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Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν
φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των
προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο
EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 16ης Δεκεμβρίου 2008
για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και
τις αρωματικές ύλες τροφίμων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(EE L 354 της 31.12.2008, σ. 1)

Τροποποιείται από:
Επίσημη Εφημερίδα

►M1

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1381 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019

αριθ.

σελίδα

L 231

1

ημερομηνία
6.9.2019
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 16ης Δεκεμβρίου 2008
για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα
τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1.
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαία διαδικασία αξιολόγησης και
έγκρισης (στο εξής η «ενιαία διαδικασία») των προσθέτων τροφίμων,
των ενζύμων τροφίμων, των αρωματικών υλών τροφίμων και των πρώ
των υλών για την παρασκευή αρωματικών υλών τροφίμων και συστα
τικών τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται ή προ
ορίζονται να χρησιμοποιηθούν επί ή εντός των τροφίμων (στο εξής
«ουσίες»), η οποία συμβάλλει στην ελεύθερη κυκλοφορία των τροφί
μων στην Κοινότητα και σε υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης
υγείας και υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, περιλαμβανο
μένης της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών. Ο παρών
κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα αρτύματα καπνιστών τροφίμων που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/2003
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Νοεμ
βρίου 2003, για τα αρτύματα καπνιστών τροφίμων που χρησιμοποι
ούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μέσα ή πάνω στα τρόφι
μα (1).
2.
Η ενιαία διαδικασία καθορίζει τους διαδικαστικούς όρους που
διέπουν την επικαιροποίηση των καταλόγων ουσιών των οποίων η
κυκλοφορία στην αγορά της Κοινότητας έχει εγκριθεί σύμφωνα με
τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, (ΕΚ) αριθ. 1332/2008 και (ΕΚ)
αριθ. 1334/2008 (στο εξής «τομεακές νομοθεσίες περί τροφίμων»).
3.
Τα κριτήρια βάσει των οποίων οι ουσίες μπορούν να περιλαμβά
νονται στον κοινοτικό κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 2, το
περιεχόμενο του κανονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 7 και, ανάλογα
με την περίπτωση, οι μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τις τρέχουσες
διαδικασίες καθορίζονται από την κάθε τομεακή νομοθεσία περί τροφί
μων.
Άρθρο 2
Κοινοτικός κατάλογος ουσιών
1.
Δυνάμει της κάθε τομεακής νομοθεσίας περί τροφίμων, οι ουσίες
των οποίων έχει εγκριθεί η κυκλοφορία στην αγορά της Κοινότητας
περιλαμβάνονται σε κατάλογο, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται
από την εν λόγω νομοθεσία (στο εξής «κοινοτικός κατάλογος»). Ο
κοινοτικός κατάλογος επικαιροποιείται από την Επιτροπή. Δημοσιεύεται
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.

Ως «επικαιροποίηση του κοινοτικού καταλόγου» νοείται:

α) η προσθήκη μιας ουσίας στον κοινοτικό κατάλογο·
β) η αφαίρεση μιας ουσίας από τον κοινοτικό κατάλογο·
(1) ΕΕ L 309 της 26.11.2003, σ. 1.
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γ) η προσθήκη, η αφαίρεση ή η τροποποίηση όρων, προδιαγραφών ή
περιορισμών που αφορούν την παρουσία ουσίας στον κοινοτικό
κατάλογο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άρθρο 3
Κύρια στάδια της ενιαίας διαδικασίας
1.
Η ενιαία διαδικασία για την επικαιροποίηση του κοινοτικού κατα
λόγου μπορεί να κινηθεί είτε με πρωτοβουλία της Επιτροπής είτε
ύστερα από υποβολή αίτησης. Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβάλλεται
από ένα κράτος μέλος ή έναν ενδιαφερόμενο, ο οποίος μπορεί να
εκπροσωπεί πολλούς ενδιαφερομένους, σύμφωνα με τους όρους που
προβλέπονται για τα εκτελεστικά μέτρα του άρθρου 9 παράγραφος 1
στοιχείο α) (στο εξής «ο αιτών»). Οι αιτήσεις διαβιβάζονται στην Επι
τροπή.
2.
Η Επιτροπή ζητεί τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την
Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής «η Αρχή»), που δίδεται σύμφωνα
με το άρθρο 5.
Ωστόσο, για τις επικαιροποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρά
γραφος 2 στοιχεία β) και γ), η Επιτροπή μπορεί να μη ζητεί τη γνω
μοδότηση της Αρχής εάν οι επικαιροποιήσεις αυτές δεν ενδέχεται να
έχουν επίδραση στην ανθρώπινη υγεία.
3.
Η ενιαία διαδικασία ολοκληρώνεται με την έγκριση από την Επι
τροπή ενός κανονισμού για την υλοποίηση της επικαιροποίησης, σύμ
φωνα με το άρθρο 7.
4.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3, η Επιτροπή μπορεί, σε
οιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να θέτει τέλος στην ενιαία διαδικα
σία και να αποφασίζει να μην πραγματοποιήσει την προβλεπόμενη
επικαιροποίηση, εάν κρίνει ότι η επικαιροποίηση αυτή δεν είναι αιτιο
λογημένη. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη, ανάλογα με την περίπτωση, τη
γνωμοδότηση της Αρχής, τις απόψεις των κρατών μελών, τις τυχόν
σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας και όλους τους υπόλοι
πους εύλογους και συναφείς προς το θέμα παράγοντες.
Στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή ενημερώνει, όπου χρειάζεται, απευ
θείας τον αιτούντα και τα κράτη μέλη, αναφέροντας στην επιστολή της
τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι η επικαιροποίηση δεν είναι
αιτιολογημένη.

Άρθρο 4
Εκκίνηση της διαδικασίας
1.
Με την παραλαβή της αίτησης για επικαιροποίηση του κοινοτικού
καταλόγου η Επιτροπή:
α) γνωστοποιεί εγγράφως στον αιτούντα την παραλαβή της αίτησής
του, εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής
της·
β) όπου εφαρμόζεται, κοινοποιεί, το συντομότερο δυνατόν, την αίτηση
στην Αρχή και ζητεί τη γνωμοδότηση της, σύμφωνα με το άρθρο 3
παράγραφος 2.
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Η Επιτροπή γνωστοποιεί την αίτηση στα κράτη μέλη.
2.
Εάν η Επιτροπή κινεί τη διαδικασία με δική της πρωτοβουλία,
ενημερώνει σχετικά τα κράτη μέλη και, όπου εφαρμόζεται, ζητεί τη
γνωμοδότηση της Αρχής.

Άρθρο 5
Γνωμοδότηση της Αρχής
1.
Η Αρχή γνωμοδοτεί εντός εννέα μηνών από την παραλαβή έγκυ
ρης αίτησης.
2.
Η Αρχή διαβιβάζει τη γνωμοδότησή της στην Επιτροπή και στα
κράτη μέλη και, όπου εφαρμόζεται, στον αιτούντα.

Άρθρο 6
Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση της
επικινδυνότητας
1.
Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όταν η Αρχή ζητά
συμπληρωματικές πληροφορίες από τον αιτούντα, η προθεσμία που
προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 είναι δυνατόν να παρατείνεται.
Ύστερα από συνεννόηση με τον αιτούντα, η Αρχή καθορίζει προθεσμία
εντός της οποίας είναι δυνατόν να παρασχεθούν οι πληροφορίες αυτές
και ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την αναγκαία συμπληρωμα
τική προθεσμία. Εάν η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση εντός οκτώ
εργάσιμων ημερών ύστερα από την ενημέρωσή της από την Αρχή, η
προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 παρατείνεται
αυτόματα έως τη συμπληρωματική προθεσμία. Η Επιτροπή πληροφορεί
τα κράτη μέλη σχετικά με την παράταση.
2.
Εάν οι συμπληρωματικές πληροφορίες δεν διαβιβαστούν στην
Αρχή εντός της συμπληρωματικής προθεσμίας που αναφέρεται στην
παράγραφο 1, η Αρχή ολοκληρώνει τη γνωμοδότησή της με βάση τις
πληροφορίες που της έχουν ήδη διαβιβαστεί.
3.
Εάν ο αιτών υποβάλλει συμπληρωματικές πληροφορίες με δική
του πρωτοβουλία, τις διαβιβάζει τόσο στην Αρχή όσο και στην Επιτρο
πή. Στην περίπτωση αυτή, η Αρχή γνωμοδοτεί εντός της αρχικής προ
θεσμίας με την επιφύλαξη του άρθρου 10.
4.
Η Αρχή καθιστά τις συμπληρωματικές πληροφορίες διαθέσιμες
στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη.
▼M1
5.
Η Αρχή δημοσιοποιεί τις συμπληρωματικές πληροφορίες τις
οποίες παρέχει ο αιτών σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12.
▼B
Άρθρο 7
Επικαιροποίηση του κοινοτικού καταλόγου
1.
Εντός εννέα μηνών από τη γνωμοδότηση της Αρχής, η Επιτροπή
υποβάλλει στην επιτροπή του άρθρου 14 παράγραφος σχέδιο κανονι
σμού για την επικαιροποίηση του κοινοτικού καταλόγου, λαμβάνοντας
υπόψη τη γνωμοδότηση της Αρχής, τις τυχόν συναφείς διατάξεις της
κοινοτικής νομοθεσίας και άλλους εύλογους και συναφείς προς το υπό
εξέταση ζήτημα παράγοντες.
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Στις περιπτώσεις όπου δεν έχει ζητηθεί η γνωμοδότηση της Αρχής, η
περίοδος των εννέα μηνών αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής
έγκυρης αίτησης από την Επιτροπή.
2.
Στον κανονισμό για την επικαιροποίηση του κοινοτικού καταλό
γου περιλαμβάνεται μια επεξήγηση των στοιχείων επί των οποίων αυτή
βασίζεται.
3.
Εάν το σχέδιο κανονισμού δεν είναι σύμφωνο με τη γνωμοδότηση
της Αρχής, η Επιτροπή εξηγεί τους λόγους που οδήγησαν στην από
φασή της.
4.
Τα μέτρα τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη
ουσιωδών στοιχείων κάθε τομεακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα, και
τα οποία αφορούν την αφαίρεση μιας ουσίας από τον κοινοτικό κατά
λογο, θεσπίζονται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προ
βλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3.
5.
Για λόγους αποτελεσματικότητας, τα μέτρα που έχουν ως αντικεί
μενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων κάθε τομεακής νομοθε
σίας για τα τρόφιμα, μεταξύ άλλων διά συμπληρώσεώς της, και τα
οποία αφορούν την προσθήκη ουσίας στον κοινοτικό κατάλογο και
την προσθήκη, την αφαίρεση ή την τροποποίηση όρων, προδιαγραφών
ή περιορισμών που αφορούν την παρουσία ουσίας στον κοινοτικό κατά
λογο, θεσπίζονται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προ
βλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 4.
6.
Για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, η Επιτροπή μπορεί να χρησι
μοποιεί τη διαδικασία επείγουσας ανάγκης που προβλέπεται στο
άρθρο 14 παράγραφος 5 για την αφαίρεση ουσίας από τον κοινοτικό
κατάλογο και για την προσθήκη, την αφαίρεση ή την τροποποίηση
όρων, προδιαγραφών ή περιορισμών που αφορούν την παρουσία ουσίας
στον κοινοτικό κατάλογο.
Άρθρο 8
Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση της
επικινδυνότητας
1.
Εάν η Επιτροπή ζητήσει από τον αιτούντα συμπληρωματικές πλη
ροφορίες σχετικά με θέματα διαχείρισης της επικινδυνότητας, καθορίζει,
σε συνεννόηση με τον αιτούντα, μια προθεσμία εντός της οποίας είναι
δυνατόν να της διαβιβαστούν οι πληροφορίες αυτές. Στην περίπτωση
αυτή, η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 7 είναι δυνατόν να
παρατείνεται ανάλογα. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για
την παράταση και καθιστά τις συμπληρωματικές πληροφορίες διαθέσι
μες στα κράτη μέλη, όταν παρέχονται.
2.
Εάν οι συμπληρωματικές πληροφορίες δεν διαβιβαστούν εντός της
συμπληρωματικής προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η
Επιτροπή ενεργεί με βάση τις πληροφορίες που της έχουν ήδη διαβιβα
στεί.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 9
Εκτελεστικά μέτρα
1.
Με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2,
εντός 24 το πολύ μηνών από την έκδοση κάθε τομεακής νομοθεσίας
για τα τρόφιμα, η Επιτροπή εγκρίνει τα εκτελεστικά μέτρα του παρό
ντος κανονισμού, ιδίως σχετικά με:
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α) το περιεχόμενο, την προετοιμασία και την παρουσίαση της αίτησης
που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1·
β) τις ρυθμίσεις για τον έλεγχο της εγκυρότητας της αίτησης·
γ) το είδος των πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται στη
γνωμοδότηση της Αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 5.
2.
Για την έγκριση των εκτελεστικών μέτρων που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 στοιχείο α), η Επιτροπή διαβουλεύεται με την Αρχή η
οποία της υποβάλλει, εντός προθεσμίας έξι μηνών από την ημερομηνία
έναρξης ισχύος κάθε τομεακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα, πρόταση
σχετικά με τα δεδομένα που απαιτούνται για την αξιολόγηση επικινδυ
νότητας των συγκεκριμένων ουσιών.

Άρθρο 10
Παράταση προθεσμιών
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 5
παράγραφος 1 και στο άρθρο 7 είναι δυνατόν να παρατείνονται από την
Επιτροπή είτε με δική της πρωτοβουλία είτε, ανάλογα με την περίπτω
ση, κατόπιν αιτήματος της Αρχής, εφόσον αιτιολογείται από τη φύση
του ζητήματος, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 και του
άρθρου 8 παράγραφος 1. Στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή, όπου
ενδείκνυται, ενημερώνει τον αιτούντα και τα κράτη μέλη για την παρά
ταση αυτήν καθώς και για τους λόγους που την αιτιολογούν.
▼M1
Άρθρο 11
Διαφάνεια
Όταν η Επιτροπή ζητεί τη γνωμοδότηση της Αρχής σύμφωνα με το
άρθρο 3 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, η Αρχή δημοσιοποιεί
χωρίς καθυστέρηση την αίτηση έγκρισης, τις σχετικές συνοδευτικές
πληροφορίες και οποιεσδήποτε συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχει
ο αιτών, καθώς και τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις της, σύμφωνα με
τα άρθρα 38 έως 39ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. Η Αρχή
δημοσιοποιεί, επίσης, κάθε αίτηση γνωμοδότησης, καθώς και κάθε
παράταση προθεσμίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του
παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 12
Εμπιστευτικότητα
1.
Κατά την υποβολή της αίτησής του, ο αιτών μπορεί να υποβάλει
αίτημα, να τηρηθούν εμπιστευτικά ορισμένα μέρη των πληροφοριών οι
οποίες υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, παρέχοντας
επαληθεύσιμη αιτιολόγηση.
2.
Όταν απαιτείται γνωμοδότηση της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 3
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, η Αρχή αξιολογεί το αίτημα
εμπιστευτικότητας που υποβάλλει ο αιτών, σύμφωνα με τα άρθρα 39
έως 39ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002.
3.
Εκτός από τις πληροφορίες του άρθρου 39 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και δυνάμει του άρθρου 39 παράγρα
φος 3 του εν λόγω κανονισμού, η Αρχή μπορεί επίσης να χορηγήσει
εμπιστευτική μεταχείριση όσον αφορά τις ακόλουθες πληροφορίες, στις
οποίες η αποκάλυψη των εν λόγω πληροφοριών αποδεικνύεται από τον
αιτούντα σε δυνητικά βλάπτει τα συμφέροντά της σε σημαντικό βαθμό:
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α) κατά περίπτωση, πληροφορίες που παρέχονται με τη μορφή λεπτο
μερών περιγραφών των αρχικών ουσιών και των αρχικών παρα
σκευασμάτων, καθώς και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρη
σιμοποιούνται για την παρασκευή της ουσίας που υπόκειται στην
έγκριση, καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη φύση
και τη σύνθεση των υλικών ή προϊόντων στα οποία ο αιτών προτί
θεται να χρησιμοποιήσει την υποκείμενη στην έγκριση ουσία, εκτός
εάν πρόκειται για πληροφορίες σχετικές με την αξιολόγηση της
ασφάλειας·
β) κατά περίπτωση, λεπτομερείς αναλυτικές πληροφορίες για τη μετα
βλητότητα και τη σταθερότητα των επιμέρους παρτίδων παραγωγής
της υποκείμενης στην έγκριση ουσίας, με εξαίρεση τις πληροφορίες
που σχετίζονται με την αξιολόγηση της ασφάλειας.
4.
Όταν δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Αρχής σύμφωνα με το
άρθρο 3 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή αξιολο
γεί το αίτημα εμπιστευτικότητας που υποβάλλει ο αιτών. Τα άρθρα 39,
39α και 39δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και η παράγραφος 3
του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται κατ' αναλογία.
5.
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη του άρθρου 41
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002.
▼B
Άρθρο 13
Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
Εάν παρουσιαστεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης σχετικά με μια ουσία
που περιλαμβάνεται στον Κοινοτικό κατάλογο, ιδίως υπό το φως γνω
μοδότησης της Αρχής, θεσπίζονται μέτρα με τις διαδικασίες που ανα
φέρονται στα άρθρα 53 και 54 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002.

Άρθρο 14
Επιτροπή
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική
αλυσίδα και την υγεία των ζώων, η οποία έχει συσταθεί με το άρθρο 58
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002.
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο,
εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμέ
νων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.
Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφα
σης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.
3.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο,
εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της
ίδιας απόφασης.
4.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο,
εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και παράγραφος 5
στοιχείο β) και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων
των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.
Οι περίοδοι που προβλέπονται στο άρθρο 5α παράγραφος 3 στοιχείο γ),
παράγραφος 4 στοιχείο β) και παράγραφος 4 στοιχείο ε) της απόφασης
1999/468/ΕΚ, είναι 2 μήνες, 2 μήνες και 4 μήνες αντιστοίχως.
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5.
Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο,
εφαρμόζονται το άρθρο 5α παράγραφοι 1, 2, 4 και 6, και το άρθρο 7
της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8
της ίδιας απόφασης.
Άρθρο 15
Αρμόδιες αρχές των κρατών μελών
Το αργότερο εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος κάθε τομεακής
νομοθεσίας για τα τρόφιμα, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή
και στην Αρχή, για κάθε τομεακή νομοθεσία για τα τρόφιμα, την ονο
μασία και τη διεύθυνση, καθώς και ένα σημείο επαφής, της εθνικής
αρχής που είναι αρμόδια για τους σκοπούς της ενιαίας διαδικασίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 16
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται, για κάθε τομεακή νομοθεσία για τα τρόφιμα, από την
ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 9
παράγραφος 1.
Το άρθρο 9 εφαρμόζεται από τις 20 Ιανουαρίου 2009.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και
ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

