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Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη συµπλήρωση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν όσον αφορά την επιτήρηση των 
θαλάσσιων εξωτερικών συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που 
συντονίζεται από τον ευρωπαϊκό οργανισµό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής 

συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

1.1. Ιστορικό 

Το 2007, η Επιτροπή εκπόνησε µελέτη στην οποία αναλύει το διεθνές νοµικό πλαίσιο της 
επιτήρησης των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων και των εµποδίων για την έµπρακτη 
εφαρµογή της επιτήρησης. Εν συνεχεία, η Επιτροπή ανέθεσε σε άτυπη οµάδα, αποτελούµενη 
από εµπειρογνώµονες των κρατών µελών, του Frontex, της Ύπατης Αρµοστείας των 
Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και του ∆ιεθνούς Οργανισµού 
Μετανάστευσης, να εκπονήσει κατευθυντήριες γραµµές για τις θαλάσσιες επιχειρήσεις του 
Frontex. 

Τον Σεπτέµβριο του 2007, το Συµβούλιο ∆ΕΥ εξέφρασε την υποστήριξή του προς την οµάδα. 
Κάλεσε «την Επιτροπή, τον Frontex και τα κράτη µέλη να ολοκληρώσουν επειγόντως την 
ανάλυση του δικαίου της Θάλασσας στο βαθµό που βοηθά τις κοινές επιχειρήσεις του 
Frontex, και [ζήτησε] από την Επιτροπή να υποβάλει εντός του έτους έκθεση στο 
Συµβούλιο.» 

Η οµάδα συνεδρίασε πέντε φορές µεταξύ του Ιουλίου 2007 και του Απριλίου 2008 και 
εκπόνησε τις «Κατευθυντήριες αρχές για τις θαλάσσιες επιχειρήσεις του Frontex». Οι 
συµµετέχοντες δεν κατόρθωσαν να συµφωνήσουν για ζητήµατα όπως οι επιπτώσεις επί των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των δικαιωµάτων των προσφύγων, ο ρόλος του Frontex και ο 
εκ των προτέρων προσδιορισµός του τόπου αποβίβασης των µεταναστών. 

Θεωρώντας ότι οι διαφορές µεταξύ των κρατών µελών θα καταστήσουν αδύνατο τον 
καθορισµό κατευθυντηρίων γραµµών, η Επιτροπή εκπόνησε σχέδιο απόφασης µε βάση τα 
αποτελέσµατα της άτυπης συντακτικής οµάδας. Το σχέδιο εκπονήθηκε µε βάση το άρθρο 12 
του κώδικα συνόρων του Σένγκεν που επιτρέπει στην Επιτροπή να θεσπίζει ρυθµίσεις όσον 
αφορά την επιτήρηση των συνόρων σύµφωνα µε τη διαδικασία επιτροπολογίας (επιτροπή 
κανονιστικών ρυθµίσεων µε δικαίωµα ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου). 

1.2. ∆ιαβούλευση της επιτροπής του κώδικα συνόρων του Σένγκεν 

Το σχέδιο απόφασης υποβλήθηκε για συζήτηση στην επιτροπή κώδικα συνόρων του Σένγκεν, 
στις 23 και 24 Φεβρουαρίου 2009. Ορισµένα κράτη µέλη τάχθηκαν κατάφωρα κατά του 
σχεδίου αυτού, ιδίως µε την αιτιολογία ότι υπερβαίνει τις εξουσίες που απονέµει στην 
Επιτροπή ο κώδικας συνόρων του Σένγκεν. Αντίθετα, διάφορα άλλα κράτη µέλη το 
υποστήριξαν σαφώς, ιδίως όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και τα 
δικαιώµατα των προσφύγων. Ορισµένα κράτη µέλη δεν είχαν ακόµη ολοκληρώσει τις 
εσωτερικές διαβουλεύσεις τους, αλλά διατύπωσαν επίσης επιφυλάξεις για το σχέδιο. 

Με βάση τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Ιουνίου 2009, στα οποία 
υπογραµµίζεται η ανάγκη «για ενισχυµένες επιχειρήσεις ελέγχου των συνόρων υπό το 
συντονισµό του Frontex, σαφείς κανόνες εµπλοκής για κοινές περιπολίες και την αποβίβαση 
των διασωθέντων, και αυξηµένη χρήση κοινών πτήσεων επιστροφής», η Επιτροπή αποφάσισε 
να συνεχίσει τη διαδικασία της επιτροπολογίας. Στις 19 Οκτωβρίου, υποβλήθηκε στην 
επιτροπή αναθεωρηµένη έκδοση του σχεδίου απόφασης που λαµβάνει υπόψη ορισµένες 
επιφυλάξεις που εξέφρασαν τα κράτη µέλη. Οι κυριότερες τροποποιήσεις είναι οι ακόλουθες: 
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• οι κατευθυντήριες γραµµές συµπεριελήφθησαν εξ ολοκλήρου σε παράρτηµα που θα 
αποτελέσει µέρος του επιχειρησιακού σχεδίου που κατήρτισαν τα συµµετέχοντα κράτη 
µέλη και ο οργανισµός Frontex· 

• η αρχή της µη επαναπροώθησης αναδιατυπώθηκε και θα ισχύει στις περιπτώσεις στις 
οποίες υπάρχουν βάσιµες υπόνοιες ότι το συγκεκριµένο πρόσωπο υφίσταται διώξεις ή 
άλλες µορφές απάνθρωπης ή εξευτελιστικής µεταχείρισης· 

• η διάταξη σχετικά µε τις συλλήψεις και την έρευνα και διάσωση στο πλαίσιο των 
επιχειρήσεων επιτήρησης απλουστεύθηκε· 

• το σχέδιο δίνει προτεραιότητα στην αποβίβαση σε τρίτες χώρες (µε την επιφύλαξη της 
τήρησης της αρχής της µη επαναπροώθησης)· εάν αυτό δεν είναι δυνατό, η αποβίβαση 
πρέπει να γίνεται στον γεωγραφικά πλησιέστερο τόπο. 

Στη συνεδρίαση της 19ης Οκτωβρίου, η επιτροπή κλήθηκε να διατυπώσει επίσηµη γνώµη 
σχετικά µε το σχέδιο απόφασης. Οχτώ κράτη µέλη ψήφισαν υπέρ του σχεδίου, µε σύνολο 67 
ψήφων, επτά κράτη µέλη ψήφισαν κατά, µε σύνολο 116 ψήφων, τέσσερα κράτη µέλη δεν 
έλαβαν µέρος στην ψηφοφορία και πέντε κράτη µέλη δεν εκπροσωπήθηκαν. Εποµένως, δεν 
επετεύχθη η απαιτούµενη απαρτία για την έκδοση γνώµης της επιτροπής (223 ψήφοι). 

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Η παρούσα πρόταση αντιπροσωπεύει το επόµενο στάδιο της διαδικασίας επιτροπολογίας, 
σύµφωνα µε την οποία η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει πάραυτα στο Συµβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόταση απόφασης του Συµβουλίου, η οποία θα περιέχει το κείµενο 
του σχεδίου που υποβλήθηκε για ψηφοφορία στην επιτροπή. 

Ο στόχος της πρότασης είναι να διασφαλίσει ότι οι σχετικοί διεθνείς κανόνες για τις 
επιχειρήσεις επιτήρησης των θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής 
συνεργασίας που συντονίζεται από τον Οργανισµό Frontex (Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών 
για το ∆ίκαιο της Θάλασσας, συµβάσεις στον τοµέα της θαλάσσιας ασφάλειας και της 
έρευνας και διάσωσης, διεθνές δίκαιο για τους πρόσφυγες, καθώς και για τα θεµελιώδη 
δικαιώµατα) εφαρµόζονται ενιαία από όλα τα κράτη µέλη που συµµετέχουν στις επιχειρήσεις 
αυτές. Αποβλέπει επίσης στη δηµιουργία της ρυθµιστικής βάσης που είναι αναγκαία για να 
επιτραπεί σε ένα κράτος µέλος να επιτηρεί τα θαλάσσια σύνορα ενός άλλου κράτους µέλους. 

Η ανάγκη για «σαφείς κανόνες συµµετοχής για τις κοινές επιχειρήσεις κατά θάλασσα, µε τη 
δέουσα µέριµνα για προστασία όσων χρειάζονται βοήθεια και µετακινούνται σε µικτές ροές, 
σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο» αναφέρθηκε και πάλι στα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου της 29ης και 30ής Οκτωβρίου 2009.  

Ειδικότερα, ο στόχος του σχεδίου είναι να δώσει απάντηση στα ακόλουθα προβλήµατα: 

• Ορισµένα κράτη µέλη, ορισµένα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πανεπιστηµιακοί 
κύκλοι και ενώσεις εξέφρασαν αµφιβολίες όσον αφορά τον σεβασµό των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων και των δικαιωµάτων των προσφύγων κατά τις επιχειρήσεις του Frontex 
(ιδίως όσον αφορά την απαγόρευση επαναπροώθησης και την πρόσβαση στις διαδικασίες 
ασύλου). ∆ιερωτώνται ποιο δίκαιο εφαρµόζεται στις καταστάσεις αυτές, ιδίως στην 
ανοιχτή θάλασσα, και µε βάση ποιες εγγυήσεις διασφαλίζεται πράγµατι ο σεβασµός των 
δικαιωµάτων αυτών. Η υποχρέωση του σεβασµού των θεµελιωδών δικαιωµάτων κατά την 
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εφαρµογή του κώδικα Σένγκεν υπάρχει, αλλά δεν αναφέρεται ρητά για τις επιχειρήσεις 
επιτήρησης. Όσον αφορά την αρχή της µη επαναπροώθησης, τα κράτη µέλη την 
ερµηνεύουν διαφορετικά, ορισµένα δε αµφισβητούν τη δυνατότητα εφαρµογής της στα 
διεθνή ύδατα. 

• Η πρόταση σκοπό έχει να καταστήσει σαφή την υποχρέωση τήρησης των θεµελιωδών 
δικαιωµάτων και των δικαιωµάτων των προσφύγων στις επιχειρήσεις επιτήρησης που 
διεξάγει ο Οργανισµός Frontex. Τέλος, η πρόταση εισάγει την απαγόρευση 
επαναπροώθησης όλων όσοι διατρέχουν κίνδυνο διώξεων ή άλλων µορφών απάνθρωπης ή 
εξευτελιστικής µεταχείρισης. Η απαγόρευση αυτή θα εφαρµόζεται ανεξαρτήτως του 
καθεστώτος των υδάτων στα οποία βρίσκονται τα πρόσωπα. 

• Η πρόταση απόφασης δηµιουργεί νοµική βάση στο κοινοτικό δίκαιο για την άσκηση 
σειράς εξουσιών απαραίτητων για την αποτελεσµατική εφαρµογή του άρθρου 12 του 
κώδικα συνόρων του Σένγκεν, όπως για την έρευνα και την κατάσχεση πλοίων. Εν 
συνεχεία, καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορούν να ληφθούν τα µέτρα στους 
διάφορους θαλάσσιους χώρους, καθώς και στα διεθνή ύδατα. Οι προϋποθέσεις αυτές 
περιλαµβάνουν τους σχετικούς κανόνες διεθνούς δικαίου και συµβάλλουν µε τον τρόπο 
αυτό στην έµπρακτη και ενιαία εφαρµογή τους στο πλαίσιο των επιχειρήσεων του Frontex 
(άδεια παράκτιου κράτους, έλεγχο σηµαίας, άδεια του κράτους σηµαίας, πλοία χωρίς 
σηµαίες κ.λπ.). 

• Οι περισσότερες από τις θαλάσσιες επιχειρήσεις υπό τον συντονισµό του Frontex 
µετατρέπονται σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Ωστόσο, ο Frontex δεν είναι αρχή 
SAR (αρχή έρευνας και διάσωσης). Η αποστολή του είναι να συµβάλλει στην εφαρµογή 
των διατάξεων για τον έλεγχο των συνόρων. Στην πράξη, οι επιχειρήσεις αυτές δεν 
εµπίπτουν στο πεδίο συντονισµού του Frontex και του κοινοτικού δικαίου, επειδή 
µετατρέπονται σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Εξάλλου, η υποχρέωση παροχής 
βοήθειας στη θάλασσα και οι ευθύνες των αρχών SAR διέπονται από το διεθνές δίκαιο, 
αλλά οι κανόνες αυτοί δεν ερµηνεύονται ούτε εφαρµόζονται µε ενιαίο τρόπο από τα κράτη 
µέλη. 

• Η πρόταση απόφασης σκοπό έχει να διασφαλίσει την τήρηση αυτής της διεθνούς 
υποχρέωσης παροχής βοήθειας και εφαρµογής του συστήµατος SAR. Καθορίζει τους 
κανόνες συνεργασίας µε τις αρχές SAR πριν αρχίσει καν η επιχείρηση. Επίσης, 
προσδιορίζει σε ποια αρχή SAR πρέπει να απευθυνθεί κανείς στις περιπτώσεις που η 
υπεύθυνη αρχή δεν απαντά, ούτως ώστε να απευθύνονται στην ίδια αρχή SAR όλες οι 
µονάδες που συµµετέχουν στην επιχείρηση. 

• Μια άλλη διαφορά µεταξύ των κρατών µελών συνίσταται στον προσδιορισµό της 
κατάστασης που απαιτεί συνδροµή: για ορισµένα κράτη µέλη, το πλοίο πρέπει να είναι 
έτοιµο να βυθιστεί ενώ για άλλα αρκεί το γεγονός ότι δεν είναι αξιόπλοο· για ορισµένα 
κράτη µέλη πρέπει οι επιβαίνοντες στο πλοίο να ζητήσουν βοήθεια, ενώ για άλλα αυτό δεν 
είναι απαραίτητο. Η πρόταση βασίζεται στο σύστηµα SAR και προβλέπει ότι, µόλις 
υπάρξει κάποια αµφιβολία για την ασφάλεια ενός πλοίου ή ενός προσώπου, οι αρχές SAR 
πρέπει να ειδοποιηθούν και να λάβουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να 
αποφασίσουν αν πρόκειται για κατάσταση SAR ή όχι. 
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• Ο καθορισµός του τόπου στον οποίο πρέπει να οδηγηθούν τα διασωθέντα άτοµα είναι ένα 
δύσκολο θέµα και θεωρείται ότι αποτελεί µία από τις αδυναµίες του συστήµατος SAR. 
Στις τροπολογίες του 2004 προβλέπεται ότι όλα τα κράτη πρέπει να συνεργάζονται για την 
επίλυση των καταστάσεων SAR. Το κράτος που είναι υπεύθυνο για την περιοχή SAR 
πρέπει, µε τη συνεργασία τους, να αποφασίζει σε ποιον τόπο πρέπει να µεταφερθούν οι 
διασωθέντες. Ένα κράτος µέλος δεν δέχθηκε τις τροπολογίες αυτές. Συγκεκριµένα το 
σηµείο διαφωνίας ήταν ο τόπος στον οποίο πρέπει να αποβιβαστούν οι διασωθέντες στην 
περίπτωση που το αρµόδιο κράτος για µια περιοχή SAR δεν εκπληρώσει αυτές τις 
υποχρεώσεις του. Ορισµένα κράτη µέλη αποφεύγουν να συµµετάσχουν στις επιχειρήσεις, 
επειδή φοβούνται ότι θα αναγκαστούν στο τέλος να µεταφέρουν τους διασωθέντες στη 
δική τους χώρα. Η πρόταση απόφασης σκοπό έχει να επιλύσει τις καταστάσεις αυτές, 
διευκρινίζοντας ότι, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αποβίβαση σε µια τρίτη 
χώρα, η αποβίβαση αυτή θα γίνεται στο κράτος µέλος που φιλοξενεί την επιχείρηση. 

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

3.1. Νοµική βάση 

Η νοµική βάση της πρότασης είναι το άρθρο 12 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για 
τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά µε το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα 
σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν)1 που επιτρέπει στην Επιτροπή να θεσπίζει πρόσθετες 
ρυθµίσεις όσον αφορά την επιτήρηση σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία µε δικαίωµα 
ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Η πρόταση εφαρµόζεται στην επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο των 
επιχειρήσεων του Frontex, του οποίου η εντολή συµπεριλαµβάνει τη διευκόλυνση της 
επιχειρησιακής συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών για την εφαρµογή του κώδικα 
συνόρων του Σένγκεν. Πρόκειται για επιχειρήσεις που καλύπτονται από τον κώδικα συνόρων 
του Σένγκεν, που συντονίζονται από κοινοτικό οργανισµό και χρηµατοδοτούνται από τον 
κοινοτικό προϋπολογισµό. Η θέσπιση πρόσθετων κανόνων που διέπουν την επιτήρηση αυτή, 
στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπολογίας, προβλέπεται ρητά στο άρθρο 12 του κώδικα. 
Όταν η επιτήρηση αφορά τα θαλάσσια σύνορα, πρέπει να τηρούνται, προφανώς, το διεθνές 
δίκαιο για τη θάλασσα και το διεθνές ναυτικό δίκαιο. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι επιχειρήσεις 
αυτές δεν είναι δυνατό να διεξάγονται µε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 
συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων των προσφύγων, όπως προβλέπει ήδη ο κώδικας. Η 
πρόταση απόφασης συµµορφώνεται απόλυτα µε αυτό το διεθνές νοµικό πλαίσιο: σκοπό έχει 
να ενισχύσει τον σεβασµό των αρχών αυτών κατά τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων και, 
συγχρόνως, να εισαγάγει κάποιο βαθµό οµοιοµορφίας στην εφαρµογή του νοµικού πλαισίου 
από όλες τις επιχειρησιακές µονάδες που συµµετέχουν στις επιχειρήσεις αυτές. 

3.2. Επικουρικότητα και αναλογικότητα 

Η πρόταση απόφασης αφορά ένα θέµα που δεν εµπίπτει στην αποκλειστική αρµοδιότητα της 
Κοινότητας και, εποµένως, υπόκειται στην αρχή της επικουρικότητας. Πρέπει επίσης να 
συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας. 

                                                 
1 ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 9. 
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Οι στόχοι της πρότασης δεν µπορούν να επιτευχθούν από τα κράτη µέλη µεµονωµένα και 
επιβάλλουν τη θέσπιση κοινοτικών κανόνων. 

Η πρόταση εφαρµόζεται στην επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της 
επιχειρησιακής συνεργασίας υπό τον συντονισµό του οργανισµού Frontex και δεν αφορά τις 
δραστηριότητες επιτήρησης που διεξάγουν τα κράτη µέλη µεµονωµένα ή σε συνεργασία 
εκτός του πλαισίου αυτού. 

3.3. Επιλογή νοµικών πράξεων 

Προτεινόµενη πράξη: απόφαση του Συµβουλίου. 

Ως νοµική πράξη επελέγη η απόφαση, επειδή η πρόταση αποβλέπει στη δηµιουργία 
υποχρεώσεων για τα κράτη µέλη στα οποία απευθύνεται, ιδίως όταν προβαίνουν στην 
επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας υπό τον 
συντονισµό του Frontex. 

3.4. Περιεχόµενο 

Το άρθρο 1 ορίζει ότι επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο των επιχειρήσεων του 
Frontex πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές που ορίζονται στο 
παράρτηµα, οι οποίες πρέπει να ενσωµατωθούν στο επιχειρησιακό σχέδιο κάθε επιχείρησης. 

• Το τµήµα 2 περιέχει συνοπτική περιγραφή του περιεχοµένου του παραρτήµατος. 

4. ΣΥΝΟΧΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Η πρόταση είναι συνεκτική µε τις λοιπές κοινοτικές πολιτικές και ιδίως µε την εξωτερική 
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε την κοινή πολιτική µεταφορών. Είναι επίσης 
συνεκτική µε την ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5. ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

5.1. Εξωτερικές διαβουλεύσεις 

Η πρόταση απόφασης βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στα αποτελέσµατα της άτυπης συντακτικής 
οµάδας που δηµιούργησε η Επιτροπή το 2007 και το 2008, η οποία αποτελείται από 
εµπειρογνώµονες των κρατών µελών, του Frontex, της Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων 
Εθνών για τους Πρόσφυγες και του ∆ιεθνούς Οργανισµού Μετανάστευσης. 

5.2. Εκτίµηση επιπτώσεων 

∆εν πραγµατοποιήθηκε εκτίµηση των επιπτώσεων, επειδή η πρόταση περιλαµβάνει κυρίως 
και διευκρινίζει ήδη ισχύοντες διεθνείς και κοινοτικούς κανόνες. 

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

∆εν προβλέπεται αξιολόγηση της εφαρµογής της απόφασης. 



 

EL 7   EL 

7. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΑΠΑΤΗΣ  

Το µέτρο δεν επιβάλλει οικονοµικές και διοικητικές επιβαρύνσεις στην Κοινότητα και, 
εποµένως, δεν έχει επιπτώσεις στον κοινοτικό προϋπολογισµό. 

8. ΕΙ∆ΙΚΗ ΘΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

Η παρούσα πρόταση βασίζεται στο κεκτηµένο του Σένγκεν. Εποµένως, σε σχέση µε τα διάφορα 
πρωτόκολλα, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες συνέπειες: 

• Ηνωµένο Βασίλειο και Ιρλανδία: Η παρούσα πρόταση αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων 
του κεκτηµένου του Σένγκεν, στις οποίες το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν 
συµµετέχουν, σύµφωνα µε την απόφαση 2000/365/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 
2000, σχετικά µε το αίτηµα του Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου 
Ιρλανδίας να συµµετέχει σε ορισµένες από τις διατάξεις του κεκτηµένου του Σένγκεν και 
την απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά µε το 
αίτηµα της Ιρλανδίας να συµµετέχει σε ορισµένες από τις διατάξεις του κεκτηµένου του 
Σένγκεν. Τα εν λόγω κράτη δεν συµµετέχουν, κατά συνέπεια, στην έκδοση της παρούσας 
απόφασης και δεν δεσµεύονται από αυτήν ούτε υπόκεινται στην εφαρµογή της. 

• ∆ανία: Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην αντικατάσταση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
562/2006. ∆εδοµένου ότι ο κανονισµός αποτελεί ανάπτυξη του κεκτηµένου του Σένγκεν 
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του Τίτλου IV του τρίτου µέρος της συνθήκης για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ∆ανία, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου 
για τη θέση της ∆ανίας που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη 
συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, γνωστοποίησε, µε επιστολή της 8ης 
Ιουνίου 2006, τη µεταφορά του εν λόγω κανονισµού στο εθνικό της δίκαιο. Συνεπώς, η 
∆ανία οφείλει βάσει του διεθνούς δικαίου να εφαρµόζει την παρούσα απόφαση. 

• Nορβηγία και Ισλανδία: Η παρούσα πρόταση αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του 
κεκτηµένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της συµφωνίας που συνήφθη από το Συµβούλιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη ∆ηµοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της 
Νορβηγίας σχετικά µε τη σύνδεση των εν λόγω χωρών προς τη θέση σε ισχύ, την 
εφαρµογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτηµένου του Σένγκεν2. 

• Ελβετία: Η παρούσα πρόταση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτηµένου του 
Σένγκεν, κατά την έννοια της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας σχετικά µε τη σύνδεση της 
Ελβετικής Συνοµοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρµογή και την περαιτέρω 
ανάπτυξη του κεκτηµένου του Σένγκεν3. 

• Λιχτενστάιν: Η παρούσα πρόταση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτηµένου του 
Σένγκεν, κατά την έννοια του πρωτοκόλλου που συνήφθη µεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας και του 
Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη 
συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της 

                                                 
2 ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36. 
3 ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 52. 
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Ελβετικής Συνοµοσπονδίας σχετικά µε τη σύνδεση της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας προς 
τη θέση σε ισχύ, την εφαρµογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτηµένου του Σένγκεν. 
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Πρόταση 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για τη συµπλήρωση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν όσον αφορά την επιτήρηση των 
θαλάσσιων εξωτερικών συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που 
συντονίζεται από τον ευρωπαϊκό οργανισµό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής 

συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά µε το καθεστώς 
διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν)4, και ιδίως το άρθρο 12 
παράγραφος 5, 

την πρόταση της Επιτροπής, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η επιτήρηση των συνόρων έχει ως στόχο την αποτροπή της µη επιτρεπόµενης 
διέλευσης των συνόρων, την καταπολέµηση της διασυνοριακής εγκληµατικότητας και 
τη σύλληψη ή τη λήψη µέτρων κατά των ατόµων που διήλθαν τα σύνορα παρανόµως. 
Η επιτήρηση των συνόρων πρέπει να είναι αποτελεσµατική ώστε να εµποδίζεται και 
να αποθαρρύνεται η παράκαµψη των ελέγχων στα συνοριακά σηµεία διέλευσης και να 
ανιχνεύεται η µη επιτρεπόµενη διέλευση των εξωτερικών συνόρων. 

(2) Ο «ευρωπαϊκός οργανισµός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα 
εξωτερικά σύνορα των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (εφεξής «ο 
Οργανισµός») είναι επιφορτισµένος µε τον συντονισµό της επιχειρησιακής 
συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών, έτσι ώστε να διευκολύνεται η εφαρµογή του 
κοινοτικού δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων για την επιτήρηση των 
συνόρων. Απαιτούνται συµπληρωµατικοί κανόνες όσον αφορά τις δραστηριότητες 
επιτήρησης των συνόρων που διεξάγονται από αεροναυτικές µονάδες ενός κράτους 
µέλους στα θαλάσσια σύνορα άλλων κρατών µελών, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής 
συνεργασίας που συντονίζεται από τον Οργανισµό και µε σκοπό την περαιτέρω 
ενίσχυσή της.  

(3) Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 562/2006 και τις γενικές αρχές του κοινοτικού 
δικαίου, τα µέτρα που λαµβάνονται στο πλαίσιο της επιχείρησης επιτήρησης θα 

                                                 
4 ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 1. 
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πρέπει να είναι ανάλογα µε τους επιδιωκόµενους στόχους και να σέβονται απολύτως 
τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τα δικαιώµατα των προσφύγων και των αιτούντων 
άσυλο, ιδίως την απαγόρευση της επαναπροώθησης. Τα κράτη µέλη δεσµεύονται από 
τις διατάξεις του κεκτηµένου περί ασύλου και ιδίως τις διατάξεις της οδηγίας 
2005/85/ΕΚ του Συµβουλίου, της 1ης ∆εκεµβρίου 2005, σχετικά µε τις ελάχιστες 
προδιαγραφές για τις διαδικασίες µε τις οποίες τα κράτη µέλη χορηγούν και 
ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα5, σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις ασύλου που 
υποβάλλονται στο έδαφος, καθώς και στα σύνορα και τις ζώνες διέλευσης των κρατών 
µελών. 

(4) Στις συνόδους της 18ης και 19ης Ιουνίου, καθώς και της 29ης και 30ής Οκτωβρίου 
2009, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογράµµισε την ανάγκη να ενισχυθούν οι έλεγχοι 
των συνόρων που συντονίζονται από τον Οργανισµό και να θεσπιστούν σαφείς 
κανόνες εµπλοκής για τις κοινές περιπολίες και την αποβίβαση των διασωθέντων. 

(5) Πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το ότι οι επιχειρήσεις επιτήρησης των συνόρων υπό τον 
συντονισµό του Οργανισµού διεξάγονται σύµφωνα µε επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο 
συµφωνείται από τα συµµετέχοντα κράτη µέλη και από τον Οργανισµό, καθώς και µε 
βάση πρόγραµµα και οδηγίες που καθορίζει ένα κέντρο συντονισµού, στο οποίο 
εκπροσωπούνται τα συµµετέχοντα κράτη µέλη και ο Οργανισµός· επίσης πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψη ότι, πριν από την έναρξη µιας επιχείρησης, προσδιορίζεται ένα ή 
περισσότερα κράτη µέλη υποδοχής των οποίων τα σύνορα υπόκεινται σε επιτήρηση. 
Οι κατευθυντήριες γραµµές που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση πρέπει να 
ενσωµατωθούν στο εν λόγω επιχειρησιακό σχέδιο. 

(6) Η εφαρµογή της παρούσας απόφασης δεν θα πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των 
κρατών µελών που απορρέουν από τη σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το ∆ίκαιο 
της Θάλασσας, τη ∆ιεθνή Σύµβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη 
θάλασσα, τη ∆ιεθνή Σύµβαση για τη ναυτική έρευνα και διάσωση, τη Σύµβαση των 
Ηνωµένων Εθνών κατά του διακρατικού οργανωµένου εγκλήµατος και το 
πρωτόκολλό της κατά της λαθροµετανάστευσης δια ξηράς, αέρος και θαλάσσης, τη 
σύµβαση περί της νοµικής καταστάσεως των προσφύγων, την Ευρωπαϊκή Σύµβαση 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς και διάφορες άλλες συναφείς διεθνείς πράξεις.  

(7) Σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο, κάθε κράτος απαιτεί από τον πλοίαρχο του πλοίου που 
φέρει τη σηµαία του να παρέχει, στο µέτρο του δυνατού και χωρίς να θέτει σε σοβαρό 
κίνδυνο το πλοίο, το πλήρωµα ή τους επιβάτες, βοήθεια σε κάθε πρόσωπο που 
κινδυνεύει στη θάλασσα και να προβεί, όσο το δυνατόν ταχύτερα, στη διάσωση των 
προσώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο. Η βοήθεια αυτή πρέπει να παρέχεται 
ανεξαρτήτως της ιθαγένειας ή του νοµικού καθεστώτος των προσώπων που τη 
χρειάζονται ή των συνθηκών υπό τις οποίες βρίσκονται. Η παρούσα απόφαση δεν 
θίγει τις σχετικές µε την έρευνα και διάσωση ευθύνες των αρχών, 
συµπεριλαµβανοµένης της διασφάλισης του συντονισµού και της συνεργασίας 
προκειµένου να οδηγηθούν οι διασωθέντες σε ασφαλή τόπο. 

(8) Η παρούσα απόφαση σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και συνάδει µε τις αρχές που 
αναγνωρίζονται κυρίως από τον Χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ιδίως την αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την 

                                                 
5 ΕΕ L 326 της 13.12.2005, σ. 13. 
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απαγόρευση των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής µεταχείρισης 
ή τιµωρίας, το δικαίωµα στην ελευθερία και την ασφάλεια, την αρχή της µη 
επαναπροώθησης, την αρχή της µη διακριτικής µεταχείρισης και τα δικαιώµατα του 
παιδιού. Η παρούσα απόφαση πρέπει να εφαρµόζεται από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε 
τα ανωτέρω δικαιώµατα και αρχές. 

(9) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της προβλεπόµενης δράσης, δηλαδή η θέσπιση 
συµπληρωµατικών κανόνων για την επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων από τους 
συνοριοφύλακες που ενεργούν υπό τον συντονισµό του Οργανισµού, δεν είναι δυνατό 
να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη, εξαιτίας των διαφορών που 
παρουσιάζουν οι νοµοθεσίες και οι πρακτικές τους, και συνεπώς µπορούν, λόγω του 
πολυεθνικού χαρακτήρα των επιχειρήσεων, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό 
επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να θεσπίσει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την 
αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία προς επίτευξη των στόχων αυτών όρια. 

(10) Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της ∆ανίας, που προσαρτάται 
στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ∆ανία δεν συµµετείχε στη θέσπιση του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 562/2006 και συνεπώς δεν δεσµεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρµογή 
του. Εντούτοις, δεδοµένου ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 αναπτύσσει το 
κεκτηµένο του Σένγκεν κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του τίτλου IV του τρίτου 
µέρους της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η ∆ανία, σύµφωνα 
µε το άρθρο 5 του εν λόγω πρωτοκόλλου, γνωστοποίησε, µε επιστολή της 8ης Ιουνίου 
2006, τη µεταφορά του εν λόγω κανονισµού στο εθνικό της δίκαιο. Συνεπώς, η ∆ανία 
οφείλει, δυνάµει του διεθνούς δικαίου, να εφαρµόζει την παρούσα απόφαση. 

(11) Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, η παρούσα απόφαση αποτελεί ανάπτυξη 
των διατάξεων του κεκτηµένου του Σένγκεν κατά την έννοια της συµφωνίας που 
συνήφθη από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη ∆ηµοκρατία της Ισλανδίας 
και το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά µε τη σύνδεση των εν λόγω χωρών προς τη 
θέση σε ισχύ, την εφαρµογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτηµένου του 
Σένγκεν6, που υπάγονται στον τοµέα που αναφέρεται στο άρθρο 1, σηµείο Α, της 
απόφασης 1999/437/EΚ του Συµβουλίου7 σχετικά µε ορισµένες λεπτοµέρειες 
εφαρµογής της εν λόγω συµφωνίας. 

(12) Όσον αφορά την Ελβετία, η παρούσα απόφαση αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του 
κεκτηµένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της συµφωνίας που συνήφθη µεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής 
Συνοµοσπονδίας σχετικά µε τη σύνδεση της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας προς τη θέση 
σε ισχύ, την εφαρµογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτηµένου του Σένγκεν8, οι 
οποίες εµπίπτουν στον τοµέα του άρθρου 1, σηµείο Α της απόφασης 1999/437/ΕΚ σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 3 της απόφασης 2008/146/ΕΚ του Συµβουλίου για τη σύναψη 
της ανωτέρω συµφωνίας9. 

                                                 
6 ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36. 
7 ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31. 
8 ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 52. 
9 ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 1. 
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(13) Όσον αφορά το Λιχτενστάιν, η παρούσα απόφαση αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων 
του κεκτηµένου του Σένγκεν, κατά την έννοια του πρωτοκόλλου που υπογράφηκε 
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής 
Συνοµοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προσχώρηση του 
Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας σχετικά µε τη σύνδεση 
της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρµογή και την 
περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτηµένου του Σένγκεν, οι οποίες εµπίπτουν στον τοµέα του 
άρθρου 1, σηµείο Α, της απόφασης 1999/437/ΕΚ σε συνδυασµό µε το άρθρο 3 της 
απόφασης 2008/261/ΕΚ του Συµβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή 
εφαρµογή ορισµένων διατάξεων του εν λόγω πρωτοκόλλου10. 

(14) Η παρούσα απόφαση αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτηµένου του Σένγκεν 
στις οποίες το Ηνωµένο Βασίλειο δεν συµµετέχει, σύµφωνα µε την απόφαση 
2000/365/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά µε το αίτηµα του 
Ηνωµένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας να συµµετέχει 
σε ορισµένες από τις διατάξεις του κεκτηµένου του Σένγκεν11. Το Ηνωµένο Βασίλειο 
δεν συµµετέχει, κατά συνέπεια, στην έκδοση της παρούσας απόφασης και δεν 
δεσµεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρµογή της. Ως εκ τούτου, η παρούσα 
απόφαση δεν πρέπει να απευθύνεται στο Ηνωµένο Βασίλειο. 

(15) Η παρούσα απόφαση συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτηµένου του Σένγκεν 
στις οποίες η Ιρλανδία δεν συµµετέχει, σύµφωνα µε την απόφαση 2002/192/ΕΚ του 
Συµβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά µε το αίτηµα της Ιρλανδίας να 
συµµετέχει σε ορισµένες από τις διατάξεις του κεκτηµένου του Σένγκεν12. Η Ιρλανδία 
δεν συµµετέχει, κατά συνέπεια, στην έκδοσή της και δεν δεσµεύεται από αυτήν ούτε 
υπόκειται στην εφαρµογή της. Ως εκ τούτου, η παρούσα απόφαση δεν πρέπει να 
απευθύνεται στην Ιρλανδία. 

(16) ∆εδοµένου ότι η επιτροπή κώδικα συνόρων του Σένγκεν, της οποίας η γνώµη 
ζητήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2009, δεν γνωµοδότησε, η Επιτροπή υπέβαλε στο 
Συµβούλιο πρόταση σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα, την οποία διαβίβασε συγχρόνως στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 5α παράγραφος 4 στοιχείο α) της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ, 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:  

Άρθρο 1 

Η επιτήρηση των θαλάσσιων εξωτερικών συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής 
συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών, υπό τον συντονισµό του ευρωπαϊκού οργανισµού για τη 
διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ο Οργανισµός»), διεξάγεται σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες 
γραµµές που ορίζονται στο παράρτηµα. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραµµές αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος του επιχειρησιακού σχεδίου που καταρτίζεται από τον Οργανισµό και τα 
συµµετέχοντα κράτη µέλη για κάθε επιχείρηση που συντονίζεται από τον Οργανισµό. 

                                                 
10 ΕΕ L 83 της 26.3.2008, σ. 3. 
11 ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43. 
12 ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20. 
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Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου, τη ∆ηµοκρατία της 
Βουλγαρίας, την Τσεχική ∆ηµοκρατία, το Βασίλειο της ∆ανίας, την Οµοσπονδιακή 
∆ηµοκρατία της Γερµανίας, τη ∆ηµοκρατία της Εσθονίας, την Ελληνική ∆ηµοκρατία, το 
Βασίλειο της Ισπανίας, τη Γαλλική ∆ηµοκρατία, την Ιταλική ∆ηµοκρατία, την Κυπριακή 
∆ηµοκρατία, τη ∆ηµοκρατία της Λετονίας, τη ∆ηµοκρατία της Λιθουανίας, το Μεγάλο 
∆ουκάτο του Λουξεµβούργου, τη ∆ηµοκρατία της Ουγγαρίας, τη ∆ηµοκρατία της Μάλτας, το 
Βασίλειο των Κάτω Χωρών, τη ∆ηµοκρατία της Αυστρίας, τη ∆ηµοκρατία της Πολωνίας, την 
Πορτογαλική ∆ηµοκρατία, τη Ρουµανία, τη ∆ηµοκρατία της Σλοβενίας, τη Σλοβακική 
∆ηµοκρατία, τη ∆ηµοκρατία της Φινλανδίας και το Βασίλειο της Σουηδίας.  

Βρυξέλλες, […]  

 Για το Συµβούλιο 
  
 Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Κατευθυντήριες γραµµές για τις θαλάσσιες επιχειρήσεις του Frontex 

1. Γενικές αρχές 

1.1 Τα µέτρα που λαµβάνονται για τους σκοπούς της επιχείρησης επιτήρησης πρέπει να 
εκτελούνται κατά τρόπο που να µην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των 
συλληφθέντων ή διασωθέντων, ούτε των µονάδων που συµµετέχουν. 

1.2. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εν λόγω επιχείρησης, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι 
ειδικές ανάγκες των παιδιών, των θυµάτων παράνοµης διακίνησης, των προσώπων 
που χρήζουν επείγουσας ιατρικής βοήθειας, των προσώπων που χρήζουν διεθνούς 
προστασίας και άλλων προσώπων των οποίων η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ευάλωτη. 

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραµµές πρέπει να εφαρµόζονται από τα κράτη µέλη 
σύµφωνα µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι 
συνοριοφύλακες που συµµετέχουν στην εκάστοτε επιχείρηση επιτήρησης να είναι 
κατηρτισµένοι όσον αφορά τις εφαρµοστέες διατάξεις της νοµοθεσίας περί 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και περί προσφύγων και να είναι εξοικειωµένοι µε το 
διεθνές καθεστώς που διέπει την έρευνα και διάσωση. 

2. Σύλληψη 

2.1 Μόλις εντοπισθεί, το πλοίο ή άλλο θαλάσσιο σκάφος (εφεξής «πλοίο») πρέπει να 
προσεγγίζεται για να εξακριβωθεί η ταυτότητα και η εθνικότητά του και, εν αναµονή 
περαιτέρω µέτρων, πρέπει να παρακολουθείται από απόσταση ασφαλείας. Οι 
πληροφορίες σχετικά µε το πλοίο πρέπει να διαβιβάζονται πάραυτα στο κέντρο 
συντονισµού που έχει δηµιουργηθεί στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της 
συντονισµένης από τον Frontex θαλάσσιας επιχείρησης. 

2.2 Αν επίκειται ή είναι ήδη γεγονός η είσοδος του πλοίου στη συνορεύουσα ζώνη ή στα 
χωρικά ύδατα ενός κράτους µέλους που δεν συµµετέχει στην επιχείρηση, οι 
πληροφορίες σχετικά µε το πλοίο πρέπει να κοινοποιούνται στο κέντρο 
συντονισµού, το οποίο µε τη σειρά του τις διαβιβάζει στο οικείο κράτος µέλος. 

2.3. Οι πληροφορίες για κάθε πλοίο που είναι ύποπτο για την άσκηση παράνοµων 
δραστηριοτήτων στη θάλασσα εκτός του πεδίου της επιχείρησης πρέπει να 
κοινοποιούνται στο κέντρο συντονισµού, το οποίο µε τη σειρά του τις διαβιβάζει στο 
ή στα οικεία κράτη µέλη. 

2.4. Τα µέτρα που λαµβάνονται στο πλαίσιο της επιχείρησης επιτήρησης κατά πλοίων ή 
άλλου είδους θαλάσσιων σκαφών για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι 
µεταφέρουν πρόσωπα που επιδιώκουν να αποφύγουν τους ελέγχους στα σηµεία 
διέλευσης των συνόρων, ενδέχεται να περιλαµβάνουν: 

α) αιτήσεις παροχής πληροφοριών και έγγραφα σχετικά µε την κυριότητα, τη 
νηολόγηση, τις λεπτοµέρειες του ταξιδιού και την ταυτότητα, την ιθαγένεια 
και άλλα συναφή στοιχεία των επιβαινόντων στο πλοίο· 
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β) την ανάσχεση του πλοίου, την επιβίβαση σε αυτό και τη διεξαγωγή ερευνών µε 
αντικείµενο το ίδιο το πλοίο, το φορτίο του και τους επιβαίνοντες, καθώς και 
την ανάκριση των επιβαινόντων· 

γ) την ενηµέρωση των επιβαινόντων για το ότι δεν έχουν το δικαίωµα να 
διασχίσουν τα σύνορα και ότι τα πρόσωπα που κυβερνούν το σκάφος 
ενδέχεται να αντιµετωπίσουν κυρώσεις για διευκόλυνση του ταξιδιού· 

δ) την κατάσχεση του πλοίου και τη σύλληψη των προσώπων που επιβαίνουν σε 
αυτό· 

ε) την έκδοση διαταγής προς το πλοίο να µεταβάλει πορεία έτσι ώστε να εξέλθει 
ή να παύσει να κατευθύνεται προς τα χωρικά ύδατα ή τη συνορεύουσα ζώνη, 
τη συνοδεία του σκάφους ή την πλεύση δίπλα σε αυτό µέχρι να εξασφαλισθεί 
ότι το πλοίο κατευθύνεται προς την εν λόγω πορεία· 

στ) την προσαγωγή του πλοίου ή των επιβαινόντων σε αυτό σε τρίτη χώρα ή την 
παράδοση του πλοίου ή των επιβαινόντων στις αρχές τρίτης χώρας· 

ζ) την προσαγωγή του πλοίου ή των επιβατών σε αυτό στο κράτος µέλος 
υποδοχής ή σε άλλο κράτος µέλος που συµµετέχει στην επιχείρηση. 

2.5. Τα µέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 2.4 πρέπει να λαµβάνονται υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

2.5.1. Χωρικά ύδατα και συνορεύουσα ζώνη  
Τα µέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 2.4 πρέπει να λαµβάνονται µε την 
έγκριση και µε βάση τις οδηγίες του κράτους µέλους υποδοχής, που διαβιβάζονται 
στη συµµετέχουσα µονάδα µέσω του κέντρου συντονισµού. Προς τον σκοπό αυτό, η 
συµµετέχουσα µονάδα πρέπει να κοινοποιεί, µέσω του κέντρου συντονισµού, στο 
κράτος µέλος υποδοχής, κατά πόσον ο πλοίαρχος του παρακρατούµενου σκάφους 
έχει ζητήσει να ειδοποιηθεί διπλωµατικός αντιπρόσωπος ή προξενικός υπάλληλος 
του κράτους της σηµαίας. 

2.5.2. Αποκλειστική οικονοµική ζώνη και ανοιχτή θάλασσα 

2.5.2.1. Αν το πλοίο φέρει τη σηµαία ή διακριτικά σηµεία νηολόγησης που αντιστοιχούν 
στην εθνικότητα κράτους µέλους που συµµετέχει στην επιχείρηση, τα µέτρα που 
προβλέπονται στο άρθρο 2.4 πρέπει να λαµβάνονται αφού εξασφαλισθεί η έγκριση 
του κράτους της σηµαίας. Ο εθνικός υπάλληλος που αντιπροσωπεύει το εν λόγω 
κράτος µέλος στο κέντρο συντονισµού πρέπει να είναι εξουσιοδοτηµένος να χορηγεί 
ή να διαβιβάζει την εν λόγω έγκριση. 

2.5.2.2. Εάν το πλοίο φέρει τη σηµαία ή διακριτικά σηµεία νηολόγησης κράτους µέλους που 
δεν συµµετέχει στην επιχείρηση ή τρίτης χώρας, θα πρέπει να ζητηθεί, δια της 
κατάλληλης οδού, επιβεβαίωση της νηολόγησης από το κράτος της σηµαίας και, 
εφόσον υπάρξει επιβεβαίωση της εθνικότητας, θα πρέπει να ζητηθεί από το κράτος 
της σηµαίας να εγκρίνει τη λήψη των µέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 2.4.
  
Το κέντρο συντονισµού πρέπει να ενηµερώνεται για οποιαδήποτε επικοινωνία µε το 
κράτος της σηµαίας. 
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2.5.2.3. Σε περίπτωση που υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι ένα πλοίο, µολονότι φέρει ξένη 
σηµαία ή αρνείται να επιδείξει τη σηµαία του, έχει στην πραγµατικότητα εθνικότητα 
ίδια µε εκείνη της συµµετέχουσας µονάδας, η συµµετέχουσα αυτή µονάδα θα πρέπει 
να προβεί σε εξακρίβωση του δικαιώµατος του πλοίου να φέρει τη σηµαία του. Για 
τον σκοπό αυτόν, µπορεί να στείλει λέµβο υπό τη διοίκηση αξιωµατικού στο ύποπτο 
πλοίο. Αν, µετά τον έλεγχο των εγγράφων, η υπόνοια εξακολουθεί να υπάρχει, η 
συµµετέχουσα µονάδα µπορεί να προβεί σε περαιτέρω έρευνα πάνω στο πλοίο, η 
οποία θα πρέπει να γίνει µε κάθε δυνατή διάκριση. Η χώρα της οποίας τη σηµαία 
εικάζεται ότι φέρει το πλοίο πρέπει να ενηµερώνεται σχετικά µέσω της κατάλληλης 
οδού. 

2.5.2.4. Σε περίπτωση που υπάρχει εύλογη υπόνοια ότι ένα πλοίο, µολονότι φέρει ξένη 
σηµαία ή αρνείται να επιδείξει τη σηµαία του, έχει στην πραγµατικότητα την 
εθνικότητα κάποιου άλλου κράτους µέλους που συµµετέχει στην επιχείρηση, θα 
πρέπει να ελεγχθεί το δικαίωµα του πλοίου να φέρει τη σηµαία του αφού 
εξασφαλισθεί η έγκριση του εν λόγω κράτους µέλους. Ο εθνικός υπάλληλος που 
αντιπροσωπεύει το εν λόγω κράτος µέλος στο κέντρο συντονισµού πρέπει να είναι 
εξουσιοδοτηµένος να χορηγεί ή να διαβιβάζει την εν λόγω έγκριση.  
Αν οι υπόνοιες για την εθνικότητα του πλοίου αποδειχθούν βάσιµες, θα πρέπει να 
ληφθούν τα µέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 2.4, υπό τους όρους που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2.5.2.1. 

2.5.2.5. Εφόσον υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι το πλοίο στερείται εθνικότητας ή ότι µπορεί 
να εξοµοιωθεί µε πλοίο άνευ εθνικότητας, η περιπολούσα µονάδα πρέπει να προβεί 
σε εξακρίβωση του δικαιώµατος του πλοίου να φέρει τη σηµαία του. Για τον σκοπό 
αυτόν, µπορεί να στείλει λέµβο υπό τη διοίκηση αξιωµατικού στο ύποπτο πλοίο. Αν, 
µετά τον έλεγχο των εγγράφων, η υπόνοια εξακολουθεί να υπάρχει, η περιπολούσα 
µονάδα µπορεί να προβεί σε περαιτέρω έρευνα πάνω στο πλοίο, η οποία θα πρέπει 
να γίνει µε κάθε δυνατή διάκριση.  
 
Τα µέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 2.4 πρέπει να λαµβάνονται εάν 
αποδειχθεί βάσιµη η υπόνοια ότι το πλοίο στερείται εθνικότητας και υπάρχει εύλογη 
υπόνοια ότι το πλοίο επιδίδεται στην παράνοµη διακίνηση µεταναστών δια 
θαλάσσης, κατά την έννοια του πρωτοκόλλου για την καταπολέµηση της παράνοµης 
διακίνησης µεταναστών δια ξηράς, αέρος και θαλάσσης, το οποίο αποτελεί 
συµπλήρωµα της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για την καταπολέµηση του 
διακρατικού οργανωµένου εγκλήµατος.  
 
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ένα πλοίο στερείται εθνικότητας ή ότι 
µπορεί να εξοµοιωθεί µε πλοίο άνευ εθνικότητας, εάν το πλοίο δεν έχει λάβει άδεια 
από κανένα κράτος για να φέρει τη σηµαία του ή αν το πλοίο ταξιδεύει µε τις 
σηµαίες δύο ή περισσοτέρων κρατών, τις οποίες χρησιµοποιεί προς διευκόλυνσή 
του. 

2.5.2.6. Εν αναµονή της έκδοσης αδείας από το κράτος της σηµαίας ή εφόσον δεν υπάρχει 
άδεια του κράτους της σηµαίας, το πλοίο πρέπει να παρακολουθείται από απόσταση 
ασφαλείας. Κανένα άλλο µέτρο δεν πρέπει να λαµβάνεται χωρίς τη ρητή άδεια του 
κράτους της σηµαίας, µε εξαίρεση τα µέτρα που απαιτούνται για την αποσόβηση 
επικείµενου κινδύνου για τη ζωή προσώπων, όπως καθορίζεται στο µέρος 3, ή µέτρα 
προβλεπόµενα από συναφείς διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες, ή αν δεν έχει 
εισέλθει το πλοίο στη συνορεύουσα ζώνη. 
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2.6. Κάθε επιχειρησιακή δραστηριότητα στα χωρικά ύδατα κράτους µέλους που δεν 
συµµετέχει στην επιχείρηση ή τρίτης χώρας πρέπει να διεξάγεται µε βάση την 
έγκριση και τις οδηγίες του παράκτιου κράτους. Το κέντρο συντονισµού πρέπει να 
ενηµερώνεται για κάθε επικοινωνία µε το παράκτιο κράτος και για κάθε επακόλουθη 
ενέργεια. 

3. Περιστατικά έρευνας και διάσωσης που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της 
επιχείρησης 

3.1. Οι συµµετέχουσες µονάδες παρέχουν βοήθεια σε κάθε πλοίο ή πρόσωπο που 
βρίσκεται σε κίνδυνο στη θάλασσα, ανεξαρτήτως της ιθαγενείας ή του καθεστώτος 
του προσώπου αυτού ή των συνθηκών υπό τις οποίες βρίσκεται το πρόσωπο αυτό. 

3.2. Οσάκις η συµµετέχουσα µονάδα είναι αντιµέτωπη, κατά τη διάρκεια της 
επιχείρησης, µε κατάσταση στην οποία υπάρχει αβεβαιότητα ή φόβος για την 
ασφάλεια πλοίου ή κάποιου εκ των επιβαινόντων σε αυτό, διαβιβάζει το ταχύτερο 
δυνατό κάθε διαθέσιµη πληροφορία στο κέντρο συντονισµού διάσωσης το οποίο 
είναι αρµόδιο για την περιοχή έρευνας και διάσωσης όπου υφίσταται η 
προαναφερθείσα κατάσταση. 

Σε περίπτωση που το κέντρο συντονισµού διάσωσης της τρίτης χώρας που είναι 
αρµόδιο για την εκάστοτε περιοχή έρευνας και διάσωσης δεν απαντήσει στην 
κοινοποίηση που του έχει διαβιβάσει η συµµετέχουσα µονάδα, η τελευταία πρέπει 
να επικοινωνεί µε το κέντρο συντονισµού διάσωσης του κράτους µέλους υποδοχής 
που βρίσκεται γεωγραφικά πλησιέστερα στο σηµείο της κατάστασης εκτάκτου 
ανάγκης. 

Εν αναµονή οδηγιών από το κέντρο συντονισµού διάσωσης, οι συµµετέχουσες 
µονάδες πρέπει να λαµβάνουν όλα τα δέοντα µέτρα για την προστασία της 
ασφάλειας των εν λόγω προσώπων. 

3.3. Οι συµµετέχουσες µονάδες πρέπει να λαµβάνουν υπόψη όλες τις συναφείς 
παραµέτρους και να κοινοποιούν τις εκτιµήσεις τους στο αρµόδιο κέντρο 
συντονισµού διάσωσης, καθώς και τα ακόλουθα ιδίως θέµατα: 

α) την ύπαρξη αίτησης συνδροµής, 

β) το αξιόπλοο του πλοίου και την πιθανότητα να µη φθάσει στον τελικό του 
προορισµό, 

γ) τον αριθµό επιβατών σε συνάρτηση µε τον τύπο του πλοίου (υπερφόρτωση), 

δ) τη διάθεση επαρκών εφοδίων (καυσίµων, νερού, τροφίµων, κ.λπ.) µέχρι να 
φθάσει το πλοίο στην ξηρά, 

ε) την ύπαρξη κατηρτισµένου πληρώµατος και πλοιάρχου, 

στ) την ύπαρξη εξοπλισµού ασφαλείας, πλοήγησης και επικοινωνίας, 

ζ) την παρουσία επιβατών που χρήζουν επείγουσας ιατρικής φροντίδας, 
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η) την ύπαρξη επιβατών που έχουν αποβιώσει, 

θ) την ύπαρξη εγκύων γυναικών ή παιδιών, 

ι) τις καιρικές συνθήκες και την κατάσταση της θάλασσας. 

3.4. Η ύπαρξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης δεν θα πρέπει να εξαρτάται αποκλειστικά 
ούτε να προσδιορίζεται µε γνώµονα το κατά πόσον έχει όντως ζητηθεί η παροχή 
συνδροµής. 

Σε περίπτωση που, µολονότι ένα πλοίο θεωρείται ότι βρίσκεται σε κατάσταση 
εκτάκτου ανάγκης, οι επιβαίνοντες σε αυτό αρνούνται την αποδοχή συνδροµής, η 
συµµετέχουσα µονάδα πρέπει να ενηµερώνει σχετικά το κέντρο συντονισµού 
διάσωσης και να εξακολουθεί να εκπληρώνει καθήκον επιµέλειας, λαµβάνοντας 
κάθε µέτρο που κρίνεται απαραίτητο για την ασφάλεια των εν λόγω προσώπων, 
απέχοντας συγχρόνως από κάθε ενέργεια που θα µπορούσε να επιδεινώσει την 
κατάσταση ή να επαυξήσει την πιθανότητα πρόκλησης σωµατικής βλάβης ή 
απώλειας ζωής. 

3.5. Το κέντρο συντονισµού της επιχείρησης πρέπει να ενηµερώνεται το ταχύτερο 
δυνατό για κάθε επικοινωνία µε το κέντρο συντονισµού διάσωσης και για τις 
ενέργειες που έχει αναλάβει η συµµετέχουσα µονάδα. 

3.6. Εάν το πλοίο δεν µπορεί ή δεν µπορεί πλέον να θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε 
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ή εάν η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης έχει 
ολοκληρωθεί, η συµµετέχουσα µονάδα θα πρέπει, σε συνεννόηση µε το κέντρο 
συντονισµού της επιχείρησης, να επαναλάβει την επιχείρηση σύµφωνα µε το µέρος 
2. 

4. Αποβίβαση 

4.1. Το επιχειρησιακό σχέδιο πρέπει να προσδιορίζει τις λεπτοµέρειες για την αποβίβαση 
των συλληφθέντων ή διασωθέντων, σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο και τυχόν 
ισχύουσες διµερείς συµφωνίες. 

Με την επιφύλαξη του τµήµατος 4.2, τα πρόσωπα που αναχώρησαν από τρίτη χώρα 
ή που διήλθαν µέσω των χωρικών υδάτων ή της περιοχής έρευνας και διάσωσης 
τρίτης χώρας πρέπει να αποβιβάζονται κατά προτεραιότητα στην εν λόγω χώρα ή, 
εφόσον τούτο δεν είναι δυνατό, η αποβίβασή τους πρέπει να γίνεται στον 
γεωγραφικά πλησιέστερο τόπο όπου τα πρόσωπα αυτά µπορούν να είναι ασφαλή. 

4.2. Κανείς δεν θα πρέπει να αποβιβάζεται ή να παραδίδεται µε άλλο τρόπο στις αρχές 
µίας χώρας για την οποία υπάρχουν βάσιµες υπόνοιες ότι το εν λόγω πρόσωπο θα 
υποστεί διώξεις ή βασανιστήρια ή άλλες µορφές απάνθρωπης ή εξευτελιστικής 
µεταχείρισης ή τιµωρίας, ή από την οποία υπάρχει κίνδυνος να απελαθεί ή να 
επαναπροωθηθεί προς µία τέτοια χώρα. Τα πρόσωπα που συλλαµβάνονται ή 
διασώζονται πρέπει να ενηµερώνονται δεόντως, ούτως ώστε να µπορούν να 
εκφράσουν τους λόγους για τους οποίους πιστεύουν ότι µπορεί να τύχουν τέτοιας 
µεταχείρισης στον προτεινόµενο τόπο αποβίβασης. 
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4.3. Το κέντρο συντονισµού πρέπει να ενηµερώνεται για την παρουσία προσώπων κατά 
την έννοια της παραγράφου 4.2, και θα πρέπει να διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές 
στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους υποδοχής. 


