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για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συµβουλίου περί 
καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης 

για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι 
υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  

Σύµφωνα µε το άρθρο 62 παράγραφος 2 στοιχείο β) περίπτωση i) της συνθήκης για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Συµβούλιο έχει εγκρίνει τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
539/20011 του Συµβουλίου περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων 
υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών 
µελών (ο αποκαλούµενος αρνητικός κατάλογος) και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι 
υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (ο αποκαλούµενος θετικός 
κατάλογος). Το άρθρο 61 της συνθήκης ΕΚ ανέφερε τους εν λόγω καταλόγους µεταξύ των 
συνοδευτικών µέτρων που συνδέονται άµεσα µε την ελεύθερη µετακίνηση των ατόµων σε 
έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. 

Ωστόσο, ο κανονισµός έχει τροποποιηθεί οκτώ φορές από την έγκρισή του2. Όλες οι 
πρόσφατες τροποποιήσεις του κανονισµού εστίαζαν στην αναθεώρηση του θετικού και του 
αρνητικού καταλόγου θεωρήσεων που είναι προσαρτηµένοι στον κανονισµό, ενώ πιο 
πρόσφατα είχαν ως αντικείµενο τη µεταφορά της Ταϊβάν στο θετικό κατάλογο, καθώς και το 
αποτέλεσµα των διαλόγων για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων που οδήγησαν 
στη µεταφορά των δύο τελευταίων χωρών των ∆υτικών Βαλκανίων, την Αλβανία και τη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στον θετικό κατάλογο.  

Τα τελευταία χρόνια, προέκυψε η ανάγκη για περαιτέρω τροποποιήσεις τεχνικής φύσεως και 
για τροποποιήσεις στο κυρίως κείµενο του κανονισµού, λ.χ. ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου 
µε την πρόβλεψη κανόνων για συγκεκριµένες καταστάσεις που δεν καλύπτονταν ακόµη από 
τον κανονισµό και προσαρµογή κάποιων ορισµών λόγω πρόσφατων αλλαγών που έχουν 
επιφερθεί από παράγωγο δίκαιο, επί παραδείγµατι µε την έγκριση του κώδικα θεωρήσεων 
(κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Συµβουλίου)3.  

Επιπλέον, δέκα χρόνια µετά την ενσωµάτωση του κεκτηµένου Σένγκεν στο πλαίσιο της ΕΕ 
και την καθιέρωση µιας κοινής πολιτικής στον τοµέα των θεωρήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 
77 παράγραφος 2 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ, είναι αναγκαίο να υπάρξει πρόοδος προς την 
περαιτέρω εναρµόνιση της κοινής πολιτικής της ΕΕ για τις θεωρήσεις σχετικά µε ορισµένες 
κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισµού και που έως σήµερα αποτελούσαν 
αντικείµενο µονοµερών αποφάσεων έκαστου κράτους µέλους.  

Τέλος, υπό το φως των αποτελεσµάτων της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, 
απαιτούνται περαιτέρω τροποποιήσεις, όπως η θέσπιση ρήτρας διασφάλισης και η 
τροποποίηση του µηχανισµού αµοιβαιότητας. 

                                                 
1 ΕΕ L 81 της 21.3.2001, σ. 1. 
2 Κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 2414/2001 της 7ης ∆εκεµβρίου 2001 (ΕΕ L 327 της 12.12.2001, σ. 1), (ΕΚ) 

αριθ. 453/2003 της 6ης Μαρτίου 2003 (ΕΕ L 69 της 13.3.2003, σ. 10), (ΕΚ) αριθ. 851/2005 της 2ας 
Ιουνίου 2005 (ΕΕ L 141 της 4.6.2005, σ. 3), (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 της 20ής Νοεµβρίου 2006 (ΕΕ L 
363 της 20.12.2006, σ. 1), (ΕΚ) αριθ. 1932/2006 της 21ης ∆εκεµβρίου 2006 (ΕΕ L 405 της 30.12.2006, 
σ. 23), (ΕΚ) αριθ. 1244/2009 της 30ής Νοεµβρίου 2009 (ΕΕ L 336 της 18.12.2009, σ. 1), (ΕΚ) αριθ. 
1091/2010 της 24ης Νοεµβρίου 2010 (ΕΕ L 329 της 14.12.2010, σ. 1) και (ΕΚ) αριθ. 1211/2010 της 
15ης ∆εκεµβρίου 2010 (ΕΕ L 339 της 22.12.2010, σ. 9) 

3 ΕΕ L 243 της 15.9.2009, σ. 1. 
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1.1. Σύνοψη της προτεινόµενης δράσης 

Η παρούσα τροποποίηση του κανονισµού αποσκοπεί:  

– στην πρόβλεψη ρήτρας διασφάλισης της θεώρησης που θα επιτρέπει την ταχεία, 
προσωρινή αναστολή της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τρίτη χώρα του 
θετικού καταλόγου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπου απαιτείται άµεση αντίδραση για 
την επίλυση των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν τα κράτη µέλη· 

– στην τροποποίηση ορισµένων διατάξεων, λ.χ. του µηχανισµού αµοιβαιότητας, ούτως ώστε 
να επιτευχθεί η πλήρης συµµόρφωσή τους µε τις αντίστοιχες διατάξεις της ΣΛΕΕ· 

– στη διασφάλιση της συµµόρφωσης προς τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του 
Συµβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων)4 που 
εφαρµόζεται από την 5η Απριλίου 2010, προβλέποντας λ.χ. κατάλληλους ορισµούς 
αναφορικά µε τη βραχεία διαµονή και τη θεώρηση· 

– στη διασφάλιση ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ, ο 
κανονισµός καθορίζει αναλυτικά εάν ένας υπήκοος τρίτης χώρας πρέπει να υπόκειται στην 
υποχρέωση θεώρησης ή να απαλλάσσεται από αυτή και συνεπώς να παρέχεται ασφάλεια 
δικαίου, µε τη συµπλήρωση των κανόνων που ισχύουν για τους πρόσφυγες και τους 
απάτριδες ούτως ώστε να διευκρινίζεται το ισχύον καθεστώς θεώρησης για τους κατοίκους 
Ηνωµένου Βασιλείου ή Ιρλανδίας·  

– στην επίτευξη προόδου προς την πλήρη εναρµόνιση της κοινής πολιτικής θεωρήσεων µε 
την παροχή νέων, περισσότερο εναρµονισµένων κανόνων όσον αφορά την υποχρέωση 
θεώρησης ή την απαλλαγή από αυτή που ισχύει για ορισµένες κατηγορίες υπηκόων τρίτων 
χωρών· 

– στην πρόβλεψη σαφών κανόνων αναφορικά µε την υποχρέωση/απαλλαγή από την 
υποχρέωση θεώρησης για κατόχους αδειών διέλευσης και διαφόρων διαβατηρίων που 
εκδίδονται από ορισµένους φορείς που υπόκεινται µεν στο διεθνές δίκαιο, δεν πληρούν 
όµως τις προϋποθέσεις που χαρακτηρίζουν τους διεθνείς διακυβερνητικούς οργανισµούς· 

– στη θέσπιση νέων διατάξεων όσον αφορά τις υποχρεώσεις ορισµένων κρατών µελών οι 
οποίες απορρέουν από προγενέστερες συµφωνίες της ΕΕ/διεθνείς συµφωνίες που 
συνεπάγονται παρεκκλίσεις από την κοινή πολιτική θεωρήσεων. 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

2.1. Καθιέρωση ρήτρας διασφάλισης των θεωρήσεων προκειµένου να αναστέλλεται 
η ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων 

Το Συµβούλιο ∆ΕΥ της 8ης Νοεµβρίου 2010 θέσπισε απαλλαγή από την υποχρέωση 
θεώρησης για την Αλβανία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, παρά τη διστακτικότητα ορισµένων 
κρατών µελών λόγω της ραγδαίας αύξησης των αιτήσεων για χορήγηση ασύλου που 
παρατηρήθηκε σε ορισµένα κράτη µέλη µετά την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων σε ορισµένες χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων. Για να καθησυχάσει τις εν λόγω 

                                                 
4 ΕΕ L 243 της 15.9.2009, σ. 1. 
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ανησυχίες, η Επιτροπή εξέδωσε δήλωση µε στόχο να ενισχύσει επειγόντως το µηχανισµό 
παρακολούθησης µετά την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων σε όλες τις χώρες 
των ∆υτικών Βαλκανίων που επωφελήθηκαν από την εν λόγω ελευθέρωση, και συγκεκριµένα 
δήλωσε ότι σε περίπτωση αιφνίδιας εισόδου υπηκόων µίας ή περισσότερων τρίτων χωρών, 
περιλαµβανοµένων υπηκόων των ∆υτικών Βαλκανίων, σε ένα ή περισσότερα κράτη µέλη, η 
Επιτροπή µπορεί να προτείνει τη λήψη από το Συµβούλιο προσωρινών µέτρων προς όφελος του 
ή των οικείων κρατών µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 78 της Συνθήκης, καθώς και την αναστολή 
της ελευθέρωσης του καθεστώτος των θεωρήσεων. 

Σε συνέχεια της δήλωσης της Επιτροπής, στα τέλη ∆εκεµβρίου του 2010 δύο κράτη µέλη 
υπέβαλαν έγγραφο (αριθ. 18212/10 VISA 311 COMIX 842), µε το οποίο πρότειναν την 
προσθήκη ρήτρας διασφάλισης στον κανονισµό 539/2001, βάσει της οποίας η Επιτροπή θα 
έχει την εξουσία να αποφασίζει σχετικά µε την προσωρινή αναστολή της απαλλαγής από την 
υποχρέωση θεώρησης, σύµφωνα µε διαδικασία επιτροπολογίας, εφόσον συντρέχουν 
συγκεκριµένες προϋποθέσεις.  

Μια ρήτρα διασφάλισης θα µπορούσε επίσης να συµβάλλει στη µελλοντική διαφύλαξη της 
αρτιότητας των διαδικασιών ελευθέρωσης του καθεστώτος των θεωρήσεων, καθώς και στη 
διασφάλιση της αξιοπιστίας έναντι του κοινού. 

Επίσης, τα κράτη µέλη παρείχαν γενικά στήριξη στην πρόταση αυτή στη SCIFA. Τα κράτη 
µέλη συµφώνησαν ότι µια τέτοια ρήτρα διασφάλισης θα παράσχει ένα γενικό πλαίσιο για το 
µέλλον, χωρίς να σχετίζεται µε συγκεκριµένες τρίτες χώρες.  

Η ρήτρα θα µπορούσε να είναι συµπληρωµατική, πλην όµως ξεχωριστή από τη ρήτρα 
διασφάλισης που προβλέπεται στο άρθρο 78 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ. Θα πρέπει να 
εφαρµόζεται αποκλειστικά ως προσωρινό µέτρο σε σαφώς καθορισµένες επείγουσες 
καταστάσεις. 

Στη ρήτρα διασφάλισης θα πρέπει να δηλώνεται µε σαφήνεια ότι πρόκειται για αναστολή της 
απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης µόνο για σύντοµο χρονικό διάστηµα, λόγω 
έκτακτης ανάγκης, και βάσει σαφώς καθορισµένων και περιγεγραµµένων κριτηρίων. Η ρήτρα 
µπορεί να ενεργοποιείται µόνο σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, ήτοι σε περίπτωση 
ξαφνικής µεταβολής µιας κατάστασης, λ.χ. εάν οι σχετικοί δείκτες αυξηθούν ξαφνικά εντός 
σύντοµου χρονικού διαστήµατος, και εάν απαιτείται έκτακτη παρέµβαση στο θέµα των 
«θεωρήσεων» προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι δυσκολίες από τα επηρεαζόµενα κράτη 
µέλη, και εφόσον τα µέτρα που θα βασίζονται στο άρθρο 78 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ δεν 
συνιστούν κατάλληλη ή επαρκή αντιµετώπιση. 

Προκειµένου να υπάρχει δυνατότητα άµεσης αντίδρασης στις ανωτέρω συνθήκες, θα µπορεί 
να εκδοθεί στο πλαίσιο επιτροπολογίας απόφαση σχετικά µε την προσωρινή αναστολή της 
απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 182/20115: 
µε τη µεταβίβαση εκτελεστικών εξουσιών στην Επιτροπή, βάσει του άρθρου 291 της ΣΛΕΕ.  

Ακόµη και αν οι συνθήκες ενεργοποίησης της ρήτρας διασφάλισης διευκρινίζονται µε 
σαφήνεια, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί την κατάσταση και δεν θα πρέπει να 
απορρέουν αυτοµατισµοί από τις κοινοποιήσεις των κρατών µελών. Κατά την αξιολόγηση 
της καταλληλότητας του µέτρου αναστολής της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης 

                                                 
5 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13. 



 

EL 5   EL 

για µια τρίτη χώρα, η Επιτροπή θα λαµβάνει υπόψη τον αριθµό των κρατών µελών που 
πλήττονται από την αιφνίδια εµφάνιση οιασδήποτε από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στην παρούσα πρόταση καθώς και τον συνολικό αντίκτυπο στη µεταναστευτική κατάσταση 
στους κόλπους της ΕΕ. 

Σύµφωνα µε τους κανόνες επιτροπολογίας που περιλαµβάνονται στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011, στο πλαίσιο της διαδικασίας εξέτασης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο παραλαµβάνουν, ταυτόχρονα µε τα µέλη της επιτροπής, την πρόταση για λήψη 
απόφασης από την Επιτροπή σχετικά µε την αναστολή της απαλλαγής από την υποχρέωση 
θεώρησης για µία ή περισσότερες τρίτες χώρες συνοδευόµενη από συναφή έγγραφα, 
λ.χ. πιθανές εκθέσεις της FRONTEX και της EASO καθώς και τις αρχικές κοινοποιήσεις των 
κρατών µελών.. 

Η εφαρµογή της διαδικασίας εξέτασης φαίνεται προσήκουσα για την αναστολή της 
απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη της µε ειδική 
πλειοψηφία. Οι ψήφοι των µελών σταθµίζονται όπως ορίζεται στη σχετική διάταξη της 
συνθήκης (άρθρο 238 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ). Εφόσον η γνώµη της επιτροπής είναι 
θετική, η Επιτροπή εκδίδει την εκτελεστική πράξη. Εάν η γνώµη της επιτροπής είναι 
αρνητική, η Επιτροπή δεν εγκρίνει την εκτελεστική πράξη.  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έχουν δικαίωµα εµπεριστατωµένου ελέγχου 
ούτως ώστε να διασφαλίζουν ότι η Επιτροπή δεν υπερβαίνει την εκτελεστική εξουσία της 
σύµφωνα µε το άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

Επιπλέον, για λόγους διαφάνειας, η Επιτροπή θα µπορούσε να προβεί σε ανταλλαγή απόψεων 
µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόπιν αιτήµατος του τελευταίου, µετά από πρόταση για 
προσωρινή αναστολή της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για µία ή περισσότερες 
τρίτες χώρες. 

Πριν από τη λήξη της περιόδου προσωρινής αναστολής, η Επιτροπή θα αποστέλλει έκθεση 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο η οποία θα συνοδεύεται, εφόσον κρίνεται 
αρµόζον, από πρόταση τροποποίησης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 539/2001, σύµφωνα µε τη 
συνήθη νοµοθετική διαδικασία, προκειµένου να µεταφερθεί η τρίτη χώρα στον αρνητικό 
κατάλογο θεωρήσεων. Σε τέτοια περίπτωση, το µέτρο αναστολής µπορεί να παραταθεί µε νέα 
απόφαση εφαρµογής η οποία εγκρίνεται µε διαδικασία επιτροπολογίας και για διάστηµα που 
δεν υπερβαίνει τους εννέα µήνες, ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο να 
έχουν στη διάθεσή τους επαρκή χρόνο για να απορρίψουν ή να εγκρίνουν την πρόταση 
τροποποίησης των καταλόγων του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 539/2001. 

2.2. Τροποποίηση του µηχανισµού αµοιβαιότητας  

Κατά τη διάρκεια µιας διαδικασίας κωδικοποίησης σχετικά µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
539/2001, η συµβουλευτική οµάδα νοµικών εµπειρογνωµόνων της Επιτροπής, του 
Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέτασαν τη δευτερεύουσα νοµική βάση που 
ορίζει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 851/20056. Το άρθρο 1 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 539/2001, όπως τροποποιήθηκε, αναφέρει τα εξής: «Εντός 90 ηµερών 
από τη δηµοσίευση της γνωστοποίησης η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων µε το 
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, υποβάλει έκθεση στο Συµβούλιο. Η έκθεση µπορεί να 

                                                 
6 ΕΕ L 141 της 4.6.2005, σ. 3. 



 

EL 6   EL 

συνοδεύεται από πρόταση που να προβλέπει την προσωρινή επαναφορά της υποχρέωσης 
θεώρησης έναντι των υπηκόων της οικείας τρίτης χώρας. Η Επιτροπή µπορεί επίσης να 
υποβάλλει την πρόταση αυτή κατόπιν διαβουλεύσεων µε το Συµβούλιο σχετικά µε την 
πρότασή της. Το Συµβούλιο αποφαίνεται επί της προτάσεως εντός τριών µηνών µε ειδική 
πλειοψηφία.» 

Η συµβουλευτική οµάδα των νοµικών υπηρεσιών θεώρησε ότι η προαναφερθείσα διάταξη 
αποτελεί δευτερεύουσα νοµική βάση η οποία δεν είναι εµφανώς περιττή και, ως εκ τούτου, 
χρήζει επανεξέτασης υπό το φως της απόφασης του ∆ικαστηρίου της 6ης Μαΐου 2008 στην 
υπόθεση C-133/06 προκειµένου είτε να διαγραφεί είτε να τροποποιηθεί.  

Σε έναν χώρο όπου εφαρµόζεται η διαδικασία της συναπόφασης, δεν είναι νοµικά εφικτό να 
προβλέπεται σε παράγωγο δίκαιο µια απλοποιηµένη διαδικασία η οποία επιτρέπει στο 
Συµβούλιο να αποφασίζει σχετικά µε απόφαση της Επιτροπής, χωρίς να υπάρχει καµία 
παρέµβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Συνεπώς, η προαναφερθείσα διάταξη διατηρείται αλλά τροποποιείται αφενός, µε την 
πρόβλεψη ότι η έκθεση θα πρέπει επίσης να απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, 
αφετέρου, µε την προσθήκη της συναπόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Η διαδικασία κωδικοποίησης πρόκειται να συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί όταν εγκριθεί η 
παρούσα τροποποίηση.  

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ένα κράτος µέλος έχει υποβάλλει πρόταση για 
τροποποίηση του παρόντος µηχανισµού αµοιβαιότητας ούτως ώστε να καταστεί περισσότερο 
αποτελεσµατικός. Σύµφωνα µε την πρόταση αυτή, η Επιτροπή θα είναι υποχρεωµένη να 
υποβάλει πρόταση, εντός πολύ σύντοµου χρονικού διαστήµατος, σχετικά µε την προσωρινή 
επαναφορά της υποχρέωσης θεώρησης για υπηκόους τρίτης χώρας, η οποία δεν καταργεί την 
υποχρέωση θεώρησης εντός µέγιστης προθεσµίας 12 µηνών από την εισαγωγή της για ένα 
κράτος µέλος.  

Πρέπει να επισηµανθεί ότι µια τέτοια τροποποίηση του µηχανισµού αµοιβαιότητας θα 
παραβίαζε το αποκλειστικό δικαίωµα πρωτοβουλίας της Επιτροπής και δεν θα οδηγούσε 
απαραίτητα στην έγκριση του προτεινόµενου µέτρου αντίποινων. 

Ο αρχικός µηχανισµός αµοιβαιότητας του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 ήδη περιείχε 
κάποιον αυτοµατισµό: η κοινοποίηση περιπτώσεων µη αµοιβαιότητας δεν ήταν υποχρεωτική· 
το οικείο κράτος µέλος ήταν ελεύθερο να αποφασίσει σχετικά µε την κοινοποίηση. Εάν όµως 
γινόταν κοινοποίηση, τότε τα κράτη µέλη ήταν υποχρεωµένα να επιβάλουν την υποχρέωση 
θεώρησης για υπηκόους της συγκεκριµένης τρίτης χώρας προσωρινά και αυτόµατα, 30 
ηµέρες µετά τις κοινοποιήσεις, εκτός εάν το Συµβούλιο αποφάσιζε άλλως.  

Ο εν λόγω αυτοµατισµός θεωρήθηκε το αδύναµο σηµείο του αρχικού µηχανισµού 
αµοιβαιότητας και, συνεπώς, εγκαταλείφθηκε το 2005 ως αντιπαραγωγικός. ∆εν υπάρχει 
λόγος να πιστεύει κανείς ότι θα είναι περισσότερο αποτελεσµατικός τώρα.  

Ο υφιστάµενος µηχανισµός αµοιβαιότητας, όπως τροποποιήθηκε το 2005, θεωρείται 
συνολικά αποτελεσµατικός, ενώ οι περιπτώσεις µη αµοιβαιότητας έχουν περιοριστεί 
σηµαντικά. Οι λοιπές καταστάσεις µη αµοιβαιότητας είναι κυρίως υποθέσεις στις οποίες 
τρίτες χώρες θεωρούν ότι κάποια κράτη µέλη δεν ικανοποιούν τα αντικειµενικά κριτήρια για 
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την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης, τα οποία καθορίζονται από τις εν λόγω τρίτες 
χώρες στην εθνική νοµοθεσία τους. 

Παρόλο που η χρήση της διαδικασίας επιτροπολογίας προβλέπεται κατά την εφαρµογή της 
ρήτρας διασφάλισης σε επείγουσες καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από σαφώς 
καθορισµένες προϋποθέσεις (βλ. σηµείο 2.3 παραπάνω), σε περίπτωση εισαγωγής του µέτρου 
αντίποινων επαναφοράς της υποχρέωσης θεώρησης έναντι τρίτης χώρας σε περίπτωση µη 
αµοιβαιότητας, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η συνολική εξωτερική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την εν λόγω τρίτη χώρα, χωρίς κανέναν αυτοµατισµό, καθώς και η 
αρχή της αλληλεγγύης µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ. Θα πρέπει να πραγµατοποιείται 
πολιτική αξιολόγηση της καταλληλότητας ενός τέτοιου µέτρου.  

Τα περισσότερα κράτη µέλη τάχθηκαν κατά της «αυτόµατης» (εκ νέου)επιβολής της 
υποχρέωσης θεώρησης για υπηκόους τρίτων χωρών λόγω των πολιτικών επιπτώσεων που 
έχει και, αντ’ αυτής, υποστήριξαν µια εξατοµικευµένη προσέγγιση και την εφαρµογή 
προσωρινών µέτρων σε άλλους τοµείς.  

2.3. Ορισµός της θεώρησης και της βραχείας διαµονής χωρίς θεώρηση 

Η παρούσα πρόταση ευθυγραµµίζει τον ορισµό της «θεώρησης» µε τον ορισµό που 
χρησιµοποιείται στον κώδικα θεώρησης. Αντίστοιχα, η θεώρηση συνιστά άδεια διέλευσης 
από ή προβλεπόµενης διαµονής στην επικράτεια των κρατών µελών που δεν υπερβαίνει τους 
τρεις µήνες ανά εξάµηνη περίοδο από την ηµεροµηνία της πρώτης εισόδου στο έδαφος των 
κρατών µελών. 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, από τον ορισµό αυτό εξαιρείται η θεώρηση 
διέλευσης από αερολιµένα, καθώς το καθεστώς θεώρησης που εφαρµόζουν τα κράτη µέλη 
για υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι διέρχονται από διεθνείς αερολιµένες κρατών µελών 
ρυθµίζεται από τον κώδικα θεωρήσεων και περιέχεται σε αυτόν.  

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών του καταλόγου του Παραρτήµατος II εξαιρούνται από την 
υποχρέωση που καθορίζεται στην παράγραφο 1 για διαµονές στο έδαφος των κρατών µελών 
που δεν υπερβαίνουν τους τρεις µήνες ανά εξάµηνη περίοδο. 

Ο εν λόγω ορισµός λαµβάνει επίσης υπόψη τις επιπτώσεις της ερµηνείας του κανόνα της 
τρίµηνης βραχείας διαµονής του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου στην υπόθεση 241/057.  

                                                 
7 Στην υπόθεση 241/05 το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο αποφάνθηκε ότι το άρθρο 20 παράγραφος 1 της 

σύµβασης για την εφαρµογή της συµφωνίας Σένγκεν πρέπει να ερµηνευθεί υπό την έννοια ότι ο όρος 
«πρώτη είσοδος» της διατάξεως αυτής αφορά, εκτός από την πρώτη είσοδο στον χώρο Σένγκεν, την 
πρώτη µεταγενέστερη είσοδο στον χώρο αυτό µετά την πάροδο εξαµήνου που ξεκινά από την πρώτη 
γενικά είσοδο, καθώς και οποιαδήποτε µεταγενέστερη είσοδο µετά την πάροδο κάθε νέου εξαµήνου 
που ξεκινά από την ηµεροµηνία της προηγούµενης πρώτης εισόδου. Αυτό – ερµηνευµένο ανάλογα – 
ισχύει επίσης για διαµονές βάσει θεώρησης.  

Η θεώρηση βραχείας διαµονής είναι µια ταξιδιωτική θεώρηση διαβατηρίου, η οποία ισχύει για µία ή 
περισσότερες εισόδους, υπό την προϋπόθεση ότι ούτε η διάρκεια της επίσκεψης ούτε η συνολική 
διάρκεια διαδοχικών επισκέψεων υπερβαίνει τους τρεις µήνες ανά εξάµηνο, από την ηµεροµηνία της 
πρώτης εισόδου. Αλλοδαποί µη υποκείµενοι στην υποχρέωση θεωρήσεως µπορούν να κυκλοφορούν 
ελεύθερα στο έδαφος των κρατών Σένγκεν επί τρεις µήνες κατ' ανώτατο όριο, ανά εξάµηνη περίοδο 
που υπολογίζεται από την ηµεροµηνία της πρώτης εισόδου. 
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2.4. Πρόσφυγες και απάτριδες που διαµένουν στο Ηνωµένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία 

Μια παλαιότερη τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του 2006 (κανονισµός 
(ΕΚ) αριθ. 1932/2006) προέβλεπε ήδη τη αποσαφήνιση της κατάστασης των προσφύγων και 
των απάτριδων µέσα από την προσαρµογή των εν ισχύι κανόνων θεώρησης κάνοντας 
διάκριση ανάµεσα σε εκείνους που διαµένουν σε κράτος µέλος και σε όσους διαµένουν σε 
τρίτη χώρα.  

Βάσει του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, το οποίο 
προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο δεν συµµετέχουν στην 
υιοθέτηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 και των τροποποιήσεων αυτού. Συνεπώς, για 
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 539/2001 το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν θεωρούνται 
κράτη µέλη. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1932/2006 σχετικά µε 
τους κανόνες θεωρήσεων για πρόσφυγες και απάτριδες δεν ισχύουν για τέτοια άτοµα όταν 
αυτά διαµένουν στο Ηνωµένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία.  

Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στην αποκατάσταση της δυσάρεστης αυτής κατάστασης µε 
την προσθήκη µιας διάταξης στον κανονισµό για τους πρόσφυγες και τους απάτριδες οι 
οποίοι διαµένουν στο ΗΒ ή την Ιρλανδία.  

Καθώς δεν υπάρχει αµοιβαία αναγνώριση των θεωρήσεων αλλά ούτε και ισοτιµία ανάµεσα 
σε µια άδεια παραµονής και µια θεώρηση στη σχέση µεταξύ, αφενός, του ΗΒ και της 
Ιρλανδίας και, αφετέρου, των κρατών µελών Σένγκεν, ο κανονισµός παρέχει στα κράτη µέλη 
την ελευθερία να αποφασίζουν µονοµερώς σχετικά µε την υποχρέωση θεώρησης ή την 
απαλλαγή από αυτή για τη συγκεκριµένη κατηγορία ατόµων. Οι εν λόγω εθνικές αποφάσεις 
πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 5 του κανονισµού. 

2.5. Εναρµόνιση της υποχρέωσης/απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για 
ορισµένες κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 

Το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 παρέχει στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να 
εξαιρούν µεµονωµένα από την υποχρέωση θεώρησης διάφορες κατηγορίες υπηκόων τρίτων 
χωρών που ανήκουν στον αρνητικό κατάλογο ή να υποβάλλουν στην υποχρέωση θεώρησης 
αυτές τις κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών που ανήκουν στον θετικό κατάλογο.  

Κατά την άποψη της Επιτροπής, δέκα χρόνια µετά την ενσωµάτωση του κεκτηµένου Σένγκεν 
στην ΕΕ, έχει έρθει η ώρα να γίνει το επόµενο βήµα προς µια περισσότερο εναρµονισµένη 
πολιτική στον τοµέα των θεωρήσεων. Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την πλήρη 
συµµόρφωση προς τη Συνθήκη µέσα από τη δηµιουργία µιας κοινής πολιτικής θεωρήσεων. 
Για τον λόγο αυτό, η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στον περιορισµό της ελευθερίας των 
κρατών µελών όσον αφορά την εκχώρηση απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης ή την 
επιβολή της υποχρέωσης θεώρησης σε διάφορες κατηγορίες ατόµων που καλύπτονται από το 
άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 539/2001, µε τη θέσπιση περαιτέρω 
κοινών κανόνων για την υποχρέωση θεώρησης για ορισµένες από αυτές τις κατηγορίες. 
Ωστόσο, η πρόταση λαµβάνει επίσης υπόψη τις τρέχουσες σηµαντικές διαφορές µεταξύ των 
πρακτικών των κρατών µελών στην περίπτωση ορισµένων κατηγοριών (όπως οι κάτοχοι 
διπλωµατικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων) διατηρώντας τη δυνατότητα για τα κράτη µέλη 
να συνεχίζουν προς το παρόν να αποφασίζουν µεµονωµένα σχετικά µε την υποχρέωση 
θεώρησης ή την απαλλαγή από αυτή, εκτός από περιπτώσεις στις οποίες η ΕΕ θα 
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διαπραγµατεύεται συµφωνίες απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τις εν λόγω 
κατηγορίες µε συγκεκριµένες τρίτες χώρες.  

2.5.1. Περαιτέρω εναρµόνιση 

Η Επιτροπή επιχειρεί την πραγµατοποίηση περαιτέρω προόδου προς την πλήρη εναρµόνιση 
όσον αφορά τις κατηγορίες του άρθρου 4 παράγραφος 1, για τις οποίες ήδη υπάρχει de facto 
ή οιονεί εναρµόνιση.  

Σύµφωνα µε τις κοινοποιήσεις που έχουν παράσχει µέχρι σήµερα τα κράτη µέλη, τα µέλη 
πληρωµάτων της πολιτικής αεροπορίας εξαιρούνται από την υποχρέωση θεώρησης σε όλα τα 
κράτη µέλη. Υπό αυτές τις συνθήκες, η διατήρηση της δυνατότητας των κρατών µελών να 
αποφασίζουν ελεύθερα σχετικά µε την εξαίρεση της συγκεκριµένης κατηγορίας δεν είναι 
πλέον δικαιολογηµένη.  

Όσον αφορά τα πληρώµατα εµπορικού ναυτικού, όλα τα κράτη µέλη πλην δύο εξαιρούν αυτή 
την κατηγορία ατόµων από την υποχρέωση θεώρησης σε περίπτωση άδειας παραµονής στην 
ξηρά, ενώ όλα τα κράτη µέλη πλην δύο διατηρούν την υποχρέωση θεώρησης για τους 
σκοπούς διέλευσης. Συνεπώς, η εν λόγω τροποποίηση πρόκειται να καθορίσει τη γενική, 
εναρµονισµένη απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για την πρώτη κατηγορία και την 
υποχρέωση θεώρησης για τη δεύτερη κατηγορία, αντίστοιχα.  

Μόνο ένα κράτος µέλος εξαιρεί από την υποχρέωση θεώρησης πλήρωµα και ιπτάµενους 
συνοδούς επειγουσών ή σωστικών πτήσεων και λοιπά πρόσωπα που επεµβαίνουν σε 
περιπτώσεις θεοµηνιών ή δυστυχηµάτων, και κατά συνέπεια ο παρών κανονισµός θα 
καταργήσει τη συγκεκριµένη κατηγορία.  

2.5.2. ∆ιατήρηση των κανόνων 

Σχετικά µε την κατηγορία των µελών πληρωµάτων εµπορικού ναυτικού σε διεθνείς ποτάµιες 
οδούς οι τρέχουσες διατάξεις διατηρούνται, καθώς από τις κοινοποιήσεις των κρατών µελών 
διαφαίνεται ότι τα κράτη µέλη τις επικράτειες των οποίων διαρρέουν ο Ρήνος και ο ∆ούναβης 
ακολουθούν για τη συγκεκριµένη κατηγορία αποκλίνουσες πρακτικές ως προς την 
υποχρέωση θεώρησης ή την απαλλαγή από αυτή . Επιπλέον, υπάρχουν νοµοθετικές εργασίες 
σε εξέλιξη στους κόλπους της CCNR (Κεντρική Επιτροπή για τη Ναυσιπλοΐα στο Ρήνο) για 
το θέµα αυτό, οι οποίες θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη.  

Από την παρούσα τροποποίηση δεν επηρεάζεται επίσης η τρέχουσα δυνατότητα των κρατών 
µελών να αποφασίζουν σχετικά µε την εξαίρεση κατόχων άδειας διέλευσης (laissez-passer) 
που έχει εκδοθεί από ορισµένους διακυβερνητικούς οργανισµούς. 

2.5.3. Νέα διάταξη – Αναφορικά µε υποχρεώσεις που απορρέουν από προγενέστερες 
συµφωνίες της ΕΕ  

Πριν από την καθιέρωση της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για τις θεωρήσεις, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τα µέλη της είχαν συνάψει διεθνείς συµβάσεις, όπως συµβάσεις σύνδεσης, µε 
τρίτες χώρες, λόγου χάρη σχετικά µε την κυκλοφορία ατόµων και υπηρεσιών, οι οποίες 
ενδέχεται να επηρεάζουν την υποχρέωση θεώρησης που επιβάλλεται σε υπηκόους τρίτων 
χωρών. Τέτοιες διεθνείς συµβάσεις που έχουν συναφθεί από την Ένωση κατισχύουν των 
διατάξεων του παράγωγου ευρωπαϊκού δικαίου, περιλαµβανοµένου του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 539/2001. Σε περίπτωση που οι εν λόγω διεθνείς συµβάσεις περιλαµβάνουν την 
αποκαλούµενη ρήτρα «standstill» (ρήτρα διατήρησης της ισχύουσας κατάστασης), τούτο 
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ενδέχεται να συνεπάγεται την υποχρέωση ορισµένων κρατών µελών να παρεκκλίνουν από 
τους κανόνες της κοινής πολιτικής θεωρήσεων σύµφωνα µε τις αντίστοιχες νοµοθεσίες και 
πρακτικές τους οι οποίες εφαρµόζονταν/ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία που τέθηκε σε 
εφαρµογή η ρήτρα standstill στα εν λόγω κράτη.  

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει την εισαγωγή στο άρθρο 4 µιας διάταξης η οποία θα 
επιτρέπει στα κράτη µέλη να εξαιρούν τους παρόχους υπηρεσιών από την υποχρέωση 
θεώρησης, στον βαθµό που είναι αναγκαίο ώστε να τηρούνται οι διεθνείς υποχρεώσεις που 
έχει συνάψει η Κοινότητα πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 539/2001.  

Η πρόταση συµφωνεί µε την απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης 
Φεβρουαρίου 2009 στην υπόθεση C-228/06, Mehmet Soysal και Ibrahim Savatli, στην οποία 
το ∆ικαστήριο αποφάσισε ότι «Το άρθρο 41, παράγραφος 1, του πρόσθετου πρωτοκόλλου µε 
την Τουρκία, που υπογράφηκε στις 23 Νοεµβρίου 1970 στις Βρυξέλλες, έχει την έννοια ότι 
δεν επιτρέπει την επιβολή, µετά την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος του πρωτοκόλλου αυτού, 
σε Τούρκους υπηκόους, όπως οι εφεσείοντες της κύριας δίκης, της υποχρέωσης να 
λαµβάνουν θεώρηση εισόδου για να εισέλθουν στο έδαφος κράτους µέλους προκειµένου να 
πραγµατοποιήσουν εκεί παροχές υπηρεσιών για λογαριασµό επιχειρήσεως εγκατεστηµένης 
στην Τουρκία, εφόσον, κατά την ηµεροµηνία αυτή, δεν απαιτείτο τέτοια θεώρηση εισόδου». 

Το άρθρο 41 του πρόσθετου πρωτοκόλλου περιλαµβάνει µια ρήτρα standstill, η οποία 
προβλέπει ότι «Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν επιβάλλουν µεταξύ τους νέους περιορισµούς 
στην ελευθερία εγκαταστάσεως και στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών». Επί του παρόντος, η 
Επιτροπή δεν γνωρίζει να υπάρχουν άλλες χώρες εκτός από την Τουρκία οι οποίες να 
επωφελούνται από παρόµοια ρήτρα standstill θεσπισµένη από διεθνή συµφωνία που έχει 
συναφθεί µε την Ένωση. 

Τα κράτη µέλη που θίγονται από την εν λόγω παρέκκλιση θα προβαίνουν σε σχετική 
κοινοποίηση προς την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη µέλη. 

2.5.4. ∆ιαδικασία για την εξαίρεση κατόχων διπλωµατικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων 
τρίτων χωρών από την υποχρέωση θεώρησης µετά την κατάργηση του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 789/2001 του Συµβουλίου8 

Το παρόν κείµενο του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 
αναφέρεται στη διαδικασία που θεσπίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 789/2001 η οποία 
πρέπει να ακολουθείται όταν ένα κράτος µέλος αποφασίσει να εξαιρέσει κατόχους 
διπλωµατικών ή/και υπηρεσιακών διαβατηρίων τρίτης χώρας από την υποχρέωση θεώρησης.  

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 789/2001, τα κράτη µέλη που προτίθενται να 
εξαιρέσουν κατόχους διπλωµατικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων τρίτων χωρών, για τους 
υπηκόους των οποίων πραγµατοποιείται προηγούµενη διαβούλευση, θα πρέπει να έχουν 
υποβάλλει νοµοθετική πρωτοβουλία, επί της οποίας το Συµβούλιο αποφάσιζε µε ειδική 
πλειοψηφία (από το 2006).  

Όσον αφορά τους κατόχους των εν λόγω διαβατηρίων τρίτων χωρών, για τους οποίους δεν 
πραγµατοποιείται προηγούµενη διαβούλευση, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 789/2001 υποχρέωνε 
τα κράτη µέλη να κοινοποιούν απλώς στο Συµβούλιο οιεσδήποτε τροποποιήσεις στους 
κανόνες τους σχετικά µε τις θεωρήσεις (υποχρέωση ή εξαίρεση). 

                                                 
8 ΕΕ L 116 της 24.4.2001, σ. 2. 
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Ωστόσο, ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 789/2001 έχει καταργηθεί µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
810/2009 του Συµβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας 
θεωρήσεων)9. Μετά την κατάργηση του προαναφερθέντος κανονισµού, θεωρήθηκε ότι το 
κατάλληλο µέσο για την κάλυψη των «διαδικαστικών» αυτών πτυχών των εθνικών 
αποφάσεων σχετικά µε την υποχρέωση θεώρησης ή την απαλλαγή από αυτή για τους 
κατόχους των εν λόγω διαβατηρίων µπορεί να παράσχει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 539/2001, 
εφόσον χρειαστεί.  

Συνεπώς, στο πλαίσιο της παρούσας τροποποίησης, πρέπει να εξεταστεί το κατά πόσο θα 
πρέπει να προβλέπεται συγκεκριµένη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε περίπτωση που ένα 
κράτος µέλος επιθυµεί να καταργήσει την υποχρέωση θεώρησης για κατόχους διπλωµατικών 
και υπηρεσιακών διαβατηρίων τρίτων χωρών, για τους οποίους πραγµατοποιείται 
προηγούµενη διαβούλευση.  

Κατά την άποψη της Επιτροπής, δεν υφίσταται ανάγκη καθιέρωσης ενός ειδικού «κοινού 
µηχανισµού λήψης αποφάσεων» για το ζήτηµα αυτό, τόσο για θεσµικούς όσο και για 
ουσιαστικούς λόγους.  

Αναφορικά µε τις θεσµικές πτυχές: 

Μετά τη µεταβατική περίοδο πέντε ετών που προβλέπεται στη συνθήκη του Άµστερνταµ για 
τον τίτλο IV της συνθήκης ΕΚ και την έναρξη ισχύος της νέας συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι πλέον νοµικά εφικτό να καθιερωθεί µια διαδικασία λήψης 
αποφάσεων µε δικαίωµα πρωτοβουλίας για ένα κράτος µέλος· είναι ακόµη και απαράδεκτο, 
από θεσµικής άποψης, η πρόταση ή η πρόθεση ενός κράτους µέλους (να καταργήσει την 
υποχρέωση θεώρησης για τους κατόχους διπλωµατικών διαβατηρίων χώρας που υποβάλλεται 
σε προηγούµενη διαβούλευση) να µπορεί να δεσµεύει το δικαίωµα πρωτοβουλίας της 
Επιτροπής· η Επιτροπή δεν µπορεί να υποχρεωθεί να υποβάλει πρόταση.  

Επιπλέον, εάν καθιερωνόταν µια διαδικασία για τη λήψη «κοινής απόφασης», θα έπρεπε να 
τηρούνται οι αρχές και οι διαδικασίες που προβλέπονται από τη ΣΛΕΕ (βλ. παραπάνω 
σχετικά µε τον µηχανισµό αµοιβαιότητας, σηµείο 2.2). Το Συµβούλιο δεν µπορεί να 
αποφασίζει µόνο του· ένα τέτοιο µέτρο θα πρέπει να εγκρίνεται µε διαδικασία συναπόφασης 
µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

Αναφορικά µε τις ουσιαστικές πτυχές: 

Η απόφαση αιτήµατος για προηγούµενη διαβούλευση σχετικά µε τις αιτήσεις θεώρησης που 
υποβάλλουν υπήκοοι µιας τρίτης χώρας (ή ορισµένες κατηγορίες υπηκόων) συνιστά αµιγώς 
εθνική απόφαση. Η αλληλεγγύη στο πλαίσιο Σένγκεν συνεπάγεται ότι τα άλλα κράτη µέλη 
αποστέλλουν πράγµατι, συστηµατικά, τις οικείες αιτήσεις θεώρησης για προηγούµενη 
διαβούλευση στο αιτούν κράτος µέλος.  

Κατ’ αρχήν, η απόφαση σχετικά µε την άρση της υποχρέωσης θεώρησης για κατόχους 
διπλωµατικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων χωρών που συγκαταλέγονται στον αρνητικό 
κατάλογο επίσης λαµβάνεται µονοµερώς από ένα κράτος µέλος. Κατά κανόνα, τα λοιπά 
κράτη µέλη δεν υποχρεούνται να αποδεχτούν τα εν λόγω µέτρα: βάσει µιας τέτοιας 
απόφασης, οι οικείοι διπλωµάτες µπορούν να ταξιδεύουν χωρίς θεώρηση στα οικεία κράτη 
µέλη, εξακολουθούν όµως να χρειάζονται θεώρηση για να ταξιδέψουν στα λοιπά κράτη µέλη. 

                                                 
9 ΕΕ L 243 της 15.9.2009, σ. 1. 
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Βεβαίως, οι διπλωµάτες βρίσκονται στον χωρίς εσωτερικά σύνορα χώρο Σένγκεν, γεγονός 
που συνεπάγεται κάποιον κίνδυνο.  
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Ωστόσο, θα πρέπει να υπενθυµιστούν τα εξής: 

– εάν ένα ή περισσότερα κράτη µέλη έχουν άρει την υποχρέωση για κατόχους διπλωµατικών 
και υπηρεσιακών διαβατηρίων µιας συγκεκριµένης τρίτης χώρας προτού άλλο κράτος 
µέλος προσθέσει τη χώρα αυτή στον κατάλογο χωρών για προηγούµενη διαβούλευση, η 
προγενέστερη κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης επ’ ουδενί επηρεάζεται και 
εξακολουθεί να ισχύει· 

– ακόµη και αν σε µια διαδικασία προηγούµενης διαβούλευσης ένα κράτος µέλος αρνηθεί 
την έκδοση θεώρησης σε έναν αιτούντα, το κράτος µέλος που εξετάζει την αίτηση 
θεώρησης δεν είναι υποχρεωµένο να απορρίψει τη θεώρηση· µπορεί να αποφασίσει την 
έκδοση θεώρησης µε περιορισµένη εδαφική ισχύ και, µε αυτόν τον τρόπο, να επιτρέπει την 
πρόσβαση µόνο στη δική του επικράτεια. Βεβαίως, το συγκεκριµένο πρόσωπο βρίσκεται 
στον χωρίς εσωτερικά σύνορα χώρο Σένγκεν, γεγονός που –και πάλι– συνεπάγεται 
κάποιον κίνδυνο. 

2.6. ∆ιευκρίνιση της κατάστασης και θέσπιση της νοµικής βάσης της υποχρέωσης 
θεώρησης ή της απαλλαγής από αυτή για άλλους φορείς που υπόκεινται στο 
διεθνές δίκαιο οι οποίοι εκδίδουν διπλωµατικά ή υπηρεσιακά διαβατήρια ή 
άδειες διέλευσης στα µέλη τους και οι οποίοι όµως δεν είναι διακυβερνητικοί 
οργανισµοί 

Υπάρχουν ορισµένοι φορείς που υπόκεινται στο διεθνές δίκαιο και τα οποία εκδίδουν 
διπλωµατικά ή υπηρεσιακά διαβατήρια ή άδειες διέλευσης. Οι φορείς αυτοί δεν είναι 
διακυβερνητικοί οργανισµοί και εποµένως δεν καλύπτονται επί του παρόντος από το άρθρο 4 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 539/2001. Από την άλλη πλευρά, περιλαµβάνονται στον πίνακα 
ταξιδιωτικών εγγράφων και τα κράτη µέλη έχουν δηλώσει εάν αναγνωρίζουν ή όχι τα 
ταξιδιωτικά έγγραφά τους (λ.χ. Τάγµα της Μάλτας). 

Οι φορείς αυτοί πρέπει να καλύπτονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 539/2001 και τα κράτη 
µέλη θα πρέπει να αποφασίζουν και να κοινοποιούν στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 5 
εάν εξαιρούν τους κατόχους ταξιδιωτικών εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τους εν λόγω 
φορείς.  

3. ΚΥΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ/ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

Ζητήθηκε η γνώµη των κρατών µελών. 

4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

∆εν κρίθηκε σκόπιµη. 

5. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 

Σύµφωνα µε τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η παρούσα 
πρόταση συνιστά εξέλιξη της κοινής πολιτικής θεωρήσεων βάσει του άρθρου 77 παράγραφος 
2 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ.  
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6. ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ: 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περιλαµβάνει κατάλογο τρίτων χωρών οι υπήκοοι των 
οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων 
(αρνητικός κατάλογος) και κατάλογο χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση αυτή (θετικός κατάλογος). 

Η απόφαση τροποποίησης των καταλόγων και µεταφοράς των χωρών από τον αρνητικό στο 
θετικό κατάλογο ή αντίστροφα, καθώς και οιασδήποτε άλλης τροποποίησης υπάγεται στην 
αρµοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο α) 
της ΣΛΕΕ. Συνιστά ένα ζήτηµα στο οποίο επιδιώκεται πλήρης εναρµόνιση για σηµαντικό 
χρονικό διάστηµα, για προφανείς λόγους αποτελεσµατικότητας. 

7. ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ 

Για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 απαιτείται κανονισµός. 

8. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Η προτεινόµενη τροποποίηση δεν έχει καµία επίπτωση στον προϋπολογισµό της ΕΕ. 
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2011/0138 (COD) 

Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συµβουλίου περί 
καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης 

για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι 
υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη:  

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 77 παράγραφος 2 
στοιχείο α), 

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής10, 

Μετά τη διαβίβαση του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο κανονισµός θεσπίζει ρήτρα διασφάλισης η οποία επιτρέπει την ταχεία και 
προσωρινή αναστολή της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τρίτη χώρα 
του θετικού καταλόγου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εφόσον απαιτείται άµεση 
αντίδραση για την επίλυση των δυσκολιών που αντιµετωπίζει ένα ή περισσότερα 
κράτη µέλη και λαµβάνοντας υπόψη τον συνολικό αντίκτυπο της κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(2) Προκειµένου να διασφαλίζονται οµοιόµορφες συνθήκες για την εφαρµογή της ρήτρας 
διασφάλισης, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρµοδιότητες. Οι 
εν λόγω αρµοδιότητες θα πρέπει να εκτελούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά µε τους 
τρόπους ελέγχου από τα κράτη µέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων 
από την Επιτροπή11. 

(3) Ο µηχανισµός αµοιβαιότητας που προβλέπεται σε περίπτωση που µία εκ των τρίτων 
χωρών του παραρτήµατος II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 αποφασίσει να 
υποβάλει τους υπηκόους ενός ή περισσότερων κρατών µελών στην υποχρέωση 
θεώρησης πρέπει να προσαρµοστεί λόγω της έναρξης ισχύος της συνθήκης της 

                                                 
10 ΕΕ C […] της […], σ. […]. 
11 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13. 
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Λισαβόνας σε συνδυασµό µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου για δευτερεύουσες 
νοµικές βάσεις. 

(4) Για να διασφαλιστεί η συµβατότητα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση 
κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων)12, ο παρών κανονισµός 
ευθυγραµµίζει τον ορισµό της «θεώρησης» µε τον ορισµό που χρησιµοποιείται στον 
κώδικα θεώρησης. 

(5) Θα πρέπει να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος προς την πλήρη εναρµόνιση της κοινής 
πολιτικής θεωρήσεων όσον αφορά τις κατηγορίες εξαιρέσεων τις οποίες τα κράτη 
µέλη δύνανται να προβλέπουν δυνάµει του άρθρου 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
539/2001. Για τον σκοπό αυτό, ο παρών κανονισµός τροποποιεί το άρθρο 4 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 για ζητήµατα όπου υπάρχει ήδη de facto ή οιονεί 
εναρµόνιση επί τη βάσει συγκλινουσών πρακτικών των κρατών µελών. 

(6) ∆εδοµένου ότι ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1932/2006 σχετικά µε τους κανόνες 
θεωρήσεων για πρόσφυγες και απάτριδες δεν ισχύει για τα εν λόγω πρόσωπα, όταν 
αυτά διαµένουν στο Ηνωµένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία, είναι αναγκαίο να 
αποσαφηνιστεί η κατάσταση αναφορικά µε την υποχρέωση θεώρησης για ορισµένους 
πρόσφυγες και απάτριδες οι οποίοι διαµένουν στο Ηνωµένο Βασίλειο και την 
Ιρλανδία. Ο κανονισµός αυτός παρέχει στα κράτη µέλη την ελευθερία να 
αποφασίζουν σχετικά µε την υποχρέωση θεώρησης ή την απαλλαγή από αυτή για τη 
συγκεκριµένη κατηγορία προσώπων. Οι σχετικές εθνικές αποφάσεις θα 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή. 

(7) Λαµβάνοντας υπόψη ορισµένες υποχρεώσεις των κρατών µελών, οι οποίες απορρέουν 
από διεθνείς συµβάσεις που είχε συνάψει η Κοινότητα πριν από την έναρξη ισχύος 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 και οι οποίες συνεπάγονται την ανάγκη 
παρέκκλισης από τους κοινούς κανόνες για τις θεωρήσεις, ο παρών κανονισµός 
εισάγει διάταξη µε την οποία τα κράτη µέλη δύνανται να απαλλάσσουν από την 
υποχρέωση θεώρησης πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της 
παραµονής τους, στον βαθµό που αυτό είναι αναγκαίο ώστε να τηρούνται οι εν λόγω 
υποχρεώσεις. 

(8) Ο παρών κανονισµός ορίζει τη νοµική βάση για την υποχρέωση θεώρησης ή την 
απαλλαγή από αυτή για κατόχους άδειας διέλευσης, διπλωµατικών ή υπηρεσιακών 
διαβατηρίων που έχουν εκδοθεί από ορισµένους φορείς οι οποίοι υπόκεινται στο 
διεθνές δίκαιο και δεν αποτελούν διεθνείς διακυβερνητικούς οργανισµούς. 

(9) Ο παρών κανονισµός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτηµένου Σένγκεν, 
σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο Σένγκεν για την ενσωµάτωση του κεκτηµένου του 
Σένγκεν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως καθορίζεται στο παράρτηµα A 
της απόφασης του Συµβουλίου 1999/435/ΕΚ13 της 20ής Μαΐου 1999 για τον ορισµό 
του κεκτηµένου του Σένγκεν, προκειµένου να προσδιοριστεί, δυνάµει των οικείων 
διατάξεων της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της 

                                                 
12 ΕΕ L 243 της 15.9.2009, σ. 1. 
13 ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 1.  
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συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η νοµική βάση για κάθε µία από τις διατάξεις ή 
αποφάσεις που συνιστούν το κεκτηµένο. 

(10) Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ο παρών κανονισµός αποτελεί ανάπτυξη 
των διατάξεων του κεκτηµένου Σένγκεν, κατά την έννοια της συµφωνίας που 
συνήφθη από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη ∆ηµοκρατία της 
Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας σχετικά µε τη σύνδεση των εν λόγω χωρών 
προς την θέση σε ισχύ, την εφαρµογή και την περαιτέρω ανάπτυξη του κεκτηµένου 
Σένγκεν14, που εµπίπτει στον τοµέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο Β της 
απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, σχετικά µε ορισµένες 
λεπτοµέρειες εφαρµογής της συµφωνίας αυτής15.  

(11) Όσον αφορά την Ελβετία, ο παρών κανονισµός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του 
κεκτηµένου 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 ανάπτυξη του κεκτηµένου του Σένγκεν16, που εµπίπτει 
στον τοµέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο Β της απόφασης 1999/437/ΕΚ του 
Συµβουλίου, σε συνδυασµό µε το άρθρο 3 της απόφασης 2008/146/ΕΚ του 
Συµβουλίου17.  

(12) Όσον αφορά το Λιχτενστάιν, ο παρών κανονισµός αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων 
του κεκτηµένου 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 ανάπτυξη 
του κεκτηµένου του Σένγκεν, που εµπίπτει στον τοµέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 
στοιχείο Β της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συµβουλίου, σε συνδυασµό µε το άρθρο 3 
της απόφασης [xx/2011/ΕΕ] του Συµβουλίου. [παραποµπή στην ΕΕ, εγκρίθηκε στις 
7.3.11· δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί]18 

(13) Ο παρών κανονισµός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτηµένου Σένγκεν στις 
οποίες δεν συµµετέχει το Ηνωµένο Βασίλειο, σύµφωνα µε την απόφαση 2000/365/ΕΚ 
του Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, σχετικά µε το αίτηµα του Ηνωµένου 
Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας να συµµετέχει σε 
ορισµένες από τις διατάξεις του κεκτηµένου Σένγκεν19. Το Ηνωµένο Βασίλειο δεν 
συµµετέχει, κατά συνέπεια, στην έκδοση του παρόντος κανονισµού και δεν 
δεσµεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρµογή του. 

(14) Ο παρών κανονισµός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτηµένου Σένγκεν στις 
οποίες δεν συµµετέχει η Ιρλανδία, σύµφωνα µε την απόφαση 2002/192/ΕΚ του 
Συµβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά µε το αίτηµα της Ιρλανδίας να 

                                                 
14 ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 36. 
15 ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31. 
16 ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 52. 
17 ΕΕ L 53 της 27.2.2008, σ. 1. 
18 ΕΕ L …… 
19 ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43. 
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συµµετέχει σε ορισµένες από τις διατάξεις του κεκτηµένου Σένγκεν20. Ως εκ τούτου, η 
Ιρλανδία δεν συµµετέχει στην έκδοση του παρόντος κανονισµού και δεν δεσµεύεται 
από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρµογή του. 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 τροποποιείται ως εξής: 

1. Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής: 

(α) η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής: 

(i) το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Οι υπήκοοι τρίτων χωρών του καταλόγου του Παραρτήµατος II εξαιρούνται από την 
υποχρέωση που καθορίζεται στην παράγραφο 1 για διαµονή στην επικράτεια των κρατών 
µελών που δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες ανά εξάµηνη περίοδο που υπολογίζεται από την 
ηµέρα της πρώτης εισόδου στην επικράτεια των κρατών µελών.» 

(ii) στο δεύτερο εδάφιο, προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

– «µέλη πληρωµάτων της πολιτικής αεροπορίας· 

– τα µέλη πληρωµάτων εµπορικού ναυτικού όταν βγαίνουν στην ξηρά και αν είναι κάτοχοι 
ναυτικού φυλλαδίου που έχει εκδοθεί σύµφωνα µε τις συµβάσεις (αριθ. 108 του 1958 και 
αριθ. 185 του 2003) της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ή τη σύµβαση του Λονδίνου του 
1965 (FAL) για τη διευκόλυνση της διεθνούς ναυσιπλοΐας.» 

(β) το στοιχείο (γ) της παραγράφου 4 αντικαθίσταται από το παρακάτω κείµενο: 

(γ) «Εντός 90 ηµερών από τη δηµοσίευση της γνωστοποίησης η Επιτροπή, κατόπιν 
διαβουλεύσεων µε το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, υποβάλει έκθεση στο 
Συµβούλιο. Η έκθεση µπορεί να συνοδεύεται από πρόταση που να προβλέπει την 
προσωρινή επαναφορά της υποχρέωσης θεώρησης για τους υπηκόους της οικείας 
τρίτης χώρας. Η Επιτροπή µπορεί επίσης να υποβάλλει την πρόταση αυτή κατόπιν 
διαβουλεύσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε την 
έκθεσή της. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο αποφαίνονται επί της 
προτάσεως κατά τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία. 

2. Παρεµβάλλεται το ακόλουθο Άρθρο 1α: 

«Άρθρο 1α – Ρήτρα διασφάλισης  

1. Οι παράγραφοι 2 έως 5 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται σε περίπτωση που ένα ή 
περισσότερα κράτη µέλη βρίσκονται ενώπιον επείγουσας κατάστασης, η οποία 
χαρακτηρίζεται από οιαδήποτε από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

                                                 
20 ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20. 
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(α) απότοµη αύξηση κατά τουλάχιστον 50%, εντός διαστήµατος έξι µηνών, του αριθµού 
των υπηκόων τρίτης χώρας που αναφέρεται στο παράρτηµα II, οι οποίοι προκύπτει 
ότι διαµένουν παράνοµα στο έδαφος του κράτους µέλους, σε σχέση µε το 
προηγούµενο εξάµηνο· 

(β) απότοµη αύξηση κατά τουλάχιστον 50 %, εντός διαστήµατος έξι µηνών, σε σχέση µε 
το προηγούµενο εξάµηνο, του αριθµού των αιτήσεων για άσυλο από υπηκόους 
τρίτης χώρας που αναφέρεται στο παράρτηµα II για την οποία το ποσοστό 
αναγνώρισης αιτήσεων ασύλου ήταν µικρότερο από 3% κατά το προηγούµενο 
εξάµηνο· 

(γ) απότοµη αύξηση κατά τουλάχιστον 50 %, εντός διαστήµατος έξι µηνών, του 
αριθµού απορριφθεισών αιτήσεων επανεισδοχής που υποβάλλονται από κράτος 
µέλος προς τρίτη χώρα η οποία αναφέρεται στο παράρτηµα II για δικούς της 
υπηκόους, σε σχέση µε το προηγούµενο εξάµηνο. 

2. Ένα κράτος µέλος το οποίο αντιµετωπίζει οιαδήποτε από τις επείγουσες καταστάσεις που 
περιγράφονται στην παράγραφο 1 µπορεί να ενηµερώσει την Επιτροπή. Η κοινοποίηση 
αιτιολογείται δεόντως και περιλαµβάνει συναφή δεδοµένα και στατιστικά στοιχεία καθώς και 
ενδελεχή εξήγηση των προκαταρκτικών µέτρων που έχει λάβει το ενδιαφερόµενο κράτος 
µέλος για την αντιµετώπιση της κατάστασης. 

3. Η Επιτροπή εξετάζει την κοινοποίηση λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό των κρατών µελών 
που πλήττονται από την αιφνίδια εµφάνιση οιασδήποτε από τις καταστάσεις που 
περιγράφονται στην παράγραφο 1 καθώς και τον συνολικό αντίκτυπο των εν λόγω αυξήσεων 
στη µεταναστευτική κατάσταση στους κόλπους της ΕΕ, όπως αυτός εµφανίζεται στα στοιχεία 
που παρέχουν τα κράτη µέλη και σε εκθέσεις που έχει εκπονήσει η FRONTEX ή/και η 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, και, εντός τριών µηνών µετά την 
παραλαβή της κοινοποίησης, η Επιτροπή µπορεί να εγκρίνει απόφαση εφαρµογής σχετικά µε 
την αναστολή της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους της οικείας 
τρίτης χώρας για διάστηµα έξι µηνών. Η απόφαση εφαρµογής εγκρίνεται σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 4α παράγραφος 2. Η απόφαση εφαρµογής καθορίζει 
την ηµεροµηνία κατά την οποία πρόκειται να τεθεί σε εφαρµογή η αναστολή της απαλλαγής 
από την υποχρέωση θεώρησης. 

4. Πριν από το πέρας της περιόδου ισχύος της απόφασης εφαρµογής που εγκρίνεται σύµφωνα 
µε την παράγραφο 3, η Επιτροπή, σε συνεργασία µε το ή τα οικεία κράτη µέλη, υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. Η έκθεση µπορεί να συνοδεύεται από 
πρόταση τροποποίησης του παρόντος κανονισµού προκειµένου να µεταφερθεί η οικεία τρίτη 
χώρα στο παράρτηµα I. 

5. Σε περίπτωση που η Επιτροπή έχει προτείνει τροποποίηση του παρόντος κανονισµού 
προκειµένου να µεταφερθεί µια τρίτη χώρα στο παράρτηµα I σύµφωνα µε την παράγραφο 4, 
δύναται να παρατείνει την ισχύ της εγκριθείσας δυνάµει της παραγράφου 3 απόφασης 
εφαρµογής για διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους εννέα µήνες. Η απόφαση για την παράταση 
ισχύος της απόφασης εφαρµογής εγκρίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 4α παράγραφος 2. 

3. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, «θεώρηση» νοείται η άδεια που εκδίδεται από 
κράτος µέλος µε σκοπό τη διέλευση ή την προβλεπόµενη διαµονή στην επικράτεια των 
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κρατών µελών, που δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες ανά εξάµηνη περίοδο που υπολογίζεται 
από την ηµέρα της πρώτης εισόδου στην επικράτεια των κρατών µελών.» 

4. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής: 

(α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

«1. Ένα κράτος µέλος µπορεί να προβλέπει εξαιρέσεις από την υποχρέωση θεώρησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, ή από την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης 
που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, όσον αφορά: 

(α) τους κατόχους διπλωµατικών διαβατηρίων, υπηρεσιακών/επίσηµων 
διαβατηρίων ή ειδικών διαβατηρίων· 

(β) το πολιτικό πλήρωµα πλοίων που κινούνται σε διεθνείς ποτάµιες οδούς· 

(γ) τους κατόχους αδειών διέλευσης («laissez-passer»), διπλωµατικών ή 
υπηρεσιακών διαβατηρίων που εκδίδονται από ορισµένους διεθνείς 
διακυβερνητικούς οργανισµούς ή από άλλους φορείς που υπόκεινται στο 
διεθνές δίκαιο, για τους υπαλλήλους τους.» 

(β) στην παράγραφο 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο (δ): 

«δ) οι έχοντες νοµικό καθεστώς πρόσφυγα και οι απάτριδες και άλλα πρόσωπα που δεν είναι 
υπήκοοι καµίας χώρας και διαµένουν στο Ηνωµένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία και είναι 
κάτοχοι ταξιδιωτικού εγγράφου που έχει εκδοθεί από τα συγκεκριµένα κράτη µέλη». 

(γ) Προστίθεται µια νέα παράγραφος 4: 

«Στον βαθµό που αυτό επιβάλλεται από την εφαρµογή του άρθρου 41 παράγραφος 1 του 
πρόσθετου Πρωτοκόλλου της συµφωνίας σύνδεσης που υπογράφηκε µεταξύ της Τουρκίας 
και της ΕΚ, ένα κράτος µέλος µπορεί να προβλέπει εξαιρέσεις από την υποχρέωση θεώρησης 
που περιγράφεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, αναφορικά µε Τούρκους υπηκόους οι οποίοι 
παρέχουν υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της παραµονής τους.» 

5. Παρεµβάλλεται το ακόλουθο Άρθρο 4α: 

«Άρθρο 4α 

∆ιαδικασία επιτροπής 

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η τελευταία είναι επιτροπή κατά την 
έννοια του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

2. Όταν γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζεται το άρθρο 5 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.» 

Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα στα κράτη 
µέλη σύµφωνα µε τις συνθήκες. 

Βρυξέλλες, […] 
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 


