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 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014 

 

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 
Ο Πρόεδρος 

 

27.5.2011 

κ. Brian Simpson 

Πρόεδρο 

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού 

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος στήριξης της 

περαιτέρω ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής 

(COM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD)(COD)), 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

Με επιστολή της 18ης Απριλίου 2011 ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 

σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 2 του Κανονισμού να γνωμοδοτήσει σχετικά με την 

τροποποίηση της νομικής βάσης της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος στήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης μιας 

ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής (η "πρόταση") από τα άρθρα 43 παράγραφος 2, 74 και 

77 παράγραφος 2, 91 παράγραφος 1 και 100 παράγραφος 2, 173 παράγραφος 3, 175, 188, 192 

παράγραφος 1, 194 παράγραφος 2 και 195 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ στα άρθρα 43 παράγραφος 2, 

91 παράγραφος 1 και 100 παράγραφος 2, 173 παράγραφος 3, 175, 188, 192 παράγραφος 1, 

194 παράγραφος 2 και 195 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ. Με τις τροπολογίες που υπέβαλε η 

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων προστέθηκαν στις 

προτεινόμενες νομικές βάσεις τα άρθρα 165 παράγραφος 4 και 166 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ.  

Η επιτροπή εξέτασε το εν λόγω ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της στις 24 Μαΐου 2011. 

I. Ιστορικό 

 

Η πρόταση υπεβλήθη από την Επιτροπή στις 29 Σεπτεμβρίου 2010 σε συνέχεια της 
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ανακοίνωσης της Επιτροπής για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, του Οκτωβρίου 2007 

(η λεγόμενη "Γαλάζια Βίβλος)1 και της έκθεσης προόδου σχετικά με την ολοκληρωμένη 

θαλάσσια πολιτική της ΕΕ, της 15ης Οκτωβρίου 20092, και ως απάντηση στα συμπεράσματα 

του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2009, με τα οποία το Συμβούλιο καλούσε την 

Επιτροπή να υποβάλει τις απαραίτητες προτάσεις για τη χρηματοδότηση των δράσεων της 

ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής στο πλαίσιο των ισχυουσών δημοσιονομικών 

προοπτικών, προκειμένου αυτές να τεθούν σε εφαρμογή έως το 2011. 

 

Η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική (ΟΘΠ) προωθεί μια διατομεακή προσέγγιση στην 

θαλάσσια διακυβέρνηση. Προάγει τον εντοπισμό συνεργιών μεταξύ όλων των ενωσιακών 

πολιτικών, οι οποίες αφορούν τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τις παράκτιες περιφέρειες και 

τους θαλάσσιους τομείς, - ήτοι το περιβάλλον, τις θαλάσσιες μεταφορές, την ενέργεια, την 

έρευνα, τη βιομηχανία, την αλιεία και τις περιφερειακές πολιτικές.   

 

Το σχέδιο δράσης που συνοδεύει τη Γαλάζια Βίβλο περιλαμβάνει σειρά δράσεων, τις οποίες 

πρότεινε η Επιτροπή ως πρώτο βήμα για την εφαρμογή μιας ΟΘΠ για την Ένωση. Οι δράσεις 

υπέρ της ΟΘΠ χρηματοδοτούνταν έως τα τέλη του 2010 αποκλειστικά βάσει του άρθρου 49 

παράγραφος 6 στοιχεία α) και β) του δημοσιονομικού κανονισμού, και σύμφωνα με το άρθρο 

42 των κανόνων εφαρμογής του, που προβλέπουν την χρηματοδότηση πιλοτικών σχεδίων και 

προπαρασκευαστικών προγραμμάτων. Ωστόσο, η λύση αυτή ήταν προσωρινή και συνεπώς 

απαιτείται περαιτέρω χρηματοδοτική στήριξη υπέρ δράσεων για το εναπομένον χρονικό 

διάστημα των τρεχουσών δημοσιονομικών προοπτικών (2011-2013).  

 

Η πρόταση αποσκοπεί, συνεπώς, να παράσχει επαρκή χρηματοδότηση για την περαιτέρω 

ανάπτυξη και εφαρμογή της ΟΘΠ και να θεσπίσει ένα σταθερό χρηματοδοτικό πλαίσιο για 

την περίοδο 2011-2013 με τον καθορισμό κονδυλίων στον προϋπολογισμό. 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του της 21 Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την 

ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική - Αξιολόγηση της προόδου που σημειώθηκε και νέες 

προκλήσεις (2010/2040(INI)) υποστήριζε "την πρόθεση που εξεδήλωσε η Επιτροπή να 

χρηματοδοτήσει, κατά τα δύο προσεχή έτη, την ΟΘΠ με 50 εκατ. ευρώ, με σκοπό την 

υποστήριξη προηγούμενων προγραμμάτων στον τομέα της πολιτικής, της διακυβέρνησης, της 

βιωσιμότητας και της επιτήρησης".  

 

ΙΙ. Νομικές βάσεις που προτείνει η Επιτροπή: 

 

Στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης της Επιτροπής ορίζεται ότι στη Συνθήκη δεν 

αναφέρεται ρητώς μια νομική βάση στην οποία μπορεί να βασισθεί η ΟΘΠ της Ένωσης. 

Ωστόσο, η ΟΘΠ καλύπτει πολλές τομεακές πολιτικές της ΕΕ που αφορούν τη θάλασσα και 

τις ακτές. Για το λόγο αυτό η προτεινόμενη νομική βάση περιλαμβάνει: τα άρθρα 43 

παράγραφος 2, 74 και 77 παράγραφος 2, 91 παράγραφος 1 και 100 παράγραφος 2, 173 

παράγραφος 3, 175, 188, 192 παράγραφος 1, 194 παράγραφος 2 και 195 παράγραφος 2, τα 

οποία ορίζουν τα εξής: 

 

"Άρθρο 43, παράγραφος 2 

                                                 
1 COM(2007) 575. 
2 COM(2009) 540. 
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2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 

νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 

ορίζουν την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών που προβλέπεται στο άρθρο 40, 

παράγραφος 1, καθώς και τις άλλες διατάξεις που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων 

της κοινής γεωργικής και αλιευτικής πολιτικής." 

 

 

"Άρθρο 74  

Το Συμβούλιο θεσπίζει μέτρα για να εξασφαλίζει τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των 

αρμόδιων υπηρεσιών των κρατών μελών στους τομείς που καλύπτονται από τον παρόντα τίτλο 

καθώς και μεταξύ των εν λόγω υπηρεσιών και της Επιτροπής. Αποφασίζει ύστερα από πρόταση 

της Επιτροπής, με την επιφύλαξη του άρθρου 76, και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο." 

 

"Άρθρο 77, παράγραφος 2 

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, 

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, λαμβάνουν μέτρα που αφορούν:  

(α) την κοινή πολιτική θεωρήσεων και άλλων τίτλων διαμονής βραχείας διάρκειας,  

(β) τους ελέγχους στους οποίους υποβάλλονται τα πρόσωπα που διέρχονται τα εξωτερικά 

σύνορα,  

(γ) τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να κυκλοφορούν 

ελεύθερα για σύντομο χρονικό διάστημα στην Ένωση,  

(δ) οποιοδήποτε μέτρο που είναι αναγκαίο για την προοδευτική δημιουργία ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων,  

(ε) την απουσία ελέγχου προσώπων, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, κατά τη διέλευση των 

εσωτερικών συνόρων." 

 

"Άρθρο 91, παράγραφος 1  

 

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 90 και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιομορφία των μεταφορών, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 

διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την 

Επιτροπή των Περιφερειών, θεσπίζουν:  

(α) κοινούς κανόνες εφαρμοστέους στις διεθνείς μεταφορές που εκτελούνται από ή προς την 

επικράτεια ενός κράτους μέλους ή που διέρχονται από την επικράτεια ενός ή περισσοτέρων 

κρατών μελών,  

(β) τους όρους υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί στις εθνικές μεταφορές ενός κράτους μέλους 

μεταφορείς μη εγκατεστημένοι σ’ αυτό,  

(γ) μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών,  

(δ) κάθε άλλη χρήσιμη διάταξη." 

 

"Άρθρο 100, παράγραφος 2 

 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 

νομοθετική διαδικασία, μπορούν να θεσπίζουν κατάλληλες διατάξεις για τις θαλάσσιες και 
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αεροπορικές μεταφορές. Αποφασίζουν μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών." 

 

"Άρθρο 173, παράγραφος 3 

 

1. Η Ένωση και τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να εξασφαλίζονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις 

για την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της Ένωσης.  

Για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με ένα σύστημα ανοιχτών και ανταγωνιστικών αγορών, η δράση 

τους αποσκοπεί:  

να επιταχύνει την προσαρμογή της βιομηχανίας στις διαρθρωτικές μεταβολές,  

να προαγάγει ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάληψη πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων του συνόλου της Ένωσης, και ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,  

να προαγάγει περιβάλλον που να ευνοεί τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων,  

να βελτιώσει την εκμετάλλευση του βιομηχανικού δυναμικού των πολιτικών στους τομείς της 

καινοτομίας, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης.  

 

2. ....  

 

3. Η Ένωση συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μέσω 

των πολιτικών και δράσεων που αναλαμβάνει, δυνάμει άλλων διατάξεων των Συνθηκών. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 

διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, δύνανται να 

θεσπίζουν συγκεκριμένα μέτρα υποστήριξης των δράσεων που αναλαμβάνονται στα κράτη μέλη 

προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της παραγράφου 1, αποκλειομένης οιασδήποτε 

εναρμόνισης των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών  

 

Ο παρών τίτλος δεν αποτελεί βάση για την εκ μέρους της Ένωσης εισαγωγή οποιουδήποτε 

μέτρου που θα μπορούσε να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού ή περιλαμβάνει 

φορολογικές διατάξεις ή διατάξεις σχετικές με τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των 

μισθωτών". 

 

"Άρθρο 175  

 

Τα κράτη μέλη ασκούν και συντονίζουν την οικονομική τους πολιτική με σκοπό, μεταξύ άλλων, 

να επιτύχουν τους στόχους του άρθρου 1741. Η διαμόρφωση και η υλοποίηση των πολιτικών 

και δράσεων της Ένωσης καθώς και η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς, λαμβάνουν υπόψη 

τους στόχους του άρθρου 174 και συμβάλλουν στην πραγματοποίησή τους. Η Ένωση ενισχύει 

επίσης την υλοποίηση αυτή με τη δράση της μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων (Ευρωπαϊκό 

                                                 
1 Άρθρο 174 

Η Ένωση, προκειμένου να προαχθεί η αρμονική ανάπτυξη του συνόλου της, αναπτύσσει και εξακολουθεί τη δράση 

της με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής της συνοχής.  

Η Ένωση αποσκοπεί, ιδιαίτερα, στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων 

περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών.  

Μεταξύ των εν λόγω περιοχών, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές περιοχές, τις περιοχές που συντελείται 

βιομηχανική μετάβαση και τις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά 

προβλήματα, όπως οι υπερβόρειες περιοχές που είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικημένες και οι νησιωτικές, 

διασυνοριακές και ορεινές περιοχές. 
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Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, τμήμα Προσανατολισμού, Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων και των άλλων υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων.  

 

Η Επιτροπή υποβάλλει ανά τριετία έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την 

πρόοδο που έχει σημειωθεί για την υλοποίηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο έχουν συμβάλει τα διάφορα μέσα που 

προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται, ενδεχομένως, από κατάλληλες 

προτάσεις.  

 

Εάν απαιτούνται ειδικές δράσεις, πέρα από τα πλαίσια των Ταμείων και με την επιφύλαξη των 

μέτρων που αποφασίζονται στα πλαίσια των άλλων πολιτικών της Ένωσης, οι δράσεις αυτές 

μπορούν να θεσπίζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, που αποφασίζουν 

σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική 

και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών." 

 

"Άρθρο 188  

 

Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής, και διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, θεσπίζει τις διατάξεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 1871.  

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 

νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, 

θεσπίζουν τις διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 183, 184, και 1852. Για τη θέσπιση των 

                                                 
1 Άρθρο 187 

Η Ένωση μπορεί να δημιουργεί κοινές επιχειρήσεις ή οποιαδήποτε άλλη αναγκαία υποδομή για την καλή εκτέλεση 

των προγραμμάτων ενωσιακής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ένωσης. 

2 Άρθρο 183 

Για την εφαρμογή του πολυετούς προγράμματος-πλαισίου, η Ένωση:  

— καθορίζει τους κανόνες συμμετοχής των επιχειρήσεων, των κέντρων ερευνών και των πανεπιστημίων,  

— καθορίζει τους κανόνες που εφαρμόζονται στη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας.  

Άρθρο 184 

Κατά την εφαρμογή του πολυετούς προγράμματος-πλαισίου, μπορούν να αποφασίζονται συμπληρωματικά 

προγράμματα στα οποία συμμετέχουν ορισμένα κράτη μέλη, τα οποία και εξασφαλίζουν τη χρηματοδότησή τους, με 

την επιφύλαξη ενδεχόμενης συμμετοχής της Ένωσης.  

Η Ένωση θεσπίζει τους κανόνες που εφαρμόζονται στα συμπληρωματικά προγράμματα, ιδίως στο θέμα της 

διάδοσης των γνώσεων και της πρόσβασης άλλων κρατών μελών.  

Άρθρο 185 

Κατά την εφαρμογή του πολυετούς προγράμματος-πλαισίου, η Ένωση, σε συμφωνία με τα ενδιαφερόμενα κράτη 

μέλη, μπορεί να προβλέπει συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης που αναλαμβάνονται από 

περισσότερα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στις υποδομές που δημιουργούνται για την 

εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων.  
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συμπληρωματικών προγραμμάτων, απαιτείται η συμφωνία των ενδιαφερομένων κρατών 

μελών." 

 

"Άρθρο 192, παράγραφος 1 

 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζουν, σύμφωνα με τη συνήθη 

νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

και την Επιτροπή των Περιφερειών, τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει η Ένωση για την 

υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 1911." 

 

"Άρθρο 194, παράγραφος 2 

 

1. Στο πλαίσιο της εγκαθίδρυσης ή της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και λαμβανομένης 

υπόψη της απαίτησης να προστατευθεί και να βελτιωθεί το περιβάλλον, η πολιτική της Ένωσης 

στον τομέα της ενέργειας, σε πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, έχει ως στόχο:  

(α) να διασφαλίζει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας,  

(β) να διασφαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ένωσης, και  

(γ) να προωθεί την ενεργειακή αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και την 

ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και  

(δ) την προώθηση της διασύνδεσης των δικτύων. 

 

                                                 
1 Άρθρο 191 

1. Η πολιτική της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος συμβάλλει στην επιδίωξη των ακόλουθων στόχων:  

— τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος,  

— την προστασία της υγείας του ανθρώπου,  

— τη συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων,  

— την προώθηση, σε διεθνές επίπεδο, μέτρων για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ή παγκόσμιων 

περιβαλλοντικών προβλημάτων, και ιδίως την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος  

2. Η πολιτική της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος αποβλέπει σε υψηλό επίπεδο προστασίας και λαμβάνει 

υπόψη την ποικιλομορφία των καταστάσεων στις διάφορες περιοχές της Ένωσης. Στηρίζεται στις αρχές της 

προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος, κατά 

προτεραιότητα στην πηγή, καθώς και στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Στο πλαίσιο αυτό, τα μέτρα εναρμόνισης 

που ανταποκρίνονται σε ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος περιλαμβάνουν, όπου ενδείκνυται, ρήτρα 

διασφάλισης που εξουσιοδοτεί τα κράτη μέλη να λαμβάνουν, για μη οικονομικούς περιβαλλοντικούς λόγους, 

προσωρινά μέτρα υποκείμενα σε διαδικασία ελέγχου της Ένωσης.  

3. Κατά την εκπόνηση της πολιτικής της στον τομέα του περιβάλλοντος, η Ένωση λαμβάνει υπόψη:  

— τα διαθέσιμα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα,  

— τις συνθήκες του περιβάλλοντος στις διάφορες περιοχές της Ένωσης,  

— τα πλεονεκτήματα και τις επιβαρύνσεις που μπορούν να προκύψουν από τη δράση ή την απουσία δράσης,  

— την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ένωσης στο σύνολό της και την ισόρροπη ανάπτυξη των περιοχών 

της.  

4. Στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, η Ένωση και τα κράτη μέλη συνεργάζονται με τις τρίτες χώρες 

και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς. Ο τρόπος της συνεργασίας της Ένωσης μπορεί να αποτελεί αντικείμενο 

συμφωνιών μεταξύ της Ένωσης και των ενδιαφερομένων τρίτων μερών.  

Το προηγούμενο εδάφιο δεν θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών να διαπραγματεύονται στα πλαίσια διεθνών 

οργανισμών και να συνάπτουν διεθνείς συμφωνίες.  
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2. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των λοιπών διατάξεων των Συνθηκών, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, 

θεσπίζουν τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της παραγράφου 1. Τα εν 

λόγω μέτρα θεσπίζονται μετά από διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 

την Επιτροπή των Περιφερειών.  

 

Τα μέτρα αυτά δεν επηρεάζουν το δικαίωμα κράτους μέλους να καθορίζει τους όρους 

εκμετάλλευσης των ενεργειακών του πόρων, την επιλογή του μεταξύ διαφόρων ενεργειακών 

πηγών και τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού του εφοδιασμού, με την επιφύλαξη του άρθρου 

192, παράγραφος 2, στοιχείο γ)." 

 

"Άρθρο 195, παράγραφος 2  

 

1. Η Ένωση συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών στον τομέα του τουρισμού, ιδίως με την 

προαγωγή της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Ένωσης στον τομέα αυτό.  

Προς τούτο, η δράση της Ένωσης έχει ως στόχο:  

(a) να ενθαρρύνει τη δημιουργία περιβάλλοντος ευνοϊκού για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων 

στον εν λόγω τομέα,  

(b) να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, ιδίως με την ανταλλαγή ορθών 

πρακτικών.  

 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με τη συνήθη νομοθετική 

διαδικασία, θεσπίζουν ειδικά μέτρα για τη συμπλήρωση των δράσεων τις οποίες διεξάγουν τα 

κράτη μέλη προκειμένου να πραγματώσουν τους στόχους του παρόντος άρθρου, αποκλειομένης 

της οιασδήποτε εναρμόνισης των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών 

μελών.» 

 

III. Η προσέγγιση του Δικαστηρίου 

 

Η επιλογή της νομικής βάσης για μια ενωσιακή πράξη πρέπει να βασίζεται σε 

αντικειμενικούς παράγοντες που επιδέχονται δικαστικό έλεγχο, μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνεται ιδίως ο σκοπός και το περιεχόμενο της πράξης.  

 

Κατ' αρχήν, ένα μέτρο πρέπει να βασίζεται σε μια μόνο νομική βάση. Εάν από την εξέταση 

του στόχου και του περιεχομένου μίας ενωσιακής πράξης προκύπτει ότι υπάρχει διπλή 

συνιστώσα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής διαφόρων βάσεων και εφόσον η μια εξ αυτών 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως κύρια ή δεσπόζουσα, ενώ η άλλη ως παρεπόμενη, η πράξη 

πρέπει να στηρίζεται σε μία και μόνο νομική βάση, ήτοι εκείνη που απαιτεί ο κύριος ή 

δεσπόζων σκοπός ή συνιστώσα1. 

 

Μόνο εάν, κατ' εξαίρεση, ορίζεται ότι το μέτρο επιδιώκει συγχρόνως μια σειρά στόχων ή έχει 

διάφορες συνιστώσες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, χωρίς η μία εξ αυτών να 

είναι δευτερεύουσα και έμμεση σε σχέση με την άλλη, θα πρέπει το μέτρο να στηριχθεί στις 

αντίστοιχες νομικές βάσεις2. 

 

                                                 
1 Υπόθεση C-91/05 Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2008 σελ.I- 3651. 
2 Υπόθεση C-338/01 Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2004 σελ.I- 4829.  
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ΙV. Ανάλυση των προτεινόμενων νομικών βάσεων 

 

Η αιτιολογική σκέψη αριθ. 1 της πρότασης υπενθυμίζει ότι "(...) πρωταρχικός στόχος της 

ΟΘΠ είναι ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης, συνεκτικής και κοινής διαδικασίας 

λήψης αποφάσεων όσον αφορά τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τις παράκτιες περιφέρειες και 

τους θαλάσσιους τομείς".  

 

Για την επίτευξη του στόχου αυτού η Ένωση πρέπει να παρέχει μια συνεχή οικονομική 

στήριξη. Η πρόταση αποσκοπεί να διασφαλίσει μια επαρκή χρηματοδοτική βάση για μέτρα 

που αποσκοπούν να προωθήσουν περαιτέρω την ανάπτυξη και εφαρμογή της ΟΘΠ.  

 

Τα άρθρα 2 και 3 της πρότασης θεσπίζουν γενικούς και ειδικούς στόχους στους οποίους 

πρέπει να επικεντρωθεί το πρόγραμμα για τη στήριξη των μέτρων που αποσκοπούν στην 

περαιτέρω προώθηση της ανάπτυξης και εφαρμογής της ΟΘΠ. 

 

Τα άρθρα 4 και 5 της πρότασης θεσπίζουν διατάξεις για επιλέξιμες δράσεις που θα τύχουν 

χρηματοδοτικής στήριξης καθώς και το είδος της χρηματοδοτικής παρέμβασης. Το άρθρο 6 

αναφέρει τους δικαιούχους της χρηματοδοτικής στήριξης. Άλλες ρυθμίσεις της πρότασης, 

αφορούν, μεταξύ άλλων, τις διαδικασίες υλοποίησης, τους δημοσιονομικούς πόρους και την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του 

προγράμματος αυτού. 

 

Οι προτεινόμενες νομικές βάσεις είναι πολυάριθμες. Προκειμένου να κριθεί εάν ένας τέτοιος 

συνδυασμός πολλαπλών νομικών βάσεων δικαιολογείται, πρέπει να διαπιστωθεί ότι το 

προτεινόμενο μέτρο επιδιώκει, κατ' εξαίρεση, συγχρόνως πολλούς στόχους ή έχει διάφορες 

συνιστώσες που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, χωρίς η μία εξ αυτών να είναι 

δευτερεύουσα και έμμεση σε σχέση με την άλλη. Δεν πρέπει επίσης να υπάρχει σύγκρουση 

μεταξύ των νομοθετικών διαδικασιών που απαιτούνται για την έγκριση του μέτρου βάσει 

κάθε επιμέρους διάταξης της Συνθήκης, η οποία αποτελεί μέρος των πολλαπλών νομικών 

βάσεων. 

 

Το άρθρο 43 παράγραφος 2, ΣΛΕΕ, υπάγεται στον τίτλο ΙΙΙ "Η γεωργία και η αλιεία". 

Προβλέπει τη λήψη μέτρων στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας με στόχο την 

εφαρμογή της πολιτικής της Ένωσης στον τομέα της κοινής αγροτικής και αλιευτικής 

πολιτικής (άρθρα 38-40 ΣΛΕΕ). Το άρθρο 2 στοιχεία β) και γ) και το άρθρο 3 παράγραφος 2 

της πρότασης ορίζουν ότι η προαγωγή της βιώσιμης χρήσης των θαλάσσιων και παράκτιων 

πόρων αποτελεί έναν από τους γενικούς στόχους. Συνεπώς, φαίνεται ότι για τα μέτρα που 

αποσκοπούν στην επίτευξη του στόχου αυτού το άρθρο 43 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ μπορεί να 

αποτελεί την κατάλληλη νομική βάση. 

 

Τα άρθρα 74 και 77 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ αφορούν τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 

δικαιοσύνης. Σύμφωνα με το άρθρο 74 ΣΛΕΕ το Συμβούλιο μπορεί να θεσπίζει μέτρα για να 

εξασφαλίζει τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στους τομείς που 

καλύπτονται από το σχετικό τίτλο της Συνθήκης. Τα μέτρα αυτά εγκρίνονται σύμφωνα με τη 

διαδικασία διαβούλευσης. Το άρθρο 77 παράγραφος 2 επιτρέπει, μέσω της συνήθους 

νομοθετικής διαδικασίας, τη λήψη μέτρων που αφορούν την κοινή πολιτική θεωρήσεων, 

ελέγχων στα σύνορα και ασύλου. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι: (i) δεν προβλέπονται 

από την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική δράσεις στο πλαίσιο των ειδικών αυτών άρθρων· 
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(ii) οι δυνατότητες αυτοεξαίρεσης που έχουν ορισμένα κράτη μέλη στο χώρο ελευθερίας, 

ασφάλειας και δικαιοσύνης θα μπορούσαν να περιπλέξουν την υλοποίηση του προγράμματος 

και θα ήταν νομικά (και, στην πραγματικότητα, και λογικά) αδύνατον να συνδυασθούν 

νομικές βάσεις που απαιτούν τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών με άλλες που 

επιτρέπουν σε ορισμένα κράτη μέλη την αυτοεξαίρεση· (iii) το άρθρο 74 ΣΛΕΕ υποδηλώνει 

μια ειδική νομοθετική διαδικασία που είναι ασυμβίβαστη με τη διαδικασία που έχει θεσπιστεί 

για τις άλλες νομικές βάσεις1. Εν κατακλείδι, ούτε το άρθρο 74 ούτε το άρθρο 77 παράγραφος 

2 παρέχουν μια κατάλληλη νομική βάση στην παρούσα περίπτωση. 

 

Τα άρθρα 91 παράγραφος 1 και 100 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ υπάγονται στον τίτλο VI σχετικά 

με την κοινή πολιτική μεταφορών. Το άρθρο 91 παρέχει στα νομοθετικά όργανα τη 

δυνατότητα να θεσπίσουν κανόνες εφαρμοστέους στις διεθνείς μεταφορές που εκτελούνται 

προς ή από την επικράτεια ενός κράτους μέλους ή που διέρχονται από την επικράτεια ενός ή 

περισσοτέρων κρατών μελών καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη διάταξη για την ασφάλεια των 

μεταφορών. Το άρθρο 100 παράγραφος 2 αναφέρεται ειδικά σε "κατάλληλες διατάξεις για τις 

θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές". Αν και τα άρθρα 2 και 3 της πρότασης δεν 

αναφέρονται στις θαλάσσιες μεταφορές καθ' εαυτές και σε κανένα σημείο της πρότασης δεν 

γίνεται ειδική αναφορά στις θαλάσσιες μεταφορές, το ζήτημα εμπίπτει στην ολοκληρωμένη 

θαλάσσια διακυβέρνηση και θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στον τομέα της θάλασσας μέσω 

διατομεακών εργαλείων. Αμφότερα καλύπτονται από τους στόχους της πρότασης. 

 

Το άρθρο 173 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ εστιάζει σε μέτρα που αφορούν την ανταγωνιστικότητα 

των επιχειρήσεων της Ένωσης. Προβλέπει ειδικά μέτρα που αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, να 

επιταχύνουν την προσαρμογή της βιομηχανίας στις διαρθρωτικές μεταβολές, να προαγάγουν 

ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάληψη πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε 

ολόκληρη την Ένωση, και ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και να προαγάγουν 

περιβάλλον που να ευνοεί τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων. Πρέπει να επισημανθεί ότι ο 

στόχος της πρότασης ανταποκρίνεται στη διάταξη αυτή, ιδίως μέσω του στόχου της στήριξης 

μιας συντονισμένης χάραξης πολιτικής και προώθησης της αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης, 

της καινοτομίας και της απασχόλησης στους θαλάσσιους τομείς. Αυτό πρέπει, συνεπώς, να 

θεωρείται ως ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της πρότασης. 

 

Το άρθρο 175 ΣΛΕΕ υπάγεται στον τίτλο XVIII σχετικά με την "οικονομική, κοινωνική και 

εδαφική συνοχή". Σύμφωνα με το άρθρο αυτό είναι δυνατή η λήψη μέτρων στο πλαίσιο της 

συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι ειδικές δράσεις πρέπει να 

αποδεικνύονται απαραίτητες εκτός των ήδη ιδρυθέντων διαρθρωτικών ταμείων. Οι δράσεις 

αυτές πρέπει να αποσκοπούν στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης 

των διαφόρων περιφερειών των κρατών μελών. 

 

Η πρόταση τονίζει ότι είναι απαραίτητο να προωθηθεί η καινοτομία και η απασχόληση στους 

θαλάσσιους τομείς και στις παράκτιες περιφέρειες (άρθρο 2 στοιχείο (γ)), να διευκολυνθεί η 

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να δημιουργηθούν πλατφόρμες και δίκτυα συνεργασίας 

(άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο (δ)), πράγμα το οποίο θα οδηγήσει τελικά στην άμβλυνση 

των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης στο θαλάσσιο χώρο. Επομένως, μια 

τροπολογία που κατατέθηκε στην επιτροπή (τροπολογία 14) ορίζει ότι ο πρωταρχικός στόχος 

της πρότασης συνιστάται στο "να μεγιστοποιήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη, την οικονομική 

                                                 
1 Υπόθεση C-178/03 Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, Συλλογή 2006 σελ.I-107. 
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μεγέθυνση και κοινωνική συνοχή των παράκτιων, νησιωτικών και εξόχως απόκεντρων 

περιοχών της ΕΕ μέσω συνεκτικών και συντονισμένων θαλάσσιων πολιτικών και ανάλογης 

διεθνούς συνεργασίας". 

 

Το άρθρο 192 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ επιτρέπει τη λήψη μέτρων σύμφωνα με τη συνήθη 

νομοθετική διαδικασία για την άσκηση, σύμφωνα με το άρθρο 191, πολιτικής της Ένωσης 

όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τη διαφύλαξη, την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του 

περιβάλλοντος και τη συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων. Στην πρόταση 

γίνεται συχνά αναφορά στην προώθηση της αειφόρου χρήσης των θαλάσσιων και παράκτιων 

πόρων και στη διατύπωση των ορίων της αειφορίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που 

επηρεάζουν το θαλάσσιο περιβάλλον (άρθρο 2 στοιχεία (γ) και (δ)). Επιδιώκεται επίσης να 

εφαρμοστεί ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και η ολοκληρωμένη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών, που συνιστούν θεμελιώδες μέσο για την διαχείριση με βάση το 

οικοσύστημα και την βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων ζωνών και των παράκτιων 

περιφερειών· 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 194 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ λαμβάνονται, μέσω της συνήθους 

νομοθετικής διαδικασίας, μέτρα που αφορούν την πολιτική της Ένωσης στον τομέα της 

ενέργειας. Το άρθρο 194 παράγραφος 1 αναφέρεται στην ενεργειακή αποδοτικότητα και την 

εξοικονόμηση ενέργειας, στην ανάπτυξη νέων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και στη 

διασύνδεση των ενεργειακών δικτύων. Με τις τροπολογίες που κατατέθηκαν στην επιτροπή ο 

κατάλογος των γενικών στόχων της πρότασης συμπληρώθηκε με την "ενέργεια". Εξάλλου, 

στο άρθρο 2 τονίζεται η ανάγκη της βιώσιμης χρήσης των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων. 

 

Τέλος, το άρθρο 195 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ αφορά τη δράση της Ένωσης που αποσκοπεί να 

συμπληρώσει τη δράση των κρατών μελών στον τομέα του τουρισμού με τη δημιουργία 

περιβάλλοντος ευνοϊκού για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στον εν λόγω τομέα και την 

προώθηση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών, ιδίως με την ανταλλαγή ορθών 

πρακτικών. Πρέπει να επισημανθεί ότι οι στόχοι του προγράμματος θα συμβάλουν στην 

υλοποίηση της δράσης της Ένωσης στον τομέα αυτό.   

 

Κατά τη συνεδρίασή της στις 24 Μαΐου 2011 η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε, 

συνεπώς, ομόφωνα1 να συστήσει ότι η πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση προγράμματος 

στήριξης της περαιτέρω ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής πρέπει να 

βασισθεί στα άρθρα 43 παράγραφος 2, 91 παράγραφος 1 και 100 παράγραφος 2, 173 

παράγραφος 3, 175, 188, 192 παράγραφος 1, 194 παράγραφος 2 και 195 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ 

και ότι τα άρθρα 74 και 77 παράγραφος 2 δεν αποτελούν, στην παρούσα περίπτωση, τις ορθές 

νομικές βάσεις. 

                                                 
1 Στην τελική ψηφοφορία ήσαν παρόντες οι εξής: Klaus-Heiner Lehne (πρόεδρος), Luigi Berlinguer 

(αντιπρόεδρος), Raffaele Baldassarre (αντιπρόεδρος), Evelyn Regner (αντιπρόεδρος), Sebastian Valentin Bodu 

(αντιπρόεδρος), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (συντάκτρια γνωμοδότησης), Piotr Borys, Françoise 

Castex, Christian Engström, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos 

Mészáros, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, József Szájer, Alexandra Thein, 

Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka και Pablo Arias 

Echeverría σύμφωνα με το άρθρο 187 παράγραφος 2. 
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 EL 

Με εξαιρετική εκτίμηση, 

Klaus-Heiner Lehne 

 


