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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0511/2008, της Marina Mastromauro, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Pastificio Attilio Mastromauro σχετικά με τις προϋποθέσεις και 
τη νομοθεσία για την παρασκευή ζυμαρικών στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα απαριθμεί τις ιταλικές και ευρωπαϊκές διατάξεις οι οποίες ισχύουν για την 
παρασκευή ζυμαρικών για ανθρώπινη κατανάλωση. Βάσει ενός πρακτικού παραδείγματος, 
δείχνει ότι για σχεδόν ταυτόσημα προϊόντα ισχύουν διαφορετικές διατάξεις. Παραπέμπει στις 
πρωτοβουλίες στον τομέα της βελτίωσης της νομοθεσίας και ζητά τη βελτίωση της ποιότητας 
των νομοθεσιών, καθώς και την απλοποίηση και τον περιορισμό τους. Η αναφέρουσα 
διαμαρτύρεται έπειτα για τις αυξημένες τιμές των πρώτων υλών (αλεύρι) για τα ζυμαρικά και 
ισχυρίζεται ότι κάποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ πωλούν ζυμαρικά σε τιμές χαμηλότερες της 
τιμής παραγωγού. Κατηγορεί αυτές τις αλυσίδες για πρακτικές στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Σεπτεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Απριλίου 2009.

Η αναφέρουσα επιθυμεί να λάβει διευκρινίσεις για την ερμηνεία της ιταλικής νομοθεσίας 
σχετικά με την παραγωγή και την τοποθέτηση στην αγορά αλεύρων και ζυμαρικών 
(προεδρικό διάταγμα DPR 187 της 9ης Φεβρουαρίου 2001 σχετικά με τον κανονισμό που 
τροποποιεί τις διατάξεις για την παραγωγή αλεύρων και ζυμαρικών που προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση). Συγκεκριμένα, τη βάση του αιτήματος αποτελεί η έννοια των 
«ζυμαρικών που παράγονται σύμφωνα με απαιτήσεις που διαφέρουν από εκείνες που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό» (βλ. άρθρο 12 του ιταλικού διατάγματος), και την 
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αλληλεπίδρασή του με τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και 
ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα1 και σχετικά με τα 
τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή2.

Είναι σημαντικό να υπενθυμισθεί ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κοινοτικοί κανόνες για την 
παραγωγή και την τοποθέτηση στην αγορά αλεύρων και ζυμαρικών. Κατά συνέπεια, η Ιταλία, 
όπως και όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη, έχει το δικαίωμα να διατηρήσει ή να θεσπίσει 
νομοθεσία που διέπει το εν λόγω ζήτημα, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεται προς τη 
Συνθήκη ΕΚ και το υφιστάμενο κοινοτικό δίκαιο όπως κανόνες, για παράδειγμα, σχετικά με 
την επισήμανση τροφίμων, την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και σχετικά 
με τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή κ.λπ.

Η προαναφερθείσα ιταλική νομοθεσία κοινοποιήθηκε δεόντως, στο στάδιο σχεδιασμού, βάσει 
της οδηγίας 98/34/EΚ στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, όπως απαιτείται για τυχόν 
δεσμευτική εθνική νομοθεσία που ορίζει τεχνική προδιαγραφή, εκτός και αν μεταφέρει 
ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η Επιτροπή δεν αντιτέθηκε στην έγκρισή της, καθώς φαινόταν να 
συμμορφώνεται προς τη Συνθήκη ΕΚ και το κοινοτικό δίκαιο.

Είναι εξίσου σημαντικό να επισημανθεί ότι η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να παρέχει 
ερμηνεία ή να κρίνει την εγκυρότητα ενός εθνικού νόμου ως τέτοιου, αλλά μόνο σε 
περιπτώσεις που διακυβεύεται η συμβατότητά του με το κοινοτικό δίκαιο. 

Όσον αφορά την αλληλεπίδραση μεταξύ της ιταλικής νομοθεσίας για τα ζυμαρικά και της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τον εμπλουτισμό τροφίμων, ο κανονισμός 1925/2006 
εναρμονίζει τις διατάξεις που ορίζονται διά νόμου, κανονισμού ή διοικητικής πράξης στα 
κράτη μέλη και οι οποίες σχετίζονται με την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών 
σε τρόφιμα, περιλαμβανομένων των ζυμαρικών. Συγκεκριμένα, δημιουργεί εναρμονισμένο 
κατάλογο βιταμινών και ανόργανων συστατικών. Επιτρέπεται μόνο η χρήση ουσιών που 
περιέχονται στον κατάλογο, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται το φολικό οξύ. Επιπλέον, 
δίνεται η ευκαιρία στα κράτη μέλη να θεσπίσουν διαδικασία κοινοποίησης προκειμένου να 
διευκολύνουν την αποτελεσματική παρακολούθηση της τοποθέτησης των συγκεκριμένων 
προϊόντων στην αγορά της επικράτειάς τους. Η κοινοποίηση του προϊόντος θα είναι 
παρεπόμενο της τοποθέτησής του στην αγορά και θα συνιστά πρότυπο για την επισήμανση 
που χρησιμοποιείται για το προϊόν.

Τα κράτη μέλη δεν δύνανται να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την εμπορία τροφίμων που
συμμορφώνονται προς αυτόν τον κανονισμό και τις κοινοτικές πράξεις που εγκρίθηκαν για 
την εφαρμογή του μέσω της θέσπισης μη εναρμονισμένων εθνικών διατάξεων που διέπουν 
την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών σε τρόφιμα.

Όσον αφορά το ζήτημα του αν τα ζυμαρικά που είναι ενισχυμένα με βιταμίνες ή ανόργανα 
συστατικά μπορούν να θεωρηθούν ή όχι τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή 
(διαιτητικά τρόφιμα), θα πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο τα τρόφιμα που εκπληρώνουν 
συγκεκριμένη ανάγκη ειδικής ομάδας του πληθυσμού και διακρίνονται σαφώς από τα 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 
2006 (ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 26).
2 Οδηγία 89/398/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1989 (ΕΕ L 187 της 30.6.1989, σ. 27).
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τρόφιμα για κανονική κατανάλωση μπορούν να τοποθετηθούν στην αγορά ως διαιτητικά 
τρόφιμα.

Τέλος, η αναφέρουσα ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει μεγαλύτερη έμφαση 
στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της νομοθεσίας και τη βελτίωση της 
ρύθμισης, ώστε η ιταλική νομοθεσία να ωφεληθεί σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την 
απλούστευση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε τη νέα στρατηγική για την απλούστευση του 
ρυθμιστικού περιβάλλοντος που αναπτύσσει μεθοδολογίες για τον εκσυγχρονισμό του 
κοινοτικού κεκτημένου. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη νομοθεσία για τα τρόφιμα, η 
Επιτροπή ενέκρινε, μεταξύ άλλων, μια πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 
καταναλωτές1. Η πρόταση εκσυγχρονίζει, απλοποιεί και διευκρινίζει το παρόν καθεστώς 
επισήμανσης των τροφίμων μέσω της αναδιατύπωσης των διαφόρων οριζόντιων διατάξεων 
για την επισήμανση (οι κανόνες για την επισήμανση τροφίμων όσον αφορά τις τροφικές τους 
ιδιότητες αναδιατυπώνονται με διαφορετικές διατάξεις επισήμανσης τροφίμων). Η χρήση του 
κανονισμού ως νομικού μέσου υποστηρίζει τον στόχο της απλούστευσης επειδή διασφαλίζει 
ότι όλοι οι παράγοντες πρέπει να ακολουθούν ταυτόχρονα τους ίδιους κανόνες. 

Ο συνδυασμός της οδηγίας 2000/13/EΚ με την οδηγία 90/496/EΟΚ σχετικά με την 
επισήμανση όσον αφορά τις τροφικές ιδιότητες σε ένα μόνο μέσο απλοποιεί το ρυθμιστικό 
πλαίσιο. Επιπλέον, η πρόταση απλοποιεί τη δομή της νομοθετικής πράξης 2000/13/EΚ, 
αναδιατυπώνοντας και αντικαθιστώντας διατάξεις που είναι ήδη σε ισχύ βάσει της 
υφιστάμενης οριζόντιας νομοθεσίας για την επισήμανση των τροφίμων. Με την αντιμετώπιση 
ορισμένων ειδικών θεμάτων πολιτικής, η πρόταση θα συμβάλει σημαντικά στη διευκόλυνση 
της συμμόρφωσης και την ενίσχυση της διαφάνειας για τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η πρόταση συμπεριλαμβάνεται στο κυλιόμενο πρόγραμμα της Επιτροπής για την ενημέρωση 
και την απλούστευση του κοινοτικού κεκτημένου και του νομοθετικού προγράμματος και του 
προγράμματος εργασίας της με τον αριθμό αναφοράς 2006/SANCO/0012.

Ως προς το ότι η αναφέρουσα κάνει λόγο για πιθανή δυσλειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού 
τροφίμων, η Επιτροπή επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι εξέφρασε τις ανησυχίες της για τις 
πρόσφατες αυξήσεις των τιμών λιανικής και χονδρικής των τροφίμων στο πλαίσιο 
ανακοίνωσης με τίτλο «Αντιμετώπιση της πρόκλησης από την αύξηση των τιμών των τροφίμων 
- Κατευθύνσεις για τη δράση της ΕΕ» που εγκρίθηκε τον περασμένο Μάιο, το 20083. Η 
ανακοίνωση προτείνει αρκετές πρωτοβουλίες για τον μετριασμό του αντικτύπου των 
αυξημένων τιμών των τροφίμων στην ΕΕ, μεταξύ των οποίων ήταν η σύσταση μιας ειδικής 
ομάδας για να εξετάσει τη λειτουργία της αλυσίδας προσφοράς τροφίμων, 
συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης και της κατάτμησης της αγοράς στους τομείς του 
λιανικού εμπορίου και της διανομής τροφίμων στην ΕΕ. Η ειδική ομάδα για τα τρόφιμα 
εκπόνησε επιτυχώς μια πρώτη έκθεση για την κατάσταση, η οποία ενσωματώθηκε σε μια 

                                               
1 COM(2008) 40 τελικό.
2 Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής: «Τρίτη έκθεση προόδου σχετικά με τη στρατηγική για την απλούστευση 
του ρυθμιστικού περιβάλλοντος» - COM(2009)0017
3 COM(2008)321 τελικό
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δεύτερη ανακοίνωση με τίτλο «Οι τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη»1 που εγκρίθηκε τον 
Δεκέμβριο του 2008. Αυτή η τελευταία ανακοίνωση προτείνει ένα χάρτη πορείας για τη 
βελτίωση της λειτουργίας της αλυσίδας προμήθειας τροφίμων, η οποία περιέχει πέντε δέσμες 
μέτρων:

(i) Προώθηση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας προσφοράς τροφίμων
(ii) Εξασφάλιση μιας αυστηρής και συνεκτικής εφαρμογής των κανόνων 

ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή στις αγορές προσφοράς 
τροφίμων

(iii) Αναθεώρηση των κανονιστικών ρυθμίσεων που εντοπίστηκαν ως δυνάμει 
προβληματικές για τη λειτουργία της αλυσίδας προσφοράς τροφίμων

(iv) Παροχή καλύτερης πληροφόρησης προς τους καταναλωτές, τις δημόσιες αρχές 
και τους φορείς της αγοράς με τη θέσπιση ενός μόνιμου ευρωπαϊκού 
παρατηρητηρίου των τιμών των τροφίμων και της αλυσίδας προσφοράς

(v) Εξέταση μέτρων για την αποθάρρυνση της κερδοσκοπίας εις βάρος των 
εμπορικών φορέων σε αγορές βασικών γεωργικών προϊόντων

Σε σχέση με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στον κλάδο των τροφίμων, οι 
ανταγωνιστικές αγορές είναι η καλύτερη εγγύηση που έχουν οι καταναλωτές ότι οι τιμές των 
τροφίμων θα διατηρηθούν σε όσο το δυνατόν πιο χαμηλά επίπεδα, ενώ διασφαλίζονται 
παράλληλα οι ευρύτερες πιθανές επιλογές. Συνεπώς, είναι βέβαια σημαντικό να 
συνεκτιμηθούν όλοι οι σχετικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις αγορές αυτές, και να 
εξεταστεί εκ του σύνεγγυς κάθε λειτουργία συγκέντρωσης και κάθε πιθανή 
αντιανταγωνιστική συμπεριφορά που ενδέχεται να στρεβλώσει τις αγορές λιανικής σε βάρος 
των καταναλωτών. Αν υπάρχουν ενδείξεις συμπεριφοράς που παραβιάζει τους κανόνες 
ανταγωνισμού και η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο ΕΕ, τότε η Επιτροπή θα 
αναλύσει προσεκτικά το θέμα και θα αποφασίσει αν θα αναλάβει δράση. Οι εθνικές αρχές 
ανταγωνισμού μπορούν επίσης να δράσουν κατά αντιανταγωνιστικών πρακτικών που 
παραβιάζουν κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισμού σε μια συγκεκριμένη εθνική αγορά. Για 
παράδειγμα, τον Φεβρουάριο του 2009, η ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμο 
στους παραγωγούς και τις βιομηχανικές ενώσεις παραγωγής ζυμαρικών εξαιτίας του ότι 
συνυπέγραψαν αντιανταγωνιστικές συμφωνίες με σκοπό να συμφωνήσουν αυξήσεις τιμών 
για προϊόντα ξηρών ζυμαρικών.

Επιπλέον, άλλες πολιτικές και κανονισμοί (όπως οι πρακτικές για την προστασία των 
καταναλωτών και το θεμιτό εμπόριο) διέπουν τη λειτουργία του κλάδου λιανικής και μπορεί 
να είναι καταλληλότεροι για τη διευθέτηση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι οι εν λόγω διευκρινίσεις θα φανούν χρήσιμες, και ιδίως το έργο που 
υφίσταται ήδη για την απλούστευση του ρυθμιστικού πλαισίου.

                                               
1 COM(2008)821


