες.) 

                                                 
1 Βλ. γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, SJ-0333/18, σημείο 24. 
2 Ήσαν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία οι βουλευτές: Pavel Svoboda (πρόεδρος), Jean-Marie Cavada, 

Mady Delvaux (αντιπρόεδροι), Axel Voss (συντάκτης γνωμοδότησης), Max Andersson, Joëlle Bergeron, 

Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Ana Miranda, Julia Reda, Evelyn 

Regner, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Georges Bach, Philippe Loiseau, (αναπλ. Marie-Christine 

Boutonnet σύμφωνα με το άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού). 


