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ΘΔΜΑ:  Απόρριψη από το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαςτήριο προςφυγήσ βουλευτών FDP κατά 
τησ τελευταίασ μεταρρφθμιςησ του ΕΜΣ 

 
Με απόφαςι του (2 BvR 1111/21) το Γ/Συνταγματικό Δικαςτιριο απζρριψε ωσ απαράδεκτθ τθν 
προςφυγι 7 βουλευτϊν του FDP/Φιλελεφκερων κατά του νόμου που ενςωματϊνει ςτο γερμανικό 
δίκαιο τισ τροποποιιςεισ ςτον τρόπο λειτουργίασ του Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανςθσ (ΕΤΕ), το οποίο 
λειτουργεί ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Μθχανιςμοφ Στακερότθτασ (ΕΜΣ).  
 
Με τθν εν λόγω μεταρρφκμιςθ θ Ευρωηϊνθ επιδιϊκει να κωρακιςκεί καλφτερα ενάντια ςε 
μελλοντικζσ χρθματοπιςτωτικζσ κρίςεισ υιοκετϊντασ ρυκμίςεισ για δθμιουργία νζου μθχανιςμοφ 
αςφάλειασ με ςτόχο τθ ςτιριξθ και εξυγίανςθ προβλθματικϊν τραπεηικϊν ιδρυμάτων. Επιπλζον, 
απλοποιείται θ πρόςβαςθ των κρατϊν τθσ Ευρωηϊνθσ ςε προλθπτικζσ πιςτωτικζσ γραμμζσ του ΕΜΣ 
για τθν αποφυγι κλιμάκωςθσ κρίςεων. 
 
Οι προςφεφγοντεσ βουλευτζσ του FDP είχαν ιςχυριςτεί ότι ο επίμαχοσ νόμοσ κα ζπρεπε να είχε 
ψθφιςτεί από τα δφο νομοκετικά ςϊματα (Bundestag και Bundesrat) όχι με απλι πλειοψθφία, αλλά 
με τθν ενιςχυμζνθ πλειοψθφία δφο τρίτων. Διευκρίνιηαν ότι δεν αμφιςβθτοφν ςτθν ουςία του τον 
ΕΜΣ, αλλά κεωροφςαν ότι παραβιάηονταν τα δικαιϊματά τουσ, κακϊσ κατά τθν ζγκριςθ του νόμου 
τον Ιοφνιο 2021 δεν τθρικθκε θ προβλεπόμενθ ςυνταγματικι διαδικαςία. Παρόλα αυτά, ςε δθμόςιεσ 
τοποκετιςεισ τουσ, τα ςτελζχθ του FDP είχαν προχωριςει ςε επί τθσ ουςίασ δριμεία κριτικι τθσ 
μεταρρφκμιςθσ του ΕΜΣ.  
 
Χαρακτθριςτικά, ο βουλευτισ του κόμματοσ και εκ των προςφευγόντων, F. Schäffler, είχε υποςτθρίξει 
ότι «θ χοριγθςθ προλθπτικών πιςτωτικών γραμμών ςτισ κυβερνιςεισ ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθ 
κεμελιώδθ αρχι ότι οποιαδιποτε βοικεια κα ιταν δυνατι μόνο ςε αντάλλαγμα για μεταρρυκμίςεισ. 
Σε ό,τι αφορά τθν οικονομικι υποςτιριξθ τθσ εξυγίανςθσ προβλθματικών τραπεηών, αυτι είχε 
αποκλειςτεί μζχρι τώρα, λόγω τθσ αρχισ ότι τα προγράμματα διάςωςθσ κα πρζπει να αφοροφν μόνο 
ςε κράτθ-μζλθ. Τώρα και οι δυο κόκκινεσ γραμμζσ παραβιάηονται.» Σε ςυνζχεια τθσ εν λόγω 
προςφυγισ, το Συνταγματικό Δικαςτιριο ανζςτειλε προςωρινά τθ τυπικι διαδικαςία ζκδοςθσ και 
δθμοςίευςθσ του νόμου από τον Πρόεδρο Steinmeier. 
 
Με τθν εν κζματι οριςτικι απόφαςι του το Συνταγματικό Δικαςτιριο απορρίπτει ωσ απαράδεκτθ τθν 
ωσ άνω προςφυγι γιατί κρίνει ότι οι προςφεφγοντεσ δεν υποςτιριξαν επαρκϊσ τουσ ιςχυριςμοφσ 
τουσ οφτε περί παραβίαςθσ των δικαιωμάτων τουσ οφτε περί μεταβίβαςθσ γερμανικϊν κυριαρχικϊν 
δικαιωμάτων ςτον ΕΣΜ ι τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Μετά τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ των ςτελεχϊν 
του FDP, o κ. Steinmeier αναμζνεται να προχωριςει ςτισ τελικζσ διαδικαςίεσ ζκδοςθσ και 
δθμοςίευςθσ του νόμου. 
 


