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Θέμα: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη (COM(2008)414).

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε,

Με επιστολή του στις 29 Ιανουαρίου 2009, ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ζήτησε από την επιτροπή μας να 
γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού, σχετικά με τη νομική βάση της 
ανωτέρω πρότασης.

Η επιτροπή εξέτασε το ως άνω θέμα στη συνεδρίασή της στις 12 Φεβρουαρίου 2009.

Υπεβλήθησαν τροπολογίες στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για αλλαγή της νομικής βάσης από 
το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ στο άρθρο 152· τα άρθρα 16 και 152· τα άρθρα 42, 152 και 
308· τα άρθρα 137 και 152, ή τα άρθρα 95 και 152.

Το ερώτημα αυτό μπορεί να αναλυθεί ως εξής, αρχής γενομένης από τις αρχές που 
περιγράφονται στη νομολογία του Δικαστηρίου.

Όπως γνωρίζουμε, κάθε κοινοτική νομοθετική πράξη πρέπει να έχει νομική βάση που να 
καθορίζει τις αρμοδιότητες που παραχωρούνται στην Κοινότητα και αναφέρουν τη μορφή 
δράσης που μπορεί να υιοθετηθεί και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την 
έγκρισή της.
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Στην υπ’ αριθ. 2/00 γνωμοδότησή του της 6ης Δεκεμβρίου 20011 σχετικά με την επιλογή της 
νομικής βάσης για τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας (συγκεκριμένα το Πρωτόκολλο της 
Καρθαγένης), το Δικαστήριο αποσαφήνισε το θέμα ως εξής:

«Συναφώς, επισημαίνεται ότι η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσεως ενέχει σπουδαιότητα 
συνταγματικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, εφόσον η Κοινότητα διαθέτει μόνο κατά 
παραχώρηση αρμοδιότητες, πρέπει να συνδέσει το πρωτόκολλο με διάταξη της Συνθήκης η 
οποία την εξουσιοδοτεί να εγκρίνει τέτοια πράξη. Η προσφυγή σε εσφαλμένη νομική βάση 
μπορεί συνεπώς να καταστήσει ανίσχυρη την ίδια την πράξη περί συνάψεως του πρωτοκόλλου 
και, επομένως, να καταστήσει πλημμελή τη συναίνεση της Κοινότητας να δεσμεύεται από τη 
συμφωνία, τη σύναψη της οποίας προσυπέγραψε. Αυτό ισχύει ιδίως όταν η Συνθήκη δεν 
παρέχει στην Κοινότητα επαρκή αρμοδιότητα να κυρώσει τη συμφωνία στο σύνολό της, πράγμα 
που σημαίνει ότι πρέπει να εξεταστεί η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ της Κοινότητας και 
των κρατών μελών για τη σύναψη της σκοπούμενης συμφωνίας με τρίτες χώρες, ή ακόμη όταν η 
προσήκουσα νομική βάση της εν λόγω πράξεως περί συνάψεως προβλέπει νομοθετική 
διαδικασία διαφορετική από εκείνη που ακολούθησαν πράγματι τα κοινοτικά όργανα».
(οι υπογραμμίσεις προσετέθησαν)

Αφενός λοιπόν το Δικαστήριο επισημαίνει τη «σπουδαιότητα συνταγματικού χαρακτήρα» της 
επιλογής της νομικής βάσης, δεδομένου ότι η Κοινότητα δεν αποτελεί έννομη τάξη με 
γενικούς σκοπούς, αλλά διέπεται από την αρχή της εκχώρησης εξουσιών. Αφετέρου, το 
Δικαστήριο προσπαθεί να εστιάσει στο πρόβλημα ότι δεν υπάρχει νομική βάση ικανή να 
καλύψει την κοινοτική δράση (όταν δεν υπάρχει «επαρκής αρμοδιότητα») ή όταν η αλλαγή 
της νομικής βάσης οδηγεί σε αλλαγή της διαδικασίας έγκρισης. Εύγλωττο παράδειγμα 
αποτελεί η γνωμοδότηση του γενικού εισαγγελέα κ. Jacobs στις 15 Νοεμβρίου 2001 στην 
υπόθεση C-314/99 Κάτω Χώρες κατά Επιτροπής2, όπου αλλαγή της νομικής βάσης θα 
συνεπαγόταν ότι η πράξη θα έπρεπε να είχε εγκριθεί με διαφορετική διαδικασία από αυτή με 
βάση την οποία τελικά εγκρίθηκε.

Στην περίπτωση αυτή, όπως επεσήμανε και η Νομική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου στην
υπόθεση British American Tobacco3, το σφάλμα όσον αφορά την επιλογή της νομικής βάσης 
δεν αποτελεί απλώς τυπικό ελάττωμα όταν έχει ως αποτέλεσμα παρατυπία όσον αφορά τη
διαδικασία που εφαρμόζεται για την έγκριση της πράξης και μπορεί να οδηγήσει στην 
                                               
1[2001] Συλλ. I-9713. 
Απευθείας σύνδεση: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&newform=newform&jurcdj=jurcdj&docav=docav&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=doc
noj&docnoor=docnoor&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&a
ffclose=affclose&numaff=2%2F00&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel
=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Submit
2 [2002] Συλλ. I-05521.
Απευθείας σύνδεση: http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=353903:cs&lang=it&list=449394:cs,335881:cs,250906:cs,353903:cs,250621:cs,25
0591:cs,250603:cs,242077:cs,242014:cs,234659:cs,&pos=4&page=1&nbl=26&pgs=10&hwords=base%20giuri
dica~&checktexte=checkbox&visu=#texte

3 Υπόθεση C-491/2001  Η Βασίλισσα και Υφυπουργός Υγείας, ex parte British American Tobacco (Investments) 
Ltd και Imperial Tobacco Ltd  [2002] Συλλ. I-11453. 
Απευθείας σύνδεση:
http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=264374:cs&lang=it&list=405672:cs,287495:cs,264374:cs,132861:cs,&pos=3&pag
e=1&nbl=4&pgs=10&hwords=british%20american%20tobacco~&checktexte=checkbox&visu=#texte
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ακύρωσή της, καθόσον αποτελεί μέρος της ουσίας, καθιστώντας την παράνομη.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, η επιλογή της νομικής βάσης δεν είναι υποκειμενική αλλά 
«πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικούς παράγοντες που να υπόκεινται σε νομική 
αναθεώρηση»1, όπως ο σκοπός και το περιεχόμενο του εν λόγω μέτρου2. Επιπλέον, 
καθοριστικός παράγων πρέπει να είναι ο βασικός σκοπός του μέτρου.3

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, ένα γενικό άρθρο της Συνθήκης αποτελεί 
επαρκή νομική βάση ακόμη και στην περίπτωση που το εν λόγω μέτρο αποσκοπεί, 
δευτερευόντως, στην επίτευξη του στόχου που καλύπτεται από συγκεκριμένο άρθρο της 
Συνθήκης4.

Ωστόσο, αν υιοθετηθεί η άποψη ότι οι δύο στόχοι συνδέονται ακατάλυτα μεταξύ τους χωρίς ο 
ένας να είναι δευτερεύων και έμμεσος σε σχέση με τους άλλους, ενδεχομένως να θεωρηθεί 
ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν δύο νομικές βάσεις5. 

Εν κατακλείδι, το Δικαστήριο προτιμά την ενιαία νομική βάση, εκτός απ' την περίπτωση που 
ένα συγκεκριμένο μέσο έχει δύο ισότιμους σκοπούς.

Στην περίπτωση αυτή, η νομική βάση που επέλεξε η Επιτροπή είναι το άρθρο 95 της 
Συνθήκης ΕΚ6.

                                               
1 Υπόθεση 45/86, Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1987] Συλλ. 1439, παράγραφος 5.
2 Υπόθεση C-300/89, Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1991] Συλλ. I-287, παράγραφος 10.
3 Υπόθεση C-377/98, Κάτω Χώρες κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου [2001] Συλλ. I-7079, 
παράγραφος 27.
4 Υπόθεση C-377/98 Κάτω Χώρες κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου [2001] Συλλ. I-7079, 
παράγραφοι 27-28· Υπόθεση C-491/01 British American Tobacco (Investments) και Imperial Tobacco [2002] 
ECR I-11453, παράγραφος 93-94.
5 Υπόθεση C-165/87 Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1988] ECR 5545, παράγραφος 11.
6 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.

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 
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Η Επιτροπή αιτιολογεί την επιλογή της νομικής βάσης σε λεπτομερή αιτιολόγηση για τις 
γενικές νομικές πτυχές της πρότασης. Στόχος της είναι η θέσπιση ενός γενικού πλαισίου 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης που συνίσταται (α) σε κοινές αρχές για όλα τα 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στην ΕΕ, (β) σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, και (γ) σε μορφές ευρωπαϊκής συνεργασίας στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Σε τελική ανάλυση, στόχος είναι «να θεσπιστεί ένα 
γενικό πλαίσιο για την παροχή ασφαλούς, υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικής 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εξασφαλιστεί η 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών υγείας και υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, με 
πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών σε θέματα οργάνωσης και παροχής των 
υπηρεσιών υγείας και της ιατρικής φροντίδας».

Όσον αφορά τη νομική βάση υπεβλήθησαν διάφορες τροπολογίες. Απομένει τώρα να τις 
εξετάσουμε.

Πρώτο και κυριότερο, πρέπει να εξετάσουμε το άρθρο 152, το οποίο προτάθηκε είτε μόνο του 
είτε σε συνδυασμό με άλλα άρθρα.

(α) Το άρθρο 1521 ως μοναδική νομική βάση:

                                                                                                                                                  
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 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. (emphasis supplied)
1 Το άρθρο 152 αναφέρει τα εξής:

1. Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των πολιτικών και δράσεων της Κοινότητας, εξασφαλίζεται 
υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου. 



AL\768989EL.doc 5/11 PE420.157v01-00

EL

Μολονότι το άρθρο αυτό αναφέρεται στη δημόσια υγεία, το πεδίο αναφοράς των μέτρων που 
μπορούν να εγκριθούν με βάση αυτό είναι περιορισμένο. Ενώ η παράγραφος 1 παρέχει στην 
Κοινότητα αρμοδιότητα να αναλάβει δράση «που αποβλέπει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας 
καθώς και στην πρόληψη της ανθρώπινης ασθενείας σε όλες τις μορφές της και στην αποτροπή 
των πηγών κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία», η αρμοδιότητα αυτή αναφέρεται σαφώς ως 
συμπληρωματική των εθνικών πολιτικών. Χαρακτηρίζεται με την εξής διατύπωση: «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 την διαπαιδαγώγηση στον τομέα της υγείας. Η Κοινότητα 
συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών για τη μείωση της βλάβης που προκαλούν στην υγεία 
τα ναρκωτικά, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης και της πρόληψης». Η παράγραφος 2 
του άρθρου 152 αναφέρεται στη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στους τομείς αυτούς 
και στηρίζει τη δράση και τον συντονισμό με τις εθνικές πολιτικές και προγράμματα, ενώ η 
                                                                                                                                                  

Η δράση της Κοινότητας, η οποία συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές, αποβλέπει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας 
καθώς και στην πρόληψη της ανθρώπινης ασθενείας σε όλες τις μορφές της και στην αποτροπή των πηγών 
κινδύνου για την ανθρώπινη 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 την διαπαιδαγώγηση στον τομέα της υγείας.

Η Κοινότητα 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 Κοινότητα ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών στους τομείς που αναφέρει το παρόν άρθρο και, 
εν ανάγκη, στηρίζει τη δράση τους.

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.

3. Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη ευνοούν τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες και τους αρμόδιους διεθνείς 
οργανισμούς σε θέματα δημόσιας υγείας.

4. Το Συμβούλιο, ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 και μετά από διαβούλευση με την 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων 
του παρόντος άρθρου, θεσπίζοντας:

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) κατά παρέκκλιση από το άρθρο 37, μέτρα στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονομικό τομέα με άμεσο στόχο την 
προστασία της δημόσιας υγείας,

γ) μέτρα ενθάρρυνσης της προστασίας και της βελτίωσης της υγείας του ανθρώπου, εκτός οιασδήποτε εναρμόνισης 
των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών.

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής, διατυπώνει επίσης 
συστάσεις για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

5. Η δράση της Κοινότητας στον τομέα της δημόσιας υγείας αναπτύσσεται χωρίς να θίγονται στο παραμικρό οι 
αρμοδιότητες των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την οργάνωση και την παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών και 
της ιατρικής περίθαλψης. Ειδικότερα, τα μέτρα περί των οποίων η παράγραφος 4 στοιχείο α), δεν θίγουν τις 
εθνικές διατάξεις περί δωρεάς ή ιατρικής χρήσεως οργάνων και αίματος.
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παράγραφος 3 του άρθρου 152 αναφέρεται στην ενίσχυση της συνεργασίας με τρίτες χώρες 
και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς σε θέματα δημόσιας υγείας.

Μοναδική νομοθετική αρμοδιότητα που εμπίπτει στη διαδικασία της συναπόφασης είναι αυτή 
που προβλέπεται στο άρθρο 152, παράγραφος 4, που προβλέπει ότι για να συμβάλει στην 
επίτευξη των στόχων που της έχουν ανατεθεί, μπορεί να θεσπίσει μέτρα με υψηλές 
προδιαγραφές όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια των οργάνων και ουσιών 
ανθρώπινης προέλευσης, του αίματος και των παραγώγων του, και στον κτηνιατρικό και 
φυτοϋγειονομικό τομέα με άμεσο στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, μέτρα ενθάρρυνσης 
της προστασίας και της βελτίωσης της υγείας του ανθρώπου, εκτός οιασδήποτε εναρμόνισης 
των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών. Επιπλέον, αναφέρει ότι το
Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει συστάσεις.

Μεταξύ των τυπικών μέτρων που εγκρίθηκαν τα τελευταία χρόνια με χρήση του άρθρου 152 
ως νομική βάση, περιλαμβάνονται και η θέσπιση κανόνων υγιεινής για τα ζωικά υποπροϊόντα 
που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (COD/2008/0110)· τη διάθεση στην 
αγορά και τη χρήση ζωοτροφών (COD/2008/0050)· την απαγόρευση της χρησιμοποίησης 
ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστικών ουσιών 
στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους (COD/2007/012)· τη θέσπιση κοινοτικών 
διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών 
στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (COD/2007/0064), για να αναφερθούν ορισμένα τυπικά 
παραδείγματα.

Σκοπός της προτεινόμενης οδηγίας για τα δικαιώματα των ασθενών είναι η θέσπιση ενός 
γενικού νομοθετικού πλαισίου για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και δεν αφορά 
παρά ελάχιστα τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, την πρόληψη των ανθρώπινων ασθενειών 
και νοσημάτων και την αποτροπή των πηγών κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, και 
αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να οργανωθεί και να λειτουργεί η διασυνοριακή 
υγειονομική περίθαλψη. Συνεπώς, το άρθρο 152 επ’ ουδενί μπορεί να θεωρηθεί ως μοναδική 
νομική βάση. Η ασυμβατότητα των θεμάτων στα οποία αναφέρεται η προτεινόμενη οδηγία με 
το άρθρο 152 αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι το άρθρο αποκλείει κάθε 
είδους εναρμόνιση της νομοθεσίας και των κανονισμών των κρατών μελών όσον αφορά 
μέτρα παροχής κινήτρων για την προστασία και τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας, η 
μοναδική πτυχή που συνδέεται με το άρθρο 152, έστω και εξαιρετικά αδύναμη με το σκοπό 
της πρότασης της Επιτροπής.

Το ζήτημα είναι κατά πόσον η έγκριση τροπολογιών στην Επιτροπή Περιβάλλοντος πρέπει 
να είναι τέτοια που να μετατοπίζει το κέντρο βάρους της προτεινόμενης οδηγίας στον βαθμό 
που να υποδηλώνει αλλαγή της νομικής βάσης αποκλειστικά στο άρθρο 152. Μολονότι δεν 
είναι δυνατόν να προβλεφθεί ποιες από τις πάνω από 300 τροπολογίες που υποβλήθηκαν 
στην εν λόγω επιτροπή θα εγκριθούν, θεωρείται ότι καμία από αυτές δεν θα έχει αυτό το 
αποτέλεσμα.

Συνεπώς, το άρθρο 152 πρέπει να αποκλειστεί ως μοναδική νομική βάση.

(β) Συνδυασμός νομικών βάσεων

Το άρθρο 95 με το άρθρο 152
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Μολονότι διαπιστώθηκε ότι μεταξύ της πρότασης οδηγίας και της νομοθετικής αρμοδιότητας 
μου εκχωρείται με βάση το άρθρο 152 η σύνδεση είναι ασήμαντη έως μηδενική (δράση για τη
«βελτίωση της δημόσιας υγείας καθώς και στην πρόληψη της ανθρώπινης ασθενείας σε όλες τις
μορφές της και στην αποτροπή των πηγών κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία», δεν μπορούμε
να υποστηρίξουμε ότι το προτεινόμενο μέσο έχει δύο σκοπούς που συνδέονται ακατάλυτα 
μεταξύ τους, χωρίς ο ένας να είναι δευτερεύων και έμμεσος σε σχέση με τους άλλους. Πρέπει 
ωστόσο να επισημάνουμε ότι η ανάλυση αυτή βασίζεται στην πρόταση της Επιτροπής. 
Περαιτέρω ανάλυση της νομικής βάσης θα μπορούσε να κριθεί σκόπιμη σε περίπτωση που 
εγκριθούν στην ψηφοφορία της επιτροπής τροπολογίες που τροποποιούν σημαντικά τον 
σκοπό και το περιεχόμενο της πρότασης.

Κατά συνέπεια, εκτιμάται ότι μπορεί να αποκλειστεί ως νομική βάση το άρθρο 95 σε συνδυασμό 
με το άρθρο 152.

Το άρθρο 152 με το άρθρο 161

Το άρθρο 16 δεν θεμελιώνει αρμοδιότητα. Είναι απλώς δηλωτικό και ερμηνευτικό. Κατά 
συνέπεια, αν - όπως έχει ήδη υποστηριχθεί - το άρθρο 152 δεν μπορεί να λειτουργήσει από 
μόνο του ως νομική βάση, η προσθήκη του άρθρου 16 δεν σώζει την κατάσταση.

Κατά συνέπεια, αποκλείεται ως νομική βάση ο συνδυασμός του άρθρου 152 με το άρθρο 16.

Τα άρθρα 42, 152 και 308

Όσον αφορά το άρθρο 422 η κοινότοπη νομολογία είναι ότι η επιλογή της νομικής βάσης 
πρέπει να καθορίζεται από αντικειμενικούς παράγοντες που μπορούν να υπόκεινται σε έλεγχο 
νομιμότητας3, όπως ο σκοπός και το περιεχόμενο του σχετικού μέτρου4. Επιπλέον, 
καθοριστικός παράγων πρέπει να είναι ο κύριος στόχος του μέτρου5.

Είναι προφανές ότι το κέντρο βάρους της πρότασης δεν είναι η κοινωνική ασφάλιση των 
                                               
1 Το άρθρο 16 της Συνθήκης ΕΚ αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 16
Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 73, 86 και 87, και ενόψει της θέσης που κατέχουν οι υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια των κοινών αξιών της Ένωσης καθώς και της συμβολής τους στην 
προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη, εντός των πλαισίων των 
αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους, και εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας Συνθήκης, μεριμνούν ούτως ώστε 
οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν βάσει αρχών και προϋποθέσεων οι οποίες να επιτρέπουν την εκπλήρωση του 
σκοπού τους.
2 Άρθρο 42
Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 251, λαμβάνει στον τομέα της κοινωνικής ασφαλίσεως 
τα αναγκαία μέτρα για την εγκαθίδρυση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, ιδίως με τη θέσπιση ενός 
συστήματος που να εξασφαλίζει στους διακινουμένους εργαζομένους και στους εξ αυτών έλκοντες δικαιώματα:
α) το συνυπολογισμό όλων των περιόδων που λαμβάνονται υπόψη από τις διάφορες εθνικές νομοθεσίες, για την 
κτήση και τη διατήρηση του δικαιώματος προς λήψη παροχής όπως και για τον υπολογισμό του ύψους αυτής,
β) την καταβολή των παροχών στα πρόσωπα που κατοικούν στις επικράτειες των κρατών μελών.
Το Συμβούλιο αποφασίζει με ομοφωνία καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας του άρθρου 251
3 Υπόθεση 45/86, Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1987] Συλλ.1439, παράγραφος 5.
4 Υπόθεση C-300/89, Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1991] Συλλ. I-287, παράγραφος 10, και Υπόθεση C-42/97, 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου [1999] Συλλ. I-869, παράγραφος 36.
5 Υπόθεση C-377/98, Κάτω Χώρες κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου [2001] Συλλ. I-7079, 
παράγραφος 27.
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διακινούμενων εργαζομένων και η αιτιολογική έκθεση είναι απολύτως σαφής ότι ο 
μηχανισμός που προβλέπεται εν προκειμένω είναι εναλλακτικός του μηχανισμού που 
προβλέπει για τους διακινούμενους εργαζόμενους ο κανονισμός αριθ. 1408/711. Οι ασθενείς 
στους οποίους παρέχεται διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη με βάση την προτεινόμενη 
οδηγία θα αποζημιώνονται από τα εθνικά συστήματα υγείας, καταβάλλοντας οι ίδιοι τη 
διαφορά. Ενώ οι διακινούμενοι εργαζόμενοι μπορούν να επωφεληθούν από το σύστημα που 
θεσπίζει η οδηγία, αυτή δεν αποσκοπεί σε αυτούς, αλλά το πεδίο αναφοράς της είναι 
ευρύτερο (ως «ασθενής» ορίζεται στο άρθρο 4 (στ) «κάθε φυσικό πρόσωπο που λαμβάνει, ή 
επιθυμεί να λάβει, υγειονομική περίθαλψη σε ένα κράτος μέλος»).

Όπως απεδείχθη ανωτέρω το άρθρο 152 δεν εξετάζεται ως νομική βάση.

Όσον αφορά το άρθρο 3082, το Δικαστήριο έχει δηλώσει ότι το άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ 
αποτελεί πρόσφορη νομική μόνο σε περίπτωση που κανένα άρθρο της Συνθήκης δεν παρέχει 
στην Κοινότητα τις αναγκαίες εξουσίες3. Συνεπώς, πριν επιλεγεί η διάταξη αυτή ως νομική 
βάση, ο κοινοτικός νομοθέτης πρέπει να αποφανθεί ότι δεν υπάρχουν διατάξεις της Συνθήκης 
που να παραχωρούν τις αναγκαίες εξουσίας. Προφανώς, αυτό δεν ισχύει εν προκειμένω. 
Επιπλέον, είναι δύσκολο να τεκμηριωθεί κατάσταση στην οποία το άρθρο 308 θα μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση σε συνδυασμό με άλλα άρθρα της Συνθήκης.

Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι οι τρεις νομικές βάσεις (τα άρθρα 42, 152 και 308) είναι 
ασύμβατες καθόσον προβλέπουν αμοιβαία ασυμβίβαστες διαδικασίες και πλειοψηφίες στο 
Συμβούλιο.

Κατά συνέπεια, πρέπει να απορριφθεί η ιδέα συνδυασμένης νομικής βάσης με βάση τα άρθρα 
42, 152 και 308.

Τα άρθρα 137 και 152

Το άρθρο 1374 πρέπει να αναγνωστεί σε συνδυασμό με άρθρο 136 που αναφέρει τα εξής:
                                               
1 ΕΕ 149, 05.07.1971.
2 Άρθρο 308
Αν ενέργεια της Κοινότητας θεωρείται αναγκαία για την πραγματοποίηση ενός από τους στόχους της στο πλαίσιο 
της λειτουργίας της κοινής αγοράς και δεν προβλέπονται από την παρούσα Συνθήκη οι προς το σκοπό αυτόν 
απαιτούμενες εξουσίες, το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και κατόπιν διαβουλεύσεων με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, θεσπίζει ομοφώνως τις κατάλληλες διατάξεις.
3 Υπόθεση C-45/86, Επιτροπή κατά Συμβουλίου [1987] Συλλ. 1493, παράγραφος 13.
4 Άρθρο 137

1. Προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους του άρθρου 136, η Κοινότητα υποστηρίζει και συμπληρώνει τη 
δράση των κρατών μελών στους ακόλουθους τομείς:

α) βελτίωση, ιδιαιτέρως, του περιβάλλοντος εργασίας, με σκοπό την προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων·

β) όροι εργασίας·
γ) κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική προστασία των εργαζομένων·
δ) προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας·
ε) ενημέρωση και διαβούλευση με τους εργαζομένους·
στ) εκπροσώπηση και συλλογική υπεράσπιση των συμφερόντων εργαζομένων και εργοδοτών, 

συμπεριλαμβανομένης της συνδιαχείρισης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5·
ζ) συνθήκες απασχόλησης των υπηκόων των τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στο έδαφος της Κοινότητας·
η) αφομοίωση των αποκλειομένων από την αγορά εργασίας προσώπων, με την επιφύλαξη του άρθρου 150·
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«Η Κοινότητα και τα κράτη μέλη, έχοντας υπόψη τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα όπως 
αυτά που ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που υπογράφηκε στο Τορίνο στις 18 
Οκτωβρίου 1961, και στον Κοινοτικό Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των 
Εργαζομένων του 1989, έχουν ως στόχο την προώθηση της απασχόλησης, τη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, ώστε να καταστήσουν δυνατή την εναρμόνισή τους με 
παράλληλη διατήρηση της προόδου, την κατάλληλη κοινωνική προστασία, τον κοινωνικό 
διάλογο και την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων που θα επιτρέψουν ένα υψηλό και διαρκές 
επίπεδο απασχόλησης και την καταπολέμηση του αποκλεισμού.
                                                                                                                                                  
θ) ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και τη μεταχείριση στην 

εργασία·
ι) καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού·
ια) εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, με την επιφύλαξη του στοιχείου γ).

2. Για τον σκοπό αυτό, το Συμβούλιο:

α) δύναται να θεσπίζει μέτρα ενθάρρυνσης της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών, μέσω πρωτοβουλιών που 
αποσκοπούν στη βελτίωση των γνώσεων, την ανάπτυξη της ανταλλαγής πληροφοριών και δοκιμασμένων 
πρακτικών, την προώθηση καινοτόμων λύσεων και την αξιολόγηση εμπειριών, αποκλειόμενης της 
εναρμόνισης των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών·

β) δύναται να θεσπίζει, στους τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως θ) της παραγράφου 1, μέσω οδηγιών, 
τις ελάχιστες προδιαγραφές οι οποίες εφαρμόζονται σταδιακά, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών και των 
τεχνικών ρυθμίσεων που υφίστανται σε κάθε κράτος μέλος. Στις οδηγίες αυτές αποφεύγεται η επιβολή 
διοικητικών, οικονομικών και νομικών εξαναγκασμών, οι οποίοι θα παρεμπόδιζαν τη δημιουργία και την 
ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το Συμβούλιο αποφασίζει σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 251, μετά από διαβούλευση με 
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, εκτός από τους τομείς που 
αναφέρονται στα στοιχεία γ), δ), στ) και η) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, όπου το Συμβούλιο 
αποφασίζει με ομοφωνία, προτάσει της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
τις προαναφερθείσες επιτροπές. Το Συμβούλιο, προτάσει της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δύναται να αποφασίζει με ομοφωνία την εφαρμογή της διαδικασίας η οποία αναφέρεται 
στο άρθρο 251 στοιχεία δ), στ) και ζ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέσουν στους κοινωνικούς εταίρους, εφόσον οι κοινωνικοί εταίροι το ζητήσουν 
από κοινού, την εφαρμογή των οδηγιών που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2.

Σε αυτή την περίπτωση, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος πρέπει να εξασφαλίζει ότι, το αργότερο κατά την 
ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο μια οδηγία σύμφωνα με το άρθρο 249, οι 
κοινωνικοί εταίροι έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα μέσω συμφωνιών, ενώ παράλληλα το κράτος μέλος έχει την 
υποχρέωση να θεσπίζει τις αναγκαίες διατάξεις ώστε να είναι, ανά πάσα στιγμή, σε θέση να εξασφαλίζει τα 
αποτελέσματα που επιβάλλονται από την εν λόγω οδηγία.

4. Οι διατάξεις που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου:

- δεν θίγουν την αναγνωρισμένη ευχέρεια των κρατών μελών να καθορίζουν τις θεμελιώδεις αρχές του δικού 
τους συστήματος κοινωνικής ασφαλίσεως και δεν πρέπει να επηρεάζουν αισθητά την οικονομική ισορροπία 
του,

- δεν εμποδίζουν την εκ μέρους των κρατών μελών διατήρηση ή θέσπιση αυστηρότερων προστατευτικών 
μέτρων τα οποία συμβιβάζονται με την παρούσα συνθήκη.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στις αμοιβές, στο δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, στο 
δικαίωμα για απεργία ή στο δικαίωμα για ανταπεργία (λόκ-άουτ).
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Προς τούτο, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη εφαρμόζουν μέτρα στα οποία λαμβάνεται υπόψη η 
ποικιλομορφία των εθνικών πρακτικών, ιδιαιτέρως στον τομέα των συμβατικών σχέσεων, 
καθώς και η ανάγκη να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της Κοινότητας.

Φρονούν ότι η εξέλιξη αυτή θα προκύψει όχι μόνον από τη λειτουργία της κοινής αγοράς, η 
οποία θα διευκολύνει την εναρμόνιση των κοινωνικών συστημάτων, αλλά και από τις 
διαδικασίες που θεσπίζει η παρούσα συνθήκη, και από την προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων».

Δεδομένου ότι η προτεινόμενη οδηγία αναφέρεται στα «δικαιώματα των ασθενών» και οι 
ασθενείς δεν είναι κατ’ ανάγκη εργαζόμενοι (στο άρθρο 4(στ) της πρότασης οδηγίας ως 
«ασθενής» ορίζεται «κάθε φυσικό πρόσωπο που λαμβάνει, ή επιθυμεί να λάβει, υγειονομική 
περίθαλψη σε ένα κράτος μέλος») και έχοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το προοίμιο, η 
προτεινόμενη οδηγία αποσκοπεί να καλύψει «τους εξής τρόπους παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης: - Χρήση υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτερικό (δηλαδή, όταν ο ασθενής 
μεταβαίνει σε πάροχο υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος για θεραπεία)· αυτό 
αποκαλείται «κινητικότητα των ασθενών»· - Διασυνοριακή παροχή υγειονομικής περίθαλψης 
(δηλαδή, παροχή της υπηρεσίας από το έδαφος ενός κράτους μέλους στο έδαφος ενός άλλου)· 
για παράδειγμα, υπηρεσίες τηλεϊατρικής, τηλεδιάγνωση και συνταγογράφηση, υπηρεσίες 
εργαστηρίου· - Μόνιμη παρουσία ενός παρόχου υγειονομικής περίθαλψης (δηλαδή, 
εγκατάσταση ενός παρόχου υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος)· και προσωρινή 
παρουσία προσώπων (δηλαδή, κινητικότητα επαγγελματιών υγείας, για παράδειγμα 
προσωρινή μετάβαση στο κράτος μέλος του ασθενούς για παροχή υπηρεσιών)», δεν εμπίπτει 
στο πεδίο αναφοράς του άρθρου 136, το οποίο αναφέρεται στην προώθηση της απασχόλησης, 
τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, ώστε να καταστήσουν δυνατή την 
εναρμόνισή τους με παράλληλη διατήρηση της προόδου, την κατάλληλη κοινωνική 
προστασία, τον κοινωνικό διάλογο και την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων που θα 
επιτρέψουν ένα υψηλό και διαρκές επίπεδο απασχόλησης και την καταπολέμηση του 
αποκλεισμού.

Δεδομένου ότι το άρθρο 152 έχει ήδη απορριφθεί ως νομική βάση, δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το άρθρο 137, το οποίο αφ’ αυτού δεν αποτελεί πρόσφορη 
νομική βάση για την πρόταση οδηγίας.

Συμπέρασμα 

Η μόνη νομική βάση που είναι δυνατή είναι το άρθρο 95 μόνο του. Πρέπει ωστόσο να 
επισημάνουμε ότι η ανάλυση αυτή βασίζεται στην πρόταση της Επιτροπής. Περαιτέρω 
ανάλυση της νομικής βάσης θα μπορούσε να κριθεί σκόπιμη σε περίπτωση που εγκριθούν 
στην ψηφοφορία της επιτροπής τροπολογίες που τροποποιούν ουσιωδώς τον σκοπό και το 
περιεχόμενο της πρότασης.

Στη συνεδρίασή της στις 12 Φεβρουαρίου 2009, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε 
με ψήφους 8 υπέρ, 5 κατά και μία αποχή1, να προτείνει η εν λόγω πρόταση οδηγίας να 

                                               
1 Έλαβαν μέρος στην τελική ψηφοφορία οι βουλευτές: Alin Lucian Antochi (α.χ.π.), Rainer Wieland
(αντιπρόεδρος), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (αντιπρόεδρος), Francesco Enrico Speroni (αντιπρόεδρος), 



AL\768989EL.doc 11/11 PE420.157v01-00

EL

βασιστεί στο άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ.

Με εκτίμηση,

Giuseppe Gargani

                                                                                                                                                  
Monica Frassoni (εισηγήτρια), Sharon Bowles, Brian Crowley, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Alain
Lipietz, Manuel Medina Ortega, Γεώργιος Παπαστάμκος, Aloyzas Sakalas, Jaroslav Zvěřina.


