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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στις υποθέσεις C-77/05 και C-137/05 

Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας κατά Συµβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ενώσεως 

ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ ΜΠΟΡΟYΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ 
ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ 
ΣΕΝΓΚΕΝ ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ Η∆Η ΣΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΕΙΝΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΟΠΟΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΤΡΟ 

Ορθώς το Συµβούλιο αρνήθηκε να επιτρέψει στο Ηνωµένο Βασίλειο να συµµετάσχει στην έκδοση 
του κανονισµού FRONTEX και του κανονισµού σχετικά µε την καθιέρωση προτύπων για τα 

χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιοµετρικών στοιχείων στα διαβατήρια 

Σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο για την ενσωµάτωση του κεκτηµένου Σένγκεν στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ενώσεως, «η Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της 
Βόρειας Ιρλανδίας που δεν δεσµεύονται από το κεκτηµένο Σένγκεν µπορούν, ανά πάσα στιγµή, 
να ζητήσουν να συµµετάσχουν σε µερικές ή σε όλες τις διατάξεις του κεκτηµένου αυτού». Αν το 
Ηνωµένο Βασίλειο ή η Ιρλανδία δεν γνωστοποιήσουν ότι επιθυµούν να συµµετάσχουν στην 
έκδοση µέτρου θεµελιούµενου στο κεκτηµένου Σένγκεν, τα λοιπά κράτη µέλη είναι ελεύθερα να 
εκδώσουν το µέτρο χωρίς τη συµµετοχή των δύο αυτών χωρών. Σε απόφαση εκδοθείσα στις 29 
Μαΐου 2000 απαριθµούνται οι διατάξεις του κεκτηµένου Σένγκεν στις οποίες συµµετέχει το 
Ηνωµένο Βασίλειο, προβλέπεται δε ότι το τελευταίο τεκµαίρεται ότι κοινοποίησε αµετάκλητα 
ότι επιθυµεί να συµµετέχει σε όλες τις προτάσεις και πρωτοβουλίες οι οποίες αναπτύσσουν 
περαιτέρω τις σχετικές διατάξεις.  

Το Ηνωµένο Βασίλειο ενηµέρωσε στις 11 Φεβρουαρίου 2004 το Συµβούλιο σχετικά µε την 
πρόθεσή του να συµµετάσχει στην έκδοση του κανονισµού για τη σύσταση του οργανισµού 
FRONTEX 1. Το Ηνωµένο Βασίλειο ενηµέρωσε στις 19 Μαΐου 2004 το Συµβούλιο ότι είχε 
επίσης την πρόθεση να συµµετάσχει στην έκδοση του κανονισµού σχετικά µε την καθιέρωση 
προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιοµετρικών στοιχείων στα 
διαβατήρια 2. 

                                                 
1 Κανονισµός (ΕΚ) 2007/2004 του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά µε τη σύσταση ευρωπαϊκού 
οργανισµού στα εξωτερικά σύνορα των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (EE L 349, σ. 1). 
2 Κανονισµός (ΕΚ) 2252/2004 του Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου 2004, σχετικά µε την καθιέρωση προτύπων 
για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιοµετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα 
των κρατών µελών (EE L 385, σ. 1). 



Παρά τις εν λόγω γνωστοποιήσεις, δεν επετράπη στο Ηνωµένο Βασίλειο να συµµετάσχει στην 
έκδοση των οικείων κανονισµών µε το αιτιολογικό ότι αυτοί συνιστούν περαιτέρω ανάπτυξη 
διατάξεων του κεκτηµένου Σένγκεν στις οποίες δεν συµµετέχει το συγκεκριµένο κράτος. Οι δύο 
κανονισµοί εκδόθηκαν χωρίς τη συµµετοχή του Ηνωµένου Βασιλείου. 

Εκτιµώντας ότι η άρνηση του Συµβουλίου να του επιτρέψει να συµµετάσχει στην έκδοση των 
κανονισµών παραβιάζει το Πρωτόκολλο του Σένγκεν, το Ηνωµένο Βασίλειο άσκησε ενώπιον 
του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δύο προσφυγές. Σε αντίθεση µε το Συµβούλιο, 
το Ηνωµένο Βασίλειο θεωρεί ότι το δικαίωµά του να συµµετάσχει στην έκδοση παρόµοιων 
µέτρων είναι ανεξάρτητο από τη συµµετοχή του ή µη στις διατάξεις του κεκτηµένου Σένγκεν επί 
των οποίων θεµελιώνεται το µέτρο.  

Το ∆ικαστήριο κρίνει ότι η διάταξη του Πρωτοκόλλου του Σένγκεν σχετικά µε τη συµµετοχή 
του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας στα υφιστάµενα µέτρα καθώς και η προβλέπουσα 
τη δυνατότητα των εν λόγω κρατών µελών να συµµετάσχουν στην έκδοση νέων µέτρων διάταξη 
πρέπει να ερµηνευθούν από κοινού και όχι κατά τρόπο ανεξάρτητο, έστω και αν αφορούν δύο 
διαφορετικές πτυχές του κεκτηµένου Σένγκεν.  

Όπως προκύπτει από τη χρήση της φράσεως «Προτάσεις και πρωτοβουλίες για την περαιτέρω 
ανάπτυξη του κεκτηµένου Σένγκεν», η οποία απαντά στις συναφείς διατάξεις, τα επίδικα µέτρα 
εδράζονται στο κεκτηµένο Σένγκεν του οποίου συνιστούν απλώς εφαρµογή ή περαιτέρω 
ανάπτυξη. 

Κατά λογική ακολουθία, παρόµοια µέτρα πρέπει να συνάδουν προς τις διατάξεις τις οποίες 
θέτουν σε εφαρµογή ή των οποίων συνιστούν ανάπτυξη, υπό την έννοια ότι προϋποθέτουν την 
αποδοχή τόσο των εν λόγω διατάξεων όσο και των αποτελουσών το έρεισµά τους αρχών. 

Υπό τις περιστάσεις αυτές, το ∆ικαστήριο συνάγει ότι η δυνατότητα του Ηνωµένου Βασιλείου 
και της Ιρλανδίας να συµµετάσχουν στη θέσπιση νέου µέτρου στο πλαίσιο του κεκτηµένου 
Σένγκεν έχει εφαρµογή µόνο επί των προτάσεων και πρωτοβουλιών οι οποίες θεµελιώνονται σε 
τοµέα του κεκτηµένου στον οποίο οι χώρες αυτές έχουν ήδη δεχθεί να συµµετάσχουν. 

Το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι, στον βαθµό όπου εν προκειµένω δεν αµφισβητείται ότι το 
Ηνωµένο Βασίλειο δεν αποδέχθηκε τον τοµέα του κεκτηµένου Σένγκεν στον οποίο εντάσσονται 
οι επίδικοι κανονισµοί, ορθώς το Συµβούλιο αρνήθηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο το δικαίωµα να 
συµµετάσχει στην έκδοση των συναφών µέτρων. 

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 



Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: ισπανική, αγγλική, γαλλική, πολωνική, ελληνική, ιταλική 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-77/05 

και 137/05 
Μπορείτε, κατά κανόνα, να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 

κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna-Αγγελίδη 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 
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