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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-91/05 

Επιτροπή κατά Συµβουλίου 

ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΜΟΡΑΤΟΡΙΟΥΜ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΡΗΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΑΦΡΟ ΟΠΛΙΣΜΟ 

Η απόφαση, η οποία επιδιώκει σκοπούς εµπίπτοντες όχι µόνο στην κοινή εξωτερική πολιτική και 
πολιτική ασφαλείας, αλλά και στην κοινοτική πολιτική συνεργασίας για την ανάπτυξη, έπρεπε να 

έχει εκδοθεί βάσει της Συνθήκης ΕΚ και όχι  της Συνθήκης ΕΕ. 

Τον Ιούλιο του 2002, το Συµβούλιο υιοθέτησε, στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και 
πολιτικής ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) και βάσει της Συνθήκης ΕΕ, µια κοινή δράση για την 
καταπολέµηση της διάδοσης φορητών όπλων και ελαφρού οπλισµού 1. Προς εφαρµογή της εν 
λόγω κοινής δράσεως, στις 2 ∆εκεµβρίου 2004 το Συµβούλιο εξέδωσε απόφαση 2 ενόψει της 
συµβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Οικονοµική Κοινότητα των κρατών της ∆υτικής 
Αφρικής (ECOWAS) στο πλαίσιο του µορατόριουµ για τα φορητά όπλα και τον ελαφρό 
οπλισµό. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε βάσει της κοινής δράσεως και της Συνθήκης ΕΕ. 

Κατά τη συζήτηση του σχεδίου της αποφάσεως αυτής, η Επιτροπή δήλωσε ότι, κατά την άποψή 
της, αυτή δεν έπρεπε να εκδοθεί βάσει της Συνθήκης ΕΕ και δυνάµει της ΚΕΠΠΑ, 
αλλ’αντιθέτως ενέπιπτε στην κοινοτική πολιτική συνεργασίας για την ανάπτυξη και, ειδικότερα, 
στη Συµφωνία της Κοτονού 3. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή επισήµανε ότι ήδη ετοίµαζε 
παρόµοια πρόταση χρηµατοδοτήσεως στο πλαίσιο της Συµφωνίας της Κοτονού. Κατόπιν της 
εκδόσεως της αποφάσεως, η Επιτροπή, εκτιµώντας ότι αυτή δεν εκδόθηκε επί της ορθής νοµικής 
βάσεως, ζήτησε από το ∆ικαστήριο να την ακυρώσει. 

                                                 
1 Κοινή δράση 2002/589/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, για τη συµβολή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην καταπολέµηση της αποσταθεροποιητικής συσσώρευσης και διάδοσης φορητών όπλων και ελαφρού 
οπλισµού (ΕΕ L 191, σ. 1) 
2 Απόφαση 2004/833/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, της 2ας ∆εκεµβρίου 2004, για την εφαρµογή της κοινής δράσης 
2002/589/ΚΕΠΠΑ ενόψει της συµβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ECOWAS στα πλαίσια του µορατόριουµ 
για τα όπλα και τον ελαφρύ οπλισµό (ΕΕ L 359, σ. 65) 
3 Η Συµφωνία της Κοτονού, που υπογράφηκε το 2000 από τα µέλη της οµάδας των κρατών της Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη µέλη αυτής, αφετέρου, έχει ως 
σκοπό την προώθηση και την επιτάχυνση της οικονοµικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης των κρατών 
ΑΚΕ, τη συµβολή στην ειρήνη και την ασφάλεια και την προαγωγή ενός σταθερού και δηµοκρατικού πολιτικού 
περιβάλλοντος. 



Προκαταρκτικώς, το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι η κοινοτική πολιτική συνεργασίας για την 
ανάπτυξη σκοπεί όχι µόνο στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των αναπτυσσόµενων 
χωρών και στην καταπολέµηση της ένδειας, αλλ’ επίσης στην ανάπτυξη και την εδραίωση της 
δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και στον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
και των θεµελιωδών ελευθεριών. Πάντως, για να εµπίπτει ένα µέτρο στην πολιτική συνεργασίας 
για την ανάπτυξη, πρέπει να συµβάλλει στην επιδίωξη των σκοπών οικονοµικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης της πολιτικής αυτής. Στο πλαίσιο αυτό, το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι ορισµένα 
µέτρα τα οποία αποβλέπουν στην πρόληψη της αστάθειας των αναπτυσσόµενων χωρών, µεταξύ 
των οποίων και εκείνα που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της καταπολέµησης της διάδοσης φορητών 
όπλων και ελαφρού οπλισµού, µπορούν να συµβάλουν στην εξάλειψη ή τη µείωση των 
εµποδίων για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των εν λόγω χωρών. 

Το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει τη νοµολογία του κατά την οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 47 της 
Συνθήκης ΕΕ, µέτρο το οποίο µπορεί να θεσπιστεί δυνάµει της Συνθήκης ΕΚ δεν µπορεί να έχει 
ως νοµική βάση τη Συνθήκη ΕΕ. Συνεπώς, έστω και αν ένα µέτρο επιδιώκει συγχρόνως πολλούς 
σκοπούς ή έχει πολλές συνιστώσες, χωρίς ο ένας να είναι παρακολουθηµατικός σε σχέση µε τον 
άλλο, δεν µπορεί να θεσπιστεί βάσει της Συνθήκης ΕΕ εφόσον εµπίπτει επίσης σε αρµοδιότητα 
που απονέµεται από τη Συνθήκη ΕΚ. 

Συναφώς, στην πρώτη αιτιολογική σκέψη της προσβαλλοµένης αποφάσεως δηλώνεται ότι η 
υπέρµετρη και ανεξέλεγκτη συσσώρευση και διάδοση φορητών όπλων και ελαφρού οπλισµού 
όχι µόνο συνιστά απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια, αλλά µειώνει και τις προοπτικές 
βιώσιµης ανάπτυξης, ιδίως στη ∆υτική Αφρική. Η απόφαση εντάσσεται µεν σε µια γενική 
προοπτική διατηρήσεως της ειρήνης και ενισχύσεως της διεθνούς ασφάλειας, αποσκοπεί όµως 
ειδικά και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων µιας οµάδας αναπτυσσόµενων χωρών για την 
καταπολέµηση ενός φαινοµένου που συνιστά εµπόδιο στη βιώσιµη ανάπτυξη των χωρών αυτών. 
Συνεπώς, η απόφαση επιδιώκει πολλούς σκοπούς, εµπίπτοντες αντιστοίχως στην ΚΕΠΠΑ και 
στην πολιτική συνεργασίας για την ανάπτυξη, χωρίς ο ένας εξ αυτών να είναι 
παρακολουθηµατικός σε σχέση µε τον άλλο. 

Το συµπέρασµα αυτό επιβεβαιώνεται εξάλλου από το περιεχόµενο της αποφάσεως. 

Έτσι, το ∆ικαστήριο συµπεραίνει ότι το Συµβούλιο, εκδίδοντας την απόφαση βάσει της 
ΚΕΠΠΑ, παρά το ότι αυτή εµπίπτει και στην πολιτική συνεργασίας για την ανάπτυξη, δεν 
τήρησε το άρθρο 47 της Συνθήκης ΕΕ. 

Κατά συνέπεια, το ∆ικαστήριο ακυρώνει την απόφαση του Συµβουλίου. 

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

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: CS, DA, DE, EL, EN, ES, FR, IT, NL, PL, PT, SK, SL, SV  

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
C-91/05  

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 

 

 

 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-

