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Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης κανονισμού του 
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(COM(2006)0428 – C6-0260/2006 – 2006/0145(COD))1

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Στις 28 Φεβρουαρίου 2007 ζητήσατε με επιστολή από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, 
σύμφωνα με το άρθρο 35, παράγραφος (2), να εξετάσει κατά πόσο η νομική βάση της
προαναφερόμενης πρότασης της Επιτροπής είναι έγκυρη και κατάλληλη.

Η επιτροπή εξέτασε το προαναφερθέν ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της της 20ής Μαρτίου 
2007.

Η εισηγήτρια της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής, κ. Westlund, προτείνει μετατροπή της 
νομικής βάσης της πρότασης από το άρθρο 95 στο άρθρο 95 σε συνδυασμό με το άρθρο 175 
της Συνθήκης ΕΚ.

Νομική βάση

Κάθε κοινοτική πράξη πρέπει να στηρίζεται σε νομική βάση οριζόμενη στη Συνθήκη (ή σε 
άλλη νομική πράξη για την εφαρμογή της οποίας θεσπίζεται). Η νομική βάση καθορίζει την 
αρμοδιότητα της Κοινότητας ratione materiae και προσδιορίζει τον τρόπο άσκησης της 
αρμοδιότητας αυτής, ήτοι το νομοθετικό μέσο (ή τα νομοθετικά μέσα) που μπορεί να 

  
1 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην ΕΕ.
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χρησιμοποιηθεί και τη σχετική διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Λόγω των συνεπειών της νομικής βάσης , η επιλογή της ενέχει βασική σπουδαιότητα, ιδίως 
για το Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι αυτή καθορίζει το ρόλο που ενδεχομένως διαδραματίζει 
το Κοινοβούλιο στη νομοθετική διαδικασία.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η επιλογή της νομικής βάσης δεν γίνεται με υποκειμενικά 
κριτήρια, αλλά "πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία επιδεχόμενα δικαστικό 
έλεγχο"1, όπως ο σκοπός και το περιεχόμενο του εξεταζόμενου μέτρου2. Επιπλέον, ο 
αποφασιστικός παράγων πρέπει να είναι το βασικό αντικείμενο του μέτρου.3

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, ένα γενικό άρθρο της Συνθήκης αποτελεί 
επαρκή νομική βάση ακόμη και αν το εξεταζόμενο μέτρο επιδιώκει επίσης, δευτερευόντως, 
την επίτευξη στόχου που επιδιώκεται από ειδικό άρθρο της Συνθήκης4.

Ωστόσο, εάν υποτεθεί ότι οι στόχοι της προστασίας της δημόσιας υγείας και της
εγκαθίδρυσης και λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς είναι άρρηκτα αλληλένδετοι στόχοι, 
χωρίς ο ένας να είναι δευτερεύων και έμμεσος σε σχέση με τον άλλο, θα μπορούσε να
θεωρηθεί ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν αμφότερες οι νομικές βάσεις, δεδομένου ότι 
προβλέπεται η ίδια διαδικασία λήψης αποφάσεων τόσο στο άρθρο 95 όσο και στο άρθρο 175, 
παράγραφος (1)5. 

Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή προτείνει να χρησιμοποιηθεί το άρθρο 1756 σε 
συνδυασμό με το άρθρο 957 της Συνθήκης ΕΚ ως νομική βάση για την πρόταση κανονισμού.

  
1 Υπόθεση 45/86 Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1987] Συλλ. 1439, παρ. 5.
2 Υπόθεση C-300/89 Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1991] Συλλ. I-287, παρ. 10.
3 Υπόθεση C-377/98 Κάτω Χώρες κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου [2001] Συλλ. I-7079, παρ.
27.
4 Υπόθεση C-377/98 Κάτω Χώρες κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου [2001] Συλλ. I-7079, παρ.
27-28; Υπόθεση C-491/01 British American Tobacco (Investments) και Imperial Tobacco [2002] Συλλ. I-11453, 
παρ. 93-94.
5 Υπόθεση C-165/87 Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1988] Συλλ. 5545, παρ. 11.
6 Άρθρο 175(1)
1. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 251 και μετά από διαβούλευση με την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, αποφασίζει τις δράσεις που πρέπει να 
αναλάβει η Κοινότητα για την υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 174.
7 Άρθρο 95
1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 94 και εκτός αν ορίζει άλλως η παρούσα συνθήκη, εφαρμόζονται οι 
ακόλουθες διατάξεις για την πραγματοποίηση των στόχων του άρθρου 14. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με τη 
διαδικασία του άρθρου 251 και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδει τα 
μέτρα 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.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις φορολογικές διατάξεις, στις διατάξεις για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των προσώπων και στις διατάξεις για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των μισθωτών.
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, αφού το Συμβούλιο ή η Επιτροπή θεσπίσουν ένα μέτρο εναρμόνισης, ένα κράτος μέλος θεωρεί 
αναγκαίο να διατηρήσει εθνικές διατάξεις που δικαιολογούνται από τις επιτακτικές ανάγκες που προβλέπονται 
στο άρθρο 30 ή διατάξεις σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας, τις κοινοποιεί 
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Το άρθρο 175, παράγραφος (1) αναφέρεται στους στόχους του άρθρου 1741, και ειδικότερα
— στη διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος,
— στην προστασία της υγείας του ανθρώπου,

— στη συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων,
— στην προώθηση, σε διεθνές επίπεδο, μέτρων για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ή 

παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Στόχος και περιεχόμενο της πρότασης κανονισμού και αξιολόγηση της νομικής της βάσης

Στο άρθρο 1 του προτεινόμενου κανονισμού προβλέπονται τα εξής: "Ο παρών κανονισμός 
θεσπίζει κανόνες για τα πρόσθετα τροφίμων που χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα ώστε να 
εξασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας καθώς και η προστασία των καταναλωτών.

Για τους σκοπούς αυτούς, ο παρών κανονισμός προβλέπει:
(α) κοινοτικούς καταλόγους εγκεκριμένων προσθέτων τροφίμων·

    
στην Επιτροπή, καθώς και τους λόγους διατήρησής τους.
5. Επίσης, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4, εάν, μετά την εκ μέρους του Συμβουλίου ή της Επιτροπής 
θέσπιση μέτρου εναρμόνισης, 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 την 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.
8. Όταν ένα κράτος μέλος επικαλείται συγκεκριμένο πρόβλημα δημόσιας υγείας σε τομέα στον οποίο έχουν ήδη 
ληφθεί μέτρα εναρμόνισης, το θέτει υπόψη της Επιτροπής η οποία αμέσως εξετάζει αν πρέπει να προτείνει 
κατάλληλα μέτρα στο Συμβούλιο.
9. Κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία των άρθρων 226 και 227, η Επιτροπή ή κάθε κράτος μέλος δύναται να 
προσφύγει απευθείας στο Δικαστήριο για το θέμα αυτό, εάν κρίνει ότι ένα άλλο κράτος μέλος ασκεί 
καταχρηστικώς τις εξουσίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
10. Τα προαναφερόμενα μέτρα εναρμόνισης περιλαμβάνουν, στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις, ρήτρα 
διασφάλισης που επιτρέπει στα κράτη μέλη να λαμβάνουν, για έναν ή περισσότερους από τους μη οικονομικούς 
λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 30, προσωρινά μέτρα υποκείμενα σε κοινοτική διαδικασία ελέγχου.

1 Άρθρο 174(1)
1. Η πολιτική της Κοινότητας 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.
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(β) όρους χρήσης προσθέτων τροφίμων σε τρόφιμα, σε πρόσθετα τροφίμων και σε 
ένζυμα τροφίμων·

(γ) κανόνες για την επισήμανση προσθέτων τροφίμων που πωλούνται ως τέτοια."

Οι αιτιολογικές σκέψεις 1 - 21 διατυπώνονται ως εξής:
(1) Η ελεύθερη κυκλοφορία ασφαλών και υγιεινών τροφίμων είναι θεμελιώδης πτυχή της 

εσωτερικής αγοράς και συμβάλλει σημαντικά στην υγεία και την ευημερία των 
πολιτών και διασφαλίζει τα κοινωνικά και οικονομικά τους συμφέροντα.

(2) Πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης ζωής και υγείας 
κατά την άσκηση των κοινοτικών πολιτικών. Ο παρών κανονισμός αντικαθιστά 
προηγούμενες οδηγίες και αποφάσεις που αφορούν πρόσθετα τροφίμων που 
επιτρέπονται για χρήση σε τρόφιμα, με σκοπό την εξασφάλιση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών, μέσω εκτενών και 
απλουστευμένων διαδικασιών.

(3) Ο παρών κανονισμός εναρμονίζει τη χρήση προσθέτων τροφίμων σε τρόφιμα στην 
Κοινότητα. Περιλαμβάνεται η χρήση προσθέτων τροφίμων σε τρόφιμα που 
καλύπτονται από την οδηγία 89/398/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 1989, για 
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα τρόφιμα που 
προορίζονται για ειδική διατροφή  και η χρήση ορισμένων χρωστικών τροφίμων για 
την υγειονομική επισήμανση ελέγχου του κρέατος και το στολισμό και το σφράγισμα 
αυγών. Εναρμονίζει επίσης τη χρήση προσθέτων σε πρόσθετα τροφίμων και σε 
ένζυμα τροφίμων, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια και την ποιότητά τους και 
διευκολύνοντας την αποθήκευση και τη χρήση τους. Η τελευταία κατηγορία δεν 
ρυθμιζόταν προηγουμένως σε κοινοτικό επίπεδο. 

(4) Τα πρόσθετα τροφίμων είναι ουσίες που, συνήθως, δεν καταναλώνονται ως καθ’ 
εαυτά τρόφιμα αλλά προστίθενται σε τρόφιμα σκόπιμα για έναν τεχνολογικό σκοπό, 
όπως η συντήρηση των τροφίμων. Ωστόσο, ουσίες που χρησιμοποιούνται με σκοπό τη 
βελτίωση του χρώματος ή/και της γεύσης δεν πρέπει να θεωρούνται πρόσθετα 
τροφίμων. Επιπλέον, ουσίες που θεωρούνται τρόφιμα τα οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν για κάποιο τεχνολογικό σκοπό, όπως το χλωριούχο νάτριο ή το 
σαφράνι για χρωματισμό, και ένζυμα τροφίμων δεν πρέπει επίσης να υπαχθούν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 

(5) Ουσίες που δεν καταναλώνονται ως τρόφιμα αλλά χρησιμοποιούνται σκοπίμως στην 
επεξεργασία τροφίμων και παραμένουν μόνο ως υπολείμματα στο τελικό τρόφιμο και 
δεν έχουν τεχνολογική επίδραση στο τελικό προϊόν (βοηθητικά μέσα επεξεργασίας) 
δεν πρέπει να καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.  

(6) Τα πρόσθετα τροφίμων πρέπει να εγκρίνονται και να χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον 
πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Τα πρόσθετα τροφίμων 
πρέπει να είναι ασφαλή κατά τη χρήση τους, να υπάρχει τεχνολογική ανάγκη για τη 
χρησιμοποίησή τους, η χρήση τους να μην είναι παραπλανητική για τον καταναλωτή 
και να επιφέρει όφελος στον καταναλωτή.

(7) Τα πρόσθετα τροφίμων πρέπει πάντοτε να πληρούν τις εγκεκριμένες προδιαγραφές. Η 
προδιαγραφή πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για την κατάλληλη αναγνώριση 
του προσθέτου τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της προέλευσης και της περιγραφής 
των αποδεκτών κριτηρίων καθαρότητας. Οι προδιαγραφές που είχαν διαμορφωθεί 
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προηγουμένως για πρόσθετα τροφίμων που περιλαμβάνονται στην οδηγία 95/31/ΕΚ 
της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 1995, για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας 
για τα γλυκαντικά που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα, στην οδηγία 95/45/ΕΚ της 
Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 1995, για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για 
τις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα  και στην οδηγία 96/77/ΕΚ 
της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων 
καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών 
υλών πρέπει να διατηρηθούν έως ότου τα αντίστοιχα πρόσθετα εγγραφούν στα 
παραρτήματα του παρόντος κανονισμού. Τότε, οι προδιαγραφές που αφορούν τα εν 
λόγω πρόσθετα θα αποτελέσουν το αντικείμενο κανονισμού. Οι προδιαγραφές αυτές 
πρέπει να αφορούν άμεσα τα πρόσθετα που περιλαμβάνονται στους κοινοτικούς 
καταλόγους των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, λαμβάνοντας 
υπόψη το σύνθετο χαρακτήρα και τη φύση παρόμοιων προδιαγραφών αλλά και για 
λόγους σαφήνειας, δεν θα ενσωματωθούν στους εν λόγω κοινοτικούς καταλόγους 
αλλά θα καθοριστούν σε έναν ή περισσότερους χωριστούς κανονισμούς

(8) Ορισμένα πρόσθετα τροφίμων επιτρέπονται για ειδικές χρήσεις για ορισμένες 
εγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές και διεργασίες. Η χρήση αυτών των προσθέτων 
τροφίμων πρέπει να συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό και με τις ειδικές 
διατάξεις που καθορίζονται στη σχετική κοινοτική νομοθεσία.

(9) Με σκοπό την εξασφάλιση ομοιογένειας, η αξιολόγηση κινδύνου και η έγκριση 
προσθέτων τροφίμων πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που 
καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. […] για τη θέσπιση μιας κοινής διαδικασίας 
έγκρισης για πρόσθετα τροφίμων, ένζυμα τροφίμων και αρτύματα.

(10) Στο πλαίσιο του κανονισμού (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 , πρέπει να ζητείται η γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων (στη συνέχεια «η Αρχή») για θέματα που ενδέχεται να 
αφορούν τη δημόσια υγεία.

(11) Πρόσθετο τροφίμων που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας 
Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές  πρέπει 
να εγκρίνεται στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισμού πριν την έγκρισή του στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού.

(12) Πρόσθετο τροφίμων που έχει ήδη εγκριθεί στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, το 
οποίο έχει παρασκευαστεί με μεθόδους παραγωγής ή υλικά αφετηρίας πολύ 
διαφορετικά από αυτά που περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση κινδύνου της Αρχής ή 
διαφορετικά από αυτά που καλύπτονται από τις καθοριζόμενες προδιαγραφές, πρέπει 
να υποβάλλεται στην Αρχή προς αξιολόγηση, και να δίνεται έμφαση στις 
προδιαγραφές. Σημαντικά διαφορετικές μέθοδοι παραγωγής ή υλικά αφετηρίας μπορεί 
να συνεπάγονται αλλαγή της μεθόδου παραγωγής από την εκχύλιση από φυτό έως τη 
ζύμωση με τη χρήση μικροοργανισμού ή τη γενετική τροποποίηση του αρχικού 
μικροοργανισμού.
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(13) Τα πρόσθετα τροφίμων πρέπει να υποβάλλονται σε συνεχή επιτήρηση και πρέπει να 
επαναξιολογούνται, όπου είναι αναγκαίο, υπό το πρίσμα μεταβαλλόμενων όρων 
χρήσης και νέων επιστημονικών στοιχείων.

(14) Στα κράτη μέλη που εξακολουθούν να απαγορεύουν σχετικά με τη χρήση ορισμένων 
προσθέτων σε συγκεκριμένα τρόφιμα που θεωρούνται παραδοσιακά και παράγονται 
στην επικράτειά τους πρέπει να επιτραπεί η συνέχιση της εφαρμογής αυτών των 
απαγορεύσεων. Επιπλέον, όσον αφορά προϊόντα όπως η «φέτα» ή το «Salame
cacciatore», ο παρών κανονισμός επιφυλάσσεται των πιο περιοριστικών κανόνων που 
συνδέονται με τη χρήση ορισμένων ονομασιών στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 1992, για την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων 
και των τροφίμων  και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2082/92 του Συμβουλίου, της 
14ης Ιουλίου 1992, για τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας των γεωργικών προϊόντων και των 
τροφίμων . 

(15) Τα πρόσθετα τροφίμων εξακολουθούν να υπόκεινται στις γενικές υποχρεώσεις 
επισήμανσης, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2000/13/ΕΚ και, κατά περίπτωση, στους 
κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και 1830/2003. Επίσης, στον παρόντα κανονισμό 
πρέπει να περιέχονται ειδικές διατάξεις για την επισήμανση προσθέτων τροφίμων που 
πωλούνται ως τέτοια στον παρασκευαστή ή στον τελικό καταναλωτή.

(16) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να είναι 
σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για 
τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται 
στην Επιτροπή .

(17) Με σκοπό την εξέλιξη και την επικαιροποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας για τα 
πρόσθετα τροφίμων κατά τρόπο αναλογικό και αποτελεσματικό, είναι αναγκαία η 
συλλογή στοιχείων, η διάδοση πληροφοριών και ο συντονισμός της εργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών. Για το σκοπό αυτό, ενδεχομένως να είναι χρήσιμη η διεξαγωγή 
μελετών για την επεξεργασία ειδικών θεμάτων, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας 
λήψης αποφάσεων. Κρίνεται ενδεδειγμένη η χρηματοδότηση παρόμοιων μελετών από 
την Κοινότητα, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής της διαδικασίας. Η χρηματοδότηση 
παρόμοιων μέτρων καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη 
διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών 
και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων  
και ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 θα αποτελέσει τη νομική βάση 
για τη χρηματοδότηση των προαναφερθέντων μέτρων.

(18) Τα κράτη μέλη πρέπει να διενεργούν επίσημους ελέγχους για την επιβολή της 
συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
882/2004.

(19) (...).
(20) Σε συνέχεια της θέσπισης του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή, επικουρούμενη από 

τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, θα 
επανεξετάσει όλες τις υφιστάμενες εγκρίσεις για κριτήρια, εκτός αυτών της 
ασφάλειας, όπως η πρόσληψη, η τεχνολογική ανάγκη και η ενδεχόμενη παραπλάνηση 
του καταναλωτή. Όλα τα πρόσθετα τροφίμων που θα εξακολουθήσουν να εγκρίνονται 
στην Κοινότητα πρέπει να μεταφερθούν στους κοινοτικούς καταλόγους των 
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παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού. Το παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να συμπληρωθεί με άλλα πρόσθετα τροφίμων που 
χρησιμοποιούνται σε πρόσθετα τροφίμων και ένζυμα καθώς επίσης και με τους όρους 
χρήσης τους, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. […] για τη θέσπιση μιας κοινής 
διαδικασίας έγκρισης για πρόσθετα τροφίμων, ένζυμα τροφίμων και αρτύματα 
τροφίμων. Για την πρόβλεψη μιας κατάλληλης μεταβατικής περιόδου, οι διατάξεις του 
παραρτήματος ΙΙΙ, εκτός των διατάξεων που αφορούν φορείς προσθέτων τροφίμων, 
τίθενται σε ισχύ μετά την [1.1.2011].

(21) Με επιφύλαξη του αποτελέσματος της επανεξέτασης, εντός ενός έτους από την 
έκδοση του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή καταρτίζει πρόγραμμα αξιολόγησης 
για την επαναξιολόγηση εκ μέρους της Αρχής της ασφάλειας των προσθέτων 
τροφίμων που έχουν ήδη εγκριθεί στην Κοινότητα. Στο πρόγραμμα αυτό πρέπει να 
καθορίζονται οι ανάγκες και η σειρά προτεραιοτήτων σύμφωνα με τις οποίες πρέπει 
να εξετάζονται τα εγκεκριμένα πρόσθετα τροφίμων.

Η Επιτροπή συνοψίζει το περιεχόμενο του προτεινόμενου κανονισμού ως εξής:

Σύσταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα πρόσθετα 
τροφίμων, σχετικά με τον καθορισμό των αρχών για τη χρήση προσθέτων τροφίμων και την 
κατάρτιση θετικού καταλόγου ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετα 
τροφίμων.

Κατάργηση της οδηγίας 89/107/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών 
των κρατών μελών σχετικά με τα πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα 
τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή, των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου 94/35/ΕΚ για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα 
τρόφιμα και 95/2/ΕΚ για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών 
της απόφασης αριθ. 292/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
διατήρηση των εθνικών νομοθεσιών που απαγορεύουν τη χρήση ορισμένων προσθέτων στην 
παραγωγή ορισμένων ειδικών τροφίμων .

Σημειώνεται ότι στην αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής δεν υπάρχει αιτιολόγηση για τη 
χρησιμοποίηση του άρθρου 95 ως μοναδικής νομικής βάσης.

Αξιολόγηση

Με δεδομένες τις διατάξεις της πρότασης κανονισμού και ιδίως τις αιτιολογικές σκέψεις που 
παρατίθενται ως άνω σε πλήρη μορφή, κρίνεται ότι οι στόχοι της προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας και της εγκαθίδρυσης και λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς είναι άρρηκτα 
αλληλένδετοι στόχοι, χωρίς ο ένας να είναι δευτερεύων και έμμεσος σε σχέση με τον άλλον. 
Οι στόχοι της πρότασης που σχετίζονται με την προστασία της ανθρώπινης υγείας και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς δείχνουν εξίσου ισόρροποι. Επομένως, κρίνεται ότι η
νομική βάση πρέπει να είναι αμφότερα τα άρθρα 95 και 175 της Συνθήκης ΕΚ.

Συμπέρασμα

Στο πλαίσιο της συνεδρίασής της της 20ής Μαρτίου 2007, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
αποφάσισε, κατά συνέπεια, ομόφωνα1, να συστήσει ως νομική βάση για την πρόταση

  
1 Στην τελική ψηφοφορία ήταν παρόντες οι εξής βουλευτές: Giuseppe Gargani (πρόεδρος), Cristian Dumitrescu
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κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα πρόσθετα τροφίμων
το άρθρο 95 και το άρθρο 175 της Συνθήκης ΕΚ.

Με εκτίμηση,

Giuseppe Gargani
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