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Θέμα: Γνωμοδότηση επί της νομικής βάσης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την διάθεση στην αγορά 
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2006/0136(COD))1

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Με επιστολή της 30ής Απριλίου 2007 αναθέσατε στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 
σύμφωνα με το άρθρο 35, παράγραφος 2 του Κανονισμού να εξετάσει την εγκυρότητα και 
την καταλληλότητα της νομικής βάσης της εν λόγω πρότασης της Επιτροπής.

Η επιτροπή εξέτασε το θέμα κατά τη συνεδρίασή της στις 11 Ιουνίου 2007.

Η πρόταση έχει διττή νομική βάση, το άρθρο 37 παράγραφος (2) και το άρθρο 152, 
παράγραφος (4), στοιχείο (β) της Συνθήκης ΕΚ.
Η εισηγήτρια, κ. Breyer, κατέθεσε τροπολογίες στην πρόταση, με στόχο να διαγραφεί το 
άρθρο 37 ως νομική βάση, κρίνοντας ότι το άρθρο 152, παράγραφος (4), στοιχείο (β) και το 
άρθρο 175, παράγραφος (1) της Συνθήκης ΕΚ συνιστούν κατάλληλη νομική βάση για την 
πρόταση.
Με περαιτέρω επιστολή της 9ης Μαΐου 2007, πληροφορήσατε την επιτροπή ότι η Επιτροπή 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, η οποία συνεργάζεται με την 
Επιτροπή Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας, εξέδωσε 
γνωμοδότηση, στην οποία εκφράζει την άποψη ότι η κατάλληλη νομική βάση δεν είναι μόνο 

  
1 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην ΕΕ.
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το άρθρο 37, παράγραφος (2) και το άρθρο 152, παράγραφος (4), στοιχείο (β), αλλά και το 
άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ.

Οι υπό εξέταση νομικές βάσεις:

Άρθρο 37

1. Για τη χάραξη των κατευθυντηρίων γραμμών κοινής γεωργικής πολιτικής, η Επιτροπή 
συγκαλεί συνδιάσκεψη των κρατών μελών από την έναρξη της ισχύος της παρούσας συνθήκης, 
για να προβεί σε σύγκριση της γεωργικής πολιτικής τους, ιδιαίτερα δια της απογραφής των 
παραγωγικών δυνατοτήτων και αναγκών τους.

2. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες της συνδιασκέψεως που προβλέπει η 
παράγραφος 1, κατόπιν διαβουλεύσεως με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και εντός 
δύο ετών από την έναρξη της ισχύος της παρούσας συνθήκης, υποβάλλει προτάσεις για τη 
διαμόρφωση και την εφαρμογή της κοινής γεωργικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης και της 
αντικαταστάσεως των εθνικών οργανώσεων αγοράς από τις μορφές κοινής οργανώσεως του 
άρθρου 34 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.

Προτάσει της Επιτροπής και κατόπιν διαβουλεύσεως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο πέραν των συστάσεων που δύναται να διατυπώσει, εκδίδει κανονισμούς ή οδηγίες, ή 
λαμβάνει αποφάσεις, με ειδική πλειοψηφία.

3. Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην 
προηγουμένη παράγραφο, δύναται να αντικαταστήσει τις εθνικές οργανώσεις αγοράς με την 
κοινή οργάνωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 34:

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· και

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

4. 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 Κοινότητας.

Άρθρο 95
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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 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.
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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.

Άρθρο 152

1. Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Κοινότητας, 
εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου.

Η δράση της Κοινότητας, η οποία συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές, αποβλέπει στη βελτίωση 
της δημόσιας υγείας, καθώς και στην πρόληψη της ανθρώπινης ασθένειας σε όλες τις μορφές 
της και στην αποτροπή των πηγών κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία. Η δράση αυτή καλύπτει 
την καταπολέμηση των μεγάλων πληγών της ανθρωπότητας στον τομέα της υγείας, ευνοώντας 
τη διερεύνηση των αιτίων τους, της μετάδοσης και της πρόληψής τους, καθώς και την 
ενημέρωση και τη διαπαιδαγώγηση στον τομέα της υγείας.

Η Κοινότητα συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών για τη μείωση της βλάβης που 
προκαλούν στην υγεία τα ναρκωτικά, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης και της πρόληψης.

2. Η Κοινότητα ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών στους τομείς που αναφέρει το 
παρόν άρθρο και, εν ανάγκη, στηρίζει τη δράση τους.

Τα κράτη μέλη συντονίζουν μεταξύ τους, σε συνδυασμό με την Επιτροπή, τις πολιτικές και τα 
προγράμματά τους στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η Επιτροπή μπορεί να 
αναλαμβάνει, σε στενή επαφή με τα κράτη μέλη, κάθε χρήσιμη πρωτοβουλία για την προώθηση 
του συντονισμού αυτού.

3. Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη ευνοούν τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες και τους 
αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς σε θέματα δημόσιας υγείας.

4. Το Συμβούλιο, ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 και μετά από 
διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, 
συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων του παρόντος άρθρου, θεσπίζοντας:

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 
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μέτρα·
β) κατά παρέκκλιση από το άρθρο 37, μέτρα στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονομικό τομέα 

με άμεσο στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας·
γ) μέτρα ενθάρρυνσης της προστασίας και της βελτίωσης της υγείας του ανθρώπου, εκτός 

οιασδήποτε εναρμόνισης των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών 
μελών.

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής, 
διατυπώνει επίσης συστάσεις για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

5. Η δράση της Κοινότητας στον τομέα της δημόσιας υγείας αναπτύσσεται χωρίς να θίγονται 
στο παραμικρό οι αρμοδιότητες των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την οργάνωση και την 
παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών και της ιατρικής περίθαλψης. Ειδικότερα, τα μέτρα περί 
των οποίων η παράγραφος 4 στοιχείο α), δεν θίγουν τις εθνικές διατάξεις περί δωρεάς ή 
ιατρικής χρήσεως οργάνων και αίματος.

¨Άρθρο 175

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 1741.

2. Κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία λήψεως αποφάσεως της παραγράφου 1 και με την 
επιφύλαξη του άρθρου 95, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα μετά από πρόταση της 
Επιτροπής και διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, θεσπίζει:

α) διατάξεις κυρίως φορολογικού χαρακτήρα·
β) τα μέτρα που επηρεάζουν:

- τη χωροταξία,

- την ποσοτική διαχείριση των υδάτινων πόρων ή εκείνα που επιδρούν αμέσως ή 
εμμέσως στη διαθεσιμότητα των εν λόγω πόρων,

- τις χρήσεις της γης, εξαιρουμένης της διαχείρισης των αποβλήτων·

  
1 Άρθρο 174, παράγραφος (1)
1. Η πολιτική της Κοινότητας στον τομέα του περιβάλλοντος συμβάλλει στην επιδίωξη των εξής 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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γ) τα μέτρα που επηρεάζουν αισθητά την επιλογή ενός κράτους μέλους μεταξύ διαφορετικών 
πηγών ενέργειας και τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού του εφοδιασμού.

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας υπό τους όρους του πρώτου εδαφίου, μπορεί να καθορίζει τα 
θέματα της παρούσας παραγράφου, για τα οποία οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με ειδική 
πλειοψηφία.

3. Σε άλλους τομείς, τα προγράμματα γενικών δράσεων που θέτουν τους επιδιωκόμενους 
πρωταρχικούς στόχους θεσπίζονται από το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με τη διαδικασία 
του άρθρου 251 και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή των Περιφερειών.

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ή 2, κατά 
περίπτωση, θεσπίζει τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.

4. Με την επιφύλαξη ορισμένων μέτρων κοινοτικού χαρακτήρα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
τη χρηματοδότηση και την εφαρμογή της πολιτικής στον τομέα του περιβάλλοντος.

5. Υπό την επιφύλαξη της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει", εάν ένα μέτρο που βασίζεται στις 
διατάξεις της παραγράφου 1 συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος για τις δημόσιες αρχές κράτους 
μέλους, το Συμβούλιο προβλέπει, στην πράξη με την οποία θεσπίζεται το μέτρο αυτό, τις 
κατάλληλες διατάξεις υπό μορφή:

- προσωρινών παρεκκλίσεων ή/και
- οικονομικής στήριξης από το Ταμείο Συνοχής που ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 161.

Το περιεχόμενο του κανονισμού μπορεί να αναλυθεί ως εξής:
Ο κανονισμός προορίζεται να αντικαταστήσει την οδηγία 91/414 υπό το φως ορισμένων 
θεμάτων που έθιξαν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ως απάντηση σε έκθεση προόδου που 
υπέβαλε η Επιτροπή και στις πρόσφατες επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις. Χάριν 
απλούστευσης θα καταργηθεί η οδηγία 79/117.

Σύμφωνα με τις αιτιολογικές σκέψεις, η πρόταση κανονισμού βασίζεται στο εξής σκεπτικό:
(6) Η φυτική παραγωγή κατέχει πολύ σημαντική θέση στην Κοινότητα. Μία από τις 
σημαντικότερες μεθόδους προστασίας των φυτών και των φυτικών προϊόντων από 
επιβλαβείς οργανισμούς, μεταξύ άλλων και τα ζιζάνια, και βελτίωσης της γεωργικής 
παραγωγής είναι η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
(7) Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα μπορούν επίσης να έχουν μη ευεργετικά 
αποτελέσματα για τη φυτική παραγωγή. Η χρήση τους μπορεί να συνεπάγεται κινδύνους για 
τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον, ιδίως όταν διατίθενται στην αγορά χωρίς να έχουν 
δοκιμαστεί και εγκριθεί επίσημα και όταν χρησιμοποιούνται με εσφαλμένο τρόπο. Επομένως, 
πρέπει να θεσπιστούν εναρμονισμένοι κανόνες για τη διάθεση στην αγορά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
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(8) Ο σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
της υγείας τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στην προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, 
συμπεριλαμβανομένων των εγκύων, των βρεφών και των παιδιών. Η αρχή της προφύλαξης 
πρέπει να εφαρμόζεται1 και, σύμφωνα με την ίδια αρχή, η βιομηχανία πρέπει να αποδεικνύει 
ότι οι ουσίες ή τα προϊόντα που παράγονται ή διατίθενται στην αγορά δεν επηρεάζουν 
αρνητικά την υγεία του ανθρώπου ή το περιβάλλον.
(9) Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα επιτρέπεται να περιέχουν ουσίες μόνον όταν έχει 
αποδειχθεί ότι αυτές ωφελούν σαφώς τη φυτική παραγωγή και δεν αναμένεται να έχουν 
επιβλαβείς συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή να έχουν απαράδεκτη 
επίδραση στο περιβάλλον. Προκειμένου να επιτευχθεί το ίδιο επίπεδο προστασίας σε όλα τα 
κράτη μέλη, η απόφαση για το αν οι ουσίες αυτές είναι αποδεκτές ή όχι πρέπει να λαμβάνεται 
σε κοινοτικό επίπεδο.
(10) Για λόγους προβλεψιμότητας, αποδοτικότητας και συνέπειας, πρέπει να οριστεί 
λεπτομερής διαδικασία με βάση την οποία θα αξιολογείται αν μια δραστική ουσία μπορεί να 
εγκριθεί. ....

(11) Για λόγους δεοντολογίας, η αξιολόγηση μιας δραστικής ουσίας ή ενός 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος δεν πρέπει να βασίζεται σε δοκιμές ή μελέτες κατά τις οποίες 
χορηγείται εσκεμμένα η δραστική ουσία ή το φυτοπροστατευτικό προϊόν σε ανθρώπους, με 
σκοπό να διαπιστωθεί ότι η δραστική ουσία βρίσκεται σε επίπεδα όπου δεν παρατηρείται 
επίδραση στον άνθρωπο (NOAELS). Ομοίως, οι τοξικολογικές μελέτες που διενεργούνται σε 
ανθρώπους δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να περιορίζονται τα περιθώρια ασφάλειας 
για τις δραστικές ουσίες ή τα προϊόντα φυτοπροστασίας. 
(12) Για να επιταχυνθεί η έγκριση των δραστικών ουσιών, πρέπει να οριστούν αυστηρές 
προθεσμίες για τα διαφορετικά στάδια της διαδικασίας.
(13) Για λόγους ασφάλειας, η περίοδος της έγκρισης των δραστικών ουσιών πρέπει να 
περιορίζεται χρονικά. Η περίοδος της έγκρισης πρέπει να είναι ανάλογη με τυχόν εγγενείς 
κινδύνους που ενέχει η χρήση αυτών των ουσιών. ....

(14) Πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησης ή απόσυρσης της έγκρισης της 
δραστικής ουσίας, σε περιπτώσεις που δεν πληρούνται πλέον τα κριτήρια με βάση τα οποία 
χορηγήθηκε η έγκριση.
(15) Η αξιολόγηση μιας δραστικής ουσίας ενδέχεται να αποκαλύψει ότι παρουσιάζει 
αισθητά μικρότερο κίνδυνο από άλλες ουσίες. Προκειμένου να προωθηθεί η προσθήκη μιας 
τέτοιας ουσίας στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, είναι σκόπιμο να εντοπιστούν οι ουσίες 
αυτές και να διευκολυνθεί η διάθεση στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
τις περιέχουν.

(16) Ορισμένες ουσίες οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται κατά κόρον ως φυτοπροστατευτικό 
προϊόν ενδέχεται να είναι χρήσιμες για τη φυτοπροστασία, αλλά η αίτηση για έγκριση 
παρουσιάζει ίσως περιορισμένο οικονομικό ενδιαφέρον. Συνεπώς, ειδικές διατάξεις πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι, τέτοιες ουσίες, εφόσον οι κίνδυνοι που παρουσιάζουν είναι αποδεκτοί, 
μπορούν να εγκρίνονται και για φυτοπροστατευτική χρήση.
(17) Ορισμένες δραστικές ουσίες μπορεί να είναι αποδεκτές μόνον όταν λαμβάνονται 

  
1 Απόδοση έμφασης.
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εκτεταμένα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου. Οι ουσίες αυτές πρέπει να προσδιορίζονται σε 
κοινοτικό επίπεδο. Τα κράτη μέλη πρέπει να επανεξετάζουν τακτικά αν τα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτές τις δραστικές ουσίες μπορούν να 
αντικατασταθούν από φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες οι 
οποίες απαιτούν μικρότερης κλίμακας μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου.
(18) Εκτός από τις δραστικές ουσίες, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν 
προστατευτικά ή συνεργιστικά, για τα οποία πρέπει να προβλέπονται παρόμοιοι κανόνες. 
Πρέπει να θεσπιστούν οι τεχνικοί κανόνες που είναι απαραίτητοι για την επανεξέταση 
τέτοιων ουσιών. Οι ουσίες που διατίθενται ήδη στην αγορά πρέπει να επανεξετάζονται μόνο 
μετά τη θέσπιση αυτών των διατάξεων.

(19) Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα μπορεί επίσης να περιέχουν βοηθητικά. Είναι 
σκόπιμο να προβλέπεται η κατάρτιση ενός καταλόγου βοηθητικών τα οποία δεν πρέπει να 
περιέχονται στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
(20) Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες μπορούν να 
παρασκευαστούν με πολλούς τρόπους και να χρησιμοποιηθούν σε ποικίλες καλλιέργειες, 
κάτω από διαφορετικές γεωργικές, οικολογικές και κλιματολογικές συνθήκες. Επομένως, οι 
εγκρίσεις των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να χορηγούνται από τα κράτη μέλη.
(21) Οι διατάξεις που διέπουν τη διαδικασία χορήγησης της έγκρισης πρέπει να 
εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα προστασίας. Ειδικότερα, κατά τη χορήγηση των εγκρίσεων για 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στο στόχο της προστασίας της 
υγείας του ανθρώπου και των ζώων και του περιβάλλοντος και όχι στο στόχο της βελτίωσης 
της φυτικής παραγωγής1. Συνεπώς, πρέπει να αποδεικνύεται, πριν από τη διάθεση των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, ότι ωφελούν σαφώς τη φυτική παραγωγή και 
δεν έχουν βλαβερές συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή απαράδεκτη 
επίδραση στο περιβάλλον.
(22) Για λόγους προβλεψιμότητας, αποδοτικότητας και συνέπειας, πρέπει να 
εναρμονιστούν τα κριτήρια, οι διαδικασίες και οι όροι της χορήγησης των εγκρίσεων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με συνεκτίμηση των γενικών αρχών της προστασίας της 
υγείας των ανθρώπων και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος.
(23) Οι δραστικές ουσίες που περιέχονται σε ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορούν να 
παραχθούν από διαφορετικές διαδικασίες παρασκευής, γεγονός που συνεπάγεται διαφορές
στις προδιαγραφές. Οι διαφορές αυτές ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια. Για 
λόγους αποδοτικότητας, πρέπει να προβλέπεται μια εναρμονισμένη διαδικασία σε κοινοτικό 
επίπεδο για την αξιολόγηση αυτών των διαφορών.

(24) Προκειμένου να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των εργασιών, να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος για τη βιομηχανία και για τα κράτη μέλη και να εξασφαλιστεί πιο 
εναρμονισμένη διαθεσιμότητα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι εγκρίσεις που 
χορηγούνται από ένα κράτος μέλος πρέπει να γίνονται δεκτές από άλλα κράτη μέλη, όταν οι 
οικολογικές και κλιματολογικές συνθήκες είναι συγκρίσιμες. Επομένως, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να χωριστεί σε ζώνες εγκρίσεων στις οποίες επικρατούν συγκρίσιμες 
συνθήκες, προκειμένου να διευκολυνθεί αυτή η αμοιβαία αναγνώριση.
(25) Το οικονομικό ενδιαφέρον της βιομηχανίας όσον αφορά την υποβολή αίτησης για τη 
χορήγηση έγκρισης είναι περιορισμένο για ορισμένες χρήσεις. Προκειμένου να εξασφαλιστεί 

  
1 Απόδοση έμφασης.
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ότι η διαφοροποίηση της γεωργίας και της φυτοκομίας δεν κινδυνεύει από την περιορισμένη 
διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για ήσσονος 
σημασίας χρήσεις.
(26) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να χορηγούν 
έγκριση σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τους όρους που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, όταν είναι αναγκαία η χορήγηση της έγκρισης λόγω 
κινδύνου ή απειλής στην φυτική παραγωγή που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με κανέναν 
άλλο τρόπο. Οι εγκρίσεις αυτές πρέπει να επανεξετάζονται σε κοινοτικό επίπεδο.

(27) Για την προαγωγή της καινοτομίας, πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες που θα 
επιτρέπουν τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε πειράματα, ακόμα και αν δεν έχουν 
ακόμα λάβει έγκριση.
(28) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των 
ανθρώπων και του περιβάλλοντος, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σωστά λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
επιβλαβών οργανισμών. ....
(29) Πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών. ...

(30) Τα επικουρικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας ενός φυτοπροστετευτικού προϊόντος. Η διάθεσή τους στην αγορά ή η 
χρήση τους πρέπει να απαγορεύεται όταν περιέχουν βοηθητικό που έχει απαγορευτεί.
(31) Οι μελέτες αποτελούν μια μεγάλη επένδυση. Η επένδυση αυτή πρέπει να 
προστατεύεται ώστε να τονωθεί η έρευνα. Για το λόγο αυτό, οι μελέτες που υποβάλλονται 
από έναν αιτούντα προς ένα κράτος μέλος πρέπει να προστατεύονται ώστε να μην 
χρησιμοποιούνται από άλλον αιτούντα. ...
(32) Πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για την αποφυγή της αλληλεπικάλυψης δοκιμών και 
μελετών. Ειδικότερα, πρέπει να απαγορεύεται η επανάληψη μελετών σε σπονδυλωτά. Σε 
αυτό το πλαίσιο, πρέπει να υπάρχει η υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε μελέτες σε 
σπονδυλωτά με λογικούς όρους. Προκειμένου να μπορούν οι χρήστες να γνωρίζουν ποιες 
μελέτες έχουν διεξαχθεί από άλλους, τα κράτη μέλη πρέπει να τηρούν κατάλογο με τέτοιες 
μελέτες, ακόμα και όταν δεν καλύπτονται από το προαναφερόμενο σύστημα υποχρεωτικής 
πρόσβασης. 

(33) Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη, η Αρχή ή η Επιτροπή εφαρμόζουν διαφορετικούς 
κανόνες όσον αφορά την πρόσβαση και την εμπιστευτικότητα των εγγράφων, είναι σκόπιμο 
να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις όσον αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες που 
περιέχονται στα έγγραφα που κατέχουν οι αρχές καθώς και την εμπιστευτικότητα των 
εγγράφων αυτών.
(34) Η οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης 
Μαΐου 1999, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των 
επικίνδυνων παρασκευασμάτων1 εφαρμόζεται στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση 
των φυτοφαρμάκων. Ωστόσο, για την περαιτέρω βελτίωση της προστασίας των χρηστών 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, των καταναλωτών φυτών και φυτικών προϊόντων και του 

  
1 ΕΕ L 200, 30.7.1999, σελίδα 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία της Επιτροπής 2006/8/ΕΚ (ΕΕ L 
19, 24.1.2006,  σελίδα 12).
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περιβάλλοντος, χρειάζονται επιπλέον ειδικοί κανόνες οι οποίοι να λαμβάνουν υπόψη τους 
ειδικούς όρους χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

(35) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι διαφημίσεις δεν παραπλανούν τους χρήστες 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, είναι σκόπιμο να προβλέπονται κανόνες για τη διαφήμιση 
των προϊόντων αυτών.
(36) Πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για την τήρηση αρχείων και για την ενημέρωση 
σχετικά με τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με σκοπό να αυξηθεί το επίπεδο 
προστασίας της υγείας των ανθρώπων και των ζώων και του περιβάλλοντος μέσω της 
ιχνηλασιμότητας τυχόν έκθεσης, να αυξηθεί η αποδοτικότητα της παρακολούθησης και του 
ελέγχου και να μειωθεί το κόστος της παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων.

(37) Οι διατάξεις για τις ρυθμίσεις ελέγχου και επιθεώρησης όσον αφορά την εμπορία και 
τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων αναμένεται να εξασφαλίσουν την ορθή, 
ασφαλή και εναρμονισμένη εφαρμογή των απαιτήσεων που ορίζονται στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού, με σκοπό την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας τόσο 
των ανθρώπων όσο και των ζώων καθώς και του περιβάλλοντος.
(38) Ο κανονισμός (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  προβλέπει μέτρα ελέγχου για τη χρήση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε κάθε στάδιο της παραγωγής τροφίμων καθώς και την 
τήρηση αρχείων για τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Παρόμοιοι κανόνες πρέπει να 
εφαρμόζονται για την αποθήκευση και τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων που δεν 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004.
(39) Πρέπει να εξασφαλιστεί στενός συντονισμός με τη λοιπή κοινοτική νομοθεσία, 
ειδικότερα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων 
μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου1, και με την κοινοτική νομοθεσία για 
την προστασία των εργαζομένων και των ατόμων που σχετίζονται με τη συγκρατημένη 
χρήση και τη σκόπιμη απελευθέρωση στο περιβάλλον των γενετικώς τροποποιημένων 
οργανισμών.
(40) Είναι αναγκαίο να καθοριστούν διαδικασίες για την έγκριση έκτακτων μέτρων σε 
περιπτώσεις όπου μια δραστική ουσία, ένα προστατευτικό, ένα συνεργιστικό ή ένα 
φυτοπροστατευτικό προϊόν που έχει λάβει έγκριση είναι πιθανό να παρουσιάσει σοβαρό 
κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή για το περιβάλλον.
(41) Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται σε 
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και να λάβουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των κανόνων αυτών. 

(42) Η γενική αστική και ποινική ευθύνη πρέπει να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται στα 
κράτη μέλη όσον αφορά τον κατασκευαστή και, κατά περίπτωση, τον αρμόδιο για τη διάθεση 
του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στην αγορά ή για τη χρήση του.
(43) Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν επιστροφή των ποσών που 

  
1 ΕΕ L 70, 16.3.2005, σελίδα 1.
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καταβάλλουν για διαδικασίες που συνδέονται με την εφαρμογή του κανονισμού από τους 
φορείς που επιδιώκουν να διαθέσουν ή διαθέτουν φυτοπροστατευτικά προϊόντα στην αγορά 
και από τους αιτούντες έγκριση για δραστικές ουσίες, προστατευτικά ή συνεργιστικά..
(44) Τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν τις αναγκαίες εθνικές αρχές.

(45) Η Επιτροπή πρέπει να διευκολύνει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 
Συνεπώς, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν οι αναγκαίοι χρηματοοικονομικοί πόροι και η 
δυνατότητα τροποποίησης ορισμένων διατάξεων του κανονισμού βάσει της πείρας ή της 
εκπόνησης τεχνικών εγγράφων καθοδήγησης.

(46) ...
(47) ...

Από τις αιτιολογικές σκέψεις και τις διατάξεις του προτεινόμενου κανονισμού συνάγεται ότι 
κύριος στόχος του είναι να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας ανθρώπων και ζώων και του 
περιβάλλοντος, εξασφαλίζοντας ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα οποία έχουν ζωτική 
σημασία για την γεωργία δεν θα διατίθενται στην αγορά, χωρίς να έχουν προηγουμένως 
υποβληθεί σε επίσημες δοκιμές και εγκρίσεις και ότι θα χρησιμοποιούνται με ορθό τρόπο.
Ασφαλώς, τούτο θα απαιτήσει εναρμονισμένους κανόνες σχετικά με την διάθεση  
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, όμως ο κανονισμός δεν έχει ως πρωταρχικό 
στόχο να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η οποία δεν αναφέρεται 
ούτε στην εισαγωγή ούτε στις διατάξεις του.
Στην ουσία, οι διατάξεις του προτεινόμενου μέσου αφορούν απαιτήσεις και όρους για την 
έγκριση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την διαδικασία έγκρισης, την ανανέωση και 
αναθεώρηση των εγκρίσεων, τις παρεκκλίσεις, τις εγκρίσεις προστατευτικών και 
συνεργιστικών, την απαγόρευση απαράδεκτων πρόσθετων, την έγκριση της διάθεσης στην 
αγορά και της χρήσης, τις διαδικασίες έγκρισης και εξαίρεσης, τις αμοιβαίες αναγνωρίσεις 
εγκρίσεων, την ανανέωση και ανάκληση των εγκρίσεων, ειδικές περιπτώσεις (προϊόντα 
χαμηλού κινδύνου, προϊόντα που περιέχουν ΓΤΟ, προϊόντα που περιέχουν ουσίες υποψήφιες 
για υποκατάσταση, εγκρίσεις για περιορισμένη χρήση), την χορήγηση παρεκκλίσεων για 
επείγουσα χρήση και για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης, τις απαιτήσεις που αφορούν την 
χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και την πληροφόρηση σχετικά με δυνητικά 
επιβλαβείς επιπτώσεις τους, τις ενισχυτικές ουσίες, την προστασία και την ανταλλαγή 
δεδομένων, την δημόσια πρόσβαση στην πληροφόρηση, την συσκευασία, την επισήμανση 
και την διαφήμιση, τους ελέγχους, τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και τις διοικητικές και 
οικονομικές διατάξεις (συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων αστικής και ποινικής ευθύνης).

Αξιολόγηση
Η νομική βάση ορίζει την αρμοδιότητα της Κοινότητας ratione materiae και προσδιορίζει τον 
τρόπο άσκησης της αρμοδιότητας αυτής, δηλαδή το νομοθετικό μέσο, (τα νομοθετικά μέσα) 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί (χρησιμοποιηθούν) καθώς και τη διαδικασία λήψης 
απόφασης.

Η νομολογία του Δικαστηρίου καθιστά σαφές ότι η επιλογή της νομικής βάσης δεν 
εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια των κοινοτικών νομοθετικών αρχών αλλά πρέπει να 
καθορίζεται από αντικειμενικά στοιχεία επιδεχόμενα δικαστικό έλεγχο1, όπως ο σκοπός και 

  
1 Υπόθεση 45/86, Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1987] Συλλ. 1439, παρ. 5.
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το περιεχόμενο του εξεταζόμενου μέτρου1. Επιπλέον, ο αποφασιστικός παράγων πρέπει να 
είναι το βασικό αντικείμενο του μέτρου2. 

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 Συνθήκης3.
Ωστόσο, σε περίπτωση που ένα μέτρο επιδιώκει ταυτοχρόνως διαφόρους άρρηκτα 
αλληλοσυνδεδεμένους στόχους και κανείς εξ αυτών δεν είναι δευτερεύων ή έμμεσος σε 
σχέση με τους άλλους, το μέτρο πρέπει να βασίζεται στις διάφορες σχετικές διατάξεις της 
Συνθήκης4, εκτός και εάν αυτό είναι αδύνατο λόγω αμοιβαίας ασυμβατότητας των 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων που ορίζονται στις διατάξεις5.

Με βάση τα προαναφερθέντα, το ζητούμενο είναι να οριστεί ποια είναι η κατάλληλη νομική 
βάση για τον προτεινόμενο κανονισμό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε διττή νομική βάση και συγκεκριμένα το άρθρο 37, 
παράγραφος (2) σε συνδυασμό με το άρθρο152, παράγραφος (4), στοιχείο (β).

H Επιτροπή Περιβάλλοντος προτείνει να διαγραφεί το άρθρο 37, παράγραφος (2) και να 
χρησιμοποιηθούν ως νομική βάση τα άρθρα 152, παράγραφος (4), στοιχείο (β) και το άρθρο
175, παράγραφος (1).
Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προτείνει από την 
πλευρά της το άρθρο 37, παράγραφος (2), το άρθρο 152, παράγραφος (4), στοιχείο (β) και το 
άρθρο 95.

Όσον αφορά το άρθρο 95 , με δεδομένη τη νομολογία, σύμφωνα με την οποία 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 
Συνθήκης6, κρίνεται ότι δεν είναι αναγκαία οποιαδήποτε αναφορά στο άρθρο 95. Μολονότι 
υποδηλώνεται ότι οι διατάξεις σχετικά με την διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά, την επισήμανση και την αμοιβαία αναγνώριση έχουν στόχο να διασφαλίσουν την 
εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, πρωταρχικός στόχος του κανονισμού είναι να 
διασφαλιστεί η προστασία της υγείας ανθρώπων και ζώων και του περιβάλλοντος, 
εξασφαλίζοντας ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα οποία έχουν ζωτική σημασία για την 
γεωργία δεν θα διατίθενται στην αγορά, χωρίς να έχουν προηγουμένως υποβληθεί σε 
επίσημες δοκιμές και εγκρίσεις και ότι θα χρησιμοποιούνται με ορθό τρόπο. Αυτό είναι το 
κέντρο βάρους του μέσου και όχι η εγκαθίδρυση ή η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 

  
1 Υπόθεση C-300/89, Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1991] Συλλ. I-287, παρ. 10., και υπόθεση C-42/97, 
Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου [1999] Συλλ. I-869, παρ. 36.
2 Υπόθεση C-377/98, Κάτω Χώρες κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου [2001] Συλλ. I-7079, παρ. 
27.
3 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.
4 Υπόθεση 165/87 Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1988] Συλλ. 5545, παρ. 11.
5 Βλ. π.χ., υπόθεση C-300/89 Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1991] Συλλ. I-2867, παρ. 17-21 (υπόθεση διοξειδίου 
του τιτανίου), υπόθεση C-388/01 Επιτροπή κατά Συμβουλίου [2004] Συλλ. I-4829, παρ. 58 και υπόθεση C-
491/01 British American Tobacco [2002] Συλλ. I-11453, παρ. 103-111.
6 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.
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αγορά, που δεν αποτελεί παρά έμμεσο και δευτερεύοντα στόχο, σε σχέση με τον κύριο στόχο.
Όσον αφορά το άρθρο 37, παράγραφος (2) , δεν είναι αναγκαία οποιαδήποτε αναφορά σε 
αυτό, λόγω της ρητής εξαίρεσης που προβλέπεται στο άρθρο 152, παράγραφος (4), στοιχείο 
(β) για τα μέτρα του φυτοϋγειονομικού τομέα που έχουν ως κεντρικό στόχο την προστασία 
της δημόσιας υγείας.  Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, λαμβανομένων υπόψη του στόχου και 
του περιεχομένου του προτεινόμενου κανονισμού, ότι η προστασία της δημόσιας υγείας 
αποτελεί άμεσο στόχο του μέτρου. Επιπλέον, το γεγονός ότι στο άρθρο 37, παράγραφος (2) 
προβλέπεται διαδικασία διαβούλευσης και όχι συναπόφασης ενδέχεται να αποτελέσει λόγο 
για να κριθεί ακατάλληλο, εκτός εάν αξιολογηθεί ότι η νομολογία που αφορά το άρθρο 133 
ισχύει και για το άρθρο 37, παράγραφος (2)1.

Κατά συνέπεια, το άρθρο 152, παράγραφος (4), στοιχείο (β) είναι επαρκές ως νομική βάση 
και δεν είναι αναγκαίο να γίνει αναφορά και στο άρθρο 175, παράγραφος (1).

Επομένως, κρίνεται ότι η κατάλληλη νομική βάση είναι το άρθρο 152, παράγραφος (4), 
στοιχείο (β). 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 11 Ιουνίου 2007, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε, 
ομόφωνα2, να σας συστήσει ότι η νομική βάση για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
στην αγορά  είναι το άρθρο 152, παράγραφος (4), στοιχείο (β) της Συνθήκης ΕΚ.

Με εκτίμηση,

Giuseppe Gargani 

  
1 Βλέπε απόφαση της 10ης Ιανουαρίου 2006 στην υπόθεση C-178/03 Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου, παρ. 59, και την απόφαση της ιδίας ημερομηνίας στην υπόθεση C-94/03 Επιτροπή κατά 
Συμβουλίου. 
2 Κατά την τελική ψηφοφορία ήταν παρόντες οι εξής βουλευτές: Cristian Dumitrescu (πρόεδρος), Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg (αντιπρόεδρος), Manuel Medina Ortega (συντάκτης γνωμοδότησης), Carlo Casini, 
Janelly Fourtou, Luis de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Hans-
Peter Mayer, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szájer, Jaroslav Zvěřina και Tadeusz 
Zwiefka.


