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Κύριε Πρόεδρε,

Με επιστολή της 21 Απριλίου 2010, ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να 
εξετάσει, σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 2, του Κανονισμού, την πρόταση να 
στηριχθεί η ανωτέρω πρόταση κανονισμού σε μια τριπλή νομική βάση των άρθρων 114, 192 
και 168 ΣΛΕΕ και όχι σε μια μοναδική βάση του άρθρου 114 ΣΛΕΕ.

Η επιτροπή εξέτασε το εν λόγω ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της στις 17 Μαΐου 2010.

I. Ιστορικό

Η οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση
βιοκτόνων στην αγορά εγκρίθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1998. Η οδηγία αυτή θέσπισε ένα
εναρμονισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για την αδειοδότηση και τη διάθεση στην αγορά
βιοκτόνων, την αμοιβαία αναγνώριση των αδειοδοτήσεων αυτών εντός της ΕΕ και τη
θέσπιση σε επίπεδο ΕΕ ενός θετικού καταλόγου δραστικών ουσιών που μπορεί να 
χρησιμοποιούνται σε βιοκτόνα.
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Το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα βιοκτόνα περιλαμβάνει επίσης μια σειρά εκτελεστικών 
κανονισμών της Επιτροπής και ιδίως τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1451/20071 της Επιτροπής
σχετικά με τη δεύτερη φάση του 10ετούς προγράμματος εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 16, 
παράγραφος 2 της οδηγίας.  

Η έκθεση που υπέβαλε η Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας (COM(2008)620, 
εφεξής "η αναθεώρηση") αποτελεί τη βάση της πρότασης. Σύμφωνα με την αναθεώρηση οι 
τροποποιήσεις της οδηγίας μεταξύ των οποίων η διαδικαστική απλοποίηση της αδειοδότησης 
των προϊόντων, η απλοποίηση και η προσαρμογή του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, η
σταδιακή προσέγγιση των διατάξεων σχετικά με τις απαιτήσεις δεδομένων και την 
απλοποιημένη προστασία των δεδομένων, η βελτίωση των απλουστευθεισών διαδικασιών και 
τα μέτρα για την προώθηση της καινοτομίας θα είχαν ευεργετικά αποτελέσματα όσον αφορά 
τη μείωση του κόστους και της διοικητικής επιβάρυνσης για τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες 
αρχές όσον αφορά τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά.  

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση η πρόταση αποσκοπεί "στην κάλυψη των αδυναμιών του
ρυθμιστικού πλαισίου που εντοπίστηκαν κατά την πρώτη οκταετία της εφαρμογής του, στη
βελτίωση και επικαιροποίηση ορισμένων στοιχείων του συστήματος και στην αποφυγή 
προβλημάτων που αναμένεται να προκύψουν στο μέλλον". Όσον αφορά τον πρωταρχικό
στόχο, η πρόταση αναφέρει στην αιτιολογική σκέψη αριθ. 3 τα εξής: "Σκοπός του παρόντος
κανονισμού είναι η αύξηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των βιοκτόνων στο εσωτερικό της 
Κοινότητας. Για να αρθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα εμπόδια που παρεμβάλλονται στο
εμπόριο των βιοκτόνων εξαιτίας των διαφορετικών επιπέδων προστασίας στα κράτη μέλη, 
...".  

II. Οι προτεινόμενες νομικές βάσεις

Οι νομικές βάσεις της πρότασης κανονισμού έχουν ως εξής:

Άρθρο 114 ΣΛΕΕ

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 εξελίξεις βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Στα πλαίσια των 

                                               
1 ΕΕ L 325, 11.12.2007, σ. 3.
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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.
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Άρθρο 192 ΣΛΕΕ

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 1911.

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,
– 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.

                                               
1 Άρθρο 191
1. Η πολιτική της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος συμβάλλει στην επιδίωξη των ακόλουθων στόχων:
- τη 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, και ιδίως την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος
2. Η πολιτική της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος αποβλέπει σε υψηλό επίπεδο προστασίας και λαμβάνει 
υπόψη την ποικιλομορφία των καταστάσεων στις διάφορες περιοχές της Ένωσης. 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 διαδικασία ελέγχου της Ένωσης.
3. Κατά την εκπόνηση της πολιτικής της στον τομέα του περιβάλλοντος, η Ένωση λαμβάνει υπόψη:
- τα διαθέσιμα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα,
- τις συνθήκες του περιβάλλοντος στις διάφορες περιοχές της Ένωσης,
- τα πλεονεκτήματα και τις επιβαρύνσεις που μπορούν να προκύψουν από τη δράση ή την απουσία δράσης,
- την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ένωσης στο σύνολό της και την ισόρροπη ανάπτυξη των περιοχών 
της.
4. Στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, η Ένωση και τα κράτη μέλη συνεργάζονται με τις τρίτες χώρες 
και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς. Ο τρόπος της συνεργασίας της Ένωσης μπορεί να αποτελεί αντικείμενο 
συμφωνιών μεταξύ της Ένωσης και των ενδιαφερομένων τρίτων μερών.
Το προηγούμενο εδάφιο δεν θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών να διαπραγματεύονται στα πλαίσια διεθνών 
οργανισμών και να συνάπτουν διεθνείς συμφωνίες.
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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. 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.

Άρθρο 168 ΣΛΕΕ

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, 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 
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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 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 αίματος ή την ιατρική χρήση 
τους.

III. Εφαρμοστέο δίκαιο

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου η επιλογή της νομικής βάσης για μια
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κοινοτική πράξη πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικούς παράγοντες επιδεκτικούς δικαστικού
ελέγχου, όπως είναι μεταξύ άλλων ο σκοπός και το περιεχόμενο της πράξης1.

Καταρχήν μια πράξη πρέπει να βασίζεται σε μια μόνο νομική βάση. Εάν από την εξέταση του
σκοπού και του περιεχομένου μιας κοινοτικής πράξης προκύπτει ότι αυτή επιδιώκει μια διπλή 
στόχευση ή έχει μια διπλή συνιστώσα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής διαφορετικών 
νομικών βάσεων και αν η μια εξ αυτών αναγνωρίζεται ως η κύρια ή πρωταρχική στόχευση ή 
συνιστώσα, ενώ η άλλη είναι απλώς δευτερεύουσα, το μέτρο πρέπει να βασίζεται σε μια και 
μόνο νομική βάση, δηλαδή εκείνη που απαιτείται από την κύρια ή πρωταρχική στόχευση ή 
συνιστώσα2.

Μόνον εάν, κατ' εξαίρεση, διαπιστώνεται ότι το μέτρο επιδιώκει ταυτόχρονα διαφόρους
στόχους ή έχει διάφορες συνιστώσες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, χωρίς η
μια να είναι δευτερεύουσα και έμμεση σε σχέση με την άλλη, το μέτρο θα πρέπει να
στηρίζεται σε διάφορες νομικές βάσεις, εφόσον οι διαδικασίες τους είναι συμβατές3.

Η προσφυγή σε μια διπλή νομική βάση δεν είναι δυνατή όταν οι προβλεπόμενες για κάθε 
νομική βάση διαδικασίες είναι ασυμβίβαστες μεταξύ τους4.

IV. Ανάλυση της οδηγίας 98/8/ΕΚ και της πρότασης

Η οδηγία θεσπίζει ένα ρυθμιστικό σύστημα για την αδειοδότηση και την αμοιβαία
αναγνώριση και ένα περιοριστικό κατάλογο εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, το οποίο
αποσκοπεί να ξεπεράσει ενδεχόμενους φραγμούς στην εσωτερική αγορά βιοκτόνων υπό τον
όρο "ενός υψηλού επιπέδου προστασίας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος"5.  

Η πρόταση αποτελεί ουσιαστικά ένα μέτρο εναρμόνισης που αποσκοπεί να απλοποιήσει το
σύστημα της οδηγίας όσον αφορά την αδειοδότηση βιοκτόνων σε ολόκληρη την Ένωση
προκειμένου να διευκολυνθεί η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων και να παγιωθεί η 
εσωτερική αγορά. Αποσκοπεί να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες του ρυθμιστικού πλαισίου που
θεσπίζει η οδηγία και να επικαιροποιήσει τις διαδικασίες αδειοδότησης. Επιπλέον επεκτείνει
το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας προκειμένου να συμπεριλάβει υλικά που ενδέχεται να 
έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και αντικείμενα ή υλικά που έχουν τύχει επεξεργασίας με 
βιοκτόνα. Με τη μετατροπή της οδηγίας σε κανονισμό, η πρόταση αποσκοπεί σε μια
περισσότερο εναρμονισμένη εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου δεδομένου ότι δεν θα
υπάρχει ανάγκη προθεσμίας μεταφοράς ή μέτρων μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία των 
κρατών μελών.

V. Ανάλυση των προταθεισών νομικών βάσεων

Το άρθρο 114 ΣΛΕΕ προβλέπει μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας την έκδοση
μέτρων "που έχουν ως αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς". Το άρθρο αυτό πρέπει να συνδυαστεί με το άρθρο 26 ΣΛΕΕ για την εξασφάλιση της
ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων ως θεμελιώδους αρχής της εγκαθίδρυσης της 
                                               
1 Υπόθεση C-440/05 Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2007, σελ. Ι-9097.
2 Υπόθεση C-91/05 Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2008, σελ. Ι-3651.
3 Υπόθεση C-338/01 Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2004, σελ. Ι-4829.
4 Υπόθεση C-178/03 Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, Συλλογή 2006, σελ. Ι-107.
5 Οδηγία 98/8/ΕΚ, αιτιολογική σκέψη 4.
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εσωτερικής αγοράς. Επιπλέον το άρθρο 114 παράγραφος 3 πρέπει να θεωρηθεί ότι λαμβάνει
ως βάση ένα "υψηλό επίπεδο προστασίας" όσον αφορά τα μέτρα που αφορούν την υγεία, την 
ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των καταναλωτών. Οι
παράγραφοι 4 έως 9 επιτρέπουν στα κράτη μέλη να θεσπίσουν εθνικά μέτρα για να
εισαγάγουν δικαιολογημένες απαγορεύσεις στις εισαγωγές, τις εξαγωγές ή τα εμπορεύματα 
υπό διαμετακόμιση, σύμφωνα με το άρθρο 36 ΣΛΕΕ μετά την έγκριση ενός μέτρου 
εναρμόνισης. Οι παράγραφοι 4 έως 9 συνιστούν συνεπώς μια σημαντική εξειδίκευση του
συνολικού στόχου του άρθρου, προωθώντας την εγκαθίδρυση και την ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.  

Το άρθρο 168 ΣΛΕΕ υπάγεται στον Τίτλο XIV για τη δημόσια υγεία. Αποσκοπεί στη 
διατήρηση ενός "υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου" όσον αφορά τις 
υπηρεσίες υγείας και την πρόληψη των διασυνοριακών απειλών για την υγεία του ανθρώπου. 
Το άρθρο 168, παράγραφος 4, στοιχείο β) θεσπίζει ωστόσο κατά παρέκκλιση "μέτρα στον 
κτηνιατρικό και φυτοϋγειονομικό τομέα με άμεσο στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας" 
με την εφαρμογή της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Ενώ μπορεί να υποστηριχθεί ότι ο 
στόχος της πρότασης που έγκειται στην ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς των βιοκτόνων που 
μπορούν να προστατεύσουν και να διατηρήσουν την πανίδα και τη χλωρίδα αντιστοιχεί στη 
διάταξη αυτή, η πρόταση δεν έχει ως "άμεσο στόχο" την προστασία της δημόσιας υγείας. Ο
άμεσος στόχος της πρότασης, όπως ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 3 έγκειται στην αύξηση 
της ελεύθερης κυκλοφορίας των βιοκτόνων στο εσωτερικό της Κοινότητας. Όπως θα τονιστεί
λεπτομερέστερα στη συνέχεια, η προστασία της δημόσιας υγείας πρέπει να θεωρείται ως 
ένας, αλλά όχι ως ο κύριος ή ως ο δεσπόζων στόχος της πρότασης.  

Το άρθρο 192, παράγραφος 1 ΣΛΕΕ επιτρέπει τη λήψη μέτρων σύμφωνα με τη συνήθη
νομοθετική διαδικασία για την άσκηση σύμφωνα με το άρθρο 191 πολιτικής της Ένωσης, 
όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τη διαφύλαξη, την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος και την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Το άρθρο 192, παράγραφος 2 
επιτρέπει τη λήψη μέτρων σύμφωνα με μια ειδική νομοθετική διαδικασία που αφορά, μεταξύ 
άλλων, μέτρα που επηρεάζουν την ποσοτική διαχείριση των υδάτινων πόρων και της χρήσης 
της γης. Υποστηρίζεται ότι η σημαντικότερη διάταξη όσον αφορά την πρόταση είναι το
άρθρο 192 παράγραφος 1: ειδικότερα η πρόταση αφορά τη διατήρηση και προστασία της
ποιότητας του περιβάλλοντος και την προστασία της υγείας του ανθρώπου που ορίζεται 
ειδικά στη διάταξη αυτή.  

Όπως έχουμε διαπιστώσει η νομολογία καθιστά σαφές ότι όταν οι δυνατές νομικές βάσεις για
μια κοινοτική πράξη είναι περισσότερες από μια, ο γενικός κανόνας είναι ότι πρέπει να
χρησιμοποιείται η βάση που ανταποκρίνεται στον κύριο ή τον καθοριστικό στόχο της πράξης, 
εκτός εάν κατ' εξαίρεση οι σκοποί της πράξης είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους χωρίς
ο ένας εξ αυτών να είναι δευτερεύων σε σχέση με τον άλλον και οι διαδικασίες των 
αντίστοιχων νομικών βάσεων είναι συμβατές μεταξύ τους.

Είναι σαφές ότι οι νομικές βάσεις που έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων είναι διαδικαστικά συμβατές. Εκείνα τα μέρη
των προτεινόμενων άρθρων που προβλέπουν ειδική νομοθετική διαδικασία δεν
ανταποκρίνονται στο πεδίο εφαρμογής και το σκοπό της πρότασης, ενώ για τα κύρια μέρη
κάθε προτεινόμενης νομικής βάσης που όντως ανταποκρίνονται στο πεδίο εφαρμογής και το 
στόχο της πρότασης εφαρμόζεται η συνήθης νομοθετική διαδικασία. Πρέπει συνεπώς να
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εξεταστεί κατά πόσο οι σκοποί της πρότασης μπορεί να θεωρηθούν ως άρρηκτα
συνδεδεμένοι μεταξύ τους χωρίς ο ένας εξ αυτών να είναι δευτερεύων σε σχέση με τους 
άλλους: εάν αυτό ισχύει, τότε μια πολλαπλή νομική βάση μπορεί να είναι δυνατή.

Προηγουμένως τονίστηκε ότι ο στόχος της διατήρησης της εσωτερικής αγοράς με την
προώθηση του εμπορίου βιοκτόνων μεταξύ των κρατών μελών αποτελεί τον δεσπόζοντα ή
τον κύριο στόχο της πρότασης, ενώ η προστασία του περιβάλλοντος και της ζωής των 
ανθρώπων και των ζώων αποτελεί δευτερεύοντα στόχο. Είναι διαφωτιστική η σύγκριση της
πρότασης με παρεμφερή πρόσφατη νομοθεσία στον τομέα αυτό όπως ο κανονισμός REACH
για τις χημικές ουσίες (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006) ο οποίος σύμφωνα με την
αιτιολογική έκθεση της πρότασης ελήφθη υπόψη στην κατάρτιση της πρότασης. Ο
κανονισμός REACH που επίσης βασίστηκε στο άρθρο 114 ΣΛΕΕ ορίζει ρητώς στο άρθρο 1 
ότι ο στόχος του συνίσταται στην εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας 
του ανθρώπου και του περιβάλλοντος καθώς και στην ελεύθερη κυκλοφορία δραστικών 
ουσιών στην εσωτερική αγορά. Αντιθέτως η πρόταση αναγνωρίζει ότι τα βιοκτόνα "ενδέχεται 
να εγκυμονούν κινδύνους" για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον, διατηρεί συγχρόνως 
ως ρητώς διακηρυγμένο στόχο τη βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των βιοκτόνων στην 
εσωτερική αγορά. Όσον αφορά τις ειδικές αναφορές στο επίπεδο προστασία στην πρόταση, ο
κανονισμός REACH έχει ενσωματώσει στο άρθρο 3 την αρχή της προφύλαξης η οποία ορίζει
ότι όταν υφίστανται εύλογοι λόγοι ανησυχίας ότι ένα μέτρο αποτελεί δυνητικά σοβαρή
απειλή για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών που είναι
ασυμβίβαστη με το υψηλό επίπεδο προστασίας στο οποίο είναι προσηλωμένη η ΕΕ, μπορεί 
να ληφθούν ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής για όσο διάστημα 
υφίσταται ένας εξαιρετικά υψηλός κίνδυνος για την κοινωνία. Ενώ σύμφωνα με την
αιτιολογική σκέψη 10 στο προοίμιο δεν πρέπει να εγκρίνεται η χρήση των δραστικών ουσιών 
με τα χειρότερα χαρακτηριστικά κινδύνου "για να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου" δεν γίνεται μνεία στην ίδια την αρχή της 
προφύλαξης, τόσο στο προοίμιο όσο και στις διατάξεις της πρότασης.

Από την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας ώστε να συμπεριληφθούν στον
κανονισμό συσκευές που παράγουν βιοκτόνα και υλικά που περιέχουν βιοκτόνα τα οποία
μπορεί να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και αντικείμενα που έχουν τύχει επεξεργασίας με
βιοκτόνα όπως τα έπιπλα καθώς επίσης και η σταδιακή κατάργηση προϊόντων που περιέχουν
επικίνδυνες καρκινογόνες ουσίες, προκύπτει ότι η πρόταση αποσκοπεί επίσης στην επίτευξη 
μιας ιδανικής ισορροπίας μεταξύ των πλεονεκτημάτων και των κινδύνων που απορρέουν από 
το εμπόριο βιοκτόνων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αιτιολογική σκέψη 1 στο 
προοίμιο της πρότασης ορίζει τα εξής:

"Τα βιοκτόνα είναι αναγκαία για την καταπολέμηση οργανισμών επιβλαβών για την υγεία 
των ανθρώπων ή των ζώων καθώς και οργανισμών που προκαλούν ζημίες σε φυσικά ή 
μεταποιημένα προϊόντα. Ωστόσο, τα βιοκτόνα ενδέχεται να εγκυμονούν κινδύνους για τον
άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον, λόγω των εγγενών ιδιοτήτων τους και του τρόπου
χρήσης τους".

Αυτό καταδεικνύει την επίγνωση της σύγκρουσης που υπάρχει μεταξύ του οφέλους από την
προώθηση του εμπορίου βιοκτόνων και των κινδύνων που απορρέουν από την ευρύτερη
διάδοση των προϊόντων αυτών και συνεπώς από την αύξηση του ενδεχόμενου επαφής με 
ανθρώπους, ζώα και το περιβάλλον. Υποστηρίζεται ωστόσο ότι από τις αναφορές της
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πρότασης σε ολόκληρο το προοίμιο ότι ο στόχος της έγκειται στην προώθηση της ελεύθερης
κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και της εσωτερικής αγοράς προκύπτει ότι οι κίνδυνοι από 
την ευρύτερη διάθεση βιοκτόνων εκτιμώνται ως αναπόσπαστο μέρος των μέτρων που 
χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του στόχου της πρότασης. Η προστασία αποτελεί
συνεπώς βασικό στόχο της πρότασης χωρίς ωστόσο να μπορεί να υποστηριχθεί ότι αποτελεί 
τον δεσπόζοντα ή τον κύριο στόχο της.

Το επιχείρημα αυτό στηρίζεται και σε άλλα βασικά στοιχεία της πρότασης. Υπάρχει μια
προφανής άρνηση να εγκρίνεται η χρήση "των δραστικών ουσιών με τα χειρότερα 
χαρακτηριστικά κινδύνου" στην αιτιολογική σκέψη 10 του προοιμίου, γεγονός που 
υποδηλώνει μια ισχυρή προσήλωση στην προστασία της ζωής των ανθρώπων, των ζώων και 
των φυτών. Το στόχο αυτό αμβλύνουν ωστόσο οι σχετικά ασαφείς εξαιρέσεις όπως:

i. η έγκριση δραστικών ουσιών "στις περιπτώσεις που η έκθεση του ανθρώπου στην
ουσία είναι αμελητέα ή η ουσία είναι απαραίτητη για λόγους δημόσιας υγείας" 
(αιτιολογική σκέψη 11).

ii. σύμφωνα με το άρθρο 5, σχετικά με τα κριτήρια εξαίρεσης, επιτρέπεται η έγκριση
δραστικών ουσιών που δεν ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις του άρθρου 16 
παράγραφος 1 της πρότασης (όπως να μην έχουν "μη αποδεκτές επιδράσεις" στην 
υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών) εφόσον αποδεικνύεται ότι η μη 
καταχώρηση της δραστικής ουσίας θα είχε "δυσανάλογα αρνητικές επιπτώσεις σε 
σύγκριση με τον κίνδυνο που συνεπάγεται η χρήση της ουσίας για την υγεία του 
ανθρώπου ή για το περιβάλλον" (άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο γ)).  

iii. η απαίτηση μιας εις βάθος αξιολόγησης μιας αίτησης για την ανανέωση της
έγκρισης μιας δραστικής ουσίας υφίσταται μόνον όταν η αρμόδια αρχή που ήταν
αρμόδια για την αρχική αξιολόγηση αποφασίζει να διεξάγει η ίδια την αξιολόγηση. 
Αυτό συνεπάγεται ότι οι ανανεώσεις τυγχάνουν ενός υποδεέστερου επιπέδου
προστασίας απ' ό,τι η αρχική αδειοδότηση.

Αντιθέτως, τα βασικά στοιχεία της πρότασης αποσκοπούν να διευκολύνουν την ελεύθερη
κυκλοφορία των βιοκτόνων στο εσωτερικό της Κοινότητας. Η πρόταση εστιάζεται στα
ακόλουθα μέτρα:

- κατάργηση των απλοποιημένων διαδικασιών για την αξιολόγηση των
δραστικών ουσιών, ιδίως όσον αφορά ουσίες χαμηλού κινδύνου·

- απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης για βιοκτόνα, 
συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης ενός συγκεντρωτικού συστήματος
αδειοδότησης, στο πλαίσιο του οποίου η Ευρωπαϊκή Αρχή Χημικών Ουσιών
θα είναι αρμόδια για την διεξαγωγή των τεχνικών και επιστημονικών 
καθηκόντων και την εναρμόνιση των διαδικασιών για την αμοιβαία 
αναγνώριση των αδειοδοτήσεων·

- θέσπιση ειδικών διατάξεων για το παράλληλο εμπόριο προκειμένου να
ελαχιστοποιηθεί η διοικητική επιβάρυνση στο διασυνοριακό εμπόριο 
βιοκτόνων.
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Όλα τα παραπάνω μέτρα αποσκοπούν στην απλοποίηση και εναρμόνιση των διοικητικών
διαδικασιών στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης, οι οποίες θα διευκολύνουν το 
διασυνοριακό εμπόριο βιοκτόνων.

Εξάλλου, στην παράγραφο 3.3 της αιτιολογικής έκθεσης που αφορά την αρχή της
επικουρικότητας, η λήψη μέτρων στον τομέα αυτό από την ΕΕ αιτιολογείται με την ανάγκη
εναρμόνισης προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα δυνητικά "εμπόδια στις συναλλαγές 
βιοκτόνων" που απορρέουν από τα διαφορετικά επίπεδα προστασίας στα επιμέρους κράτη 
μέλη. Ο χαρακτηρισμός των επιπέδων προστασίας ως δυνητικά "εμπόδια στις συναλλαγές" 
ακόμη και όταν το επίπεδο προστασίας σε ένα άλλο κράτος μέλος μπορεί να είναι υψηλότερο
από το προβλεπόμενο σήμερα στην οδηγία φανερώνει ότι η διευκόλυνση των συναλλαγών 
αποτελεί τον κυρίαρχο στόχο της πρότασης αυτής.

Μετά τη διαπίστωση ότι η πρόταση έχει ένα κυρίαρχο στόχο και ότι συνεπώς σύμφωνα με τη
νομολογία πρέπει να υφίσταται μια και όχι περισσότερες νομικές βάσεις είναι απαραίτητο να
οριστεί ποια εκ των τριών προταθεισών νομικών βάσεων είναι κατάλληλη. Από μια ακόμη
σύγκριση με τον κανονισμό REACH προκύπτει ότι η πράξη αυτή βασίζεται στο άρθρο 114 
ΣΛΕΕ αλλά αποδίδει σαφώς μεγαλύτερη σημασία στην προστασία της ζωής των ανθρώπων, 
των ζώων και των φυτών απ' ό,τι η πρόταση. Τόσο το άρθρο 192 όσο και το άρθρο 168 που
αποσκοπούν πρωτίστως στην προστασία της ζωής των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών 
δε χρησιμοποιούνται ως νομική βάση στον κανονισμό REACH. Θα ήταν συνεπώς λογικό η
πρόταση που αποδίδει πολύ μεγαλύτερη σημασία στην ελεύθερη κυκλοφορία των
εμπορευμάτων στο εσωτερικό της Ένωση και πολύ λιγότερη σημασία στην προστασία, να
έχει ως νομική βάση το άρθρο 114 ΣΛΕΕ.

Η νομική βάση του άρθρου 168 ΣΛΕΕ δεν θα ήταν επαρκής δεδομένου ότι η πρόταση δεν
πληροί τα κριτήρια του άρθρου 168, παράγραφος 4, στοιχείο β), σύμφωνα με το οποίο η 
προστασία της υγείας του ανθρώπου αποτελεί τον "άμεσο στόχο".

Η εφαρμογή του άρθρου 192 είναι ίσως περισσότερο ενδεδειγμένη. Ωστόσο, η ασυμβατότητα
του άρθρου 192 και της πρότασης προκύπτει σαφώς από την απουσία συνοχής μεταξύ του 
κυρίαρχου στόχου της πρότασης που έγκειται στη διευκόλυνση της εγκαθίδρυσης της 
εσωτερικής αγοράς και του υπέρτερου σκοπού του άρθρου 192 που συνίσταται στην 
προστασία. Επιπλέον, το άρθρο 191 ΣΛΕΕ απαιτεί η πολιτική της Ένωσης στον τομέα αυτό
να βασίζεται στην αρχή της πρόληψης· η αρχή αυτή δεν εμφανίζεται ωστόσο στην πρόταση. 
Το άρθρο 114 προβλέπει επαρκές επίπεδο προστασίας όπως και η πρόταση – το "υψηλό
επίπεδο προστασίας" στο άρθρο 114, παράγραφος 3 αντιστοιχεί στο "υψηλό επίπεδο 
προστασίας" στην αιτιολογική σκέψη 10 του προοιμίου και στην αιτιολογική έκθεση: "Με 
την παρούσα πρόταση επιδιώκεται να βελτιωθεί το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, χωρίς να 
θίγεται το υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου και 
των ζώων". Το άρθρο 114 ΣΛΕΕ αποτελεί συνεπώς την καταλληλότερη νομική βάση από τη 
σκοπιά της προστασίας.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς αποτελεί τον
κυρίαρχο στόχο της πρότασης ενώ η προστασία αποτελεί παρεμπίπτοντα ή δευτερεύοντα
στόχο και ότι οι δύο αυτοί στόχοι δεν είναι "άρρηκτα συνδεδεμένοι" και ισότιμοι δεν
ενδείκνυται στο πλαίσιο της νομολογίας στον τομέα αυτό1 η χρήση μιας διπλής νομικής
                                               
1 Υπόθεση C-338/01 Επιτροπή κατά Συμβουλίου (2004).
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βάσης . Πράγματι, πρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η νομική βάση που
ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο τρόπο στον κυρίαρχο στόχο της πρότασης, δηλαδή το
άρθρο 114 ΣΛΕΕ, πρέπει να αποτελέσει την αποκλειστική νομική βάση της πρότασης1.

V. Συμπεράσματα και σύσταση

Κατά τη συνεδρίασή της στις 17 Μαΐου 2010, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε, 
ομόφωνα2, να σας συστήσει ότι το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αποτελεί την αποκλειστική νομική βάση της υπό εξέταση 
πρότασης κανονισμού.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Υπόθεση C-91/05 Επιτροπή κατά Συμβουλίου (2008).
2 Ήταν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές Luigi Berlinguer (πρόεδρος), Raffaele Baldassarre 
(αντιπρόεδρος), Evelyn Regner (αντιπρόεδρος), Sebastian Valentin Bodu (αντιπρόεδρος), Kurt Lechner 
(συντάκτης γνωμοδότησης), Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Eva Lichtenberger, Antonio 
Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Cecilia Wikström και Tadeusz Zwiefka.


