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(Νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1051/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Οκτωβρίου 2013
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 με σκοπό τη θέσπιση κοινών κανόνων σχετικά
με την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σε εξαιρετικές περιστάσεις
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(2)

Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός του χώρου
χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα αποτελεί σημαντικό
τατο επίτευγμα της Ένωσης. Δεδομένου ότι η ελεύθερη
κυκλοφορία των προσώπων επηρεάζεται από την προσωρινή
επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, οποιαδήποτε
απόφαση περί επαναφοράς τέτοιου ελέγχου θα πρέπει να
λαμβάνεται σύμφωνα με αμοιβαίως συμφωνημένα κριτήρια
και θα πρέπει να κοινοποιείται δεόντως στην Επιτροπή ή
να συνιστάται από θεσμικό όργανο της Ένωσης. Σε κάθε
περίπτωση, η επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα
θα πρέπει να παραμένει εξαίρεση και να αποτελεί μόνο μέτρο
έσχατης ανάγκης, αυστηρά περιορισμένης εμβέλειας και
διάρκειας και βασιζόμενο σε συγκεκριμένα αντικειμενικά κρι
τήρια και σε εκτίμηση αναγκαιότητας, το οποίο θα πρέπει να
παρακολουθείται σε επίπεδο Ένωσης. Στις περιπτώσεις που η
σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφά
λεια απαιτεί άμεση δράση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να
έχουν τη δυνατότητα να επαναφέρουν τους ελέγχους στα
εσωτερικά τους σύνορα για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις
δέκα ημέρες. Οποιαδήποτε παράταση της περιόδου αυτής
πρέπει να παρακολουθείται σε επίπεδο Ένωσης.

(3)

Η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα του μέτρου της επα
ναφοράς των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα θα πρέπει να
εξετάζεται σε σχέση με την απειλή για τη δημόσια τάξη ή
την εσωτερική ασφάλεια που αποτέλεσε το έναυσμα για την
ανάγκη για αυτή την επαναφορά, όπως θα πρέπει να εξετά
ζονται και εναλλακτικά μέτρα που θα μπορούσαν να
ληφθούν σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο, ή αμφότερα, και
παράλληλα με τις επιπτώσεις ενός τέτοιου μέτρου στην ελεύ
θερη κυκλοφορία των προσώπων εντός του χώρου χωρίς
ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα.

(4)

Η επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα μπορεί να
είναι κατ’ εξαίρεση αναγκαία σε περίπτωση σοβαρής απειλής
για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια στο επίπεδο
του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα ή σε
εθνικό επίπεδο, ειδικότερα μετά από τρομοκρατικά συμβάντα
ή απειλές, ή μετά από απειλές που συνδέονται με το οργα
νωμένο έγκλημα.

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ιδίως το άρθρο 77 παράγραφοι 1 και 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά
κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (1),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Η δημιουργία ενός χώρου στον οποίο διασφαλίζεται η ελεύ
θερη κυκλοφορία των προσώπων εντός των εσωτερικών
συνόρων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα
της Ένωσης. Σε έναν τέτοιο χώρο χωρίς ελέγχους στα εσω
τερικά σύνορα, είναι απαραίτητη η κοινή αντιμετώπιση κατα
στάσεων που επηρεάζουν σοβαρά τη δημόσια τάξη ή την
εσωτερική ασφάλεια του χώρου αυτού ή μερών του, ή ενός
ή περισσότερων κρατών μελών, επιτρέποντας προσωρινά την
επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σε εξαιρετι
κές περιστάσεις, χωρίς ωστόσο να τίθεται σε κίνδυνο η αρχή
της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων. Με δεδομένες
τις επιπτώσεις αυτών των μέτρων έσχατης ανάγκης σε όλα τα
πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορούν εντός του
χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, θα πρέπει να
προσδιορισθούν οι προϋποθέσεις και διαδικασίες για την
επαναφορά τέτοιων μέτρων για να διαφυλαχθεί ο εξαιρετικός
χαρακτήρας τους και η τήρηση της αρχής της αναλογικότη
τας. Η εμβέλεια και η διάρκεια κάθε προσωρινής επαναφο
ράς τέτοιων μέτρων θα πρέπει να περιορίζονται στα απολύ
τως απαραίτητα για την αντιμετώπιση σοβαρής απειλής της
δημόσιας τάξης ή της εσωτερικής ασφάλειας.

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 (δεν έχει
δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβου
λίου της 7ης Οκτωβρίου 2013.
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(5)

Η μετανάστευση και η διέλευση των εξωτερικών συνόρων
από μεγάλο αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών δεν θα πρέπει
καθαυτή να θεωρείται απειλή για τη δημόσια τάξη ή την
εσωτερική ασφάλεια.

(6)

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η παρέκκλιση από τη θεμελιώδη αρχή της ελεύθε
ρης κυκλοφορίας των προσώπων πρέπει να ερμηνεύεται
αυστηρά, η δε έννοια της δημόσιας τάξης προϋποθέτει την
ύπαρξη πραγματικής, συντρέχουσας και αρκούντως σοβαρής
απειλής για κάποιο από τα θεμελιώδη συμφέροντα της κοι
νωνίας.

(7)

Βάσει της πείρας που αποκτήθηκε ως προς τη λειτουργία
του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα και προ
κειμένου να διευκολυνθεί η διασφάλιση της συνεκτικής
εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν, η Επιτροπή θα
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χαράσσει κατευθυντήριες
γραμμές για την επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά
σύνορα, τόσο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα τέτοιο
μέτρο απαιτείται σε προσωρινή βάση, όσο και σε περιπτώσεις
που χρήζουν άμεσης δράσης. Οι κατευθυντήριες αυτές
γραμμές θα πρέπει να προβλέπουν σαφείς δείκτες που θα
διευκολύνουν την αξιολόγηση των περιστάσεων που θα μπο
ρούσαν να συνιστούν σοβαρές απειλές για τη δημόσια τάξη
ή την εσωτερική ασφάλεια.

(8)

(9)

Όταν διαπιστώνονται σοβαρές αδυναμίες στην πραγματοποί
ηση ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα σε έκθεση αξιολόγησης
που συντάσσεται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1053/2013 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2013,
σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης και
παρακολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του
κεκτημένου του Σένγκεν (1) και με σκοπό να διασφαλίζεται
η συμμόρφωση προς τις συστάσεις που έχουν εγκριθεί δυνά
μει του εν λόγω κανονισμού, θα πρέπει να εκχωρηθούν
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή ώστε να προβαίνει
σε συστάσεις στο αξιολογούμενο κράτος μέλος για τη λήψη
συγκεκριμένων μέτρων όπως η ανάπτυξη ευρωπαϊκών ομά
δων συνοροφυλάκων, η υποβολή στρατηγικών σχεδίων ή, ως
έσχατη ανάγκη και συνεκτιμώντας τη σοβαρότητα της κατά
στασης, το κλείσιμο ενός συγκεκριμένου σημείου διέλευσης
των συνόρων. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκού
νται 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 εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επι
τροπή (2). Ενόψει των όρων του άρθρου 2 παράγραφος 2
στοιχείο β) σημείο iii) του εν λόγω κανονισμού, θα πρέπει να
εφαρμόζεται η διαδικασία εξέτασης.

Η προσωρινή επαναφορά ελέγχων σε ορισμένα εσωτερικά
σύνορα βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας σε επίπεδο Ένωσης
θα μπορούσε επίσης να δικαιολογηθεί στην περίπτωση εξαι
ρετικών περιστάσεων και ως μέτρο έσχατης ανάγκης όταν η
συνολική λειτουργία του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτε
ρικά σύνορα τίθεται σε κίνδυνο επειδή παραμένουν σοβαρές

(1) Βλέπε σελίδα 27 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
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αδυναμίες που σχετίζονται με τους ελέγχους στα εξωτερικά
σύνορα και διαπιστώνονται στο πλαίσιο αυστηρής διαδικα
σίας αξιολόγησης σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1053/2013, εφόσον οι εν λόγω περι
στάσεις θα αποτελούσαν σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη
ή την εσωτερική ασφάλεια εντός του χώρου αυτού ή σε
τμήματά του. Μια τέτοια ειδική διαδικασία για την προσω
ρινή επαναφορά ελέγχων σε ορισμένα εσωτερικά σύνορα θα
μπορούσε επίσης να ενεργοποιηθεί, υπό τις ίδιες συνθήκες,
ως αποτέλεσμα σοβαρής αμέλειας του αξιολογούμενου κρά
τους μέλους να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Λόγω
της πολιτικά ευαίσθητης φύσης των μέτρων αυτών, τα οποία
άπτονται των εθνικών εκτελεστικών εξουσιών και εξουσιών
εφαρμογής των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, οι εκτελε
στικές αρμοδιότητες για την έγκριση συστάσεων στο πλαίσιο
αυτής της ειδικής διαδικασίας σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει
να ανατίθενται στο Συμβούλιο, το οποίο θα ενεργεί κατόπιν
πρότασης της Επιτροπής.

(10)

Πριν εγκριθεί σύσταση για την προσωρινή επαναφορά ελέγ
χων σε ορισμένα εσωτερικά σύνορα, θα πρέπει να διερευνά
ται πλήρως και εγκαίρως η δυνατότητα προσφυγής σε μέτρα
που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της υποκείμενης κατά
στασης, περιλαμβανομένης της συνδρομής από φορείς,
όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, όπως ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργα
σίας στα Εξωτερικά Σύνορα (Frontex) που συστάθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 (3), ή η Ευρωπαϊκή Αστυ
νομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) που ιδρύθηκε με την απόφαση
2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου (4), καθώς και τεχνικών ή
οικονομικών μέτρων στήριξης σε εθνικό επίπεδο, επίπεδο
Ένωσης ή αμφότερων. Εάν διαπιστωθούν σοβαρές αδυναμίες,
η Επιτροπή μπορεί να προβεί σε μέτρα χρηματοδοτικής στή
ριξης για να βοηθήσει το συγκεκριμένο κράτος μέλος. Επι
πλέον, κάθε σύσταση της Επιτροπής και του Συμβουλίου θα
πρέπει να στηρίζεται σε τεκμηριωμένα στοιχεία.

(11)

Η Επιτροπή θα πρέπει να δύναται να εκδίδει εκτελεστικές
πράξεις με άμεση εφαρμογή όταν, σε δεόντως αιτιολογημέ
νες περιπτώσεις που σχετίζονται με την ανάγκη επέκτασης
του συνοριακού ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα, συντρέχουν
προς τούτο εξαιρετικοί λόγοι έκτακτης ανάγκης.

(12)

Οι εκθέσεις αξιολόγησης και οι συστάσεις που αναφέρονται
στα άρθρα 14 και 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1053/2013 θα πρέπει να αποτελούν τη βάση για την ενερ
γοποίηση των ειδικών μέτρων, σε περίπτωση σοβαρών αδυ
ναμιών που συνδέονται με τον έλεγχο των εξωτερικών συνό
ρων, και της ειδικής διαδικασίας, σε περίπτωση εξαιρετικών
περιστάσεων που θέτουν σε κίνδυνο τη συνολική λειτουργία
του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, κατά τα
προβλεπόμενα σε αυτόν τον κανονισμό. Τα κράτη μέλη και η
Επιτροπή από κοινού προβαίνουν σε τακτικές, αντικειμενικές

(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτω
βρίου 2004, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη
διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 349 της 25.11.2004,
σ. 1).
(4) Απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για
την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) (ΕΕ L 121
της 15.5.2009, σ. 37).
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και
αμερόληπτες αξιολογήσεις προκειμένου να ελέγξουν την
ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η δε Επιτροπή
συντονίζει τις αξιολογήσεις σε στενή συνεργασία με τα
κράτη μέλη. Ο εν λόγω μηχανισμός αξιολόγησης συνίσταται
στα εξής στοιχεία: πολυετή και ετήσια προγράμματα αξιολό
γησης, προαναγγελλόμενες και απροειδοποίητες επιτόπιες
επισκέψεις από μικρή ομάδα εκπροσώπων της Επιτροπής
και εμπειρογνωμόνων που υποδεικνύουν τα κράτη μέλη,
εκθέσεις για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τις οποίες
εγκρίνει η Επιτροπή και συστάσεις για διορθωτικές ενέργειες
τις οποίες εγκρίνει το Συμβούλιο ύστερα από πρόταση της
Επιτροπής, ενδεδειγμένη εκ των υστέρων παρακολούθηση,
ενεργό παρακολούθηση και υποβολή αναφορών.

(13)

Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή
η θέσπιση κοινών κανόνων σχετικά με την προσωρινή επα
ναφορά ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα σε εξαιρετικές περι
στάσεις μπορεί να επιτευχθεί μόνον σε επίπεδο Ένωσης, η
Ένωση δύναται να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της
επικουρικότητας του άρθρου 5 ΣΕΕ. Σύμφωνα με την αρχή
της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, ο παρών κανονισμός
δεν βαίνει πέραν των αναγκαίων για την επίτευξη αυτού του
στόχου.

(14)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 22
για τη θέση της Δανίας, ως αυτό προσαρτάται στη ΣΕΕ και
στη ΣΛΕΕ, η Δανία δεν συμμετέχει στην έκδοση του παρό
ντος κανονισμού και, συνεπώς, δεν δεσμεύεται από αυτόν
ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του. Δεδομένου ότι ο
παρών κανονισμός αναπτύσσει το κεκτημένο του Σένγκεν,
η Δανία αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 4 του προανα
φερθέντος πρωτοκόλλου, εντός προθεσμίας έξι μηνών αφό
του το Συμβούλιο αποφασίσει επί του παρόντος κανονισμού,
εάν θα τον εφαρμόσει ή όχι στο εθνικό της δίκαιο.

(15)

Ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του
κεκτημένου του Σένγκεν, στο οποίο δεν συμμετέχει το Ηνω
μένο 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 δια
τάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν (1). Ως εκ τούτου, το
Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στην έκδοση του παρόντος
κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται
στην εφαρμογή του.

(16)

Ο παρών κανονισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του
κεκτημένου του Σένγκεν, στο οποίο η Ιρλανδία δεν συμμε
τέχει, σύμφωνα με την απόφαση 2002/192/ΕΚ του Συμβου
λίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το αίτημα
της Ιρλανδίας να συμμετέχει σε ορισμένες από τις διατάξεις
του κεκτημένου του Σένγκεν (2). Ως εκ τούτου, η Ιρλανδία
δεν συμμετέχει στην έκδοση του παρόντος κανονισμού και
δεν δεσμεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή
του.

(1) ΕΕ L 131 της 1.6.2000, σ. 43.
(2) ΕΕ L 64 της 7.3.2002, σ. 20.
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(17)

Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, ο παρών κανο
νισμός συνιστά ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του
Σένγκεν κατά την έννοια της συμφωνίας που έχει συναφθεί
από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Δημοκρατία
της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας για τη σύν
δεση των τελευταίων προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή
και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (3) οι οποίες
εμπίπτουν στον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο
Α της απόφασης 1999/437/ΕΚ του Συμβουλίου (4) σχετικά
με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της εν λόγω συμφω
νίας.

(18)

Όσον αφορά την Ελβετία, ο παρών κανονισμός συνιστά ανά
πτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν κατά την
έννοια της συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ της Ευρω
παϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετι
κής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής
Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και
την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (5) οι οποίες
εμπίπτουν στον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 1 στοιχείο
Α της απόφασης 1999/437/ΕΚ σε συνδυασμό με το άρθρο
3 της απόφασης 2008/146/ΕΚ του Συμβουλίου (6).

(19)

Όσον αφορά το Λιχτενστάιν, ο παρών κανονισμός συνιστά
ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν κατά
την έννοια του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένω
σης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομο
σπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την προ
σχώρηση 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 (7)
οι οποίες εμπίπτουν στον τομέα που αναφέρεται στο άρθρο
1 στοιχείο Α της απόφασης 1999/437/ΕΚ σε συνδυασμό με
το άρθρο 3 της απόφασης 2011/350/ΕΕ του Συμβουλί
ου (8).

(20)

Όσον αφορά την Κύπρο, ο παρών κανονισμός συνιστά πράξη
που αναπτύσσει περαιτέρω το κεκτημένο του Σένγκεν ή
συνδέεται άλλως με αυτό κατά την έννοια του άρθρου 3
παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2003.

(21)

Όσον αφορά τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ο παρών κανο
νισμός συνιστά πράξη που αναπτύσσει περαιτέρω το κεκτη
μένο του Σένγκεν ή συνδέεται άλλως με αυτό, κατά την
έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρη
σης του 2005.

(22)

Όσον αφορά την Κροατία, ο παρών κανονισμός συνιστά
πράξη που αναπτύσσει περαιτέρω το κεκτημένο του Σένγκεν
ή συνδέεται άλλως με αυτό, κατά την έννοια του άρθρου 4
παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης του 2011.

(3 )
(4 )
(5 )
(6 )
(7 )
(8 )

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L
L

176 της 10.7.1999, σ. 36.
176 της 10.7.1999, σ. 31.
53 της 27.2.2008, σ. 52.
53 της 27.2.2008, σ. 1.
160 της 18.6.2011, σ. 21.
160 της 18.6.2011, σ. 19.
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Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και
τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περι
λαμβανομένης της ελευθερίας κυκλοφορίας των προσώπων
και διαμονής. Ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται
σύμφωνα με αυτά τα δικαιώματα και αυτές τις αρχές.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για
τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς
διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του
Σένγκεν) (1) θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

6.11.2013

Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδι
κασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 33α παράγραφος 2.

2.
Η Επιτροπή ενημερώνει σε τακτά διαστήματα την επιτροπή
που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 33α παράγραφος 1
σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης των μέτρων που αναφέ
ρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και σχετικά με
τον αντίκτυπό τους στις διαπιστωθείσες αδυναμίες.

Ενημερώνει επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβού
λιο.

3.
Όταν, από έκθεση αξιολόγησης σύμφωνα με τα αναφερό
μενα στην παράγραφο 1, εξάγεται το συμπέρασμα ότι το αξιο
λογούμενο κράτος μέλος αμελεί σοβαρά τις υποχρεώσεις του
και πρέπει συνεπώς να υποβάλει έκθεση σχετικά με την υλοποί
ηση του σχετικού σχεδίου δράσης εντός τριών μηνών, σύμφωνα
με το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1053/2013, και αν, μετά το πέρας της περιόδου των τριών
μηνών, η Επιτροπή διαπιστώσει ότι εξακολουθεί να ισχύει η
ίδια κατάσταση, μπορεί να ενεργοποιήσει την εφαρμογή της
διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 26 του παρόντος κανο
νισμού όταν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο.

Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 τροποποιείται ως εξής:

1) Στον Τίτλο ΙΙ προστίθεται το ακόλουθο κεφάλαιο:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ IVα

Ειδικά μέτρα σε περίπτωση σοβαρών αδυναμιών που
συνδέονται με τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων

___________
(*) ΕΕ L 295 της 6.11.2013, σ. 27.».

Άρθρο 19α
Μέτρα στα
Οργανισμού

εξωτερικά

σύνορα

και

συνδρομή

του

1.
Όταν διαπιστώνονται σοβαρές αδυναμίες στην πραγματο
ποίηση ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα σε έκθεση αξιολόγησης
που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1053/2013 της 7ης Οκτωβρίου 2013 του Συμβουλίου
σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης και παρα
κολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημέ
νου του Σένγκεν (*), και προκειμένου να διασφαλιστεί η συμ
μόρφωση με τις συστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 του
εν λόγω κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί να συνιστά, μέσω εκτε
λεστικής πράξης, στο αξιολογούμενο κράτος μέλος να λάβει
ορισμένα ειδικά μέτρα, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν
ένα ή αμφότερα από τα ακόλουθα:

α) έναρξη της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών ομάδων συνοροφυ
λάκων σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2007/2004,

β) υποβολή των στρατηγικών του σχεδίων βάσει αξιολόγησης
κινδύνου, περιλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την
παροχή προσωπικού και εξοπλισμού για σχετική γνωμοδό
τηση από τον Οργανισμό.
(1) ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 1.

2) Τα άρθρα 23 έως 27 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 23
Γενικό πλαίσιο για την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων
στα εσωτερικά σύνορα
1.
Όταν στον χώρο χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα
υπάρχει σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική
ασφάλεια σε ένα κράτος μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί
κατ’ εξαίρεση να επαναφέρει τους ελέγχους στα σύνορα σε όλα
τα εσωτερικά του σύνορα ή σε συγκεκριμένα μέρη τους για
περιορισμένη περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες ή για
την προβλεπόμενη διάρκεια της σοβαρής απειλής εάν αυτή
υπερβαίνει τις 30 ημέρες. Η εμβέλεια και η διάρκεια της προ
σωρινής επαναφοράς του ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα περιο
ρίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την αντιμετώπιση της
σοβαρής απειλής.
2.
Οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα επαναφέρονται μόνο ως
έσχατη ανάγκη και σύμφωνα με τα άρθρα 24, 25 και 26. Τα
κριτήρια που αναφέρονται στα άρθρα 23α και 26α αντίστοιχα
λαμβάνονται υπόψη σε κάθε περίπτωση που εξετάζεται το ενδε
χόμενο να ληφθεί απόφαση για την επαναφορά των ελέγχων στα
εσωτερικά σύνορα σύμφωνα με τα άρθρα 24, 25 ή 26 αντί
στοιχα.
3.
Εάν η σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτε
ρική ασφάλεια στο συγκεκριμένο κράτος μέλος συνεχίζεται
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πέραν της περιόδου που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να παρα
τείνει τους ελέγχους στα εσωτερικά του σύνορα, λαμβάνοντας
υπόψη τα κριτήρια που απαριθμούνται στο άρθρο 23α και
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24,
για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου και, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν νέα στοι
χεία, για ανανεώσιμες περιόδους μέγιστης διάρκειας 30 ημερών.
4.
Η συνολική περίοδος κατά την οποία επαναφέρονται οι
έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα περιλαμβανομένων και των παρα
τάσεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, δεν υπερβαί
νει τους έξι μήνες. Όταν συντρέχουν οι εξαιρετικές περιστάσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 26, αυτή η συνολική περίοδος
μπορεί να παραταθεί κατ’ ανώτατο όριο στα δύο έτη, σύμφωνα
με την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου.
Άρθρο 23α
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β) την εμβέλεια της προτεινόμενης επαναφοράς, διευκρινίζοντας
το τμήμα ή τα τμήματα των εσωτερικών συνόρων στα οποία
προτείνεται η επαναφορά των ελέγχων,

γ) τις ονομασίες των επιτρεπόμενων σημείων διέλευσης,

δ) την ημερομηνία και τη διάρκεια της σχεδιαζόμενης επαναφο
ράς,

ε) όπου απαιτείται, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα
άλλα κράτη μέλη.

Η κοινοποίηση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, μπορεί να υπο
βληθεί από κοινού από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη.

Κριτήρια για την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα
εσωτερικά σύνορα
Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίζει ως έσχατη ανάγκη να
επαναφέρει προσωρινά τους ελέγχους σε ένα ή περισσότερα
εσωτερικά σύνορά του ή σε τμήματα αυτών ή αποφασίζει να
παρατείνει την εν λόγω επαναφορά σύμφωνα με το άρθρο 23 ή
το άρθρο 25 παράγραφος 1, εξετάζει τον βαθμό στον οποίο ένα
τέτοιο μέτρο ενδέχεται να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την
απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια και
αξιολογεί την αναλογικότητα του μέτρου σε σχέση με την
απειλή αυτή. Κατά την αξιολόγηση αυτή τα κράτη μέλη
λαμβάνουν ιδίως υπόψη τα ακόλουθα:
α) τις πιθανές επιπτώσεις των απειλών για τη δημόσια τάξη ή
την εσωτερική ασφάλειά του, ειδικότερα έπειτα από τρομο
κρατικά συμβάντα ή απειλές, και συμπεριλαμβανομένων εκεί
νων που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα,
β) τις πιθανές επιπτώσεις ενός τέτοιου μέτρου στην ελεύθερη
κυκλοφορία των προσώπων εντός του χώρου χωρίς ελέγχους
στα εσωτερικά σύνορα.
Άρθρο 24
Διαδικασία για την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα
εσωτερικά σύνορα βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 1
1.
Όταν ένα κράτος μέλος σχεδιάζει να επαναφέρει τους
ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα βάσει του άρθρου 23 παρά
γραφος 1, προβαίνει σε κοινοποίηση στα άλλα κράτη μέλη και
στην Επιτροπή το αργότερο εντός τεσσάρων εβδομάδων πριν
από τη σχεδιαζόμενη επαναφορά ή εντός συντομότερης προθε
σμίας όταν οι περιστάσεις που επιτάσσουν την επαναφορά των
ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα δεν γίνονται γνωστές νωρίτερα
από τέσσερις εβδομάδες πριν από τη σχεδιαζόμενη επαναφορά.
Προς τον σκοπό αυτό, το εν λόγω κράτος μέλος παρέχει τις
ακόλουθες πληροφορίες:
α) τους λόγους της προτεινόμενης επαναφοράς, περιλαμβανο
μένων όλων των σχετικών στοιχείων με λεπτομερή περιγραφή
των γεγονότων που αποτελούν σοβαρή απειλή για τη δημό
σια τάξη ή την εσωτερική ασφάλειά του,

Εάν απαιτείται, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληρο
φορίες από το οικείο/οικεία κράτος μέλος/κράτη μέλη.

2.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δια
βιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο την
ίδια στιγμή που κοινοποιούνται στα λοιπά κράτη μέλη και στην
Επιτροπή, σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο.

3.
Τα κράτη μέλη που προβαίνουν σε κοινοποίηση κατά την
παράγραφο 1 μπορούν, όταν κρίνεται απαραίτητο και σύμφωνα
με το εθνικό δίκαιο, να αποφασίσουν τη διαβάθμιση μέρους των
πληροφοριών.

Η διαβάθμιση αυτή δεν αποκλείει τη διάθεση των πληροφοριών
από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η διαβίβαση και
η διαβάθμιση των πληροφοριών και των εγγράφων που διαβι
βάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυνάμει του παρόντος
άρθρου συνάδουν με τους ισχύοντες κανόνες περί προώθησης
και διαχείρισης διαβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής.

4.
Μετά την κοινοποίηση εκ μέρους του κράτους μέλους
δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και ενόψει
της διαβούλευσης που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του
παρόντος άρθρου, η Επιτροπή ή οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα
κράτη μέλη μπορεί με την επιφύλαξη του άρθρου 72 της Συν
θήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατυπώσει
γνώμη.

Εάν, βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στην κοινοποίηση
ή άλλων πρόσθετων πληροφοριών που έχει λάβει, η Επιτροπή
διατηρεί αμφιβολίες όσον αφορά την αναγκαιότητα ή την ανα
λογικότητα της σχεδιαζόμενης επαναφοράς των συνοριακών
ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, ή εάν εκτιμά ότι θα ήταν σκό
πιμο να διεξαχθούν διαβουλεύσεις για κάποια πτυχή της κοινο
ποίησης, εκδίδει γνώμη προς τον σκοπό αυτό.
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5.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
καθώς και η γνώμη που μπορεί να διατυπώσει η Επιτροπή ή
οποιοδήποτε κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 4, απο
τελούν αντικείμενο διαβουλεύσεων, μεταξύ άλλων, όπου απαι
τείται, κοινών συνεδριάσεων μεταξύ του κράτους μέλους που
σχεδιάζει την επαναφορά των ελέγχων των εσωτερικών συνόρων,
των υπόλοιπων κρατών μελών, ιδίως εκείνων που επηρεάζονται
άμεσα από την τέτοιων μέτρων, και της Επιτροπής, με σκοπό να
οργανωθεί, όπου ενδείκνυται, η αμοιβαία συνεργασία μεταξύ των
κρατών μελών και να εξετασθεί η αναλογικότητα των μέτρων με
τα γεγονότα που οδήγησαν στην επαναφορά των ελέγχων στα
σύνορα και με την απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική
ασφάλεια.

6.11.2013

4.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 23 παράγραφος 4, η
συνολική περίοδος κατά την οποία επαναφέρονται οι έλεγχοι
στα εσωτερικά σύνορα, βάσει της αρχικής περιόδου της παρα
γράφου 1 και τυχόν παρατάσεων της παραγράφου 3, δεν υπερ
βαίνει τους δύο μήνες.

5.
Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χωρίς
καθυστέρηση για κάθε κοινοποίηση που υποβάλλεται βάσει του
παρόντος άρθρου.

Άρθρο 26
6.
Η διαβούλευση της παραγράφου 5 πραγματοποιείται του
λάχιστον δέκα ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία
επαναφοράς των συνοριακών ελέγχων.

Άρθρο 25
Ειδική διαδικασία για περιπτώσεις που χρήζουν άμεσης
δράσης
1.
Όταν σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτε
ρική ασφάλεια ενός κράτους μέλους επιβάλλει την ανάληψη
άμεσης δράσης, το οικείο κράτος μέλος μπορεί κατ’ εξαίρεση
να επαναφέρει αμέσως τον έλεγχο στα εσωτερικά σύνορα, για
περιορισμένη περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα
ημέρες.

2.
Μόλις το κράτος μέλος επαναφέρει τον έλεγχο στα εσω
τερικά του σύνορα, ενημερώνει συγχρόνως σχετικά τα άλλα
κράτη μέλη και την Επιτροπή και παρέχει τις πληροφορίες
που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 αναφέροντας
τους λόγους που δικαιολογούν την προσφυγή στη διαδικασία
που καθορίζεται στο παρόν άρθρο. Η Επιτροπή μπορεί να δια
βουλευτεί με τα άλλα κράτη μέλη αμέσως μετά την παραλαβή
της κοινοποίησης.

3.
Εάν η σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτε
ρική ασφάλεια διαρκεί πέραν της περιόδου που αναφέρεται στην
παράγραφο 1, το κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να παρα
τείνει τον έλεγχο στα εσωτερικά σύνορα για ανανεώσιμες περιό
δους μέγιστης διάρκειας 20 ημερών. Στην περίπτωση αυτή, το
εν λόγω κράτος μέλος λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια που ανα
φέρονται στο άρθρο 23α, περιλαμβανομένης της επικαιροποι
ημένης αξιολόγησης της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας
του μέτρου, καθώς και τυχόν νέα στοιχεία.

Σε περίπτωση που λαμβάνεται τέτοια απόφαση παράτασης,
εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 24 παράγρα
φοι 4 και 5, και η διαβούλευση πραγματοποιείται χωρίς καθυ
στέρηση μετά την κοινοποίηση της απόφασης παράτασης στην
Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

Ειδική διαδικασία όταν εξαιρετικές περιστάσεις θέτουν σε
κίνδυνο τη συνολική λειτουργία του χώρου χωρίς ελέγχους
στα εσωτερικά σύνορα
1.
Σε εξαιρετικές περιστάσεις όπου η συνολική λειτουργία
του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα τίθεται σε
κίνδυνο επειδή παραμένουν σοβαρές αδυναμίες που σχετίζονται
με τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα όπως αναφέρεται στο
άρθρο 19α, και στον βαθμό που οι περιστάσεις αυτές συνιστούν
σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια
εντός του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα ή σε
τμήματα αυτού, μπορούν να επαναφερθούν οι έλεγχοι στα εσω
τερικά σύνορα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. Η
περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί το πολύ τρεις φορές για
επιπλέον διάστημα μέγιστης διάρκειας έξι μηνών εάν εξακολου
θούν να υφίστανται οι εξαιρετικές περιστάσεις.

2.
Το Συμβούλιο μπορεί, ως έσχατη ανάγκη και ως μέτρο
προστασίας των κοινών συμφερόντων εντός του χώρου χωρίς
ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, όταν όλα τα άλλα μέτρα,
ιδίως αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 19α παράγραφος 1,
έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή για να μετριάσουν τη διαπιστωθείσα
σοβαρή απειλή, να συστήσει σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη
να επαναφέρουν τους συνοριακούς ελέγχους στο σύνολο ή σε
συγκεκριμένα τμήματα των εσωτερικών συνόρων του(ς). Η
σύσταση του Συμβουλίου βασίζεται σε πρόταση της Επιτροπής.
Τα κράτη μέλη δύνανται να ζητούν από την Επιτροπή να υπο
βάλει τέτοια πρόταση στο Συμβούλιο για τη διατύπωση σύστα
σης.

Στη σύστασή του το Συμβούλιο αναφέρει τουλάχιστον τις πλη
ροφορίες που απαριθμούνται στο άρθρο 24 παράγραφος 1
στοιχεία α) έως ε).

Το Συμβούλιο μπορεί να συστήσει παράταση σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις και διαδικασίες που καθορίζονται στο παρόν
άρθρο.

Προτού ένα κράτος μέλος επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγ
χους στο σύνολο ή σε συγκεκριμένα τμήματα των εσωτερικών
συνόρων του βάσει της παρούσας παραγράφου, ενημερώνει σχε
τικά τα υπόλοιπα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
την Επιτροπή.
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3.
Σε περίπτωση που η σύσταση της παραγράφου 2 δεν
εφαρμόζεται από ένα κράτος μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος
ενημερώνει το συντομότερο δυνατό την Επιτροπή εγγράφως για
τους λόγους του.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αξιολογώντας τους
λόγους που προβάλλει το εν λόγω κράτος μέλος, καθώς και τις
συνέπειες για την προστασία των κοινών συμφερόντων του
χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα.

4.
Όταν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι λόγοι έκτακτης
ανάγκης που συνδέονται με καταστάσεις των οποίων οι περι
στάσεις που επιτάσσουν την παράταση των ελέγχων στα εσωτε
ρικά σύνορα, σύμφωνα με την παράγραφο 2, γίνονται γνωστές
εντός διαστήματος μικρότερου των 10 ημερών πριν από τη λήξη
της προηγούμενης περιόδου επαναφοράς, η Επιτροπή μπορεί να
εκδώσει οποιαδήποτε από τις απαραίτητες συστάσεις μέσω εκτε
λεστικών πράξεων με άμεση εφαρμογή σύμφωνα με τη διαδικα
σία που αναφέρεται στο άρθρο 33α παράγραφος 3. Εντός 14
ημερών από την έκδοση τέτοιων συστάσεων η Επιτροπή υποβάλ
λει στο Συμβούλιο πρόταση σύστασης σύμφωνα με την παρά
γραφο 2.

5.
Το παρόν άρθρο δεν θίγει τα μέτρα που δύνανται να
λάβουν τα κράτη μέλη σε περίπτωση σοβαρής απειλής για τη
δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια σύμφωνα με τα άρθρα
23, 24 και 25.

Άρθρο 26α
Κριτήρια για την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα
εσωτερικά σύνορα σε περίπτωση εξαιρετικών περιστάσεων
που θέτουν σε κίνδυνο τη συνολική λειτουργία του χώρου
χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα
1.
Όταν, ως έσχατη ανάγκη, το Συμβούλιο συστήνει σύμ
φωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 την προσωρινή επαναφορά
των ελέγχων σε ένα ή περισσότερα εσωτερικά σύνορα ή σε
τμήματα αυτών, αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο το μέτρο
αυτό ενδέχεται να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την απειλή
για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια εντός του
χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, ενώ επίσης αξιο
λογεί και την αναλογικότητα του μέτρου σε σχέση με την απει
λή. Η αξιολόγηση αυτή στηρίζεται σε λεπτομερείς πληροφορίες
που υποβάλλονται από το οικείο κράτος μέλος ή κράτη μέλη
και την Επιτροπή, καθώς και σε κάθε άλλη σχετική πληροφορία,
περιλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών που λαμβάνονται βάσει
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Κατά την εν λόγω
αξιολόγηση, οι ακόλουθοι παράμετροι λαμβάνονται ιδιαιτέρως
υπόψη:

α) τη διαθεσιμότητα τεχνικών ή οικονομικών μέτρων στήριξης
στα οποία έγινε ή θα μπορούσε να είχε γίνει προσφυγή σε
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εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο Ένωσης ή σε αμφότερα, περιλαμ
βανομένης της συνδρομής από φορείς, όργανα ή οργανι
σμούς της Ένωσης, όπως ο Οργανισμός, η Ευρωπαϊκή Υπη
ρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) που συστάθηκε με τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου (*) ή η Ευρωπαϊκή Αστυνομική
Υπηρεσία (Ευρωπόλ) που συστάθηκε με την απόφαση
2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου (**) και ο βαθμός στον
οποίο αυτά τα μέτρα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αποτελε
σματικά τις απειλές για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική
ασφάλεια εντός του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά
σύνορα,

β) τις τρέχουσες και πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις κάθε σοβα
ρής αδυναμίας που συνδέεται με τον έλεγχο των εξωτερικών
συνόρων και διαπιστώνεται στο πλαίσιο των εκθέσεων αξιο
λόγησης που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 1053/2013 καθώς και ο βαθμός στον οποίο
τέτοιες σοβαρές αδυναμίες αποτελούν σοβαρές απειλές για
τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια εντός του χώρου
χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα,

γ) τις πιθανές επιπτώσεις της επαναφοράς των ελέγχων στα
σύνορα στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός
του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα.

2.
Προτού εκδώσει πρόταση σύστασης του Συμβουλίου,
σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2, η Επιτροπή μπορεί:

α) να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τα κράτη μέλη, τον
Οργανισμό, την Ευρωπόλ ή άλλους φορείς, όργανα ή οργα
νισμούς της Ένωσης,

β) να πραγματοποιεί επιτόπιες επισκέψεις, με την υποστήριξη
εμπειρογνωμόνων από κράτη μέλη και τον Οργανισμό, την
Ευρωπόλ ή κάθε άλλο αρμόδιο φορέα, όργανο ή οργανισμό
της Ένωσης, προκειμένου να λάβει ή να επαληθεύσει πληρο
φορίες σχετικά με την εν λόγω σύσταση.

Άρθρο 27
Ενημέρωση του
Συμβουλίου

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου

και

του

Η Επιτροπή και το οικείο κράτος μέλος ή κράτη μέλη ενημε
ρώνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το συντο
μότερο δυνατόν σχετικά με οποιουσδήποτε λόγους θα μπορού
σαν να οδηγήσουν στην εφαρμογή των άρθρων 19α και 23 έως
26α.

___________
(*) EE L 132 της 29.5.2010, σ. 11.
(**) EE L 121 της 15.5.2009, σ. 37.».

3) Τα άρθρα 29 και 30 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:
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«Άρθρο 29
Έκθεση για την επαναφορά του ελέγχου στα εσωτερικά
σύνορα
Εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά την άρση των ελέγχων στα
εσωτερικά σύνορα, το κράτος μέλος που διεξήγαγε τους ελέγ
χους στα εσωτερικά σύνορα υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την
επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, περιγράφοντας,
ειδικότερα, την αρχική αξιολόγηση και την τήρηση των κριτη
ρίων που αναφέρονται στα άρθρα 23α, 25 και 26α, τη λειτουρ
γία των ελέγχων, την πρακτική συνεργασία με τα γειτονικά
κράτη μέλη, τον αντίκτυπο στην ελεύθερη κυκλοφορία των προ
σώπων, την αποτελεσματικότητα της επαναφοράς των συνορια
κών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και περιλαμβάνοντας μια εκ
των υστέρων αξιολόγηση της αναλογικότητας της επαναφοράς
των ελέγχων.

6.11.2013

εκδίδει το σχέδιο εκτελεστικής πράξης και εφαρμόζεται το
άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 182/2011.
3.
Όποτε γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρ
μόζεται το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 σε
συνδυασμό με το άρθρο 5 του κανονισμού αυτού.
___________
(*) EE L 55 της 28.2.2011, σ. 13.».

5) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 37α
Μηχανισμός αξιολόγησης

Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει γνωμοδότηση για αυτή την εκ
των υστέρων αξιολόγηση της προσωρινής επαναφοράς των
συνοριακών ελέγχων σε ένα ή περισσότερα εσωτερικά σύνορα
ή σε τμήματα αυτών.

Η Επιτροπή υποβάλλει τουλάχιστον ετησίως στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη λειτουργία
του χώρου χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Στην έκθεση
περιλαμβάνεται κατάλογος όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν
με σκοπό την επαναφορά του συνοριακού ελέγχου στα εσωτε
ρικά σύνορα κατά το αντίστοιχο έτος.

Άρθρο 30
Ενημέρωση του κοινού
Η Επιτροπή και το οικείο κράτος μέλος ενημερώνουν το κοινό
κατά τρόπο συντονισμένο για την απόφαση επαναφοράς των
ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και προσδιορίζουν ειδικότερα
την ημερομηνία έναρξης και λήξης του μέτρου αυτού, εκτός
αν επιτακτικοί λόγοι ασφαλείας δεν το επιτρέπουν.».

4) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 33α
Διαδικασία επιτροπής
1.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η
τελευταία είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου, 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 Επιτροπή (*).

2.
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρ
μόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Στις
περιπτώσεις που η επιτροπή δεν εκφέρει γνώμη, η Επιτροπή δεν

1.
Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης και τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπό
την επιφύλαξη των διατάξεών τους σχετικά με τις διαδικασίες επί
παραβάσει, η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από κάθε
κράτος μέλος θα αξιολογείται βάσει μηχανισμού αξιολόγησης.
2.
Οι κανόνες για τον μηχανισμό αξιολόγησης καθορίζονται
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1053/2013. Σύμφωνα με αυτό τον
μηχανισμό αξιολόγησης, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή από
κοινού προβαίνουν σε τακτικές, αντικειμενικές και αμερόληπτες
αξιολογήσεις προκειμένου να ελέγξουν την ορθή εφαρμογή του
παρόντος κανονισμού, η δε Επιτροπή συντονίζει τις αξιολογή
σεις σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη. Βάσει του εν λόγω
μηχανισμού, κάθε κράτος μέλος αξιολογείται τουλάχιστον ανά
πενταετία από μικρή ομάδα εκπροσώπων της Επιτροπής και
εμπειρογνωμόνων που ορίζονται από τα κράτη μέλη.
Οι αξιολογήσεις μπορεί να συνίστανται σε προαναγγελλόμενες ή
απροειδοποίητες επιτόπιες επισκέψεις σε εξωτερικά ή εσωτερικά
σύνορα.
Σύμφωνα με τον εν λόγω μηχανισμό αξιολόγησης, η Επιτροπή
είναι υπεύθυνη να εγκρίνει τα ετήσια και πολυετή προγράμματα
αξιολόγησης και τις εκθέσεις αξιολόγησης.
3.
Σε περίπτωση τυχόν αδυναμιών, στο ενδιαφερόμενο κρά
τος μέλος μπορούν να απευθυνθούν συστάσεις για διορθωτικές
ενέργειες.
Όταν, σε έκθεση αξιολόγησης που υιοθετείται από την Επιτροπή
σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1053/2013 εντοπίζονται σοβαρές αδυναμίες στην πραγματοποί
ηση ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα, εφαρμόζονται τα άρθρα
19α και 26 του εν λόγω κανονισμού.
4.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώνο
νται σε όλα τα στάδια της αξιολόγησης και τους διαβιβάζονται
όλα τα σχετικά έγγραφα, σύμφωνα με τους κανόνες περί δια
βαθμισμένων εγγράφων.
5.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται αμέσως και πλή
ρως για κάθε πρόταση τροποποίησης ή αντικατάστασης των
κανόνων που θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
1053/2013.».

6.11.2013
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Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη
σύμφωνα με τις Συνθήκες.
Στρασβούργο, 22 Οκτωβρίου 2013.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

V. LEŠKEVIČIUS
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Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή εκφράζουν ικανοποίηση για την έκδοση του κανονι
σμού που τροποποιεί τον κώδικα συνόρων του Σένγκεν με σκοπό τη θέσπιση κοινών κανόνων σχετικά με την
προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σε εξαιρετικές περιστάσεις καθώς και του κανονισμού
σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης για τον έλεγχο της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν.
Εκτιμούν ότι οι εν λόγω νέοι μηχανισμοί ανταποκρίνονται δεόντως στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όπως
διατυπώνεται στα συμπεράσματα της 24ης Ιουνίου 2011 για την ενδυνάμωση της συνεργασίας και της αμοιβαίας
εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών του χώρου Σένγκεν καθώς και για τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού και
αξιόπιστου συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των κοινών κανόνων και
θα ενισχύει, θα προσαρμόζει και θα διευρύνει τα βασιζόμενα στο κεκτημένο της ΕΕ κριτήρια, ενώ παράλληλα
υπενθυμίζουν ότι η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο αποτελε
σματικό και συνεκτικό και να εδράζεται στην κοινή ευθύνη, την αλληλεγγύη και την έμπρακτη συνεργασία.
Δηλώνουν ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν θα ενισχύσει το συντονισμό και τη
συνεργασία στο επίπεδο της Ένωσης μέσω αφενός της θέσπισης κριτηρίων για το ενδεχόμενο επαναφοράς των
συνοριακών ελέγχων στα κράτη μέλη και, αφετέρου, μηχανισμού σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπιση πραγματικά
κρίσιμων καταστάσεων που θέτουν σε κίνδυνο τη συνολική λειτουργία του χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα
χώρου.
Υπογραμμίζουν ότι αυτό το νέο σύστημα αξιολόγησης συνιστά μηχανισμό σε επίπεδο ΕΕ που θα καλύψει όλες τις
πτυχές του κεκτημένου του Σένγκεν, και ότι θα συμμετέχουν σε αυτό εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, της
Επιτροπής και των αρμόδιων οργανισμών της ΕΕ.
Αντιλαμβάνονται ότι τυχόν μελλοντική πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του εν λόγω συστήματος
αξιολόγησης, θα πρέπει να υποβληθεί προς διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να ληφθεί
υπόψη η γνώμη του στο μέγιστο δυνατό βαθμό, προτού εκδοθεί η τελική πράξη.
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