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Κύριε Πρόεδρε,

Με επιστολή της 11ης Ιουνίου 2015 η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 
ζήτησε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2 του 
Κανονισμού, να συντάξει μια γνωμοδότηση σχετικά με την καταλληλότητα της νομικής 
βάσης της ανωτέρω πρότασης.

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι να ρυθμίσει την παρασκευή, τη διάθεση στην 
αγορά και τη χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών καθώς και η κατάργηση της οδηγίας 
90/167/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Μαρτίου 1990, σχετικά με τον καθορισμό των όρων 
παρασκευής, διάθεσης στην αγορά και χρήσης των φαρμακούχων ζωοτροφών στην 
Κοινότητα1.

Η Επιτροπή προτείνει ως νομική βάση της πρότασής της το άρθρο 43 ΣΛΕΕ, το οποίο αφορά 
στην εφαρμογή της κοινής αγροτικής πολιτικής, και το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β) 
ΣΛΕΕ, το οποίο αφορά την έγκριση μέτρων στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονομικό τομέα, τα 
οποία αποσκοπούν άμεσα στην προστασία της δημόσιας υγείας. 

Η εισηγήτρια για τον φάκελο αυτό στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, 

1 EE L 92 της 7.4.1990, σ. 42-48.
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κυρία Aguilera, σκοπεύει να καταθέσει μια τροποποίηση, σύμφωνα με την οποία τη νομική 
βάση για τον κανονισμό να αποτελεί το άρθρο 36 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ και όχι το άρθρο 43 
ΣΛΕΕ στο σύνολό του. Η τροπολογία αυτή δεν θίγει την άλλη νομική βάση του κανονισμού, 
δηλαδή το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β) ΣΛΕΕ. Στη συνάρτηση αυτή, η Επιτροπή 
Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να 
γνωμοδοτήσει σχετικά με την ορθότητα μιας τέτοιας διόρθωσης της νομικής βάσης.  

I. Ιστορικό

Μέχρι σήμερα, οι φαρμακούχες ζωοτροφές για την αντιμετώπιση των νόσων που 
προσβάλλουν τα εκτρεφόμενα ζώα ρυθμίζοντο από την οδηγία 90/167/ΕΟΚ, της 26ης 
Μαρτίου 1990, σχετικά με τους όρους που διέπουν την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά 
και τη χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών στην Κοινότητα. Η εν λόγω οδηγία είχε εκδοθεί πριν 
από τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς και έκτοτε δεν προσαρμόστηκε ποτέ όσον αφορά 
την ουσία. Η μεταφορά του νομικού αυτού μέσου στο εθνικό δίκαιο παρείχε μία σχετική 
ελευθερία στα κράτη μέλη όσον αφορά την ερμηνεία και την εφαρμογή των νομικών 
διατάξεων. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η ευελιξία αυτή προκάλεσε ορισμένα προβλήματα: η 
οδηγία δεν κάνει καμία αναφορά στα πρότυπα που θα πρέπει να ισχύουν για την έγκριση των 
εγκαταστάσεων ή στις αποδεκτές τεχνικές για την παραγωγή των φαρμακούχων τροφών, ούτε 
στο αν τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να βασίζονται στην τεχνολογία ή τα αποτελέσματα· 
επίσης, η οδηγία δεν προβλέπει κριτήρια ομοιογένειας, δεν αναφέρεται καθόλου στην έννοια 
της μεταφοράς των φαρμακούχων ζωοτροφών μεταξύ των παρτίδων ούτε στην ειδική 
επισήμανση των φαρμακούχων ζωοτροφών και στις φαρμακούχες ζωοτροφές για τα ζώα 
συντροφιάς, ενώ είναι πολύ αόριστη όσον αφορά το αν η ζωοτροφή μπορεί να 
παρασκευάζεται στο εργοστάσιο ζωοτροφών πριν από τη χορήγηση συνταγής, επιτρέποντας 
έτσι στα κράτη μέλη να καταλήγουν σε πολύ διαφορετικές ερμηνείες. Επιπλέον, η Επιτροπή 
υποστηρίζει ότι η ισχύουσα νομοθεσία διαιωνίζει τις υπάρχουσες διαφορές μεταξύ των 
κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή της, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται άνισοι όροι 
ανταγωνισμού για τους επαγγελματίες στην ενιαία αγορά. 

Ο σκοπός της πρότασης έγκειται συνεπώς στο να επικαιροποιήσει τις ισχύουσες νομοθετικές 
διατάξεις για τις φαρμακούχες ζωοτροφές με την κατάργηση της οδηγίας 90/167/ΕΟΚ και 
ταυτόχρονα να εναρμονίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας, την 
παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών ενδιάμεσων 
προϊόντων. Ο νέος κανονισμός θα επιτρέπει την εκ των προτέρων παραγωγή φαρμακούχων 
ζωοτροφών, την ανάμειξη από μετακινούμενα συστήματα ή επιτόπου στην εκμετάλλευση, 
ενώ παράλληλα θα καθορίζει τις παραμέτρους για τις μεθόδους αυτές. Οι διατάξεις του 
σχεδίου πρότασης περιλαμβάνουν μέτρα για τη διάθεση των φαρμακούχων ζωοτροφών που 
δεν χρησιμοποιήθηκαν στην εκμετάλλευση. Θα καθοριστούν όρια για όλη την ΕΕ όσον 
αφορά τη μεταφορά των κτηνιατρικών φαρμάκων στις ζωοτροφές τα οποία θα 
προσαρμοστούν με βάση την εκτίμηση επικινδυνότητας για την υγεία των ανθρώπων και των 
ζώων ανάλογα με τα διάφορα είδη των δραστικών ουσιών. 

II. Τα συναφή άρθρα της Συνθήκης 

Οι προτεινόμενες νομικές βάσεις για την πρόταση αυτή είναι το άρθρο 43 και το άρθρο 168 
παράγραφος 4 στοιχείο β) ΣΛΕΕ. 

Το άρθρο 43 ΣΛΕΕ ορίζει τα εξής (η υπογράμμιση στην παράγραφο 2 είναι του συντάκτη):
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Άρθρο 43
(πρώην άρθρο 37 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 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.

4. Η κοινή οργάνωση που προβλέπεται στο άρθρο 40, παράγραφος 1 μπορεί να αντικαταστήσει 
τις εθνικές οργανώσεις αγοράς, υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 2:

α) αν η κοινή οργάνωση προσφέρει στα κράτη μέλη, που αντιτίθενται στο μέτρο αυτό και που 
διαθέτουν δική τους εθνική οργάνωση για τη συγκεκριμένη παραγωγή, ισοδύναμες εγγυήσεις για 
την απασχόληση και το βιοτικό επίπεδο των ενδιαφερομένων παραγωγών, λαμβάνοντας υπόψη 
το ρυθμό των δυνατών προσαρμογών και των αναγκαίων εξειδικεύσεων·

β) αν η οργάνωση αυτή εξασφαλίζει στις συναλλαγές στο εσωτερικό της Ένωσης όρους 
ανάλογους με εκείνους που υπάρχουν σε μία εθνική αγορά.

5. Αν δημιουργηθεί κοινή οργάνωση για ορισμένες πρώτες ύλες, πριν να υπάρξει ακόμη κοινή 
οργάνωση για τα αντίστοιχα μεταποιημένα προϊόντα, οι εν λόγω πρώτες ύλες, οι οποίες 
χρησιμοποιούνται για τα μεταποιημένα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή σε τρίτες 
χώρες, είναι δυνατό να εισάγονται από το εξωτερικό της Ένωσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ δημιουργείται κοινή οργάνωση των 
γεωργικών αγορών «για να επιτευχθούν οι στόχοι που προβλέπονται στο άρθρο 39». 

Το άρθρο 39 ΣΛΕΕ έχει ως εξής:

Άρθρο 39
(πρώην άρθρο 33 ΣΕΚ)

 
1. Στόχοι της κοινής γεωργικής πολιτικής είναι:
 
α) να αυξάνει την παραγωγικότητα της γεωργίας με την ανάπτυξη της τεχνικής προόδου, με την 
εξασφάλιση της ορθολογικής αναπτύξεως της γεωργικής παραγωγής, καθώς και της αρίστης 
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χρησιμοποιήσεως των συντελεστών παραγωγής, ιδίως του εργατικού δυναμικού,
 
β) να εξασφαλίζει κατ’ αυτό τον τρόπο ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο στο γεωργικό πληθυσμό, 
ιδίως με την αύξηση του ατομικού εισοδήματος των εργαζομένων στη γεωργία,
 
γ) σταθεροποίηση των αγορών·
 
δ) να εξασφαλίζει τον εφοδιασμό,
 
ε) να διασφαλίζει λογικές τιμές κατά την προσφορά αγαθών στους καταναλωτές.
 
2. Κατά την εκπόνηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και των ειδικών μεθόδων που 
συνεπάγεται η εφαρμογή της, λαμβάνεται υπόψη:

α) ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της γεωργικής δραστηριότητας, που απορρέει από την κοινωνική 
δομή της γεωργίας και τις διαρθρωτικές και φυσικές ανισότητες μεταξύ των διαφόρων 
γεωργικών περιοχών,
 
β) η ανάγκη βαθμιαίας εφαρμογής των καταλλήλων προσαρμογών,
 
γ) το γεγονός ότι στα κράτη μέλη η γεωργία αποτελεί έναν τομέα στενά συνδεδεμένο με το 
σύνολο της οικονομίας.

Το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β) έχει ως εξής:

Άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β)
(πρώην άρθρο 152 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,

(...)

III. Νομολογία σχετικά με τη νομική βάση

Η επιλογή της νομικής βάσης είναι σημαντικό στοιχείο επειδή η Ένωση στηρίζεται θεσμικά 
στην αρχή της δοτής αρμοδιότητας και τα θεσμικά της όργανα μπορούν να αποφασίζουν 
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μόνο κατά τρόπο συνεπή με την εντολή που τους παρέχεται από τη Συνθήκη1.

Όσον αφορά την επιλογή της νομικής βάσης, ορισμένες αρχές συνάγονται από τη νομολογία 
του Δικαστηρίου.  Πρώτον, όσον αφορά τις συνέπειες της νομικής βάσης για την ουσιαστική 
αρμοδιότητα και τη διαδικασία, η επιλογή της νομικής βάσης έχει θεσμική σημασία2. 
Δεύτερον, η επιλογή της νομικής βάσης για ένα μέτρο της ΕΕ πρέπει να εδράζεται σε 
αντικειμενικούς παράγοντες, οι οποίοι υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο· σε αυτούς 
περιλαμβάνονται, ειδικότερα, ο σκοπός και το περιεχόμενο του μέτρου αυτού3. 
Επισημαίνεται επίσης ότι η βούληση ενός θεσμικού οργάνου να συμμετάσχει κατά τρόπο πιο 
ενεργό στην έκδοση συγκεκριμένης πράξεως, η εργασία που έχει πραγματοποιηθεί με άλλη 
αφορμή στον τομέα δράσεως που εμπίπτει η πράξη ή το πλαίσιο εκδόσεως της πράξεως δεν 
επηρεάζουν την επιλογή της νομικής βάσεως4.

Κατά συνέπεια, η επιλογή μη ορθής νομικής βάσης θα μπορούσε να αιτιολογήσει την 
ακύρωση της υπό εξέταση πράξης5.

Τέλος, όσον αφορά τις πολλαπλές νομικές βάσεις, αν από την εξέταση μιας κοινοτικής 
πράξης προκύπτει ότι αυτή εξυπηρετεί διττή στόχευση ή ότι απαρτίζεται από δύο 
συνιστώσες, και εάν μία από τις στοχεύσεις αυτές ή μία από τις συνιστώσες μπορεί να 
θεωρηθεί ως κύρια ή δεσπόζουσα, ενώ η άλλη είναι απλώς δευτερεύουσα, η πράξη πρέπει να 
βασίζεται σε μία μόνη νομική βάση, και συγκεκριμένα αυτή που υπαγορεύεται από την κύρια 
ή δεσπόζουσα στόχευση ή συνιστώσα6. Από την άλλη πλευρά, εφόσον η πράξη επιδιώκει 
συγχρόνως πολλές στοχεύσεις ή έχει πολλές συνιστώσες, που συνδέονται άρρηκτα μεταξύ 
τους, χωρίς η μία να είναι δευτερεύουσα και έμμεση σε σχέση με τις υπόλοιπες, η πράξη 
πρέπει να στηρίζεται στις διάφορες σχετικές διατάξεις της Συνθήκης7.

Η χρησιμοποίηση διττής νομικής βάσης αποκλείεται στην περίπτωση που οι διαδικασίες που 
προβλέπονται για καθεμία από τις νομικές αυτές βάσεις είναι ασυμβίβαστες μεταξύ τους 
και/ή η σώρευση νομικών βάσεων μπορεί να θίξει τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου8. 

1 Γνωμοδότηση 2/00 σχετικά με το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης, Συλλογή 2001, σ. I-9713, σκέψη 3· 
γνωμοδότηση 1/08 σχετικά με τη Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, Συλλογή 
2009, σ. I-01255, σκέψη 110. 
2 Γνωμοδότηση 2/00 σχετικά με το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης, Συλλογή 2001, σ. I-9713, σκέψη 5· υπόθεση 
C-370/07 Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2009, σ. I-08917, σκέψεις 46-49· γνωμοδότηση 1/08 σχετικά με 
τη Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, Συλλογή 2009, σ. I-01255, σκέψη 110.
3 Υπόθεση C-411/06 Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, Συλλογή 2009, σ. I-7585, σκέψη 45, και 
νομολογία που αναφέρεται σχετικά, και υπόθεση C-130/10 Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2012, 
σκέψη 42 και νομολογία που αναφέρεται σχετικά.
4 Υπόθεση C-269/97, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2000, σ. I -2257, σκέψη 44. 
5 Γνωμοδότηση 2/00 σχετικά με το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης, Συλλογή 2001, σ. I-9713, σκέψη 5.
6 Υπόθεση C-42/97, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, Συλλογή 1999, σ. I -868, σκέψεις 39-40· υπόθεση C-36/98, 
Ισπανία κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2001, σ. I -779, σκέψη 59· υπόθεση C-211/97, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, 
Συλλογή 2003, σ. I -8913, σκέψη 39. 
7 Υπόθεση C-165/97, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή 1988, σ. 5545, σκέψη 11· υπόθεση C-178/03 
Επιτροπή κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, Συλλογή 2006, σ. I-207, σκέψεις 43-56. 
8 Υπόθεση C-178/03 Επιτροπή κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, Συλλογή 2006, σ. I-207, σκέψη 
57· συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-164/97 και C-165/97 Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, Συλλογή 1999, σ. I-
1139, σκέψη 14· υπόθεση C-300/89 Επιτροπή κατά Συμβουλίου («Διοξείδιο του τιτανίου»), Συλλογή 1991, σ. I-
2867, σκέψεις 17-25· υπόθεση C-338/01, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2004, σ. I -4829, σκέψη 57. 
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IV. Σκοπός και περιεχόμενο της πρότασης κανονισμού 

Το πεδίο εφαρμογής της πρότασης κανονισμού καλύπτει την παρασκευή, τη διάθεση στην 
αγορά και τη χρήση των φαρμακούχων ζωοτροφών σε ζώα συντροφιάς και ζώα που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης1. 
Στην αιτιολογική σκέψη 2 της πρότασης ορίζεται ότι «η κτηνοτροφία έχει πολύ μεγάλη 
σημασία για τον γεωργικό τομέα της Ένωσης. Οι κανόνες που αφορούν τις φαρμακούχες 
ζωοτροφές συνδέονται άμεσα με τη διατήρηση και την εκτροφή των ζώων, είτε 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων είτε όχι, και την παραγωγή προϊόντων ζωικής 
προέλευσης.»

Εάν ο κανονισμός εκδοθεί, θα καταργηθεί η οδηγία 90/167/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Στην 
αιτιολογική σκέψη 4 της πρότασης αναφέρεται ότι «η εμπειρία από την εφαρμογή της 
οδηγίας 90/167/ΕΟΚ έχει δείξει ότι πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για να ενισχυθεί η 
αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, αλλά και για να δοθεί ρητά ή να 
βελτιωθεί η δυνατότητα να χορηγείται, σε ζώα που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
τροφίμων, αγωγή μέσω φαρμακούχων ζωοτροφών.» 

Στη συνάρτηση αυτή, αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης ότι «στόχος της 
επανεξέτασης των κανόνων για τις φαρμακούχες ζωοτροφές είναι να εναρμονιστεί, 
επιτυγχάνοντας ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας, η παρασκευή, η εμπορία και η χρήση των 
φαρμακούχων ζωοτροφών και των ενδιάμεσων προϊόντων στην ΕΕ, καθώς και να ληφθεί 
υπόψη η τεχνική πρόοδος στον τομέα αυτόν», τονίζεται δε ότι «η ισχύουσα νομοθεσία 
διαιωνίζει τις υπάρχουσες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή 
της. Το γεγονός αυτό δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού για τους επαγγελματίες στην 
ενιαία αγορά. Υπάρχει ανάγκη να εναρμονιστεί η εφαρμογή της νομοθεσίας, να μειωθούν οι 
χρηματοοικονομικές και διοικητικές επιβαρύνσεις και να υποστηριχθεί η καινοτομία.» 

Η αιτιολογική σκέψη 24 της πρότασης, η οποία αφορά πρωτίστως θέματα επικουρικότητας 
και αναλογικότητας, συνοψίζει ως εξής τους στόχους του κανονισμού: «εξασφάλιση υψηλού 
επιπέδου προστασίας της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, παρέχοντας επαρκείς 
πληροφορίες στους χρήστες και ενισχύοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς [...].»

Η πρόταση κανονισμού θεσπίζει κανόνες για την παρασκευή, τη σύνθεση, τη διάθεση στην 
αγορά και τη χρήση των φαρμακούχων ζωοτροφών. Ισχύουν οι γενικές απαιτήσεις που 
αφορούν την παρασκευή και οι οποίες ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/20052. Το 
άρθρο 4 της πρότασης κανονισμού επιβάλλει στους υπεύθυνους επιχειρήσεων ζωοτροφών 
την υποχρέωση να θεσπίζουν, να εφαρμόζουν και να τηρούν μόνιμες γραπτές διαδικασίες με 
βάση το σύστημα ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου. Επιπλέον, σύμφωνα με 
το άρθρο 5, οι φαρμακούχες ζωοτροφές μπορεί να παρασκευάζονται μόνο από κτηνιατρικά 
φάρμακα τα οποία έχουν εγκριθεί βάσει της νομοθεσίας που διέπει τα κτηνιατρικά φάρμακα3. 

1 Ο κανονισμός δεν θα ίσχυε για κτηνιατρικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται ως φαρμακούχο συστατικό 
φαρμακούχων ζωοτροφών δεδομένου ότι καλύπτονται από ειδικές νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τα 
κτηνιατρικά φάρμακα.
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιανουαρίου 
2005, περί καθορισμού των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών (ΕΕ L 35 της 8.2.2005, σσ. 1-22).
3 Οδηγία 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί 
κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρμακα (ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σσ. 1-66).
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Η πρόταση κανονισμού περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για την ομοιογενή ενσωμάτωση των 
κτηνιατρικών φαρμάκων στις φαρμακούχες ζωοτροφές και απαιτήσεις για την αποφυγή της 
μεταφοράς των δραστικών ουσιών από τα κτηνιατρικά φάρμακα στις μη στοχευόμενες 
ζωοτροφές. Περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για την εκ των προτέρων παραγωγή, την 
επισήμανση και τη συσκευασία των φαρμακούχων ζωοτροφών. Στα άρθρα 12 έως 14 της 
πρότασης ρυθμίζεται η παροχή έγκρισης στους υπευθύνους των επιχειρήσεων ζωοτροφών και 
θεσπίζονται κανόνες με τους οποίους οι υπεύθυνοι αυτοί πρέπει να συμμορφώνονται 
προκειμένου να παρασκευάζουν φαρμακούχες ζωοτροφές. 

Η πρόταση κανονισμού θεσπίζει στα άρθρα 15 έως 17 ειδικές διατάξεις για τη 
συνταγογράφηση, την εγκυρότητα της συνταγής, τη χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών που 
περιέχουν αντιμικροβιακά σε ζώα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τροφίμων και τις 
ποσότητες φαρμακούχων ζωοτροφών που απαιτούνται για τη θεραπευτική αγωγή που 
εφαρμόζεται σε ζώα. Οι παρασκευαστές, οι διανομείς και οι χρήστες των φαρμακούχων 
ζωοτροφών πρέπει να τηρούν καθημερινά αρχεία για την αποτελεσματική ιχνηλάτηση των 
φαρμακούχων ζωοτροφών. Για τα κτηνιατρικά φάρμακα που εγκρίνονται σε εθνικό επίπεδο, 
ο προτεινόμενος κανονισμός ορίζει ενδοενωσιακούς κανόνες για το εμπόριο των 
φαρμακούχων ζωοτροφών προκειμένου να αποτρέψει τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. 

Σύμφωνα με την πρόταση, τα κράτη μέλη υποχρεούνται εξάλλου να θεσπίζουν κυρώσεις για 
τις παραβιάσεις των διατάξεων του κανονισμού και να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα 
προκειμένου να διασφαλίζουν την εφαρμογή τους. 

V. Καθορισμός της κατάλληλης νομικής βάσης 

Δεδομένου ότι ο στόχος και το περιεχόμενο της πρότασης έγκειται στο να εναρμονιστούν, 
δυνάμει ενός κανονισμού, η παρασκευή, η διάθεση στην αγορά και η χρήση φαρμακούχων 
ζωοτροφών, οι οποίες συνήθως χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση νοσημάτων σε 
μεγάλες ομάδες ζώων προκειμένου να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της 
υγείας των ανθρώπων και των ζώων, να παρασχεθεί επαρκής ενημέρωση στους χρήστες και 
να ενισχυθεί η αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον γεωργικό τομέα, το 
άρθρο 43 ΣΛΕΕ και το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β) ΣΛΕΕ συνιστούν την 
κατάλληλη νομική βάση του κανονισμού. 

Όσον αφορά το άρθρο 43 ΣΚΕΕ, είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι το άρθρο αυτό συνιστά, 
σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, την κατάλληλη νομική βάση για κάθε 
κανονιστική ρύθμιση περί παραγωγής ή εμπορίας των γεωργικών προϊόντων που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της Συνθήκης, η οποία συμβάλλει στην πραγματοποίηση 
ενός ή περισσοτέρων από τους στόχους της κοινής γεωργικής πολιτικής που αναφέρονται στο 
άρθρο 39 της Συνθήκης. Στη συνάρτηση αυτή, και πάντα σύμφωνα με πάγια νομολογία, μια 
νομοθετική πράξη, η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα για την αύξηση της παραγωγικότητας 
της γεωργίας (στόχο που θεσπίζεται στο άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΣΛΕΕ), πρέπει 
να εκδίδεται βάσει του άρθρου 43 ΣΛΕΕ, ακόμη και στην περίπτωση που η πράξη αυτή 
περιλαμβάνει παρεμπιπτόντως ορισμένα προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο παράρτημα Ι αλλά 
εφαρμόζεται κατά βάση για προϊόντα που εμπίπτουν στο παράρτημα αυτό1.

1 Υπόθεση C-180/96 Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας κατά Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Συλλογή 1998, σ. I-02265, και η σχετικώς παρατιθέμενη νομολογία· υπόθεση C-
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Ο στόχος της πρότασης κανονισμού συνίσταται στο να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων 
της κοινής γεωργικής πολιτικής οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 39 ΣΛΕΕ και οι οποίοι 
είναι α) να αυξάνει την παραγωγικότητα της γεωργίας με την ανάπτυξη της τεχνικής 
προόδου, με την εξασφάλιση της ορθολογικής ανάπτυξης της γεωργικής παραγωγής καθώς 
και της άριστης χρησιμοποίησης των συντελεστών παραγωγής, ιδίως του εργατικού 
δυναμικού· β) να εξασφαλίζει κατ’ αυτό τον τρόπο ένα δίκαιο βιοτικό επίπεδο στο γεωργικό 
πληθυσμό, ιδίως με την αύξηση του ατομικού εισοδήματος των εργαζομένων στη γεωργία· γ) 
να σταθεροποιεί τις αγορές· δ) να εξασφαλίζει τον εφοδιασμό και ε) να διασφαλίζει λογικές 
τομές κατά την προσφορά αγαθών στους καταναλωτές.

Το άρθρο 43 ΣΛΕΕ αποτελείται από πέντε παραγράφους, εκ των οποίων οι δύο αποτελούν 
νομικές βάσεις. Η παράγραφος 2 εξουσιοδοτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
να ορίσουν, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 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 αγροτικής πολιτικής 
και της κοινής πολιτικής αλιείας. Από την άλλη πλευρά, η παράγραφος 3 εξουσιοδοτεί το 
Συμβούλιο να εκδίδει, μετά από πρόταση της Επιτροπής, 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. 

Από το περιεχόμενο της πρότασης κανονισμού προκύπτει ότι αυτή δεν περιλαμβάνει στοιχεία 
που να αφορούν το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ και ότι η παράγραφος αυτή στερείται 
σημασίας όσον αφορά τους στόχους της πρότασης. Η παράγραφος 2 του άρθρου 43 ΣΛΕΕ 
καλύπτει όλες τις πτυχές της κοινής γεωργικής πολιτικής που περιλαμβάνονται στην 
πρόταση. Ως εκ τούτου, θα ήταν συνεπώς ενδεδειγμένη μία διόρθωση της νομικής βάσης 
κατά τρόπον ώστε αυτή να περιοριστεί στο άρθρο 43 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ. Στο συμπέρασμα 
αυτό έχει καταλήξει και η Νομική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου1. 

Όσον αφορά το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β) ΣΛΕΕ, είναι σαφές από τις αιτιολογικές 
σκέψεις και το περιεχόμενο της πρότασης κανονισμού ότι και το άρθρο αυτό αποσκοπεί στην 
προστασία της δημόσιας υγείας με τη λήψη μέτρων στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονομικό 

11/88 Επιτροπή κατά Συμβουλίου (Ανεπιθύμητες ουσίες και προϊόντα στη διατροφή των ζώων - Νομική βάση), 
Συλλογή 1989, σ. 3799, σκέψη 15, περίληψη της απόφασης: «Το άρθρο 43 της Συνθήκης αποτελεί την 
ενδεδειγμένη νομική βάση για κάθε ρύθμιση που αφορά την παραγωγή και την εμπορία των γεωργικών 
προϊόντων τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ της Συνθήκης και η οποία συμβάλλει στην 
πραγματοποίηση ενός ή περισσοτέρων από τους στόχους της κοινής γεωργικής πολιτικής που διατυπώνονται 
στο άρθρο 39 της Συνθήκης.  Οι ρυθμίσεις αυτές, ακόμη και αν εξυπηρετούν συγχρόνως στόχους κοινής 
γεωργικής πολιτικής και άλλους στόχους οι οποίοι, ελλείψει ειδικών διατάξεων, επιδιώκονται βάσει του άρθρου 
100 της Συνθήκης, μπορούν να προβλέπουν την εναρμόνιση εθνικών διατάξεων στον τομέα αυτόν, χωρίς να 
χρειάζεται αναφορά στο προαναφερθέν άρθρο. Το άρθρο αυτό, πράγματι, λαμβανομένης υπόψη της 
προτεραιότητας που εξασφαλίζει το άρθρο 38 παράγραφος 2 της Συνθήκης στις ειδικές διατάξεις του γεωργικού 
τομέα έναντι των γενικών διατάξεων που αφορούν την εγκαθίδρυση της κοινής αγοράς, δεν μπορεί να 
δικαιολογήσει κανένα περιορισμό του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 43 (βλ. αποφάσεις της 23ης Φεβρουαρίου 
1988 στις υποθέσεις 68/86 και 131/86 Ηνωμένο Βασίλειο κατά Συμβουλίου, Συλλογή 1988, σσ. 855 και 905). Η 
οδηγία 87/519, για την τροποποίηση της οδηγίας 74/63 σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες και προϊόντα στη 
διατροφή των ζώων, αφενός, εφαρμόζεται κατ’ ουσίαν σε προϊόντα που εμπίπτουν στο παράρτημα ΙΙ, παρόλον 
ότι μπορεί δευτερευόντως να αφορά ορισμένα προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο παράρτημα αυτό και, αφετέρου, 
αποτελεί ουσιώδη παράγοντα για την αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργίας, στόχου που αναφέρεται στο 
άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο α) της Συνθήκης».
1 Βλέπε σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας της 19ης Ιουνίου 2015.
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τομέα. Με την πρόταση κανονισμού ρυθμίζεται η παραγωγή, η εμπορία και η χρήση 
φαρμακούχων ζωοτροφών για την παραγωγή των οποίων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
μόνο εγκεκριμένα κτηνιατρικά φάρμακα, η συμβατότητα των οποίων θα πρέπει να 
διασφαλίζεται χάριν της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας του προϊόντος.

Σύμφωνα με τη νομολογία για τις νομικές βάσεις που αναφέρθηκε προηγουμένως, μία διπλή 
νομική βάση είναι δυνατή μόνον εφόσον μπορεί να διαπιστωθεί ότι μια νομική πράξη 
επιδιώκει ταυτόχρονα πλείονες στόχους ή περιλαμβάνει στοιχεία που είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένα μεταξύ τους, χωρίς ένα εξ αυτών να είναι υποδεέστερο και έμμεσο σε σχέση με 
τα άλλα. Αυτό φαίνεται ότι αληθεύει στην παρούσα πρόταση. Πράγματι, μπορεί κανείς να 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι με την πρόταση επιδιώκονται δύο κύριοι στόχοι, που 
συνδέονται στενά μεταξύ τους, δηλαδή η διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της 
υγείας για τους ανθρώπους και τα ζώα και η προώθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, χωρίς ωστόσο ένας στόχος να υπερτερεί έναντι του άλλου.  

Εξάλλου, αμφότερες οι διατάξεις προβλέπουν την εφαρμογή της συνήθους νομοθετικής 
διαδικασίας και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο ανάμεσα στις δύο νομικές βάσεις. 

VI. Συμπέρασμα και σύσταση

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε συνεπώς, κατά τη συνεδρίασή της στις 13 Ιουλίου 
2015, με 21 ψήφους υπέρ και 2 ψήφους κατά1, ότι το άρθρο 43 παράγραφος 2 και το άρθρο 
168 παράγραφος 4 στοιχείο β) ΣΛΕΕ αποτελούν τις κατάλληλες νομικές βάσεις της πρότασης 
και, κατά συνέπεια, να συστήσει στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου να 
τροποποιήσει την αναφορά στο άρθρο 43 ΣΛΕΕ και να την περιορίσει στην παράγραφο 2 του 
εν λόγω άρθρου. 

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Pavel Svoboda
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