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

Στις 18 Φεβρουαρίου 2019, σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 5 του Κανονισμού, η 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των διοργανικών 
διαπραγματεύσεων, αποφάσισε με δική της πρωτοβουλία να παράσχει τη δεύτερη 
γνωμοδότηση σχετικά με την καταλληλότητα της νομικής βάσης της πρότασης οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των προσώπων που 
καταγγέλλουν παραβάσεις του δικαίου της Ένωσης.

Η Επιτροπή βάσισε την πρότασή της σε διάφορες τομεακές νομικές βάσεις. Η νομική βάση 
εκφράζεται ως εξής: 

«Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 
16, 33, 43, 50, το άρθρο 53 παράγραφος 1, τα άρθρα 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 
192, 207 και το άρθρο 325 παράγραφος 4 και τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 31,»

Εντός της προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών προτάθηκαν με σειρά ορισμένων τροπολογιών 
προσθήκες στη νομική βάση. Κατά συνέπεια, στις 25 Οκτωβρίου 2018, η Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων γνωμοδότησε σχετικά με τη νομική βάση όσον αφορά την καταλληλότητα των εν 
λόγω τροποποιήσεων. Το Συμβούλιο εξέτασε, επίσης, και τροποποίησε τη νομική βάση της 
πρότασης της Επιτροπής στη γενική προσέγγισή του. 
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Στην τελική συμφωνία, οι συννομοθέτες συμφώνησαν να προβούν στη διαγραφή των άρθρων 
33, 62, 103, 109 και 207 της ΣΛΕΕ, ορίζοντας ταυτόχρονα ότι οι αναφορές στο άρθρο 43 
αφορούν το δεύτερο εδάφιο του, οι αναφορές στο άρθρο 168 της ΣΛΕΕ αφορούν την τέταρτη 
παράγραφό του και  οι αναφορές στο άρθρο 192 της ΣΛΕΕ αφορούν την τελευταία 
παράγραφό του. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να εξεταστεί κατά πόσον η νομική βάση, όπως 
καθορίζεται στην τελική συμφωνία, είναι η δέουσα.

I - Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμα που εξέδωσε στις 24 Οκτωβρίου 2017 σχετικά με 
θεμιτά μέτρα για την προστασία των καταγγελτών που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον 
και στο ψήφισμα της 20ής Ιανουαρίου 2017 σχετικά με τον ρόλο των καταγγελτών για την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕE, κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει μια 
οριζόντια νομοθετική πρόταση, με σκοπό τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των 
καταγγελτών στην ΕΕ, τόσο στον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και στο 
πλαίσιο των εθνικών και ενωσιακών θεσμικών οργάνων.

Κανόνες για την προστασία των καταγγελτών υφίστανται επί του παρόντος σε ορισμένους 
τομείς του ενωσιακού δικαίου, για παράδειγμα στους κανονισμούς υπηρεσιακής κατάστασης 
και σε ορισμένους κανονισμούς που αφορούν τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και τις χρηματοπιστωτικές αγορές.  

Η παρούσα πρόταση οδηγίας προβλέπει κανόνες για τους καταγγέλτες που είναι εφαρμοστέοι 
σε παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου σε τομείς που προσδιορίζονται στο πεδίο εφαρμογής 
και στο παράρτημα, όπου απαριθμούνται οι σχετικές νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, οι 
οποίες ορίζονται άμεσα ή δια παραπομπής. 

ΙΙ - Σχετικά άρθρα της Συνθήκης 

Στο άρθρο 16 της ΣΛΕΕ ορίζεται ότι: 

Άρθρο 16

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το 
αφορούν.
2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία, θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και 
λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, καθώς και από τα κράτη μέλη κατά την 
άσκηση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, και 
σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Η τήρηση των κανόνων αυτών 
υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητων αρχών.
Οι κανόνες που θεσπίζονται βάσει του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τους ειδικούς κανόνες που 
προβλέπονται στο άρθρο 39 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο άρθρο 33 της ΣΛΕΕ ορίζεται ότι:

Άρθρο 33
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Στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής των Συνθηκών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, λαμβάνουν μέτρα με 
σκοπό την ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών καθώς και μεταξύ των 
τελευταίων και της Επιτροπής.

Στο άρθρο 43 της ΣΛΕΕ ορίζεται ότι:

Άρθρο 43

1. Η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της κοινής γεωργικής 
πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης και της αντικατάστασης των εθνικών οργανώσεων αγοράς 
από τις μορφές κοινής οργάνωσης του άρθρου 40, 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.
2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 
ορίζουν την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών που προβλέπεται στο άρθρο 40, 
παράγραφος 1, καθώς και τις άλλες διατάξεις που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων 
της κοινής γεωργικής και αλιευτικής πολιτικής.
3. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, εκδίδει μέτρα σχετικά με τον καθορισμό 
των τιμών, των εισφορών, των ενισχύσεων και των ποσοτικών περιορισμών, καθώς και 
σχετικά με τον καθορισμό και την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων.
4. Η κοινή οργάνωση που προβλέπεται στο άρθρο 40, παράγραφος 1 μπορεί να αντικαταστήσει 
τις εθνικές οργανώσεις αγοράς, υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 2:
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 Ένωσης όρους 
ανάλογους με εκείνους που υπάρχουν σε μία εθνική αγορά.
5. 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 Ένωσης.

 Στο άρθρο 50 της ΣΛΕΕ ορίζεται ότι:

Άρθρο 50

1. Για την πραγματοποίηση της ελευθερίας εγκαταστάσεως σε ορισμένη δραστηριότητα, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδουν 
οδηγίες.
2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή ασκούν τα καθήκοντα που τους 
έχουν ανατεθεί από τις ανωτέρω διατάξεις, ιδίως:
α) με την αντιμετώπιση γενικώς κατά προτεραιότητα εκείνων των δραστηριοτήτων για τις 
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οποίες η ελευθερία εγκαταστάσεως αποτελεί μία ιδιαίτερα χρήσιμη συμβολή στην ανάπτυξη της 
παραγωγής και του εμπορίου,
β) με την εξασφάλιση στενής συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων εθνικών διοικητικών 
υπηρεσιών, για τη διακρίβωση της ιδιαίτερης καταστάσεως στους διαφόρους τομείς 
δραστηριότητος εντός της Ένωσης,
γ) με την κατάργηση εκείνων των διοικητικών διαδικασιών και μεθόδων που απορρέουν είτε 
από τις εθνικές νομοθεσίες είτε από προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών, των 
οποίων η διατήρηση θα παρεμπόδιζε την ελευθερία εγκαταστάσεως,
δ) με τη φροντίδα να δύνανται οι εργαζόμενοι μισθωτοί ενός κράτους μέλους, που 
απασχολούνται στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους, να παραμείνουν στην επικράτεια αυτή 
για να ασκήσουν μη μισθωτή δραστηριότητα, εφόσον πληρούν τους όρους τους οποίους θα 
έπρεπε να πληρούν αν έφθαναν στο κράτος αυτό τη στιγμή που επιθυμούν να αναλάβουν τη 
σχετική δραστηριότητα,
ε) με την παροχή της δυνατότητας αποκτήσεως και εκμεταλλεύσεως εγγείου ιδιοκτησίας εντός 
της επικρατείας κράτους μέλους, σε υπηκόους άλλου κράτους μέλους, εφόσον δεν θίγονται οι 
αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 39, παράγραφος 2,
στ) με την εφαρμογή της προοδευτικής καταργήσεως των περιορισμών της ελευθερίας 
εγκαταστάσεως σε κάθε εξεταζόμενο κλάδο δραστηριότητος, αφενός μεν ως προς τους όρους 
ιδρύσεως πρακτορείων, υποκαταστημάτων ή θυγατρικών εταιρειών στην επικράτεια ενός 
κράτους μέλους, αφετέρου δε ως προς τους όρους συμμετοχής του προσωπικού της κυρίας 
εγκαταστάσεως στα όργανα διαχειρίσεως ή εποπτείας τους,
ζ) με το συντονισμό, κατά το αναγκαίο μέτρο και με το σκοπό να τις καταστήσουν ισοδύναμες, 
των απαιτουμένων εγγυήσεων υπό των κρατών μελών εκ μέρους των εταιρειών, κατά την 
έννοια του άρθρου 54, δεύτερη παράγραφος, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων 
και των τρίτων,
η) με την εξασφάλιση ότι οι όροι εγκαταστάσεως δεν νοθεύονται με τη χορήγηση ενισχύσεων 
από τα κράτη μέλη.

Στο άρθρο 53 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ ορίζεται ότι:

Άρθρο 53 παράγραφος 1

1. Για να διευκολύνουν την ανάληψη και την άσκηση μη μισθωτών δραστηριοτήτων, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία, εκδίδουν οδηγίες για την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών 
και άλλων τίτλων καθώς και τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση μη μισθωτών 
δραστηριοτήτων.
Στο άρθρο 153 της ΣΛΕΕ ορίζεται ότι:

Στο άρθρο 62 της ΣΛΕΕ ορίζεται ότι:

Άρθρο 62

Οι διατάξεις των άρθρων 51 μέχρι και 54 εφαρμόζονται επί των θεμάτων που διέπονται από το 
παρόν κεφάλαιο.
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Στο άρθρο 91 της ΣΛΕΕ ορίζεται ότι:

Άρθρο 91

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 90 και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιομορφία των μεταφορών, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την 
Επιτροπή των Περιφερειών, θεσπίζουν:
α) κοινούς κανόνες εφαρμοστέους στις διεθνείς μεταφορές που εκτελούνται από ή προς την 
επικράτεια ενός κράτους μέλους ή που διέρχονται από την επικράτεια ενός ή περισσοτέρων 
κρατών μελών,
β) τους όρους υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί στις εθνικές μεταφορές ενός κράτους μέλους 
μεταφορείς μη εγκατεστημένοι σ’ αυτό,
γ) μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών,
δ) κάθε άλλη χρήσιμη διάταξη.
2. Κατά την έκδοση των μέτρων της παραγράφου 1, λαμβάνονται υπόψη οι περιπτώσεις κατά 
τις οποίες η εφαρμογή τους θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για το βιοτικό επίπεδο και 
την απασχόληση σε ορισμένες περιοχές, καθώς και για την εκμετάλλευση των εξοπλισμών 
μεταφορών.

Στο άρθρο 100 της ΣΛΕΕ ορίζεται ότι:

Άρθρο 100

1. Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται στις σιδηροδρομικές, οδικές και εσωτερικές 
πλωτές μεταφορές.
2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία, μπορούν να θεσπίζουν κατάλληλες διατάξεις για τις θαλάσσιες και 
αεροπορικές μεταφορές. Αποφασίζουν μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

Στο άρθρο 103 της ΣΛΕΕ ορίζεται ότι:

Άρθρο 103

1. Οι αναγκαίοι κανονισμοί ή οδηγίες για την εφαρμογή των αρχών που αναφέρονται στα 
άρθρα 101 και 102 θεσπίζονται από το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και κατόπιν 
διαβουλεύσεως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2. Οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 διατάξεις έχουν ως σκοπό ιδίως:
α) να εξασφαλίσουν την τήρηση των απαγορεύσεων του άρθρου 101, παράγραφος 1, και του 
άρθρου 102 με την πρόβλεψη προστίμων και χρηματικών ποινών,
β) να καθορίσουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 101, παράγραφος 3, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανάγκη της εξασφαλίσεως αποτελεσματικής επιβλέψεως και της απλουστεύσεως 
κατά το δυνατόν του διοικητικού ελέγχου,
γ) να ορίσουν, εφόσον είναι ανάγκη, το πεδίο εφαρμογής των άρθρων 101 και 102 επί των 
διαφόρων οικονομικών κλάδων,
δ) να οριοθετήσουν τα καθήκοντα της Επιτροπής και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου,
ε) να καθορίσουν τη σχέση μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών αφενός, και των διατάξεων του 
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παρόντος τμήματος καθώς και εκείνων που θα θεσπισθούν κατ’ εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου, αφετέρου.

Στο άρθρο 103 της ΣΛΕΕ ορίζεται ότι:

Άρθρο 102

Είναι ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά και απαγορεύεται, κατά το μέτρο που δύναται να 
επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών, η καταχρηστική εκμετάλλευση από μία ή 
περισσότερες επιχειρήσεις της δεσπόζουσας θέσης τους εντός της εσωτερικής αγοράς ή 
σημαντικού τμήματός της.
Η κατάχρηση αυτή δύναται να συνίσταται ιδίως:
α) στην άμεση ή έμμεση επιβολή μη δικαίων τιμών αγοράς ή πωλήσεως ή άλλων όρων 
συναλλαγής,
β) στον περιορισμό της παραγωγής, της διαθέσεως ή της τεχνολογικής αναπτύξεως επί ζημία 
των καταναλωτών,
γ) στην εφαρμογή ανίσων όρων επί ισοδυνάμων παροχών έναντι των εμπορικώς 
συναλλασσομένων, με αποτέλεσμα να περιέρχονται αυτοί σε μειονεκτική θέση στον 
ανταγωνισμό,
δ) στην εξάρτηση της συνάψεως συμβάσεων από την αποδοχή, εκ μέρους των 
συναλλασσομένων, προσθέτων παροχών που εκ φύσεως ή σύμφωνα με τις εμπορικές συνήθειες 
δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο των συμβάσεων αυτών.

Στο άρθρο 109 της ΣΛΕΕ ορίζεται ότι:

Άρθρο 109

Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής και διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, δύναται να εκδίδει κάθε αναγκαίο κανονισμό για την εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108, και ιδίως να καθορίζει τους όρους εφαρμογής του άρθρου 108, παράγραφος 3, και τις 
κατηγορίες ενισχύσεων που εξαιρούνται από τη διαδικασία αυτή.

Στο άρθρο 114 της ΣΛΕΕ ορίζεται ότι:

Άρθρο 114

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 
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 
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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.
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.

Στο άρθρο 168 της ΣΛΕΕ ορίζεται ότι:

Άρθρο 168

1. Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, 
εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου.
Η δράση της Ένωσης, 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 σωματική και ψυχική υγεία. Η δράση αυτή 
καλύπτει την καταπολέμηση των μεγάλων πληγών της ανθρωπότητας στον τομέα της υγείας, 
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ευνοώντας τη διερεύνηση των αιτίων τους, της μετάδοσης και της πρόληψής τους, καθώς και 
την ενημέρωση και τη διαπαιδαγώγηση στον τομέα της υγείας καθώς και την επαγρύπνηση για 
τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, την κήρυξη συναγερμού σε περίπτωση 
τέτοιων απειλών και την καταπολέμησή τους.
Η Ένωση 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 Ένωση ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών στους τομείς που αναφέρει το 
παρόν άρθρο και, εν ανάγκη, στηρίζει τη δράση τους. Ενθαρρύνει ιδίως τη συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών με σκοπό τη βελτίωση της συμπληρωματικότητας των υγειονομικών τους 
υπηρεσιών στις παραμεθόριες περιοχές.
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, ιδίως πρωτοβουλίες για τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών και 
δεικτών, την οργάνωση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και την προετοιμασία των 
στοιχείων που είναι αναγκαία για την τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τηρείται πλήρως ενήμερο
3. Η Ένωση και τα κράτη μέλη ευνοούν τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες και τους αρμόδιους 
διεθνείς οργανισμούς σε θέματα δημόσιας υγείας.
4. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2, παράγραφος 5, και το άρθρο 6, σημείο α), και σύμφωνα 
με το άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο ια), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 
αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με 
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, συμβάλλουν στην 
υλοποίηση των στόχων του παρόντος άρθρου, θεσπίζοντας, για την αντιμετώπιση των κοινών 
προκλήσεων όσον αφορά την ασφάλεια :
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 μέτρα,
β) μέτρα στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονομικό τομέα με άμεσο στόχο την προστασία της 
δημόσιας υγείας,
γ) μέτρα για τον καθορισμό υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας για τα φάρμακα 
και τα μηχανήματα που προορίζονται για ιατρική χρήση.
5. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 
και την Επιτροπή των Περιφερειών, μπορούν επίσης να θεσπίζουν μέτρα ενθάρρυνσης της 
προστασίας και της βελτίωσης της υγείας του ανθρώπου, και ιδίως για την καταπολέμηση των 
σοβαρών ασθενειών με διασυνοριακή διάσταση, την επαγρύπνηση κατά σοβαρών 
διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας, την κήρυξη συναγερμού σε παρόμοιες περιπτώσεις και 
την καταπολέμησή τους, καθώς και μέτρα που έχουν ως άμεσο στόχο τους την προστασία της 
δημόσιας υγείας από το κάπνισμα και την κατάχρηση οινοπνευματωδών, αποκλειόμενης 
οιασδήποτε εναρμόνισης των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών.
6. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, διατυπώνει επίσης συστάσεις για τους 
σκοπούς του παρόντος άρθρου.
7. Η δράση της Ένωσης αναπτύσσεται χωρίς να θίγονται οι ευθύνες των κρατών μελών όσον 
αφορά τη διαμόρφωση της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας, καθώς και την οργάνωση και 
την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης. Στις ευθύνες των κρατών μελών 
εμπίπτει η διαχείριση των υγειονομικών υπηρεσιών και της ιατρικής περίθαλψης, καθώς και η 
κατανομή των πόρων που διατίθενται για τις υπηρεσίες αυτές. Τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 4, στοιχείο α), δεν θίγουν τις εθνικές διατάξεις που διέπουν τις δωρεές οργάνων και 



AL\1180846EL.docx 9/14 PE637.335v01-00

EL

αίματος ή την ιατρική χρήση τους.

Στο άρθρο 169 της ΣΛΕΕ ορίζεται ότι:

Άρθρο 169

1. Προκειμένου να προωθήσει τα συμφέροντα των καταναλωτών και να διασφαλίσει υψηλό 
επίπεδο προστασίας του καταναλωτή, η Ένωση συμβάλλει στην προστασία της υγείας, της 
ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς και στην προώθηση 
του δικαιώματός τους για ενημέρωση, εκπαίδευση και οργάνωσή τους για την υπεράσπιση των 
συμφερόντων τους.
2. Η Ένωση συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 με:
α) μέτρα θεσπιζόμενα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 114 στα πλαίσια της υλοποίησης της 
εσωτερικής αγοράς,
β) μέτρα που στηρίζουν, συμπληρώνουν και παρακολουθούν την πολιτική των κρατών μελών.
3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 
θεσπίζουν τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, στοιχείο β).
4. Τα μέρα που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3, δεν εμποδίζουν κράτη μέλη να 
διατηρούν ή να εισάγουν αυστηρότερα προστατευτικά μέτρα. Τα μέτρα αυτά πρέπει να 
συμβιβάζονται με τις Συνθήκες και κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

Στο άρθρο 192 της ΣΛΕΕ ορίζεται ότι:

Άρθρο 192

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 ομόφωνα σύμφωνα με ειδική 
νομοθετική διαδικασία, μετά από 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·
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 



PE637.335v01-00 10/14 AL\1180846EL.docx

EL

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. Με την επιφύλαξη ορισμένων μέτρων που θεσπίζει η Ένωση, 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 εν λόγω μέτρο προβλέπει τις κατάλληλες διατάξεις υπό μορφή:
-προσωρινών παρεκκλίσεων ή/και
-οικονομικής στήριξης από το Ταμείο Συνοχής που ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 177.

Στο άρθρο 207 της ΣΛΕΕ ορίζεται ότι:

Άρθρο 207 

1. Η κοινή εμπορική πολιτική διαμορφώνεται βάσει ενιαίων αρχών, ιδίως όσον αφορά τις 
μεταβολές δασμολογικών συντελεστών, τη σύναψη δασμολογικών και εμπορικών συμφωνιών 
σχετικά με τις ανταλλαγές εμπορευμάτων και υπηρεσιών, και τις εμπορικές πτυχές της 
διανοητικής ιδιοκτησίας, τις άμεσες ξένες επενδύσεις, την ενοποίηση των μέτρων ελευθέρωσης, 
την πολιτική των εξαγωγών και τα μέτρα εμπορικής άμυνας, στα οποία περιλαμβάνονται τα 
μέτρα που λαμβάνονται σε περιπτώσεις ντάμπινγκ και επιδοτήσεων. Η κοινή εμπορική πολιτική 
ασκείται στο πλαίσιο των αρχών και των στόχων της εξωτερικής δράσης της Ένωσης.
2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας μέσω κανονισμών σύμφωνα 
με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, θεσπίζουν τα μέτρα για τον καθορισμό του πλαισίου 
εφαρμογής της κοινής εμπορικής πολιτικής.
3. Εάν πρέπει να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις και να συναφθούν συμφωνίες με ένα ή 
περισσότερα κράτη ή με διεθνείς οργανισμούς, εφαρμόζεται το άρθρο 218, με την επιφύλαξη 
των ειδικών διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Η Επιτροπή υποβάλλει συστάσεις στο Συμβούλιο, το οποίο την εξουσιοδοτεί να αρχίσει τις 
αναγκαίες διαπραγματεύσεις. Εναπόκειται στο Συμβούλιο και την Επιτροπή να μεριμνούν ώστε 
οι υπό διαπραγμάτευση συμφωνίες να συνάδουν με τις πολιτικές και τους εσωτερικούς κανόνες 
της Ένωσης.
Οι διαπραγματεύσεις αυτές διεξάγονται από την Επιτροπή, σε συνεννόηση με ειδική επιτροπή 
που ορίζεται από το Συμβούλιο για να την επικουρεί στο έργο αυτό και στο πλαίσιο των 
οδηγιών που μπορεί να της απευθύνει το Συμβούλιο. Η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά έκθεση 
στην ειδική επιτροπή καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόοδο των 
διαπραγματεύσεων.
4. Για τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη των συμφωνιών της παραγράφου 3, το Συμβούλιο 
αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.
Για τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη συμφωνίας στους τομείς του εμπορίου υπηρεσιών και 
των εμπορικών πτυχών της διανοητικής ιδιοκτησίας, καθώς και των άμεσων ξένων 
επενδύσεων, το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όταν η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει διατάξεις 
για τις οποίες απαιτείται ομοφωνία για τη θέσπιση εσωτερικών κανόνων.
Το Συμβούλιο αποφασίζει επίσης ομόφωνα για τη διαπραγμάτευση και τη σύναψη συμφωνιών:
α) στον τομέα του εμπορίου των πολιτιστικών και οπτικοακουστικών υπηρεσιών, όταν υπάρχει 
κίνδυνος οι συμφωνίες αυτές να θίξουν την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της Ένωσης,
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β) στον τομέα του εμπορίου κοινωνικών, εκπαιδευτικών και υγειονομικών υπηρεσιών, όταν 
υπάρχει κίνδυνος οι συμφωνίες αυτές να επιφέρουν σοβαρή διατάραξη της οργάνωσης των 
υπηρεσιών αυτών σε εθνικό επίπεδο και να θιγούν οι ευθύνες των κρατών μελών όσον αφορά 
την παροχή τους.
5. Η διαπραγμάτευση και η σύναψη διεθνών συμφωνιών στον τομέα των μεταφορών υπόκεινται 
στον τίτλο VΙ του τρίτου μέρους και στο άρθρο 218.
6. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που απονέμει το παρόν άρθρο στον τομέα της κοινής 
εμπορικής πολιτικής δεν επηρεάζει την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Ένωσης και 
των κρατών μελών, ούτε συνεπάγεται εναρμόνιση των νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων 
των κρατών μελών κατά το μέτρο που οι Συνθήκες αποκλείουν την εναρμόνιση αυτή.

Το άρθρο 325 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ έχει ως εξής:

Άρθρο 325 παράγραφος 4

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με το Ελεγκτικό Συνέδριο, λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα στους τομείς της πρόληψης και της καταπολέμησης της απάτης εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης με σκοπό την παροχή αποτελεσματικής και ισοδύναμης 
προστασίας στα κράτη μέλη καθώς και στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της 
Ένωσης.

Στο άρθρο 31 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας 
ορίζεται ότι:

Άρθρο 31 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας

Η Επιτροπή επεξεργάζεται τους βασικούς κανόνες, κατόπιν γνώμης ομάδας προσωπικοτήτων, 
που ορίζονται από την Επιστημονική και Τεχνική Επιτροπή μεταξύ των εμπειρογνωμόνων 
επιστημόνων των κρατών μελών, ιδίως μεταξύ των εμπειρογνωμόνων στον τομέα της δημόσιας 
υγείας.  Η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής επί των 
βασικών κανόνων, των οποίων η επεξεργασία έγινε κατά τον τρόπο αυτό. 
 
Κατόπιν διαβουλεύσεως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Συμβούλιο ορίζει με ειδική 
πλειοψηφία τους βασικούς κανόνες προτάσει της Επιτροπής, η οποία του διαβιβάζει τις γνώμες 
των επιτροπών που συνέλεξε.

ΙΙΙ - Γενικές αρχές που διέπουν την επιλογή της νομικής βάσης

Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, «η επιλογή της νομικής βάσης μιας κοινοτικής 
πράξης πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία επιδεχόμενα δικαστικό έλεγχο, 
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται, ιδίως, ο σκοπός και το περιεχόμενο της πράξης»1. 
Επομένως, η επιλογή εσφαλμένης νομικής βάσης μπορεί να δικαιολογήσει την ακύρωση της 
επίμαχης πράξης.

1 Υπόθεση C-45/86, Επιτροπή κατά Συμβουλίου (Γενικευμένες Δασμολογικές Προτιμήσεις), 
Συλλογή 1987, σ. 1439, σκέψη 5· Υπόθεση C-440/05, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2007, σ. I-
9097· Υπόθεση C-411/06, Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, Συλλογή 2009, σ. I-7585.
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Στην παρούσα περίπτωση πρέπει συνεπώς να διαπιστωθεί εάν η πρόταση:

1. έχει πολλαπλή στόχευση ή αποτελείται από δύο συνιστώσες, εκ των οποίων η μία μπορεί 
να θεωρηθεί ως κύρια ή δεσπόζουσα ενώ η δεύτερη έχει απλώς παρεμπίπτουσα σημασία· 
ή 

2. επιδιώκει συγχρόνως περισσότερες στοχεύσεις ή αποτελείται από διάφορες συνιστώσες, 
άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, χωρίς η μία εξ αυτών να είναι δευτερεύουσα και 
έμμεση σε σχέση με την άλλη.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, στην πρώτη περίπτωση η πράξη πρέπει να 
βασίζεται σε μία νομική βάση και δη σε εκείνη που επιβάλλει η κύρια ή δεσπόζουσα 
στόχευση ή συνιστώσα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η πράξη πρέπει να βασίζεται στις 
αντίστοιχες διαφορετικές νομικές βάσεις.2

Επιπλέον, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, ο συνδυασμός πολλών 
νομικών βάσεων είναι εφικτός, εφόσον αυτές είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, χωρίς 
η μία να είναι δευτερεύουσα και έμμεση σε σχέση με τις άλλες και μόνον εάν δεν 
συνεπάγονται μη συμβατές διαδικασίες λήψης αποφάσεων.3 Οι νομικές βάσεις που 
προτείνεται να προστεθούν πρέπει να αξιολογηθούν υπό το πρίσμα αυτό, ήτοι κατά πόσον 
προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία ή είναι άλλως συμβατές με τη νομική βάση, 
όπως προτείνεται από την Επιτροπή.

IV -Στόχος και περιεχόμενο, όπως συμφωνήθηκε προσωρινά από τους συννομοθέτες

Σκοπός της οδηγίας, που συμφωνήθηκε προσωρινά και έχει οριζόντιο χαρακτήρα, είναι να 
επιτευχθεί ο διττός στόχος της ενίσχυσης της επιβολής του ενωσιακού δικαίου σε 
περιπτώσεις παραβίασής του και να παρασχεθεί υψηλό επίπεδο προστασίας στα πρόσωπα 
που καταγγέλλουν τις εν λόγω παραβάσεις, και έχει οριζόντιο χαρακτήρα. Η λειτουργία της 
νομικής βάσης έγκειται στον καθορισμό των πολιτικών και των τομέων του ενωσιακού 
δικαίου στους οποίους ο εν λόγω στόχος μπορεί να εφαρμοστεί σε μία ενιαία νομοθετική 
πράξη λαμβάνοντας υπόψη τους διαδικαστικούς περιορισμούς. 

Οι τομείς πολιτικής τους οποίους η πρόταση πρόκειται να καλύψει καθορίζονται στο άρθρο 
1. Οι εν λόγω τομείς είναι:  i) οι δημόσιες συμβάσεις· ii) χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 
καθώς και πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· iii) ασφάλεια προϊόντων· iv) ασφάλεια μεταφορών· v) 
προστασία του περιβάλλοντος· vi) πυρηνική ασφάλεια· vii) ασφάλεια τροφίμων και 
ζωοτροφών, υγεία και καλή διαβίωση των ζώων· viii) δημόσια υγεία· ix) προστασία των 
καταναλωτών· και x) προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών. Επιπλέον, 
περιλαμβάνονται τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης όπως ορίζονται στο άρθρο 325 της 
ΣΛΕΕ, καθώς και παραβιάσεις που αφορούν την εσωτερική αγορά όπως αναφέρεται βάσει 
του άρθρου 26 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, αναφορικά με πράξεις που παραβιάζουν τους 
κανόνες για τη φορολογία των εταιρειών ή διακανονισμούς των οποίων σκοπός είναι η 

2 Βλ. προπαρατεθείσα υπόθεση C-411/06, σκέψεις 46-47.
3 Αποφάσεις της 6ης Νοεμβρίου 2008, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, υπόθεση C-155/07, 

EU:C:2008:605, σκέψη 37· και της 3ης Σεπτεμβρίου 2009, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, C-166/07, 
EU:C:2009:499, σκέψεις 68 και 69.
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εξασφάλιση φορολογικού πλεονεκτήματος που ματαιώνει το αντικείμενο ή τον σκοπό της 
εφαρμοστέας νομοθεσίας περί φορολογίας εταιρειών. 

V -Ανάλυση και επιλογή της κατάλληλης νομικής βάσης

Όπως προαναφέρθηκε, η πρόταση καλύπτει ορισμένους τομείς πολιτικής, και καθώς δεν 
υπάρχει μία ενιαία διάταξη στις Συνθήκες η οποία να καλύπτει τον στόχο και τον σκοπό της, 
αναπόφευκτα η νομική βάση θα συνίσταται σε παραπομπές σε διάφορες διατάξεις. Είναι, 
εντούτοις, επιθυμητό να περιοριστεί στο μέτρο του δυνατού ο αριθμός των διατάξεων στις 
οποίες γίνεται παραπομπή στις αιτιολογικές αναφορές που ορίζουν τη νομική βάση. 

Στην τελική συμφωνία, υποστηρίχθηκε ότι ορισμένοι τομείς πολιτικής μπορούν κάλλιστα να 
καλύπτονται από το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, το οποίο, σύμφωνα με τη νομολογία του 
Δικαστηρίου, αποτελεί την ορθή νομική βάση για την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Αυτό ισχύει 
σύμφωνα με το Συμβούλιο σύμφωνα για τα άρθρα 33, 62, 103 και 109 της ΣΛΕΕ.  

Το άρθρο 33 της ΣΛΕΕ αφορά την ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας εντός της 
Ένωσης. Το άρθρο 62 της ΣΛΕΕ ορίζει τη διαδικασία για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τις 
υπηρεσίες. Το άρθρο 102 της ΣΛΕΕ περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με θέματα ανταγωνισμού 
και το άρθρο 109 της ΣΛΕΕ ορίζει τη διαδικασία σχετικά με τα μέτρα που αφορούν τις 
κρατικές ενισχύσεις. 

Από τις υπόλοιπες διατάξεις, όλες εκτός από μία είναι διαδικαστικά συμβατές. Το μόνο 
σαφές ζήτημα προκύπτει όσον αφορά το άρθρο 207 της ΣΛΕΕ, το οποίο επιτρέπει αυστηρά 
και μόνον την έκδοση κανονισμών και συνεπώς είναι διαδικαστικά ασύμβατο με πρόταση 
που λαμβάνει τη μορφή οδηγίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω ότι το άρθρο 31 της Συνθήκης Ευρατόμ 
αναφέρεται σε διαδικασία μη νομοθετικού χαρακτήρα. Εντούτοις, υπάρχουν προηγούμενα 
που συνδυάζουν νομοθετικές με μη νομοθετικές διαδικασίες, για παράδειγμα, η οδηγία 
2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, 
σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού 
δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου περί ανταγωνισμού των κρατών μελών 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυνάμει του άρθρου 103 (μη νομοθετικού χαρακτήρα) και του 
άρθρου 114 (νομοθετικού χαρακτήρα) της ΣΛΕΕ.

Τέλος, εφόσον διευκρινίζεται ότι η αναφορά στο άρθρο 43 της ΣΛΕΕ παραπέμπει στη 
δεύτερη παράγραφό του, στο άρθρο 168 της ΣΛΕΕ στην τέταρτη παράγραφό του και στο 
άρθρο 192 της ΣΛΕΕ στην πρώτη παράγραφό του, στην τελική συμφωνία έχει επιτευχθεί η 
συνήθης ακρίβεια όσον αφορά τον προσδιορισμό των μερών των διατάξεων που είναι 
σημαντικά για την πρόταση της Επιτροπής. 

VI -Συμπέρασμα και σύσταση

Το μέτρο αποτελείται από διάφορες συνιστώσες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, χωρίς η 
μία εξ αυτών να είναι δευτερεύουσα ή έμμεση σε σχέση με την άλλη. Υπό την έννοια αυτή, 
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είναι ορθή η γενική δομή της νομικής βάσης όπως προτείνεται από την Επιτροπή, δεδομένου 
ότι κάθε τομέας πολιτικής που καλύπτεται πρέπει να υποστηρίζεται από διάταξη στη ΣΛΕΕ. 

Λαμβάνοντας υπόψη τους τομείς πολιτικής και τα μέτρα που καλύπτονται από το κείμενο της 
προσωρινής συμφωνίας, η νομική βάση που καθορίζεται σε αυτό είναι η ενδεδειγμένη.

Κατά τη συνεδρίασή της, στις 18 Μαρτίου 2019, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε 
ομόφωνα, με 15 ψήφους υπέρ4, να συστήσει ότι θα πρέπει να επικυρωθεί η νομική βάση που 
καθορίζεται στην προσωρινή συμφωνία.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Pavel Svoboda

 

4Οι ακόλουθοι βουλευτές ήταν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία : Pavel Svoboda (Πρόεδρος), Jean-Marie 
Cavada (Αντιπρόεδρος), Κώστας Χρυσόγονος, Sergio Gaetano Cofferati, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Rosa 
Estaràs Ferragut, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Axel Voss, 
Tadeusz Zwiefka, Dominique Bilde (για την κ. Marie-Christine Boutonnet δυνάμει του άρθρου 200 παράγραφος 
2), Josef Weidenholzer (για την κ. Evelyn Regner δυνάμει του άρθρου 200 παράγραφος 2).


