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Κυρία Πρόεδρε,

Με επιστολή της 29ης Μαΐου 2008 ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σύμφωνα 
με το άρθρο 35, παράγραφος 2 του Κανονισμού να εξετάσει την ισχύ της νομικής βάσης της 
ανωτέρω πρότασης της Επιτροπής.

Η επιτροπή εξέτασε το εν λόγω ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της στις 26 Ιουνίου 2008.

Σύμφωνα με την επιστολή σας, τροπολογία που κατέθεσε ο εισηγητής της επιτροπής σας 
επιδιώκει τη διαγραφή του άρθρου 95, αφήνοντας το άρθρο 175, παράγραφος 1 της Συνθήκης 
ΕΚ ως μόνη νομική βάση. Η αιτιολόγηση που παρέχει ο συντάκτης της τροπολογίας είναι ότι 
η διττή νομική βάση φυλάσσεται για ακραίες περιπτώσεις όπου πλείονες στόχοι είναι εξίσου 
σημαντικοί· ο κύριος στόχος της προτεινόμενης οδηγίας είναι η προστασία του 
περιβάλλοντος και οι εν ισχύι οδηγία περί ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές και οδηγία για 
τα βιοκαύσιμα έχουν αμφότερες εγκριθεί βάσει του άρθρου 175 της Συνθήκης. Άλλωστε, 
κατά τον εισηγητή οι διατάξεις για τα βιοκαύσιμα δεν αποσκοπούν πρωτίστως στη 
διευκόλυνση του εμπορίου – καθώς τα οριζόμενα πρότυπα απέχουν πολύ από του να είναι 
εναρμονισμένα – αλλά στον ορισμό των κριτηρίων για το βιώσιμο.

Νομική βάση

Adlib Express Watermark



PE409.437v01-00 2/6 AL\731302EL.doc

EL

Όλες οι κοινοτικές πράξεις πρέπει να θεμελιώνονται σε μια νομική βάση που απορρέει από τη 
Συνθήκη (ή από άλλη νομική πράξη την οποία αυτές πρόκειται να εφαρμόσουν).  Η νομική 
βάση ορίζει την αρμοδιότητα της Κοινότητας ratione materiae και καθορίζει τον τρόπο 
άσκησης της αρμοδιότητας αυτής, δηλαδή το νομοθετικό μέσο / τα νομοθετικά μέσα που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί / χρησιμοποιηθούν καθώς και τη διαδικασία λήψης απόφασης.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η επιλογή της νομικής βάσης δεν 
είναι υποκειμενική αλλά "πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικούς παράγοντες που είναι 
επιδεκτικοί δικαστικού ελέγχου"1, όπως ο στόχος και το περιεχόμενο του εν λόγω μέτρου2.
Επιπλέον καθοριστικό παράγοντα πρέπει να συνιστά ο κύριος σκοπός ενός μέτρου3.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ένα γενικό άρθρο 
της Συνθήκης συνιστά επαρκή νομική βάση, ακόμη και όταν το σχετικό μέτρο επιδιώκει 
επίσης, παρεμπιπτόντως, να επιτύχει ένα στόχο για τον οποίο υπάρχει ένα ειδικό άρθρο της 
Συνθήκης4.

Όσον αφορά την προσφυγή σε πολλαπλές νομικές βάσεις, μόνον οσάκις ένα μέτρο έχει 
πλείονες συγχρόνους στόχους οι οποίοι συνδέονται αδιαρρήκτως μεταξύ τους χωρίς να είναι 
ένας δευτερεύων και έμμεσος ως προς τους άλλους πρέπει να γίνεται χρήση πολλαπλών 
νομικών βάσεων5.

Η νομική βάση που προτείνεται από την Επιτροπή
Η Επιτροπή προτείνει τη χρήση δύο νομικών βάσεων, ήτοι του άρθρου 175(1)6 και του 

                                               
1 Υπόθεση 45/86, Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1987] Συλλογή 1439, παρ. 5.
2 Υπόθεση C-300/89, Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1991] Συλλογή 1-287, παρ. 10.
3 Υπόθεση C-377/98, Κάτω Χώρες κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, [2001] Συλλογή Ι-7079, 
παρ. 27.
4 Υπόθεση C-377/98, Κάτω Χώρες κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου [2001] Συλλογή Ι-7079, 
παρ. 27-28· Υπόθεση C-491/01 British American Tobacco (Investments) and Imperial Tobacco [2002] Συλλογή 
I-11453, παρ. 93-94.
5 Βλέπε επί παραδείγματι την υπόθεση C-165/87 Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1988] Συλλογή 5545, παρ. 11. 
Βλέπε επίσης Lenaerts and Van Nuffel (ed. Bray), Constitutional Law of the European Union, 2005, Sweet & 
Maxwell, London, 5-013
6 Άρθρο 175
1.  Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 251 και μετά από διαβούλευση με την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, αποφασίζει τις δράσεις που πρέπει να 
αναλάβει η Κοινότητα για την υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 174.
2. Κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία λήψεως αποφάσεως της παραγράφου 1 και με την επιφύλαξη του 
άρθρου 95, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα μετά από πρόταση της Επιτροπής και διαβούλευση με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, 
θεσπίζει:
α) διατάξεις κυρίως φορολογικού χαρακτήρα·
β) τα μέτρα που επηρεάζουν:
— τη χωροταξία,
— την ποσοτική διαχείριση των υδάτινων πόρων ή εκείνα που επιδρούν αμέσως ή εμμέσως στη διαθεσιμότητα 
των εν λόγω πόρων,
— τις χρήσεις της γης, εξαιρουμένης της διαχείρισης των αποβλήτων,
γ) μέτρα που επηρεάζουν αισθητά την επιλογή ενός κράτους μέλους μεταξύ διαφορετικών πηγών ενέργειας και 
τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού του εφοδιασμού.
Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας υπό τους όρους του πρώτου εδαφίου, μπορεί να καθορίζει τα θέματα της 
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άρθρου 951. Η ασυνήθιστα μακροσκελής αιτιολόγηση που παρουσιάζει για τη χρήση αυτής 

                                                                                                                                                  
παρούσας παραγράφου, για τα οποία οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία.
3. Σε άλλους τομείς, τα προγράμματα γενικών δράσεων που θέτουν τους επιδιωκόμενους πρωταρχικούς στόχους 
θεσπίζονται από το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με τη διαδικασία του άρθρου 251 και μετά από 
διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.
Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ή 2, κατά περίπτωση, 
θεσπίζει τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.
4. Με την επιφύλαξη ορισμένων μέτρων κοινοτικού χαρακτήρα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
χρηματοδότηση και την εφαρμογή της πολιτικής στον τομέα του περιβάλλοντος.
5. Υπό την επιφύλαξη της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει", εάν ένα μέτρο που βασίζεται στις διατάξεις της 
παραγράφου 1 συνεπάγεται δυσανάλογο κόστος για τις δημόσιες αρχές κράτους μέλους, το Συμβούλιο 
προβλέπει, στην πράξη με την οποία θεσπίζεται το μέτρο αυτό, τις κατάλληλες διατάξεις υπό μορφή:
— προσωρινών παρεκκλίσεων ή/και
— οικονομικής στήριξης από το Ταμείο Συνοχής που ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161.
Άρθρο 174
1. Η πολιτική της Κοινότητας στον τομέα του περιβάλλοντος συμβάλλει στην επιδίωξη των ακόλουθων στόχων:
— διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος,
— την προστασία της υγείας του ανθρώπου,
— τη συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων,
— την προώθηση, σε διεθνές επίπεδο, μέτρων για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ή παγκόσμιων 
περιβαλλοντικών προβλημάτων.
2. Η πολιτική της Κοινότητας στον τομέα του περιβάλλοντος αποβλέπει σε υψηλό επίπεδο προστασίας και 
λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία των καταστάσεων στις διάφορες περιοχές της Κοινότητας. Στηρίζεται στις 
αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος, 
κατά προτεραιότητα στην πηγή, καθώς και στην αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει".
Στο πλαίσιο αυτό, τα μέτρα εναρμόνισης που ανταποκρίνονται σε ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος 
περιλαμβάνουν, όπου ενδείκνυται, ρήτρα διασφάλισης που εξουσιοδοτεί τα κράτη μέλη να λαμβάνουν, για μη 
οικονομικούς περιβαλλοντικούς λόγους, προσωρινά μέτρα υποκείμενα σε κοινοτική διαδικασία ελέγχου.
3. Κατά την εκπόνηση της πολιτικής της στον τομέα του περιβάλλοντος, η Κοινότητα λαμβάνει υπόψη:
— τα διαθέσιμα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα,
— τις συνθήκες του περιβάλλοντος στις διάφορες περιοχές της Κοινότητας,
— τα πλεονεκτήματα και τις επιβαρύνσεις που μπορούν να προκύψουν από τη δράση ή την απουσία δράσης,
— την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κοινότητας στο σύνολό της και την ισόρροπη ανάπτυξη των 
περιοχών της.
4. Στα πλαίσια των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη συνεργάζονται με τις 
τρίτες χώρες και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς. Η διαπραγμάτευση και η σύναψη των συμφωνιών αυτών 
γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 300.
Το προηγούμενο εδάφιο δεν θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών να διαπραγματεύονται στα πλαίσια 
διεθνών οργανισμών και να συνάπτουν διεθνείς συμφωνίες.
1 Άρθρο 95
1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 94 και εκτός αν ορίζει άλλως η παρούσα Συνθήκη, εφαρμόζονται οι 
ακόλουθες διατάξεις για την πραγματοποίηση των στόχων του άρθρου 14. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με τη 
διαδικασία του άρθρου 251 και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, εκδίδει τα 
μέτρα σχετικά με την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών που έχουν ως αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
 2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις φορολογικές διατάξεις, στις διατάξεις για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των προσώπων και στις διατάξεις για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των μισθωτών.
3. Η Επιτροπή, στις προτάσεις της που προβλέπονται στην παράγραφο 1, σχετικά με την υγεία, την ασφάλεια, 
την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των καταναλωτών, λαμβάνει ως βάση ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη όσες νέες εξελίξεις βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Στα πλαίσια 
των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επιδιώκουν επίσης την 
επίτευξη αυτού του στόχου.
4. Όταν, αφού το Συμβούλιο ή η Επιτροπή θεσπίσουν ένα μέτρο εναρμόνισης, ένα κράτος μέλος θεωρεί 
αναγκαίο να διατηρήσει εθνικές διατάξεις που δικαιολογούνται από τις επιτακτικές ανάγκες που προβλέπονται 
στο άρθρο 30 ή διατάξεις σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας, τις κοινοποιεί 
στην Επιτροπή, καθώς και τους λόγους διατήρησής τους.
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της διττής νομικής βάσεως έχει ως εξής:

"Η νομική βάση της πρότασης είναι το άρθρο 175, παράγραφος 1 της Συνθήκης σε συνδυασμό 
με το άρθρο 95. Ενώ είναι προτιμότερη μια ενιαία νομική βάση, αναγνωρίζεται ότι η διττή 
νομική βάση είναι κατάλληλη όταν το μέτρο περιλαμβάνει διατάξεις που βασίζονται σε 
διαφορετικά μέρη της Συνθήκης. Αμφότερες οι εν λόγω νομικές βάσεις συνεπάγονται την 
προσφυγή στη διαδικασία συναπόφασης.

Το μεγαλύτερο μέρος της πρότασης εμπίπτει στο άρθρο 175, παράγραφος 1 (περιβάλλον). Το εν 
λόγω άρθρο παρέχει στην Κοινότητα την εξουσία ανάληψης δράσης για τη διαφύλαξη, την 
προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντας, την προστασία της ανθρώπινης 
υγείας και τη συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων. Η παρούσα οδηγία επιδιώκει 
αυτούς τους στόχους. 

Ωστόσο, τα άρθρα 15, 16 και 17 της πρότασης επιβάλλουν δεσμευτικές υποχρεώσεις στα κράτη 
μέλη σχετικά με την αειφορία των βιοκαυσίμων και άλλων βιορευστών. Ενώ τα ίδια τα 
κριτήρια αειφορίας επιδιώκουν προφανώς το στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος, η 
οδηγία εμποδίζει επίσης τα κράτη μέλη να θεσπίζου ορισμένα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να 
παρεμποδίσουν την εμπορία βιοκαυσίμων ή πρώτων υλών. Η οδηγία αποσκοπεί συνεπώς στην 
πλήρη εναρμόνιση των κριτηρίων αειφορίας των βιοκαυσίμων ώστε να διασφαλίσει ότι τα 
κράτη μέλη δεν θα θεσπίσουν μεμονωμένα κριτήρια τα οποία ενδεχομένως αποτελέσουν 
φραγμό στις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών. Συνεπώς, για το εν λόγω στοιχείο της οδηγίας, 
η εσωτερική αγορά θεωρείται πρωταρχικός στόχος. Η εκτίμηση αυτή δεν μεταβάλλεται από το 
γεγονός ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί επίσης σημαντικό στόχο, δεδομένου ότι το 
άρθρο 95 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ προβλέπει ρητά την επιδίωξη ενός υψηλού επιπέδου
προστασίας του περιβάλλοντος με μέτρα για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Συνεπώς, 

                                                                                                                                                  
5. Επίσης, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4, εάν, μετά την εκ μέρους του Συμβουλίου ή της Επιτροπής 
θέσπιση μέτρου εναρμόνισης, ένα κράτος μέλος θεωρεί αναγκαία τη θέσπιση εθνικών διατάξεων επί τη βάσει 
νέων επιστημονικών στοιχείων σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας, για 
λόγους οι οποίοι συντρέχουν μόνον στην περίπτωσή του και οι οποίοι έχουν ανακύψει μετά την θέσπιση του 
μέτρου εναρμόνισης, κοινοποιεί στην Επιτροπή τις μελετώμενες διατάξεις και τους λόγους που υπαγορεύουν τη 
θέσπισή τους.
6. Η Επιτροπή, εντός έξι μηνών από τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5, εγκρίνει ή 
απορρίπτει τις εν λόγω εθνικές διατάξεις, αφού εξακριβώσει εάν αποτελούν ή όχι μέσο αυθαιρέτων διακρίσεων 
ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών, και εάν συνιστούν ή όχι εμπόδιο στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Εάν η Επιτροπή δεν αποφασίσει εντός αυτής της περιόδου, οι εθνικές 
διατάξεις, περί των οποίων οι παράγραφοι 4 και 5, λογίζονται ότι έχουν εγκριθεί.
Εάν η πολυπλοκότητα του αντικειμένου το δικαιολογεί, και δεν υπάρχει κίνδυνος για την υγεία του ανθρώπου, η 
Επιτροπή μπορεί να ειδοποιήσει το 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 κράτος μέλος να διατηρήσει ή να εισαγάγει εθνικές 
διατάξεις παρεκκλίνουσες από μέτρο εναρμόνισης, η Επιτροπή εξετάζει πάραυτα εάν είναι σκόπιμο 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 226 και 227, η Επιτροπή ή κάθε κράτος μέλος δύναται να 
προσφύγει απευθείας στο Δικαστήριο για το θέμα αυτό, εάν κρίνει ότι ένα άλλο κράτος μέλος ασκεί 
καταχρηστικώς τις εξουσίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
10. Τα προαναφερόμενα μέτρα εναρμόνισης περιλαμβάνουν, στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις, ρήτρα 
διασφάλισης που επιτρέπει στα κράτη μέλη να λαμβάνουν, για έναν ή περισσότερους από τους μη οικονομικούς 
λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 30, προσωρινά μέτρα υποκείμενα σε κοινοτική διαδικασία ελέγχου.
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η Επιτροπή θεωρεί ότι οι διατάξεις των εναρμονισμένων προτύπων για την αειφορία των 
βιοκαυσίμων εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 95 (εσωτερική αγορά).

Γενικά, η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές είναι κοντινό υποκατάστατο της συμβατικής 
ενέργειας και παρέχεται μέσω των ιδίων συστημάτων υποδομής και εφοδιαστικής. Όλα τα 
κράτη μέλη χρησιμοποιούν ήδη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και όλα έχουν ήδη αποφασίσει 
να αυξήσουν το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Για τους λόγους αυτούς, η 
πρόταση δεν θα επηρεάσει σημαντικά την επιλογή των κρατών μελών μεταξύ διαφορετικών 
πηγών ενέργειας ή τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού τους εφοδιασμού και δεν εμπίπτει στις 
διατάξεις του άρθρου 175, παράγραφος 2 της Συνθήκης."

Στόχος και περιεχόμενο της πρότασης κανονισμού

Η προτεινόμενη οδηγία επιδιώκει τη θέσπιση κοινού πλαισίου για την προώθηση των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θέτει υποχρεωτικούς στόχους για το συνολικό μερίδιο των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην κατανάλωση ενέργειας και το μερίδιο των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στις μεταφορές. Θεσπίζει κανόνες σχετικά με τις εγγυήσεις προέλευσης, τις 
διοικητικές διαδικασίες και για τις συνδέσεις με το διασυνδεδεμένο σύστημα ηλεκτρικής 
ενέργειας όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Θεσπίζει κριτήρια 
περιβαλλοντικής βιωσιμότητας για τα βιοκαύσιμα και άλλα βιορευστά.

Η μελλοντική οδηγία αποσκοπεί στη θέσπιση ενός συνολικού δεσμευτικού στόχου 20% ως 
μεριδίου συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην κατανάλωση ενέργειας και 
ενός δεσμευτικού ελάχιστου στόχου 10% για τα βιοκαύσιμα στις μεταφορές, οι οποίοι πρέπει 
να επιτευχθούν από κάθε κράτος μέλος, καθώς και δεσμευτικών εθνικών στόχων έως το 
2020, οι οποίοι θα ευθυγραμμίζονται με τον συνολικό στόχο του 20% για την ΕΕ. 

Εκ των 57 αιτιολογικών σκέψεων, μόνον μία, η αιτιολογική σκέψη (53), παραπέμπει 
συγκεκριμένα στην εσωτερική αγορά: δηλώνει ότι τα άρθρα 15 έως 17 πρέπει να θεωρηθεί 
ότι βασίζονται στο άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, διότι εξασφαλίζουν την ορθή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς εναρμονίζοντας τους όρους βιωσίμου τους οποίους τα βιοκαύσιμα και 
άλλα βιορευστά πρέπει να πληρούν για ορισμένους σκοπούς και διευκολύνοντας ούτως το 
εμπόριο βιοκαυσίμων και βιορευστών τα οποία συμμορφώνονται προς τους εν λόγω όρους 
μεταξύ των κρατών μελών. 

Οι υπόλοιπες αιτιολογικές σκέψεις και το διατακτικό (πλην των τελικών διατάξεων περί 
υποβολής εκθέσεων, παρακολούθησης, τροποποιήσεων και κατάργησης, επιτροπολογίας και 
έναρξης της ισχύος) ασχολούνται με την διατήρηση, την προστασία και τη βελτίωση της 
ποιότητας του περιβάλλοντος και τη συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών 
πόρων κατά την έννοια του άρθρου 174 της Συνθήκης ΕΚ.  Ακόμη και τα άρθρα 15 έως 17, 
τα οποία η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι πρέπει να βασίζονται στο άρθρο 95, ασχολούνται με την 
προστασία του περιβάλλοντος.

Δεδομένων των επικρίσεων που διατυπώνει το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (α) 
ότι ένα γενικό άρθρο της Συνθήκης συνιστά επαρκή νομική βάση, ακόμη και όταν το σχετικό 
μέτρο επιδιώκει επίσης, παρεμπιπτόντως, να επιτύχει έναν στόχο για τον οποίο υπάρχει ένα 
ειδικό άρθρο της Συνθήκης και (β) ότι μόνον οσάκις ένα μέτρο έχει πλείονες συγχρόνους 
στόχους που συνδέονται αδιαρρήκτως μεταξύ τους χωρίς να είναι ένας δευτερεύων και 
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έμμεσος ως προς τους άλλους πρέπει να γίνεται χρήση πολλαπλών νομικών βάσεων, 
θεωρείται ότι το άρθρο 175, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως η 
μόνη νομική βάση.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 27 Ιουνίου 2008 η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε 
ομόφωνα1 να σας συστήσει ως καταλληλότερη νομική βάση το άρθρο 175, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης ΕΚ, δεδομένου ότι δεν υφίσταται καμία ανάγκη παραπομπής στο άρθρο 95.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Giuseppe Gargani

                                               
1 Ήσαν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία οι βουλευτές: 
Giuseppe Gargani (πρόεδρος), Titus Corlăţean (αντιπρόεδρος), Diana Wallis (συντάκτρια γνωμοδότησης), 
Sharon Bowles, Carlo Casini, Monica Frassoni, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Eva 
Lichtenberger, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, József Szájer και Ieke van den 
Burg.
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