
 

RR\1125427EL.docx  PE597.391v02-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2014-2019  

 

Έγγραφο συνόδου 
 

30.6.2017 A8-0188/2017/err01 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

στην έκθεση 

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 

όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)) 

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 

Εισηγητής: Morten Løkkegaard 

A8-0188/2017 

 

Μετά την αιτιολογική έκθεση, παρεμβάλλεται η ακόλουθη γνωμοδότηση: 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

15.6.2017 

Κυρία Vicky Ford 

Πρόεδρο 

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης οδηγίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των 

νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 

όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)) 



 

PE597.391v02-00 2/6 RR\1125427EL.docx 

EL 

Κυρία Πρόεδρε, 

Με επιστολή της 22ας Μαΐου 2017, ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να 

εξετάσει, σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2 του Κανονισμού, την ισχύ και την 

καταλληλότητα της νομικής βάσης της ανωτέρω πρότασης της Επιτροπής. 

Η επιτροπή εξέτασε το ως άνω ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της στις 12 Ιουνίου 2017. 

Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών 

μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, η 

οποία στηρίζεται στο άρθρο 114 ΣΛΕΕ. 

Στην έκθεση που εγκρίθηκε από την IMCO στις 25 Απριλίου 2017 προστίθεται μια 

αιτιολογική αναφορά η οποία επιδιώκει να προστεθεί το άρθρο 26 του Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως δεύτερη νομική βάση. 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 12 Ιουνίου 2017, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε 

συνεπώς ομόφωνα1 να σας συστήσει να διατηρήσετε μόνο το άρθρο 114 ΣΛΕΕ ως νομική 

βάση της οδηγίας. Το άρθρο 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση: Συνεπώς, η αιτιολογική αναφορά 

στο άρθρο 26 θα πρέπει να αφαιρεθεί. 

Πλαίσιο 

Το ερώτημα σχετίζεται με την καταλληλότητα της νομικής βάσης της πρότασης οδηγίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις 

προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (COM(2015)0615 – C8 0387/2015 – 

2015/0278(COD)) (στο εξής «η οδηγία»). 

Η πρόταση της Επιτροπής βασίζεται στο άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, το οποίο διατυπώνεται ως 

εξής: 

Άρθρο 114 

(πρώην άρθρο 95 της ΣΕΚ) 

1. Εκτός αν ορίζουν άλλως οι Συνθήκες, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις για την 

πραγματοποίηση των στόχων του άρθρου 26. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με 

                                                 
1 Παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία ήταν οι εξής βουλευτές: Pavel Svoboda (πρόεδρος), Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg (αντιπρόεδρος), Jean-Marie Cavada (αντιπρόεδρος), Laura Ferrara (αντιπρόεδρος), Max 

Andersson, Joëlle Bergeron, Dominique Bilde (εξ ονόματος της Marie-Christine Boutonnet, σύμφωνα με το 

άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού), Antanas Guoga, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Bogdan Brunon 

Wenta (εξ ονόματος του Tadeusz Zwiefka, σύμφωνα με το άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού), Sylvia-

Yvonne Kaufmann, Katerina Konecná (εξ ονόματος του Jiři Maštálka, σύμφωνα με το άρθρο 200 παράγραφος 2 

του Κανονισμού), Merja Kyllönen (εξ ονόματος του Κώστα Χρυσόγονου, σύμφωνα με το άρθρο 200 

παράγραφος 2 του Κανονισμού), Gilles Lebreton, Victor Negrescu, António Marinho e Pinto, Emil Radev, 

Dariusz Rosati (εξ ονόματος της Rosa Estaràs Ferragut, σύμφωνα με το άρθρο 200 παράγραφος 2 του 

Κανονισμού), Virginie Rozière, Sajjad Karim, Elly Schlein (εξ ονόματος της Evelyn Regner, σύμφωνα με το 

άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού), József Szájer, Axel Voss, Kosma Złotowski. 
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την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδουν τα μέτρα τα 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, μετά τη θέσπιση μέτρου εναρμόνισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο, από το Συμβούλιο ή από την Επιτροπή, ένα κράτος μέλος θεωρεί αναγκαίο να 

διατηρήσει εθνικές διατάξεις που δικαιολογούνται από τις επιτακτικές ανάγκες που 

προβλέπονται στο άρθρο 36 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 τη θέσπιση μέτρου εναρμόνισης από 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, από το Συμβούλιο ή από την Επιτροπή, 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 

τη 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. 
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9. Κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία των άρθρων 258 και 259 η Επιτροπή ή κάθε κράτος 

μέλος δύναται να προσφύγει απευθείας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκή Ένωσης, 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 36, προσωρινά μέτρα υποκείμενα σε 

διαδικασία ελέγχου της Ένωσης. 

Στην έκθεση που εγκρίθηκε από την IMCO στις 25 Απριλίου 2017 προστίθεται η εξής 

αιτιολογική αναφορά, η σύνταξη της οποίας υποδηλώνει ότι επιδιώκει να προστεθεί το άρθρο 

26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής «ο 

Χάρτης») ως δεύτερη νομική βάση: 

Έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

ειδικότερα το άρθρο 26, 

Το άρθρο 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

διατυπώνεται ως εξής: 

Άρθρο 26 

Ένταξη των ατόμων με αναπηρίες 

Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να επωφελούνται 

μέτρων που θα τους εξασφαλίζουν την αυτονομία, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και 

τη συμμετοχή στον κοινοτικό βίο. 

Ανάλυση 

α) Η νομική βάση που προτείνει η Επιτροπή 

Η νομική βάση που προτείνει η Επιτροπή, δηλαδή το άρθρο 114 ΣΛΕΕ, προβλέπει την 

αρμοδιότητα θέσπισης μέτρων που έχουν ως αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία 

της εσωτερικής αγοράς. Η καταλληλότητα του εν λόγω άρθρου ως νομικής βάσης της 

πρότασης δεν αμφισβητήθηκε από την IMCO. Επιπλέον, η καταλληλότητα του άρθρου 114 

ΣΛΕΕ ως νομικής βάσης της οδηγίας επιβεβαιώνεται, π.χ., από την αιτιολογική σκέψη 1, 

ακόμα και όπως τροποποιήθηκε από την IMCO, με αποτέλεσμα την ακόλουθη διατύπωση: 

 

Τροπολογία 

1) Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι 

να συμβάλει στην ορθή λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς μέσω της προσέγγισης 

των νομοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 

και με την εξάλειψη των εμποδίων στην 

ελεύθερη κυκλοφορία ορισμένων 
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προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Αυτό θα αυξήσει τη διαθεσιμότητα και θα 

βελτιώσει την προσβασιμότητα και τον 

πρακτικό χαρακτήρα των πληροφοριών 

περί προσβάσιμων προϊόντων και 

υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά. 

 

β) Η προτεινόμενη πρόσθετη νομική βάση  

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου,  «η επιλογή της νομικής βάσης μιας 

κοινοτικής (πλέον ενωσιακής) πράξης πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία 

επιδεχόμενα δικαστικό έλεγχο, όπως είναι, ιδίως, ο σκοπός και το περιεχόμενο της 

πράξεως»1. Κατά συνέπεια, η επιλογή μη ορθής νομικής βάσης θα μπορούσε να αποτελέσει 

αιτία για την ακύρωση της σχετικής πράξης2. 

Όσον αφορά τις πολλαπλές νομικές βάσεις, αν από την εξέταση μιας ενωσιακής πράξης 

προκύπτει ότι αυτή εξυπηρετεί διττή στόχευση ή ότι απαρτίζεται από δύο συνιστώσες, από τις 

οποίες η μία μπορεί να χαρακτηριστεί ως κύρια ή δεσπόζουσα, ενώ η άλλη είναι απλώς 

παρεμπίπτουσα, η πράξη πρέπει να βασίζεται σε μία και μόνο νομική βάση, και 

συγκεκριμένα σε αυτήν που υπαγορεύεται από την κύρια ή δεσπόζουσα στόχευση ή 

συνιστώσα3. 

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι αναγκαίο να εξεταστεί ο σκοπός και το 

περιεχόμενο της προτεινόμενης οδηγίας, καθώς το άρθρο 26 του Χάρτη δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση. Το άρθρο 51 παράγραφος 2 του Χάρτη ορίζει ρητά ότι ο 

Χάρτης δεν διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης πέραν των αρμοδιοτήτων 

της Ένωσης και δεν θεσπίζει νέες αρμοδιότητες και καθήκοντα για την Ένωση, ούτε τροποποιεί 

τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα όπως ορίζονται στις Συνθήκες. 

Επιπροσθέτως, όπως προκύπτει από την αρχή της δοτής αρμοδιότητας, που κατοχυρώνεται 

στο άρθρο 5 της ΣΕΕ, η Ένωση παρεμβαίνει μόνο όταν οι Συνθήκες τής παρέχουν την 

αρμοδιότητα να το πράξει. Το άρθρο 289 ΣΛΕΕ διευκρινίζει ότι η διαδικασία θέσπισης, εκ 

μέρους της Ένωσης, μιας νομικής πράξης που καλύπτει έναν ειδικό τομέα αναφέρεται ρητά 

σε διάταξη της Συνθήκης. Κατά συνέπεια, μια διάταξη των Συνθηκών η οποία δεν 

αναφέρεται σε μια διαδικασία για την έκδοση μιας πράξης δεν μπορεί να αποτελεί νομική 

βάση για νομοθετική πράξη της Ένωσης.  

Το Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να τηρεί τους κανόνες που αφορούν τη σύνταξη των 

νομοθετικών πράξεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 

όπως αυτοί έχουν συμφωνηθεί από τα τρία θεσμικά όργανα.  Το Κοινό Βοήθημα για την 

                                                 
1 Υπόθεση C-411/06, Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, Συλλογή 2009, σ. I-7585, σκέψη 45 και 

υπόθεση C-130/10 Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2012, σκέψη 42, και η νομολογία που παρατίθεται 

εκεί. 
2 Γνωμοδότηση 2/00 σχετικά με το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης, Συλλογή 2001, σ. I-9713, σκέψη 5. 
3 Υπόθεση C-137/12, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, EΕ:C:2013:675, σκέψη 53· υπόθεση C-411/06, Επιτροπή κατά 

Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, Συλλογή 2009, σ. Ι-7585, σκέψη 45, και η νομολογία που παρατίθεται εκεί· 

υπόθεση C-490/10, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, EΕ:C:2012:525, σκέψη 45· υπόθεση C-155/07, Κοινοβούλιο 

κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2008, σ. Ι-08103, σκέψη 34. 
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παρουσίαση και τη σύνταξη των πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 

διαδικασία τονίζει ότι οι αιτιολογικές αναφορές («σημεία αναφοράς») σε τέτοιες πράξεις θα 

πρέπει να αφορούν είτε τη νομική βάση είτε τη διαδικασία. Δεν θα πρέπει να αναφέρονται σε 

διατάξεις που διασαφηνίζουν το περιεχόμενο:   

Ενδείξεις που δεν αποτελούν σημεία αναφοράς 

9.13. Πρέπει να επαληθεύεται εάν το προς αναφορά σημείο αφορά είτε τη νομική βάση είτε τη 

διαδικασία. 

Εάν η υπενθύμιση του ουσιώδους περιεχομένου διατάξεων άλλων από τη νομική βάση 

αποδεικνύεται απαραίτητη για τη σωστή κατανόηση του διατακτικού ή ενόψει του ελέγχου της 

νομιμότητας, η υπενθύμιση αυτή γίνεται στις αιτιολογικές σκέψεις. 

Πιο γενικές υπενθυμίσεις μπορούν κάλλιστα να συμπεριληφθούν στην αιτιολογική έκθεση1. 

Συνεπώς, η αιτιολογική αναφορά στο άρθρο 26 θα πρέπει να διαγραφεί.  

Συμπέρασμα 

Το άρθρο 114 ΣΛΕΕ συνιστά την ορθή νομική βάση για την οδηγία. Το άρθρο 26 του Χάρτη 

των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί ως 

νομική βάση. Η αιτιολογική αναφορά στο άρθρο 26 θα πρέπει να αφαιρεθεί. 

Με εξαιρετική εκτίμηση, 

Pavel Svoboda 

(Αφορά όλες τις γλώσσες.) 

                                                 
1 Κοινός Πρακτικός Οδηγός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τα 

πρόσωπα που συμβάλλουν στη σύνταξη των νομοθετικών κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (έκδοση 2014). 


