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Κύριε Πρόεδρε, 

Με επιστολή της 8ης Δεκεμβρίου 2017, ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να 

εξετάσει, σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 2 του Κανονισμού, την καταλληλότητα της 

νομικής βάσης της ανωτέρω πρότασης της Επιτροπής. 

Η επιτροπή εξέτασε το ζήτημα που αναφέρεται ανωτέρω κατά τη συνεδρίασή της στις 15 

Ιανουαρίου 2018. 

Η νομική βάση που πρότεινε η Επιτροπή είναι το άρθρο 194 παράγραφος 2 της Συνθήκης για 

τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η τροπολογία που εγκρίθηκε κατά την 

ψηφοφορία στην επιτροπή ITRE απέβλεπε στην αντικατάσταση της ανωτέρω νομικής βάσης 

από το άρθρο 194 ΣΛΕΕ σε συνδυασμό με το άρθρο 191 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ. 

I – Ιστορικό 

 

Η πρόταση καθορίζει τις αρχές σύμφωνα με τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να 

διασφαλίσουν συλλογικά και συνεχώς ότι το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

στην τελική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ θα ανέλθει σε τουλάχιστον 27% έως το 2030 κατά 

τρόπο οικονομικά αποδοτικό και στους τρεις κλάδους της ηλεκτρικής ενέργειας (ΗΕ-ΑΠΕ), 

της θέρμανσης και της ψύξης (ΑΠΕ-Θ&Ψ) και των μεταφορών (ΑΠΕ-Μ). 

 

Σύμφωνα με το πλαίσιο του 2030 για το κλίμα και την ενέργεια, το οποίο ενέκρινε το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2014,1 ο στόχος του 27 % είναι δεσμευτικός σε 

επίπεδο ΕΕ και θα επιτευχθεί χάρη στη συνεισφορά κάθε κράτους μέλους, με γνώμονα την 

ανάγκη να επιτευχθεί συλλογικά ο στόχος της ΕΕ. Επιπλέον, το νέο πλαίσιο καθιστά δυνατή 

τη συλλογική επίτευξη, χωρίς να εμποδίζονται τα κράτη μέλη να θέσουν δικούς τους πιο 

φιλόδοξους εθνικούς στόχους. Τα κράτη μέλη μπορούν να στηρίζουν τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, με την επιφύλαξη των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. 
 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενθάρρυνε επανειλημμένα την Επιτροπή να επανεξετάσει και να 

αναπτύξει νομοθεσία σχετικά με, μεταξύ άλλων, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με σκοπό τη 

συμβολή στην επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων για το 20302. Επίσης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει τη νομοθεσία για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και να αυξήσει ακόμη περισσότερο το επίπεδο φιλοδοξίας σε τουλάχιστον 30%3.  

 

Οι προβλέψεις για το ενεργειακό σύστημα της ΕΕ δείχνουν ότι, αν δεν ασκηθούν νέες πολιτικές, 

οι υφιστάμενες πολιτικές των κρατών μελών και της ΕΕ θα οδηγήσουν απλώς σε 24,3% περίπου 

κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές το 2030. Το επίπεδο αυτό θα είναι σαφώς κάτω 

από το επίπεδο του δεσμευτικού στόχου της ΕΕ του 27% τουλάχιστον για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας που έχει συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν θα επιτρέψει στην 

Ένωση να εκπληρώσει συλλογικά τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της συμφωνίας 

του Παρισιού του 2015. Η συνέχιση αμετάβλητων πολιτικών θα ενείχε επίσης τον σοβαρό 

                                                 
1 Βλέπε, «Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια κατά την περίοδο από το 2020 έως το 2030» 

(COM(2014)015 τελικό). 
2 Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης-20ής Μαρτίου 2015, της 17ης-18ης Δεκεμβρίου 2015, 

της 17ης-18ης Μαρτίου 2016. 
3 Βλ. ψηφίσματα του ΕΚ σχετικά με «Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια κατά την περίοδο από το 

2020 έως το 2030» και την «Έκθεση προόδου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας». 
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κίνδυνο να υπονομεύσει την υλοποίηση της πολιτικής φιλοδοξίας της Ένωσης για παγκόσμια 

πρωτοπορία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιπλέον, θα οδηγούσε σε διαφυγή 

των οφελών για την ασφάλεια που προσφέρει η αύξηση του ενεργειακού εφοδιασμού από 

εγχώριες πηγές και σε μείωση της συμμετοχής των καταναλωτών στο ενεργειακό σύστημα. 

 

 

ΙΙ - Σχετικά άρθρα της Συνθήκης 

 

Το ακόλουθο άρθρο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τον τίτλο  

XXI σχετικά με την «Ενέργεια» στο τρίτο μέρος της ΣΛΕΕ με τίτλο «Οι εσωτερικές 

πολιτικές και δράσεις της Ένωσης» αποτελεί τη νομική βάση της πρότασης της Επιτροπής 

(υπογραμμίσεις του συντάκτη):  

 

 

Άρθρο 194 

 

1. Στο πλαίσιο της εγκαθίδρυσης και λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και λαμβανομένης 

υπόψη της απαίτησης να προστατευθεί και να βελτιωθεί το περιβάλλον, η πολιτική της Ένωσης 

στον τομέα της ενέργειας, σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, έχει ως στόχο: 

 

α) να διασφαλίζει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας· 

 

β) να διασφαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ένωσης· 

 

γ) να προωθεί την ενεργειακή αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και την 

ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· και 

 

δ) την προώθηση της διασύνδεσης των δικτύων. 

 

2. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των λοιπών διατάξεων των Συνθηκών, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 

θεσπίζουν τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της παραγράφου 1. Τα εν 

λόγω μέτρα θεσπίζονται μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 

την Επιτροπή των Περιφερειών. 

 

Τα μέτρα αυτά δεν επηρεάζουν το δικαίωμα κράτους μέλους να καθορίζει τους όρους 

εκμετάλλευσης των ενεργειακών του πόρων, την επιλογή του μεταξύ διαφόρων ενεργειακών 

πηγών και τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού του εφοδιασμού, με την επιφύλαξη του άρθρου 

192, παράγραφος 2, στοιχείο γ). 

 

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομοφώνως, σύμφωνα 

με ειδική νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

θεσπίζει τα ως άνω μέτρα, όταν πρόκειται για μέτρα κυρίως φορολογικού χαρακτήρα. 

 

III - Η προτεινόμενη νομική βάση 

 

Η υπό εξέταση τροπολογία της επιτροπής ITRE  προτείνει να τροποποιηθεί η νομική βάση 

της πρότασης με διαγραφή της παραπομπής στην παράγραφο 2 του άρθρου 194 της 

ΣΛΕΕ, έτσι ώστε να παραπέμπει στο άρθρο 194 της ΣΛΕΕ στο σύνολό του, και με την 
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προσθήκη παραπομπής στο άρθρο 191, παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ υπό τον 

περιβαλλοντικό τίτλο XX της ΣΛΕΕ. Η τελευταία αυτή διάταξη έχει ως εξής: 

 

Άρθρο 191 

(πρώην άρθρο 174 ΣΕΚ) 

 

1. Η πολιτική της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος συμβάλλει στην επιδίωξη των 

ακόλουθων στόχων: 

 

- τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος· 

 

- 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, και ιδίως για την καταπολέμηση της κλιματικής 

αλλαγής. 

 

2. [...] 

 

3. [...] 

 

4. [...] 

 

 

Το άρθρο 192 ΣΛΕΕ έχει επίσης σημασία για τους σκοπούς της ανάλυσης και είναι 

διατυπωμένο ως εξής (η υπογράμμιση δική μας): 

 

 

Άρθρο 192 

(πρώην άρθρο 175 ΣΕΚ) 

 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζουν, σύμφωνα με τη συνήθη 

νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

και την Επιτροπή των Περιφερειών, τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει η Ένωση για την 

υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 191. 

 

2. Κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία λήψεως αποφάσεως της παραγράφου 1 και με την 

επιφύλαξη του άρθρου 114, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομοφώνως, σύμφωνα με ειδική 

νομοθετική διαδικασία, 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, 
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- 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· 

 

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 ομοφώνως προτάσει της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση 

με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την 

Επιτροπή των Περιφερειών, μπορεί να καταστήσει τη συνήθη νομοθετική διαδικασία 

εφαρμοστέα στους τομείς του πρώτου εδαφίου. 

 

3. Τα προγράμματα γενικών δράσεων που θέτουν τους επιδιωκόμενους πρωταρχικούς στόχους 

θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, που αποφασίζουν σύμφωνα με 

τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. 

 

Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των εν λόγω προγραμμάτων θεσπίζονται 

σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ή στην παράγραφο 2, ανάλογα με 

την περίπτωση. 

 

4. [...] 

 

5. [...] 

 

 

IV - Νομολογία 

 

Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου «η επιλογή της νομικής βάσης μιας κοινοτικής 

πράξης πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία επιδεχόμενα δικαστικό έλεγχο, όπως 

είναι, ο σκοπός και το περιεχόμενο της πράξης»1. Κατά συνέπεια, η επιλογή μη ορθής 

νομικής βάσης θα μπορούσε να αποτελέσει αιτία για την ακύρωση της σχετικής πράξης. Στο 

πλαίσιο αυτό, η βούληση ενός οργάνου να συμμετάσχει κατά τρόπο πιο ενεργό στην έκδοση 

μιας συγκεκριμένης πράξης, οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδόθηκε μια πράξη καθώς και το 

έργο που έχει επιτελεστεί σε συνάρτηση με άλλες πτυχές στο πλαίσιο των μέτρων που 

καλύπτονται από μια συγκεκριμένη πράξη είναι άνευ σημασίας για τον προσδιορισμό της 

ορθής νομικής βάσης2.  

 

Εάν από την εξέταση μιας πράξης προκύπτει ότι αυτή επιδιώκει 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 αυτή που υπαγορεύεται από την κύρια ή 

                                                 
1 Υπόθεση C-45/86, Επιτροπή κατά Συμβουλίου (Γενικευμένες Δασμολογικές Προτιμήσεις), Συλλογή 1987, σελ. 

1439, σκέψη 5· Υπόθεση C-440/05, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2007, σελ. I-9097· Υπόθεση C-411/06, 

Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, Συλλογή 2009, σελ. I-7585. 
2 Υπόθεση C-269/97, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2000, σελ. I-2257, σκέψη 44. 
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δεσπόζουσα στόχευση ή συνιστώσα1. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου μια πράξη εξυπηρετεί 

συγχρόνως πολλές στοχεύσεις ή έχει πολλές συνιστώσες, οι οποίες συνδέονται άρρηκτα 

μεταξύ τους χωρίς η μία να είναι δευτερεύουσα και έμμεση σε σχέση με την άλλη/τις άλλες, 

η πράξη αυτή πρέπει να στηρίζεται στις διάφορες αντίστοιχες νομικές βάσεις2, εφόσον οι 

διαδικασίες που προβλέπονται για αυτές τις νομικές βάσεις δεν αντιβαίνουν στο δικαίωμα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν το υπονομεύουν3. 

 

V - Στόχος και περιεχόμενο της πρότασης 

 

Η αιτιολογική σκέψη 1 της πρότασης διευκρινίζει τους λόγους για την αναδιατύπωση της 

οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 

2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την 

τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ, 

ιδίως με στόχο την εξασφάλιση της διαφάνειας.  

 

Οι αιτιολογικές σκέψεις 2 και 3 επαναλαμβάνουν ότι η προώθηση των ανανεώσιμων μορφών 

ενέργειας είναι ένας από τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης που απαιτείται 

για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σε συμμόρφωση με τη Συμφωνία του 

Παρισιού του 2015, και για την προώθηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και 

της τεχνολογικής καινοτομίας, συνεισφέροντας επίσης στη μείωση της εξάρτηση της Ένωσης 

από τις εισαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου.  

 

Αντίστοιχα, το άρθρο 3 καθορίζει τον στόχο του 2030 για το μερίδιο ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές που καταναλώνεται στην Ένωση, δηλ. τουλάχιστον 27%, και τους όρους για 

τη συμβολή των κρατών μελών σε οικονομικά αποδοτικές και ευέλικτες μειώσεις αερίων του 

θερμοκηπίου μέσω της θέσπισης ενός οικονομικού πλαισίου που θα διευκολύνει τις επενδύσεις 

σε έργα ανανεώσιμης ενέργειας  και μέσω της χρήσης χρηματοδοτικών μηχανισμών και της 

ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρμόδιων αρχών ή φορέων.    

 

Το άρθρο 4 εστιάζεται σε καθεστώτα στήριξης για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από 

ανανεώσιμες πηγές και καθιερώνει διασφαλίσεις κατά την εφαρμογή τους από τα κράτη μέλη με 

στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα 

με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, και με διαφανή τρόπο, με προώθηση της σαφήνειας 

των επενδυτών και των καταναλωτών και της αποτελεσματικής παρακολούθησης. 

 

Το άρθρο 7 ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού του μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 

συμπεριλαμβανομένης μείωσης του μέγιστου μεριδίου βιοκαυσίμων και βιορευστών που 

παράγονται από φυτά που καλλιεργούνται ως τρόφιμα και ζωοτροφές, αρχίζοντας από το 2021. 

 

Στο άρθρο 16 θεσπίζεται διαδικασία αδειοδότησης για τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με 

μία ορισθείσα αρχή και μέγιστη προθεσμία για τη διαδικασία αδειοδότησης, ενώ το άρθρο 19 

τροποποιεί το σύστημα εγγυήσεων προέλευσης, μεταξύ άλλων με την επέκτασή του στο αέριο 

                                                 
1 Υπόθεση C-137/12, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, EΕ:C:2013:675, σκέψη 53· 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. 
2 Υπόθεση C-211/01, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2003, σελ. I-08913, σκέψη 40· Υπόθεση C-178/03, 

Επιτροπή κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, Συλλογή 2006, σελ. I-107, σκέψεις 43-56.  
3 Υπόθεση C-300/89, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, («διοξείδιο του τιτανίου»), Συλλογή 1991, σελ. I-2867, 

σκέψεις 17-25· Υπόθεση C-268/94, Πορτογαλία κατά Συμβουλίου, Συλλογή 1996, σελ. Ι-6177. 
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από ανανεώσιμες πηγές, καθιστώντας το υποχρεωτικό για θέρμανση και ψύξη κατόπιν αιτήματος 

παραγωγού, και βελτιώνοντας τις διοικητικές διαδικασίες με την εφαρμογή του προτύπου CEN.  

 

Τα άρθρα 21-24 ενδυναμώνουν i) τους καταναλωτές να αυτοκαταναλώνουν χωρίς 

αδικαιολόγητους περιορισμούς, ii) τις ενεργειακές κοινότητες να συμμετέχουν στην αγορά, iii) 

τους καταναλωτές ενέργειας να σταματήσουν να αγοράζουν θερμότητα/ψύξη από ένα σύστημα 

τηλεθέρμανσης/τηλεψύξης σε επίπεδο κτιρίου, εάν οι καταναλωτές μπορούν να εξασφαλίσουν 

αισθητά καλύτερη ενεργειακή απόδοση με μέτρα που λαμβάνονται σε επίπεδο κτιρίου.  

 

Στο άρθρο 25 καθιερώνεται η υποχρέωση σε επίπεδο ΕΕ για τους προμηθευτές καυσίμων να 

παρέχουν ένα ορισμένο μερίδιο καυσίμων χαμηλών εκπομπών και ανανεώσιμων καυσίμων, ώστε 

να τονωθούν η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και η ενεργειακή διαφοροποίηση και να 

διασφαλιστεί η οικονομικά αποδοτική συνεισφορά του τομέα στη επίτευξη του συνολικού 

στόχου. Τέλος, στο άρθρο 26 ενισχύονται τα υφιστάμενα ενωσιακά κριτήρια αειφορίας της 

βιοενέργειας, μεταξύ άλλων με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής τους, ώστε να καλύπτουν τη 

βιομάζα και το βιοαέριο για την παραγωγή θερμότητας, ψύξης και ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το 

άρθρο 27 αποσαφηνίζεται το σύστημα ισοζυγίου μάζας και προσαρμόζεται να καλύψει τη 

συγχώνευση βιοαερίου και την έγχυση βιομεθανίου στο δίκτυο φυσικού αερίου.    

 

 

VΙ - Ανάλυση και καθορισμός της κατάλληλης νομικής βάσης 

 

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η πρόταση αποβλέπει στην αντιμετώπιση της 

επενδυτικής ανασφάλειας, ακολουθώντας μια κατεύθυνση με την οποία λαμβάνονται υπόψη οι 

μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές· 
εξασφάλιση οικονομικά αποδοτικής ανάπτυξης της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές 

και της ενσωμάτωσής της στην αγορά καθώς και συλλογική επίτευξη του πανενωσιακού στόχου 

για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για το 2030· ανάπτυξη των δυνατοτήτων απαλλαγής από 

τις ανθρακούχες εκπομπές που προσφέρουν τα προηγμένα βιοκαύσιμα και του δυναμικού των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα της θέρμανσης και της ψύξης. 

 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής 

μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, στην επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης, 

στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της υγείας των πολιτών. Επιπλέον, οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναδύονται ως παράγοντας μιας χωρίς αποκλεισμούς 

οικονομικής ανάπτυξης, που δημιουργεί θέσεις εργασίας και ενισχύει την ενεργειακή 

ασφάλεια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί έναν από 

τους σκοπούς που πρέπει να καθοδηγούν την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ1.  

 

Μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, το άρθρο 294 ΣΛΕΕ αποτελεί μια 

συγκεκριμένη νομική βάση για μέτρα ενεργειακής πολιτικής που αποσκοπούν να 

διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς ενέργειας, να εξασφαλίσουν την ασφάλεια 

του ενεργειακού ανεφοδιασμού της Ένωσης, να προωθήσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα 

και την εξοικονόμηση ενέργειας και την ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας 

ή να προωθήσουν τη διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων. 

 

                                                 
1 Συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-215/16, C-216/16, C-220/16 και C-221/16 Elecdey Carcelen SA κ.ά. κατά 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ECLI:EU:C:2017:705, σκέψη 38. 
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Η τροπολογία 1 της επιτροπής ITRE  προτείνει να τροποποιηθεί η νομική βάση της πρότασης 

με διαγραφή της παραπομπής στην παράγραφο 2 του άρθρου 194 της ΣΛΕΕ, έτσι ώστε να 

παραπέμπει στο άρθρο 194 της ΣΛΕΕ στο σύνολό του, και με την προσθήκη παραπομπής στο 

άρθρο 191, παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Η διατύπωση αυτή έχει ως εξής: 

 

Τροπολογία 1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική αναφορά 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης , και 

ιδίως το άρθρο 194 παράγραφος 2 , 
 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

ιδίως το άρθρο 194 και το άρθρο 191 

παράγραφος 1, 

 

Πρώτον, όσον αφορά τη χρήση του άρθρου 194 της ΣΛΕΕ στο σύνολό του ως νομική βάση, 

πρέπει να σημειωθεί ότι το άρθρο 194 ΣΛΕΕ περιλαμβάνει, στην πραγματικότητα, στις 

παραγράφους 2 και 3 αντίστοιχα, δύο διαφορετικές νομικές βάσεις για μέτρα διαφορετικής 

φύσεως. Ενώ η παράγραφος 3 αναφέρεται στα μέτρα που είναι κυρίως φορολογικού 

χαρακτήρα, η παράγραφος 2 κάνει λόγο για τη λήψη των μέτρων που είναι απαραίτητα για 

την επίτευξη των στόχων της παραγράφου 1. Δεδομένου ότι η πρόταση εμπίπτει σαφώς στην 

τελευταία κατηγορία μέτρων, ιδιαίτερη μνεία της παραγράφου 2 του άρθρο 194 της ΣΛΕΕ ως 

νομικής βάσης.  

 

Επιπλέον, το άρθρο 194 της ΣΛΕΕ προβλέπει διαφορετικές νομοθετικές διαδικασίες ανάλογα 

με τη φύση του μέτρου. Το άρθρο 194 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ προβλέπει ειδική νομοθετική 

διαδικασία, κατά την οποία πραγματοποιείται μόνο διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου, για μέτρα που είναι κυρίως 

φορολογικού χαρακτήρα· Αντίθετα, βάσει του άρθρου 194 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, 

εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία για την έγκριση μέτρων που είναι απαραίτητα 

για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 194 παράγραφος 1.  

 

Ο βασικός στόχος της πρότασης φαίνεται να εμπίπτει εξ ολοκλήρου στους στόχους της 

πολιτικής της Ένωσης για την ενέργεια, όπως ορίζεται στο άρθρο 194 παράγραφος 1 της 

ΣΛΕΕ. Ως εκ τούτου, προκειμένου να προσδιοριστεί η νομική βάση με τρόπο που να 

επιτρέπει τον καθορισμό τόσο της διαδικασίας που εφαρμόζεται για την έγκριση της 

πρότασης όσο και της πλειοψηφίας που απαιτείται στο Συμβούλιο, είναι σκόπιμο να 

χρησιμοποιηθεί το άρθρο 194 παράγραφος 2 ως νομική βάση της πρότασης, και όχι το 

άρθρο 194 ΣΛΕΕ στο σύνολό του. 

 

Όσον αφορά την αναφορά στο άρθρο 191 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, το οποίο προτείνεται να 

προστεθεί στη νομική βάση της πρότασης, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι δεν πρόκειται για 

επιχειρησιακό άρθρο.  Ορίζει τους στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ, καθώς και 

άλλες αρχές τις οποίες η Ένωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη όταν διαμορφώνει την 

περιβαλλοντική πολιτική της και σε σχέση με τη συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα του 

περιβάλλοντος. Η διάταξη αυτή δεν εξουσιοδοτεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να θεσπίζουν 
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νομοθετικά μέτρα στον τομέα του περιβάλλοντος και κατά συνέπεια δεν μπορεί να 

χρησιμεύσει ως νομική βάση.  

 

Αν η λογική της τροπολογίας ήταν να προστεθεί μια σχετική με το περιβάλλον νομική βάση, 

τότε το άρθρο 192 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ αποτελεί μια τέτοια νομική βάση, δεδομένου ότι 

προβλέπει τη συνήθη νομοθετική διαδικασία για την πραγμάτωση των στόχων που 

αναφέρονται στο άρθρο 191 της ΣΛΕΕ. Ακόμη κι έτσι, η  προσθήκη μιας περαιτέρω 

περιβαλλοντικής νομικής βάσης στην πρόταση θα έπρεπε να αιτιολογείται. Ειδικότερα, θα 

έπρεπε να αποδειχθεί ότι η πρόταση επιδιώκει περισσότερους από έναν ταυτόχρονους 

στόχους ή συνιστώσες, που συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους, χωρίς ο ένας να είναι 

δευτερεύων και έμμεσος ως προς τους άλλους.1 Δεδομένου ότι το άρθρο 194 συνδέει ρητά 

την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος με την ανάπτυξη των στόχων της 

ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης, και λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο και το περιεχόμενο 

της πρότασης, φαίνεται ότι ο κύριος και προέχων στόχος και συνιστώσα της πρότασης είναι η 

προώθηση στόχων που συνδέονται με την ενέργεια. Στο βαθμό που λαμβάνονται υπόψη και 

περιβαλλοντικές πτυχές, αυτές είναι σαφώς δευτερεύουσες προς τον βασικό στόχο της 

προώθησης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κατά την έννοια του άρθρου 194 

παράγραφος 1 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ.  

 

VII - Συμπέρασμα και σύσταση 

 

Με βάση την προηγούμενη ανάλυση, οι αλλαγές στη νομική βάση της προτάσεως την οποία 

προβλέπει η προκείμενη τροπολογία της ITRE, φαίνεται να συμποσούνται, όσον αφορά στην 

αναφορά στο άρθρο 191 της ΣΛΕΕ, σε ανάρμοστες παραπομπές σε ένα μη επιχειρησιακό 

άρθρο των συνθηκών, το οποίο δεν αποτελεί ταυτόχρονο στόχο με βάση το περιεχόμενο και 

τον σκοπό της πρότασης. Όσον αφορά τη χρήση του άρθρου 194 ΣΛΕΕ στο σύνολό του, η 

απαλοιφή της παραπομπής στην παράγραφο 2 δεν πρέπει να γίνει δεκτή, δεδομένου ότι 

διαγράφει την αναφορά στον συγκεκριμένο τύπο νομοθετικής διαδικασίας που πρέπει να 

ακολουθηθεί για την έγκριση της σχετικής πρότασης.  

 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 15 Ιανουαρίου 2018, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε 

αναλόγως, με ψήφους 19 υπέρ και 0 κατά με 0 αποχές2, να σας συστήσει να επανέλθετε στην 

αρχική νομική βάση που εμφαίνεται στην πρόταση της Επιτροπής, δηλαδή στο άρθρο 194 

παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, ως τη μοναδική κατάλληλη νομική βάση, λαμβάνοντας υπόψη τον 

στόχο και το περιεχόμενο της εν λόγω πρότασης.   

 

                                                 
1 Υπόθεση C-211/01, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2003, σελ. I-08913, σκέψη 40· Υπόθεση C-178/03, 

Επιτροπή κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, Συλλογή 2006, σελ. I-107, σκέψεις 43-56.  
2 Ήταν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία οι βουλευτές: Pavel Svoboda (Πρόεδρος), Jean-Marie Cavada 

(Αντιπρόεδρος), Mady Delvaux (Αντιπρόεδρος), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Geoffroy Didier, Pascal 

Durand, Jytte Guteland, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Jens Rohde, Virginie 

Rozière, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka∙ Antanas Guoga 

σύμφωνα με το άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού. 
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Με εξαιρετική εκτίμηση, 

Pavel Svoboda 

 

 

(Αφορά όλες τις γλώσσες.) 


