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Κύριε Πρόεδρε. 

Με επιστολή της 2ας Ιουνίου 2008 ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, σύμφωνα 
με το άρθρο 35, παράγραφος 2 του Κανονισμού, να εξετάσει κατά πόσον η νομική βάση της 
ανωτέρω πρότασης της Επιτροπής ήταν έγκυρη.

Η επιτροπή εξέτασε το ανωτέρω ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της στις 25 Ιουνίου 2008.  

Στείλατε επιστολή για να μας πληροφορήσετε ότι ο εισηγητής της επιτροπής για την ανωτέρω 
πρόταση προτείνει την αλλαγή της νομικής βάσης: από την πρώτη φράση του πρώτου 
εδαφίου του άρθρου 300, παράγραφος 2, στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 300, παράγραφος 3 
της συνθήκης ΕΚ (σε συνδυασμό με το άρθρο 63, παράγραφος 1, εδάφιο (α)).

Από τη γραμματεία διευκρινίστηκε ότι το εν λόγω έγγραφο της Επιτροπής είναι  το 
COM(2006)0753 και όχι το COM(2006)0754, όπως αναφέρει στην επιστολή του ο πρόεδρος 
της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, ως προς τη νομική βάση του οποίου η επιτροπή έχει 
ήδη εκφέρει γνώμη.

Επισημαίνετε ότι, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλήθηκε να γνωμοδοτήσει το 2005 
σχετικά με την πρόταση για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας, περί των 
κριτηρίων και των μηχανισμών για τον καθορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την 
εξέταση αιτήσεως παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος, στην Ισλανδία ή τη 
Νορβηγία, η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων διατύπωσε γνωμοδότηση στην οποία έκρινε ότι 
το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 300, παράγραφος 3 (που προβλέπει τη διαδικασία σύμφωνης 
γνώμης) ήταν η κατάλληλη νομική βάση.

Εμμένετε στη δήλωσή σας ότι το ζήτημα σχετικά με τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου είναι παρεμφερές, υπό την έννοια ότι προκύπτει λόγω του γεγονότος ότι το 
πρωτόκολλο προβλέπει ότι οι διαφορές μεταξύ του Λιχτενστάιν ή της Ελβετίας αφενός και 
Δανίας αφετέρου όσον αφορά την εφαρμογή και την ερμηνεία του Πρωτοκόλλου πρέπει να 
ρυθμίζονται από μικτή επιτροπή, στην οποία έχουν εκχωρηθεί εξουσίες λήψης αποφάσεων σε 
διάφορους τομείς.

Ιστορικό

Στις 26 Οκτωβρίου 2004, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπέγραψε συμφωνία με την Ελβετική 
Συνομοσπονδία σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του 
κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος 
μέλος ή στην Ελβετία («συμφωνία του Δουβλίνου/Eurodac με την Ελβετία»).

Η εν λόγω συμφωνία προβλέπει στο άρθρο 15 ότι το Λιχτενστάιν μπορεί να προσχωρήσει 
στη συμφωνία. Πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση του Λιχτενστάιν 
και μονογραφήθηκε ένα σχέδιο πρωτοκόλλου για την προσχώρηση του Λιχτενστάιν στη 
συμφωνία του Δουβλίνου/Eurodac με την Ελβετία. 

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας που προσαρτάται 
στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, η Δανία δεν συμμετέχει στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συμβουλίου 
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για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που 
είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από 
υπήκοο τρίτης χώρας («ο κανονισμός του Δουβλίνου») και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
2725/2000 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή 
δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή της σύμβασης του Δουβλίνου 
(«κανονισμός Eurodac»).

Η συμφωνία του Δουβλίνου/Eurodac με την Ελβετία προβλέπει ότι η Δανία μπορεί να 
ζητήσει να συμμετάσχει. Σε αυτή την περίπτωση, η συμφωνία προβλέπει ότι τα 
συμβαλλόμενα μέρη, με τη συγκατάθεση της Δανίας, πρέπει να καθορίσουν τους όρους για 
τη συμμετοχή της Δανίας σε πρωτόκολλο της συμφωνίας.

Με επιστολή του 8ης Νοεμβρίου 2004, το Βασίλειο της Δανίας ζήτησε να συμμετάσχει στη 
συμφωνία του Δουβλίνου/Eurodac με την Ελβετία. Εφόσον το Λιχτενστάιν προσχωρεί τώρα 
στη συμφωνία αυτή, ενδείκνυται η συμμετοχή της Δανίας να θεσπιστεί τόσο ως προς την 
Ελβετία όσο και ως προς το Λιχτενστάιν.

Μετά την εξουσιοδότηση που δόθηκε από το Συμβούλιο στην Επιτροπή στις 27 Φεβρουαρίου 
2006, πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις με το Λιχτενστάιν και την Ελβετία. Στις 21 
Ιουνίου 2006 ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις και μονογραφήθηκε το σχέδιο 
πρωτοκόλλου για την συμμετοχή της Δανίας στη συμφωνία του Δουβλίνου/Eurodac με την 
Ελβετία και το Λιχτενστάιν.

Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν και το σχέδιο πρωτοκόλλου μονογραφήθηκε υπό 
τον όρο ότι το Λιχτενστάιν θα αποτελούσε συμβαλλόμενο μέρος μετά τη σύναψη του 
πρωτοκόλλου για την προσχώρησή του στη συμφωνία του Δουβλίνου/Eurodac με την 
Ελβετία. 

Το περιεχόμενο του πρωτοκόλλου μπορεί να συνοψισθεί ως εξής :

– Καθιστά εφαρμοστέες στις σχέσεις μεταξύ της Δανίας, αφενός, και της Ελβετικής 
Συνομοσπονδίας και του Πριγκηπάτου του Λιχτενστάιν, αφετέρου, τις διατάξεις των 
κανονισμών του Δουβλίνου και του Eurodac, καθώς και των κανονισμών εφαρμογής 
τους. Καθιστά επίσης εφαρμοστέες έναντι αυτών τις μελλοντικές τροποποιήσεις ή νέα 
μέτρα εφαρμογής.

– Παρέχει στην Ελβετία και το Λιχτενστάιν το δικαίωμα να υποβάλουν υπομνήματα ή 
γραπτές παρατηρήσεις στο Δικαστήριο, εφόσον του υποβληθεί από δικαστήριο της 
Δανίας προδικαστικό ερώτημα σχετικά με την ερμηνεία διατάξεων της συμφωνίας 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δανίας.

– Προβλέπει μηχανισμό συνδιαλλαγής σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της Δανίας, 
αφενός, και της Ελβετίας και του Λιχτενστάιν, αφετέρου, σχετικά με την ερμηνεία ή 
την εφαρμογή του πρωτοκόλλου.

– Προβλέπει διατάξεις σχετικά με τη λήξη εφαρμογής του.

ΥΤο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου ορίζει τα εξής:
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1. Σε περίπτωση καταγγελίας εκ μέρους της Ελβετίας ή του Λιχτενστάιν σχετικά με την 
εφαρμογή ή την ερμηνεία του παρόντος πρωτοκόλλου από τη Δανία, η Ελβετία ή το 
Λιχτενστάιν έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επίσημη εγγραφή του θέματος ως 
αντικειμένου διαφοράς στην ημερήσια διάταξη της μικτής επιτροπής. 

2. Σε περίπτωση καταγγελίας εκ μέρους της Δανίας σχετικά με την εφαρμογή ή την 
ερμηνεία του παρόντος πρωτοκόλλου από την Ελβετία ή το Λιχτενστάιν, η Δανία έχει 
τη δυνατότητα να ζητήσει από την Επιτροπή να εγγράψει επίσημα το θέμα ως 
αντικείμενο διαφοράς στην ημερήσια διάταξη της μικτής επιτροπής. Το θέμα 
εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη από την Επιτροπή. 

3. Η μικτή επιτροπή έχει ενενήντα ημέρες από την ημερομηνία έγκρισης της ημερήσιας 
διάταξης στην οποία έχει εγγραφεί το επίμαχο θέμα, προκειμένου να διευθετήσει τη 
διαφορά. Για τον σκοπό αυτό, η Δανία μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις στη μικτή 
επιτροπή.

4. Σε περίπτωση διευθέτησης της διαφοράς από τη μικτή επιτροπή κατά τρόπο που απαιτεί 
συμμόρφωση από τη Δανία, η τελευταία γνωστοποιεί στα μέρη, εντός της προθεσμίας 
που προβλέπεται στην παράγραφο 3, κατά πόσον θα συμμορφωθεί με το περιεχόμενο 
της ρύθμισης. Σε περίπτωση που η Δανία γνωστοποιήσει την απόφασή της να μην 
συμμορφωθεί με το περιεχόμενο της ρύθμισης, εφαρμόζεται η παράγραφος 5.

5. Σε περίπτωση που η διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί από τη μικτή επιτροπή εντός της 
προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3, τηρείται περαιτέρω προθεσμία 
ενενήντα ημερών για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης. Αν η μικτή επιτροπή δεν έχει 
λάβει απόφαση στο τέλος της προθεσμίας αυτής, το παρόν πρωτόκολλο θεωρείται ότι 
παύει να ισχύει την τελευταία μέρα της προθεσμίας αυτής.

Σε γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με 
την υπογραφή Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της 
Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας, για τα κριτήρια και τους 
μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης ασύλου 
που υποβάλλεται σε κράτος μέλος, ή στην Ισλανδία ή τη Νορβηγία1, η Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων θεώρησε ότι μια επιτροπή του τύπου που αναφέρεται στο άρθρο 4 του 
πρωτοκόλλου θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι έχει συστήσει "ειδικό θεσμικό πλαίσιο μέσω της 
οργάνωσης διαδικασιών συνεργασίας" κατά την έννοια του άρθρου 300, παράγραφος 3, 
δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ και ότι, ως αποτέλεσμα, το Κοινοβούλιο πρέπει να κληθεί 
να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του.  Η ίδια προσέγγιση υπήρξε επίσης και σε άλλες 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με τις νομικές βάσεις, 
συμπεριλαμβανομένης και μιας άλλη πρότασης απόφασης σχετικά με ένα άλλο πρωτόκολλο 
της ίδιας συμφωνίας (COM(2006)754 τελικό).

Η Επιτροπή επεσήμανε σε αυτές τις γνωμοδοτήσεις ότι η νομολογία του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατέστησε σαφές ότι ο κοινοτικός νομοθέτης δεν μπορεί να 
επιλέγει νομικές βάσεις κατά τη διακριτική του ευχέρεια·  αντίθετα, η επιλογή πρέπει να 
βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία, επιδεκτικά δικαστικού ελέγχου.  Ανάμεσα στα βασικά 

1 AD\573917EN.doc.
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στοιχεία σε σχέση με αυτό ήταν ο σκοπός και το περιεχόμενο μιας νομικής πράξης1.  Έκρινε 
επίσης ότι, δεδομένου του σκοπού και του περιεχομένου της πρότασης απόφασης του 
Συμβουλίου για τη σύναψη του ανωτέρω πρωτοκόλλου, η Μικτή Επιτροπή θα μπορούσε να 
θεωρηθεί «ειδικό θεσμικό πλαίσιο», αφού εξυπηρέτησε τη δημιουργία οργανωτικού 
μηχανισμού για την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας λήψης αποφάσεων δεσμευτικών για τα 
μέρη της συμφωνίας, αν μη τι άλλο όσον αφορά την επίλυση των διαφορών.

Η επίμαχη πρόταση  

Όπως επισημάνθηκε ανωτέρω, στις 26 Οκτωβρίου 2004, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπέγραψε 
τη συμφωνία του Δουβλίνου/Eurodac με την Ελβετία. 

Το άρθρο 11, παράγραφος 1 της εν λόγω συμφωνίας ορίζει ότι το Βασίλειο της Δανίας 
μπορεί να ζητήσει να συμμετάσχει σε αυτή τη συμφωνία, πράγμα το οποίο η Δανία έπραξε 
δεόντως το 2004. 

Εφόσον το Λιχτενστάιν προσχωρεί τώρα στη συμφωνία αυτή, ενδείκνυται η συμμετοχή της 
Δανίας να θεσπιστεί τόσο ως προς την Ελβετία όσο και ως προς το Λιχτενστάιν.

Το εν λόγω πρωτόκολλο θα χρησιμεύει για να θεσπίσει δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ 
της Ελβετίας, του Λιχτενστάιν και η Δανία στο συγκεκριμένο αυτό τομέα.

Στην πραγματικότητα, το πρωτόκολλο θέτει ακριβώς το ίδιο ζήτημα όπως το πρωτόκολλο της 
συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του 
Βασιλείου της Νορβηγίας.   Λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό και το περιεχόμενο της πρότασης 
απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς 
για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που 
υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ελβετία, η Μικτή Επιτροπή μπορεί να θεωρηθεί «ειδικό 
θεσμικό πλαίσιο», δεδομένου ότι χρησιμεύει στη δημιουργία οργανωτικού μηχανισμού για 
την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας λήψης αποφάσεων δεσμευτικών για τα μέρη της 
συμφωνίας, αν μη τι άλλο όσον αφορά την επίλυση των διαφορών.

Κατά τη συνεδρίασή της της 25ης Ιουνίου 2008 η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε, 
ομόφωνα2 να συστήσει ότι η ενδεδειγμένη νομική βάση για την πρόταση απόφασης είναι το 
άρθρο 63, παράγραφος 1, εδάφιο α) σε συνδυασμό με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 300, 
παράγραφος 3, της συνθήκης ΕΚ και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει το 
πλεονέκτημα της διαδικασίας σύμφωνης γνώμης.

1 Βλέπε για παράδειγμα την υπόθεση C-42/97 Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου [1999] ECR I-869, παράγραφο 36.
2 Giuseppe Gargani (πρόεδρος), Titus Corlăţean (αντιπρόεδρος), Francesco Enrico Speroni (αντιπρόεδρος), 
Diana Wallis (συντάκτρια γνωμοδότησης), Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Manuel Medina Ortega, Hans-
Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Jaroslav Zvěřina,
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