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Θέμα : Γνωμοδότηση επί της νομικής βάσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του
Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων
ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή
σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες (αναδιατύπωση)
(COM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(CNS))

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε,

Με επιστολή της 11ης Νοεμβρίου 2010 ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, 
σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 2 του Κανονισμού, να εξετάσει κατά πόσο το άρθρο
31 της Συνθήκης Ευρατόμ αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση για την ανωτέρω πρόταση
της Επιτροπής και κατά πόσο θα ήταν καταλληλότερη η επιλογή του άρθρου 168, 
παράγραφος 4, στοιχείο (β) ΣΛΕΕ.

Η επιτροπή εξέτασε το ανωτέρω θέμα κατά τη συνεδρίασή της στις 22 Νοεμβρίου 2010.

I - Ιστορικό

Η Επιτροπή ενέκρινε στις 27 Απριλίου 2010 την πρότασή για την αναδιατύπωση του 
κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων 
ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση 
εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες (εφεξής "η πρόταση") και την υπέβαλε στο 
Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 
εξέτασε την πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 87 του κανονισμού (αναδιατύπωση) και στις 23 
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Ιουνίου 2010 σύστησε στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) να προβεί 
στην εξέταση της ουσίας της πρότασης. Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 
εξετάζει επί του παρόντος την ουσία της πρότασης και ο εισηγητής, Ivo Belet, έχει καταθέσει 
ένα σχέδιο έκθεσης (εφεξής "το σχέδιο έκθεσης").

Με επιστολή της 11ης Νοεμβρίου ο πρόεδρος της ITRE, μετά την κατάθεση τροπολογιών
στην επιτροπή αυτή για την τροποποίηση της νομικής βάσης, ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής
Νομικών Θεμάτων σχετικά με την επιλογή της νομικής βάσης της πρότασης.

II - Νομική βάση

1. Νομική βάση της πρότασης της Επιτροπής

Η πρόταση βασίστηκε στο άρθρο 31 (τίτλος II, κεφάλαιο 3: Η προστασία της υγείας) της 
Συνθήκης Ευρατόμ που ορίζει τα εξής:

"Άρθρο 31

Η Επιτροπή επεξεργάζεται τους βασικούς κανόνες, κατόπιν γνώμης ομάδος προσωπικοτήτων,
που ορίζονται από την Επιστημονική και Τεχνική Επιτροπή μεταξύ των εμπειρογνωμόνων
επιστημόνων των Κρατών μελών, ιδίως μεταξύ των εμπειρογνωμόνων στον τομέα της δημοσίας
υγείας. Η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής επί των
βασικών κανόνων,

Κατόπιν διαβουλεύσεως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Συμβούλιο ορίζει με ειδική
πλειοψηφία τους βασικούς κανόνες προτάσει της Επιτροπής, η οποία του διαβιβάζει τις γνώμες 
των επιτροπών που συνέλεξε· το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία."

Οι "βασικοί κανόνες" στους οποίους παραπέμπει το άρθρο 31 ορίζονται στο άρθρο 30 της 
Συνθήκης Ευρατόμ που έχει ως εξής:

"Άρθρο 30
Εντός της Κοινότητος θεσπίζονται βασικοί κανόνες προστασίας της υγείας του πληθυσμού και
των εργαζομένων, κατά των κινδύνων που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
Ως βασικοί κανόνες νοούνται:
(α) οι ανώτατες επιτρεπτές δόσεις που παρέχουν επαρκή ασφάλεια·
(β) οι ανώτατες επιτρεπτές εκθέσεις και μολύνσεις·
(γ) οι θεμελιώδεις αρχές ιατρικής επιβλέψεως των εργαζομένων."

Τέλος, το άρθρο 32 της Συνθήκης Ευρατόμ ορίζει τα εξής:

"Άρθρο 32
Κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής ή ενός κράτους μέλους οι βασικοί κανόνες δύνανται να
αναθεωρούνται ή να συμπληρώνονται, κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 31.
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Η Επιτροπή υποχρεούται να εξετάζει κάθε αίτηση που διατυπώνει κράτος μέλος.".

2. Προτεινόμενες τροπολογίες στη νομική βάση

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ITRE στην επιστολή του, ο εισηγητής, Ivo Belet, επιθυμεί 
να τροποποιήσει τη νομική βάση της πρότασης αντικαθιστώντας την με μία αναφορά στη 
Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως στο οικείο άρθρο 168, 
παράγραφος 4, στοιχείο (β), το οποίο ορίζει τα εξής:

"Άρθρο 168
(πρώην άρθρο 152 της ΣΕΚ)

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
υλοποίηση των στόχων του παρόντος άρθρου, θεσπίζοντας, για την αντιμετώπιση των κοινών
προκλήσεων όσον αφορά την ασφάλεια:
(...)
(β) μέτρα στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονομικό τομέα με άμεσο στόχο την προστασία της
δημόσιας υγείας,
(...)"

Στην αιτιολόγηση της τροπολογίας που κατέθεσε, ο εισηγητής υποστηρίζει ότι το άρθρο 168, 
παράγραφος 4, στοιχείο (β) "επιτρέπει την έγκριση μέτρων στον φυτοϋγειονομικό τομέα. 
Στόχος του κανονισμού είναι να θεσπίσει μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενέργειας στα τρόφιμα 
και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση έκτακτου κινδύνου, ενώ η 
οδηγία 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου, βάσει του άρθρου 31 της Συνθήκης Ευρατόμ, 
επικεντρώνει την προσοχή της στην ομάδα των προσώπων που ενδέχεται να υποστούν δυνητική 
μόλυνση από ραδιενέργεια. Η παραπομπή στη Συνθήκη Ευρατόμ δεν είναι συνεπώς 
ενδεδειγμένη δεδομένου ότι κύριο σκοπό του κανονισμού αποτελεί η προστασία της δημόσιας
υγείας, η οποία αποτελεί τομέα που ρυθμίζεται από το άρθρο 168 ΣΛΕΕ."

Πρέπει να επισημανθεί ότι η χρησιμοποίηση του άρθρου 168 ως νομικής βάσης θα
συνεπαγόταν αλλαγή της διαδικασίας από διαβούλευση σε συνήθη νομοθετική διαδικασία με 
πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου.

III - Ανάλυση

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, "η επιλογή της νομικής βάσης μιας πράξης πρέπει
να στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία επιδεχόμενα δικαστικό έλεγχο, μεταξύ των οποίων
συγκαταλέγονται, ιδίως, ο σκοπός και το περιεχόμενο της πράξης αυτής"1. Συνεπώς, ο σκοπός
και το περιεχόμενο του μέτρου πρέπει να είναι συμβατός με το πεδίο εφαρμογής της νομικής 
βάσης.

                                               
1 Βλ. την πιο πρόσφατη απόφαση στην υπόθεση C-411/06 Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
(απόφαση της 8ης Σεπτεμβρίου 2009) που δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στη Συλλογή.
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Η Συνθήκη Ευρατόμ περιλαμβάνει διατάξεις που επιτρέπουν στην Κοινότητα να ρυθμίσει τη 
χρησιμοποίηση πυρηνικής ενέργειας από τα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά τις διασφαλίσεις 
στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας και την προστασία της υγείας. Το σημείο β) του άρθρου
2 της συνθήκης Ευρατόμ ορίζει ότι η Κοινότητα "οφείλει να θεσπίσει ομοιόμορφους κανόνες
ασφάλειας για την προστασία της υγείας του πληθυσμού και των εργαζομένων και να μεριμνά
για την εφαρμογή τους". Το κεφάλαιο 3 του τίτλου II της Συνθήκης, σχετικά με την προστασία 
της υγείας, περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με βασικούς κανόνες προστασίας έναντι της 
ιοντίζουσας ακτινοβολίας.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τη διαδικασία καθορισμού των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων
ραδιενεργού μόλυνσης των τροφίμων και των ζωοτροφών που επιτρέπεται να διατεθούν στην
αγορά ύστερα από πυρηνικό ατύχημα ή σε περίπτωση έκτακτου κινδύνου από ακτινοβολίες
που ενδέχεται να προκαλέσει ή έχει προκαλέσει σημαντική ραδιενεργό μόλυνση των
τροφίμων και των ζοωτροφών1. Συγχρόνως, τα παραρτήματα I και III καθορίζουν τα μέγιστα 
επιτρεπτά επίπεδα ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές. Ο κανονισμός αυτός πρέπει
να εκδοθεί ως κανονισμός Ευρατόμ.

Το Δικαστήριο έχει ήδη εξετάσει σε μία υπόθεση την επιλογή της νομικής βάσης του 
κανονισμού αριθ. 3954/87 του Συμβουλίου, ο οποίος αποτελεί αντικείμενο της υποβληθείσας 
πρότασης αναδιατύπωσης και απεφάνθη ότι: "Ο σκοπός του κανονισμού 3954/87 έγκειται στη 
θέσπιση ομοιομόρφων κανόνων ασφαλείας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και 
του πληθυσμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2, στοιχείο (β) της Συνθήκης ΕΚΑΕ. Καθορίζει 
τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενέργειας για τρόφιμα και ζωοτροφές και ζητεί από την 
Επιτροπή να εκδώσει, σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου 
από ακτινοβολίες, εφόσον οι συνθήκες το απαιτούν, κανονισμό που εφαρμόζει τα μέγιστα αυτά 
επιτρεπτά επίπεδα. Δεδομένου ότι ο σκοπός του είναι η προστασία του πληθυσμού έναντι των 
κινδύνων που απορρέουν από τρόφιμα και ζωοτροφές που έχουν υποστεί ραδιενεργό μόλυνση 
ήταν δυνατόν ο κανονισμός αυτός να εκδοθεί βάσει του άρθρου 31 της Συνθήκης ΕΚΑΕ."2

Στην υπόθεση αυτή, ζητήθηκε από το Δικαστήριο να αποφασίσει κατά πόσο το άρθρο 100α3

της Συνθήκης ΕΟΚ θα αποτελούσε την καταλληλότερη νομική βάση και το Δικαστήριο
απεφάνθη ότι "Το γεγονός ότι ο κανονισμός απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά τροφίμων ή 
ζωοτροφών των οποίων η ραδιενεργή μόλυνση υπερβαίνει τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα δεν 
καθιστά απαραίτητη την προσφυγή συγχρόνως στο άρθρο 100α της Συνθήκης ΕΟΚ. Πράγματι, 
δεδομένου ότι η απαγόρευση αυτή δεν αποτελεί παρά μία από τις προϋποθέσεις για την 
αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων, ο κανονισμός μόνο 
παρεμπιπτόντως έχει ως αποτέλεσμα την εναρμόνιση των όρων της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων στο εσωτερικό της Κοινότητας με την αποφυγή της έκδοσης μονομερών μέτρων 
από τα κράτη μέλη." Το Δικαστήριο δήλωσε επίσης ότι: "Επιβάλλεται η διαπίστωση ότι τα
προαναφερθέντα άρθρα αποσκοπούν στη διασφάλιση μιας ενιαίας και αποτελεσματικής
προστασίας της υγείας του πληθυσμού από τους κινδύνους που προέρχονται από ιοντίζουσες 
ακτινοβολίες, ανεξαρτήτως της πηγής τους και ασχέτως των κατηγοριών προσώπων που 
εκτίθενται στις ακτινοβολίες αυτές".

Το Δικαστήριο παρέπεμψε στη συνέχεια στην απόφασή του στην υπόθεση C-29/99 Επιτροπή

                                               
1 Άρθρο 1, παράγραφος 1 της πρότασης.
2 C-70/88 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, Συλλ.1991, σελ. I-4529.
3 Διαδικασία εναρμόνισης των νομοθεσιών στην εσωτερική αγορά (σήμερα άρθρο 114 ΣΛΕΕ).
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κατά Συμβουλίου1 τονίζοντας ότι "το Δικαστήριο αρνήθηκε να προκρίνει την περιοριστική 
ερμηνεία των άρθρων 30 επ. της Συνθήκης ΕΚΑΕ την οποία πρότεινε το Κοινοβούλιο. Έκρινε 
ότι τα εν λόγω άρθρα είχαν ως αντικείμενο τη διασφάλιση ενιαίας και αποτελεσματικής 
υγειονομικής προστασίας του πληθυσμού έναντι των κινδύνων που απορρέουν από τις
ιονίζουσες ακτινοβολίες "ανεξαρτήτως της πηγής τους"".

Το Δικαστήριο τόνισε επίσης ότι η ερμηνεία "πρέπει να γίνει ενόψει του στόχου που τίθεται
στο προοίμιο της Συνθήκης ΕΚΑΕ και που συνίσταται στη "δημιουργία συνθηκών ασφαλείας
που αποκλείουν τους κινδύνους για τη ζωή και την υγεία των λαών""2.

Φαίνεται ότι τα άρθρα 30 επ. Συνθήκης ΕΚΑΕ θεσπίζουν μια αυτόνομη νομική βάση για τη 
θέσπιση βασικών κανόνων ασφαλείας που αποσκοπούν στην προστασία της υγείας του 
πληθυσμού (δημόσια υγεία) έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από ιονίζουσες 
ακτινοβολίες και καθιστούν ειδικότερα δυνατή τη θέσπιση μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων 
ραδιενεργού μόλυνσης.

Ωστόσο, δεδομένου ότι το άρθρο 168 ΣΛΕΕ αφορά τη δημόσια υγεία και απαιτεί ότι κατά
τον σχεδιασμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ένωσης
πρέπει να διασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας, μπορεί να
υποστηριχθεί ότι το άρθρο αυτό πράγματι πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση για την 
έγκριση του υπό εξέταση μέτρου. Η Νομική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου διατυπώνει στο
σημείωμά της με ημερομηνία 18 Νοεμβρίου 2010 σειρά επιχειρημάτων προς αυτή την 
κατεύθυνση προτού ταχθεί υπέρ του άρθρου 168, παράγραφος 4, στοιχείο (β) ΣΛΕΕ.

Πρώτον, το γεγονός ότι το Δικαστήριο απέρριψε παλαιότερους ισχυρισμούς υπέρ μιας
νομικής βάσης σχετικά με την εσωτερική αγορά και επιβεβαίωσε ότι το άρθρο 31 της 
Συνθήκης ΕΚΑΕ αποτελεί τη μοναδική έγκυρη νομική βάση, δεν αποκλείει μια νέα 
προσέγγιση από το Δικαστήριο. Πράγματι, η νομική βάση στην οποία παραπέμπει η 
τροπολογία που κατέθεσε ο εισηγητής δεν υφίστατο κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης 
στην υπόθεση C-70/88. Το άρθρο 168, παράγραφος 4, στοιχείο (β) ΣΛΕΕ εισήχθη το 1992 με 
τη Συνθήκη του Μάαστριχτ3.

Δεύτερον, πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε ότι το απλό γεγονός της ύπαρξης πυρηνικού 
ατυχήματος ή εκτάκτου κινδύνου δεν συνεπάγεται αυτομάτως τη χρησιμοποίηση νομικής 
βάσης στη Συνθήκη ΕΚΑΕ. Το Δικαστήριο έκρινε συνεπώς στην υπόθεση C-62/884

αναφορικά με τον κανονισμό 3955/875 ως εξής: "Η χρησιμοποίηση του άρθρου 113 [σήμερα
άρθρο 207 ΣΛΕΕ] ως νομικής βάσεως για τον προσβαλλόμενο κανονισμό δεν μπορεί να 
αποκλειστεί εκ του ότι τα άρθρα 30 επ. της Συνθήκης ΕΚΑΕ περιέχουν ειδικές διατάξεις 
σχετικά με τους βασικούς κανόνες προστασίας της υγείας του πληθυσμού από τους κινδύνους 

                                               
1 C-29/99 Επιτροπή κατά Συμβουλίου [2002] ECR 2002 I-11282, παράγραφος 80.
2 Όπ.π., παράγραφος 75.
3 Επρόκειτο την εποχή εκείνη για το άρθρο 129, παράγραφος 4, στοιχείο (β) της Συνθήκης ΕΚ που
τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ και αναριθμήθηκε ως άρθρο 152, παράγραφος 4, στοιχείο (β) 
ΣΕΚ.
4 Υπόθεση C-62/88, Ηνωμένο Βασίλειο κατά Συμβουλίου Συλλογή 1990, σ. I-1527 σημεία 16 και 18.
5 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3955/87 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1987 σχετικά με τους όρους 
εισαγωγής γεωργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό του 
Τσερνομπίλ, ΕΕ L 146 της 30.12.1987, σ. 14.
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που προέρχονται από τις ιονίζουσες ακτινοβολίες. Πράγματι, με τις διατάξεις αυτές, οι οποίες
περιέχονται στο κεφάλαιο "Η προστασία της υγείας", το οποίο αποτελεί τμήμα του δεύτερου
τίτλου της Συνθήκης ΕΚΑΕ "Διατάξεις για την ενίσχυση της προόδου στον τομέα της πυρηνικής 
ενεργείας", επιδιώκεται η εξασφάλιση προστασίας της δημόσιας υγείας στον πυρηνικό τομέα. 
Αντικείμενο των διατάξεων αυτών δεν είναι η ρύθμιση των συναλλαγών μεταξύ της Κοινότητας 
και των τρίτων χωρών."

Τρίτον, η πρόταση παραπέμπει στην αιτιολογική σκέψη 5 σε μια σειρά μέτρων που
"θεσπίστηκαν για να εξασφαλιστεί ότι ορισμένα γεωργικά προϊόντα θα εισέρχονται στην Ένωση 
μόνο σύμφωνα με κοινές διαδικασίες οι οποίες προστατεύουν την υγεία του πληθυσμού". Στα
μέτρα αυτά συγκαταλέγονται οι κανονισμοί (ΕΟΚ) του Συμβουλίου αριθ. 1707/861, 3020/862

και 3955/87. Οι νομοθετικές αυτές πράξεις επιβεβαιώνουν ότι η νομική αντιμετώπιση ενός
πυρηνικού ατυχήματος δεν απαιτεί απαραιτήτως πράξη βάσει της Συνθήκης ΕΚΑΕ.

Τέλος, το άρθρο 168, παράγραφος 4, στοιχείο (β) ΣΛΕΕ θα μπορούσε πράγματι να 
αποτελέσει κατάλληλη νομική βάση της πρότασης. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό τα μέτρα που
θεσπίζονται βάσει αυτού έχουν "άμεσο στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας", πράγμα 
που αναμφίβολα ισχύει στην περίπτωση της παρούσας πρότασης, η οποία "καθορίζει μέγιστα 
επιτρεπτά επίπεδα (...) μόλυνσης τροφίμων και ζωοτροφών"3. Ένα πρόσθετο επιχείρημα υπέρ
της άποψης αυτής αποτελεί το άρθρο 6, το οποίο ορίζει ότι πρέπει να διατίθενται στην αγορά 
τρόφιμα ή ζωοτροφές των οποίων η μόλυνση δεν υπερβαίνει τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα 
που καθορίζονται από τον κανονισμό. Ο ορισμός των τροφίμων ή των ζωοτροφών που
θεσπίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος 2 της πρότασης ("προϊόντα που προορίζονται να 
καταναλωθούν από τον άνθρωπο είτε απευθείας είτε μετά από μεταποίηση" και "προϊόντα που 
προορίζονται αποκλειστικά για τη διατροφή των ζώων", αντιστοίχως) υπογραμμίζει το σκοπό 
της πρότασης. Στη συνέχεια παρατίθεται κατάλογος ορισμένων νομικών πράξεων που 
εγκρίθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 168, παράγραφος 4, στοιχείο (β) ΣΛΕΕ:

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 , περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά
υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός
για τα ζωικά υποπροϊόντα)4,

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 2005, περί καθορισμού των απαιτήσεων για την
υγιεινή των ζωοτροφών5,

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

                                               
1 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1707/86 του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 1986 σχετικά με τους όρους εισαγωγής 
γεωργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ, ΕΕ L 
14 της 31.5.1986, σ. 88. Ο κανονισμός αυτός παραπέμπει στη Συνθήκη ΕΟΚ χωρίς ωστόσο να αναφέρεται σε
κάποιο συγκεκριμένο άρθρο.
2 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3020/87 του Συμβουλίου της 30ής Σεπτεμβρίου 1987 που επεκτείνει τον κανονισμό 
(ΕΟΚ) αριθ. 1707/86 σχετικά με τους όρους εισαγωγής γεωργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών μετά το 
ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ, ΕΕ L 280 της 1.10.1986, σ. 79. Ο κανονισμός αυτός
παραπέμπει στη Συνθήκη ΕΟΚ χωρίς ωστόσο να αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριμένο άρθρο.
3 Βλ. συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-453/03, C-11/04, C-12/04 και C-194/04 ABNA., Συλλ. 2005, σελ. I-10423.
4 ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1.
5 ΕΕ L 35 της 8.2.2005, σ. 1. 
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της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η
πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την
τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου1,

 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την
οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται
για κατανάλωση από τον άνθρωπο2.

Συνάγεται συνεπώς ότι η πρόταση μπορεί να θεωρηθεί ως μέτρο στο φυτοϋγειονομικό και/ή
κτηνιατρικό τομέα που έχει ως άμεσο στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.

IV - Συμπεράσματα και σύσταση

Υπό το φως της προηγηθείσας ανάλυσης συνάγεται ότι το γεγονός ότι πριν από την εισαγωγή
του άρθρου 168 ΣΛΕΕ το 1992 το Δικαστήριο έκρινε ότι το άρθρο 31 της Συνθήκης ΕΚΑΕ
αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση για τον υπό αναδιατύπωση κανονισμό δεν αποτελεί
βάσιμο επιχείρημα για τη μη χρησιμοποίηση του άρθρου 168, παράγραφος 4, στοιχείο (β) ως 
νομικής βάσης, το οποίο δεν υφίστατο κατά την εποχή εκείνη και το οποίο αφορά την 
προστασία της δημόσιας υγείας.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 22 Νοεμβρίου 2010 η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε 
συνεπώς ομόφωνα3, να συστήσει ότι η πρόταση πρέπει να βασιστεί στο άρθρο 168, 
παράγραφος 4, στοιχείο (β) ΣΛΕΕ.

Με εκτίμηση,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1.
2 ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206.
3 Ήταν παρόντες στην τελική ψηφοφορία: Klaus-Heiner Lehne (πρόεδρος), Luigi Berlinguer (αντιπρόεδρος), 
Raffaele Baldassarre (αντιπρόεδρος), Evelyn Regner (αντιπρόεδρος), Sebastian Valentin Bodu (αντιπρόεδρος), 
Eva Lichtenberger (εισηγήγρια), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio López-Istúriz White, Jiří 
Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, József Szájer, Alexandra Thein, 
Cecilia Wikström και Tadeusz Zwiefka.


