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gày nay, quy hoạch không gian biển 

mang ý nghĩa quan trọng và trở nên 

sinh động không phải chỉ vì đã có được 

quyết định về quy hoạch không gian của các 

tiểu bang ven biển ở Đức mà còn vì trước 

đây, việc hoạch định đối với vùng đặc quyền 

kinh tế của Đức ở biển Bắc và biển Ban Tích 

là điều nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi 

người. Qua đó, quy hoạch không gian biển 

đã chứng tỏ là mũi nhọn trong việc khẩn 

trương triển khai các luật lệ về hạ tầng cơ sở 

liên quan đến biển(1) trong bối cảnh mà sự 

cạnh tranh mang tính địa phương từ đất liền 

ra biển diễn ra vừa bất ngờ vừa nhanh chóng, 

giữa các yêu sách đa dạng về nhu cầu sử 

dụng cũng như yêu sách bảo đảm an ninh về 

không gian trên các vùng biển.(2) Điều này 

đặt ra hàng loạt các câu hỏi cơ bản về cách 

đối phó với tình hình đó bằng những công cụ 

pháp luật quốc tế và pháp luật châu Âu. Pháp 

luật quốc gia sẽ không được đề cập ở đây.(3) 

Nội dung chính trong bài viết này sẽ tập 

trung vào nền tảng pháp lí và cơ sở của các 

quy định của luật quốc tế và luật châu Âu. 

Những quy định pháp lí thiết yếu của 

quy hoạch không gian biển - vùng không 

gian có hiệu quả kinh tế ngày càng quan 

trọng,(4) cùng với quy định làm cơ sở cho 

việc thực hiện quy hoạch không gian đều có 

nguồn gốc từ luật quốc tế và pháp luật của 

Liên minh châu Âu. 

1. Luật quốc tế  

1.1. Khái quát về lãnh hải và vùng đặc 

quyền kinh tế 

Theo quy định của Công ước của Liên 

hợp quốc về luật biển năm 1982 - UNCLOS(5) 

(còn được gọi là “Hiến pháp đại dương”), 

lãnh hải hay vùng 12 hải lí là vùng biển 

thuộc chủ quyền của quốc gia ven biển nếu 

như quốc gia này (điều mà nước Đức đã 

làm)(6) ra tuyên bố chính thức về điều đó.(7) 

Theo quy định trên thì vùng lãnh hải của 

Đức ở biển Bắc và biển Ban Tích thuộc lãnh 

thổ của Cộng hoà Liên bang Đức (CHLB 

Đức) và thuộc chủ quyền của Liên bang và 

các tiểu bang.(8) 

Pháp luật quốc gia quyết định việc quy 

hoạch không gian (cả cho các vùng biển) 

trong phạm vi quốc gia phải được triển khai 

như thế nào hay có thể được triển khai ra sao 

mà không làm ảnh hưởng đến luật quốc tế. 

Vấn đề này sẽ còn được đề cập.(9) Còn câu 

trả lời cho câu hỏi liệu có triển khai quy 

hoạch không gian trong lãnh thổ của CHLB 

Đức hay không thật đơn giản vì thẩm quyền 

mang tính hiến định đã được quy định rõ 

ràng trong khoản 1 số 31 Điều 74 và các 

khoản 2, 3 Điều 72 Hiến pháp CHLB Đức.  
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Vùng đặc quyền kinh tế (VĐQKT) không 

phải là lãnh thổ của quốc gia ven biển mà chỉ 

là vùng có chức năng chủ quyền mà ở đó, 

quốc gia ven biển chỉ có quyền chủ quyền 

hạn chế(10) và quyền tài phán.(11) Đó là những 

quyền có liên quan đến kinh tế, khoa học và 

môi trường.(12) Hiện nay, tuy chưa có quy 

định rõ ràng về nhiệm vụ quy hoạch không 

gian hay trách nhiệm phối hợp những quyền 

riêng lẻ song thẩm quyền lập quy hoạch tổng 

hợp cho vùng biển của quốc gia ven biển để 

phối hợp chủ quyền và quyền tài phán đã 

được ghi nhận hoặc căn cứ vào UNCLOS để 

giải thích thoả thuận(13) hay dựa trên các quy 

định đặc biệt về giải thích của luật quốc 

tế.(14) Mặc dù quy hoạch không gian cũng 

chỉ nằm trong khuôn khổ của VĐQKT với 

những hạn chế cụ thể về quyền chủ quyền và 

quyền tài phán(15) nhưng do có nhiệm vụ quy 

hoạch nên quy hoạch không gian vẫn có 

quyền điều chỉnh liên ngành và địa phương.(16) 

1.2. Quyền của các quốc gia khác  

Sự khó khăn đối với việc công nhận “thẩm 

quyền thực sự” trong quy hoạch không gian 

biển có thể có nguyên nhân từ chính các 

quyền mà luật quốc tế đã công nhận cho 

các quốc gia khác khi mà việc hạn chế các 

quyền đó không loại bỏ việc tham gia phối 

hợp điều chỉnh quy hoạch không gian. Vấn 

đề trên không chỉ gặp ở VĐQKT mà còn 

gặp cả ở lãnh hải. 

Trong khu vực 12 hải lí, các quốc gia 

khác không có nhiều quyền. Họ có quyền đi 

qua không gây hại theo Điều 17 và Điều 24 

UNCLOS. Quốc gia ven biển tuy không thể 

cấm việc đi qua không gây hại nhưng có 

quyền can thiệp vào quá trình thực hiện 

quyền đi qua, tức là có thể can thiệp sâu rộng 

về mặt không gian của quyền đi qua. Ở đây 

phải kể đến khoản 1 Điều 21 UNCLOS, 

“Các luật và các quy định khác” của quốc 

gia ven biển bao gồm những quy định về bảo 

vệ hệ thống thiết bị (điểm b), dây cáp và ống 

dẫn ngầm (điểm c), bảo tồn tài nguyên sinh 

vật biển (điểm d), gìn giữ môi trường của 

quốc gia ven biển và ngăn ngừa, hạn chế, 

chế ngự ô nhiễm môi trường (điểm f); tàu 

thuyền nước ngoài có nghĩa vụ tuân thủ các 

luật và quy định trên.(17) Điều này cho thấy 

rằng việc điều chỉnh, phối hợp về không gian 

cho các tuyến đường hàng hải tuy vẫn có 

những mâu thuẫn giữa lợi ích kinh tế với yêu 

cầu sinh thái nhưng có tính khả thi và nhiệm 

vụ phối hợp quy hoạch không gian (qua “các 

quy định”) không thực sự bị ảnh hưởng 

nhiều bởi quyền của các quốc gia khác. Quy 

hoạch không gian không có nghĩa là loại bỏ 

quyền đi qua không gây hại vì việc phủ nhận 

hoàn toàn quyền lợi của một bên là nằm 

ngoài chủ định và mục đích của quy hoạch 

không gian, ngay cả khi pháp luật quốc tế 

không được áp dụng.(18) 

Trong VĐQKT, các quốc gia khác có vị 

thế mạnh hơn. Vị thế này thể hiện ở quyền tự 

do đi lại của tàu thuyền, quyền tự do bay, 

quyền đặt dây cáp và ống dẫn ngầm cũng 

như quyền thực hiện hoạt động khai thác đại 

dương theo quy định của pháp luật quốc tế 

và của UNCLOS, đặc biệt là trong khuôn 

khổ sử dụng tàu thuyền, máy bay, các hệ 

thống dây cáp và đường ống ngầm quy định 

tại khoản 1 Điều 58 và Điều 87 UNCLOS. 

Tuy nhiên, quyền và nghĩa vụ của quốc gia 

ven biển, các luật hay quy định phù hợp với 

luật quốc tế và UNCLOS mà quốc gia này 

ban hành phải được tôn trọng (khoản 3 Điều 
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58 UNCLOS). Vì thế, sẽ không đúng nếu 

khẳng định quyền tự do đi lại của tàu thuyền 

là tự do tuyệt đối và không được phép hạn 

chế. Tuy nhiên, khi quốc gia ven biển thực 

thi các quyền được quy định tại các điểm a, 

b khoản 1 Điều 56 UNCLOS thì họ phải chú 

ý và tôn trọng quyền của các quốc gia khác 

(khoản 2 Điều 56 UNCLOS). Đây là tình 

huống đòi hỏi sự thoả thuận khi tồn tại các 

quyền và lợi ích mâu thuẫn nhau, trong đó 

vai trò điều chỉnh của quy hoạch không gian 

được thể hiện rõ nét. Theo quy định tại các 

điểm a, b khoản 1 Điều 56 UNCLOS, không 

chỉ trong việc sử dụng không gian mà cả 

trong việc thực hiện các quyền của quốc gia 

thứ ba theo khoản 1 Điều 58 UNCLOS như 

giao thông hàng hải, đặt và sử dụng dây cáp, 

đường ống ngầm luôn đòi hỏi phải tôn trọng 

quyền chủ quyền và quyền tài phán nếu như 

việc này ảnh hưởng đến việc sử dụng mặt 

nước hay chất lượng nước; điều này chỉ khác 

đối với quyền bay ở độ cao nhất định.  

Giới hạn cho sự cân nhắc trên là khoản 7 

Điều 60 UNCLOS. Theo đó, quốc gia ven 

biển không được phép xây dựng các đảo nhân 

tạo, thiết bị, công trình, không được thiết lập 

các khu vực an toàn xung quanh chúng khi 

việc đó gây cản trở cho tuyến đường hàng 

hải đã được công nhận hay tuyến đường 

quan trọng cho giao thông hàng hải quốc tế. 

Mọi trường hợp còn lại phải được giải quyết 

theo sự thoả thuận của các bên liên quan trên 

cơ sở tôn trọng quyền chủ quyền và quyền 

tài phán của quốc gia ven biển theo khoản 1 

Điều 56 UNCLOS song cũng có thể cân 

nhắc việc thay đổi tuyến đường hàng hải hay 

đường đặt ống ngầm theo tinh thần của 

khoản 1 Điều 60 UNCLOS nếu điều này có 

lợi cho việc xây dựng các công trình. 

Giả thuyết “khi phải cân nhắc thì quyền 

lợi của quốc gia ven biển nên được đặt cao 

hơn”(19) sẽ không thể chứng minh được sự 

đúng đắn của nó bằng cách trích dẫn các quy 

định tại các khoản 1 và 2 Điều 58 UNCLOS 

vì đây là những quy định đồng thuận với quy 

định của phần V và Điều 56 UNCLOS và vì 

UNCLOS không thể có những quy định trái 

ngược nhau. Những giả định như vậy có thể 

dẫn đến nguy cơ dần mở rộng quyền của quốc 

gia ven biển,(20) vì thế nguyên tắc chung là 

không có sự ưu tiên đặc biệt cho bất cứ quốc 

gia nào trong quy hoạch không gian.(21) 

Nguyên tắc này được thể hiện trong các quy 

định tương tự về đặt dây cáp và đường ống 

ngầm ở thềm lục địa (Điều 79 UNCLOS), 

những quy định cũng có hiệu lực đối với 

VĐQKT.(22) Khoản 2 Điều 79 UNCLOS 

cũng không quy định quyền của quốc gia 

ven biển cao hơn quyền của các quốc gia 

khác.(23) Theo các nguyên tắc chung thì trong 

từng trường hợp cụ thể, phải cân nhắc giữa 

hậu quả hay hiệu quả, dĩ nhiên vị trí của các 

tuyến đường hàng hải quan trọng hay hệ 

thống đường ống ngầm đang tồn tại phải 

được đặc biệt coi trọng.(24) Các thoả thuận 

quốc tế về quy hoạch không gian biển cho 

từng khu vực như đối với biển Bắc(25) hay 

biển Ban Tích(26) không làm thay đổi tình 

trạng pháp lí này.  

2. Luật châu Âu  

Cộng đồng châu Âu (EC) trước kia và 

Liên minh châu Âu ngày nay (EU) có hướng 

phát triển với mục đích rõ ràng là mở rộng 

và nâng cao vai trò của quy hoạch không 

gian. Mục đích này xuất phát từ nhận thức 

nhu cầu về giải quyết bằng thoả thuận các 



 

 TẠP CHÍ LUẬT HỌC - SỐ 11/2012  

nghiªn cøu – trao ®æi 

44 

yêu cầu trái ngược nhau trong sử dụng 

không gian ngày càng cấp thiết.  

2.1. Những khởi xướng của EU  

Xuất phát từ nhận thức trên, từ năm 

1999 EU đã có Chương trình phát triển 

không gian châu Âu (nguyên văn tiếng Đức 

là Europaeische Raumentwicklung, viết tắt 

là EUREK); tiếp đó, năm 2007 có Kế hoạch 

về lãnh thổ của Liên minh châu Âu (nguyên 

văn tiếng Đức là Territoriale Agenda der 

Europaeischen Union, viết tắt là TAEU). 

Đặc biệt, Uỷ ban châu Âu đã cố gắng trong 

việc thiết lập quy hoạch không gian biển. 

Đầu tiên là cuốn “Sách Xanh lục” về chính 

sách biển trong tương lai của EU năm 

2007;(27) tiếp đó là cuốn “Sách Xanh lam”.(28) 

Năm 2008 cuốn này được bổ sung thêm mười 

nguyên tắc chung về “Lộ trình cho quy 

hoạch không gian biển”(29) và từ năm 2009 

nó được bổ sung, cụ thể hoá thường xuyên 

qua báo cáo thường niên.(30) Vấn đề trung 

tâm trong các văn bản này là chính sách 

hợp nhất mà công cụ chính để thực hiện là 

biện pháp mang tính kế hoạch đa địa 

phương trải rộng,(31) trong đó việc quản lí 

các vùng ven biển là một công cụ.(32) Có thể 

trong khuôn khổ toàn châu Âu, việc này đã 

được coi là “quy hoạch” không gian nhưng 

như nội dung nhiệm vụ nêu trên, theo cách 

tư duy và thực trạng pháp lí ở Đức(33) thì đó 

mới chỉ là sự điều chỉnh và thống nhất về 

quy hoạch không gian.  

2.2. Phát triển bền vững hay bảo vệ hệ 

thống sinh thái? 

Trong khuôn khổ chính sách biển của 

châu Âu dường như có những mâu thuẫn 

giữa phương châm rõ ràng về quy hoạch 

không gian và quy định khung về chiến lược 

sinh thái biển.(34) Theo quy định khung về 

chiến lược sinh thái biển thì đến năm 2020, 

các quốc gia thành viên phải đưa môi trường 

ở các vùng biển của họ trở về trạng thái tốt, 

phải có chương trình khai thác biển theo 

định hướng sinh thái và phải bảo đảm là 

lượng hoạt động khai thác của con người vẫn 

phù hợp với việc giữ gìn tốt môi trường.  

Song thực ra thì hai điều này có thể hoà 

hợp với nhau vì mục đích chính sách biển 

của Liên minh châu Âu là chính sách hợp 

nhất (Integrated Maritime Policy).(35) Điều 

này phù hợp với chương trình quy hoạch 

không gian và trật tự ổn định trên biển cũng 

là yêu cầu của sự phát triển bền vững.(36) 

Nhiệm vụ điều chỉnh, phối hợp, thống nhất 

quy hoạch không gian với phát triển bền 

vững kết hợp cả ba yếu tố xã hội, kinh tế và 

sinh thái. Vì những phương pháp khai thác 

mới làm tăng cao mức độ đe dọa đối với sinh 

thái của biển(37) nên hệ thống gìn giữ, bảo vệ 

biển theo quy định khung về chiến lược sinh 

thái biển là cần thiết. Song điều này không 

có nghĩa là chính sách sinh thái bị tách rời 

khỏi bối cảnh của phát triển bền vững và 

phối hợp quy hoạch không gian mà quy định 

khung chính là phương tiện để bảo vệ sinh 

thái biển - hệ thống sinh thái dễ bị đe doạ. Vì 

vậy, yếu tố sinh thái vẫn nằm trong khuôn 

khổ của quy hoạch không gian biển cùng với 

yếu tố xã hội và kinh tế.  

2.3. Thẩm quyền của EU 

Theo Hiệp ước Lisbon sự phân chia 

thẩm quyền giữa EU và các quốc gia thành 

viên trong lĩnh vực quy hoạch không gian 

biển cần phải được nghiên cứu và quy định 

cụ thể hơn. 
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Mục đích của chương trình nghiên cứu là 

làm rõ sự khác biệt giữa việc lập quy hoạch 

như các công việc cụ thể và việc xây dựng 

pháp luật cho quy trình lập quy hoạch. Tức 

là phân biệt vấn đề liệu EU có thẩm quyền 

lập quy hoạch không gian biển dựa trên pháp 

luật hiện hành của EU hay không (quy hoạch 

không gian biển cấp EU và trách nhiệm quản 

lí của EU)(38) với vấn đề về tính hợp pháp 

của các quy định có hiệu lực bắt buộc đối 

với quy hoạch không gian của các quốc gia 

thành viên (trách nhiệm lập pháp của EU 

hay thi hành gián tiếp luật của EU).(39) Song 

chỉ câu hỏi thứ hai là có ý nghĩa thực tiễn 

và sẽ là đối tượng nghiên cứu dưới đây, 

nhất là khi mà Uỷ ban đã xác định trong 

nguyên tắc bổ trợ thứ cấp (nguyên văn tiếng 

Đức là Subsidiaritätsprinzip) việc thi hành 

quy hoạch không gian biển là nhiệm vụ của 

các quốc gia thành viên.(40)  

Một vấn đề cũng còn phải bàn là liệu EU 

có quyền đưa ra những yêu cầu “thi hành” có 

tính chất bắt buộc hay không. Đó là câu hỏi 

về quyền lập pháp của EU trong lĩnh vực 

quy hoạch không gian nói chung vì quy 

hoạch không gian biển không cần có quy 

định riêng.  

Quyền lập pháp của EU và trước đó của 

EC trong quy hoạch không gian là vấn đề từ 

khía cạnh luật gốc (nguyên văn tiếng Đức là 

Primaerrecht) đã được tranh luận và nghiên 

cứu từ lâu trước khi Hiệp ước Lisbon có hiệu 

lực.(41) Trên cơ sở của Hiệp ước Lisbon chúng 

ta sẽ xem xét một số hiệp định dưới khía 

cạnh thẩm quyền lập pháp. Một mặt sẽ kiểm 

tra các quy định mà trên cơ sở này trách 

nhiệm về quy hoạch không gian của EU đã 

được tranh luận trong quá khứ và mặt khác 

là những quy định từ Hiệp định thành lập 

Cộng đồng châu Âu (nguyên văn tiếng Đức 

là Vertrag zur Gruendung der Europaeischen 

Gemeinschaft alter Fassung, viết tắt là EGV 

cũ) mà nội dung cơ bản của chúng đã được 

tiếp nhận vào luật hiện hành.  

Những quy định này sẽ chỉ được đề cập 

ở mức khái quát các chính kiến quan trọng 

(xem mục 1). Điều nên được chú ý là những 

quy định của Hiệp ước về Liên minh châu 

Âu (nguyên văn tiếng Đức là Vertrag über 

die Europaeische Union, viết tắt là EUV) và 

của Hiệp ước về chức năng của Liên minh 

châu Âu (nguyên văn tiếng Đức là Vertrag 

ueber die Arbeitsweise der Europaeischen 

Union, viết tắt là AEUV) là những điều mà 

EGV cũ chưa có và trong khuôn khổ thay 

đổi về cơ cấu quyền hạn, chúng có thể sẽ có 

tác động đến luật lệ về quy hoạch không 

gian (xem mục 2). Như vậy, nhìn chung theo 

nguyên tắc của khoản 1 Điều 5 và khoản 2 

EUV, Liên minh chỉ được phép ban hành 

văn bản luật trong những phạm vi được giới 

hạn theo các uỷ nhiệm riêng lẻ. Những 

quyền khác không được trao cho Liên minh 

thì vẫn thuộc thẩm quyền của các quốc gia 

thành viên(42) như đoạn 2 khoản 2 Điều 5 của 

EUV quy định. 

Vì thế, quy định trong các Hiệp định 

phải được xem xét theo khía cạnh thẩm quyền 

lập pháp của EC/EU trong lĩnh vực quy 

hoạch không gian.  

2.3.1. Thực trạng của tranh luận về thẩm 

quyền lập pháp trong các quy định tiếp nhận 

từ EGV cũ 

- Quy định của khoản 1 Điều 192 về 

thẩm quyền trong lĩnh vực pháp luật môi 

trường (nguyên văn tiếng Đức là Vertrag 
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ueber die Arbeitsweise der Europaeischen 

Union, viết tắt là AEUV) 

Theo quan điểm của số đông các học giả, 

từ quy định về thẩm quyền lập pháp về môi 

trường theo khoản 1 Điều 192 AEUV (khoản 

1 Điều 175 EG cũ) không thể dẫn ra quyền 

lập pháp cho quy hoạch không gian. Điều 

này được lí giải như sau: Nếu hiểu quyền lập 

pháp về môi trường của Liên minh có hiệu 

lực đối với tất cả những quy định có liên 

quan (kể cả liên quan gián tiếp) đến môi 

trường thì thẩm quyền này cũng có hiệu lực 

đối với quy hoạch không gian. Song như vậy 

thì nguyên tắc uỷ nhiệm riêng lẻ có hạn chế 

sẽ bị vi phạm.(43) Ngoài ra, nhờ điều khoản 

hỗn hợp (còn gọi là điều khoản về mặt cắt 

ngang trong Điều 11 AEUV - Điều 6 EG cũ) 

nên yêu cầu về bảo vệ môi trường đã được 

lưu ý đến ngay từ giai đoạn lập kế hoạch của 

chính sách chung và biện pháp chung, đặc 

biệt trong chương trình khuyến khích phát 

triển bền vững. Điều khoản hỗn hợp sẽ 

không còn cần thiết nếu Liên minh có quyền 

quyết định tất cả các chính sách có liên quan 

đến môi trường trong khuôn khổ của khoản 1 

Điều 192 và Điều 191 AEUV (khoản 1 Điều 

175 và Điều 174 EG cũ).(44)  

- Điểm b khoản 2 Điều 192 AEUV  

Câu hỏi liệu điểm b khoản 2 Điều 192 

AEUV (gạch đầu dòng thứ nhất) có thể được 

coi là quy định về thẩm quyền lập pháp 

trong lĩnh vực quy hoạch không gian hay 

không chưa được trả lời một cách thống 

nhất. Theo điều khoản này, Hội đồng châu 

Âu, sau khi đã tham khảo ý kiến của Nghị 

viện châu Âu, Uỷ ban kinh tế và xã hội, Uỷ 

ban vùng, có thể nhất trí ban hành các 

phương sách. Đây là điều khoản duy nhất sử 

dụng cụm từ “quy hoạch không gian” song 

cũng không rõ ràng là liệu cụm từ này 

trong bản tiếng Anh của Hiệp ước được gọi 

là “town an country planning” có đồng 

nghĩa với khái niệm quy hoạch không gian 

biển (nguyên văn tiếng Đức là Maritime 

Raumordnung, viết tắt là MRO) hoặc khái 

niệm luật quy hoạch không gian (nguyên văn 

tiếng Đức là Raumordnungsgesetz, viết tắt là 

ROG) hay không.(45)  

Một số học giả coi điều khoản này là sự 

công nhận quyền lập pháp (tuy vẫn có hạn 

chế về nội dung) trong lĩnh vực quy hoạch 

không gian.(46) Một số ý kiến khác thì cho 

rằng điều khoản này không có nội dung công 

nhận quyền lập pháp mà chỉ quy định thể 

thức làm việc.(47) Theo đó, trong lĩnh vực 

môi trường, EU chỉ được phép ra quyết định 

về quy hoạch không gian khi có sự nhất trí 

hoàn toàn.(48) 

Cũng đối lập với ý kiến công nhận điều 

khoản xác định thẩm quyền lập pháp trong 

lĩnh vực quy hoạch không gian là định nghĩa 

đặc biệt về môi trường trong khoản 1 Điều 

191 AEUV vì quy hoạch không gian rộng 

hơn định nghĩa này. Đáng chú ý là điểm b 

khoản 2 Điều 192 AEUV tập hợp có hệ 

thống những biện pháp trong lĩnh vực môi 

trường; những biện pháp này tuy có liên 

quan đến quy hoạch không gian nhưng có 

mục đích khác quy hoạch không gian.(49) 

Mặc dù phần lớn quy định về môi trường 

cũng được nhất trí ban hành theo điều kiện 

của khoản 2 Điều 192 nhưng điều này không 

phải là mục đích(50) nên không thể sử dụng 

để xoá bỏ sự khác biệt giữa bảo vệ môi 

trường và quy hoạch không gian. Mặt khác, 

không phải quy định nào về bảo vệ môi 
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trường cũng có tác động đến quy hoạch 

không gian và khoản 2 Điều 192 AEUV chỉ 

tập hợp những biện pháp có mục đích bảo 

vệ môi trường thông qua quy hoạch không 

gian mà thôi.(51) 

Ngay cả mối tương quan giữa quy định 

của khoản 1 và khoản 2 Điều 192 AEUV 

cũng là bằng chứng chống lại ý kiến mở 

rộng thẩm quyền lập pháp. Cụ thể: Điều 192 

AEUV quy định về quy trình ra quyết định 

về môi trường theo tinh thần của khoản 1 

Điều 191 AEUV; trong khi nội dung khoản 1 

Điều 192 AEUV phản ánh tính nguyên tắc 

cho chu trình lập pháp (Điều 294 AEUV) thì 

khoản 2 của Điều này lại quy định cụ thể là 

biện pháp về quy hoạch không gian chỉ được 

ban hành sau quy trình lập pháp và có sự 

nhất trí hoàn toàn của các bên hữu quan.(52) 

Điều 192 sẽ trở nên vô lí nếu các bên hữu 

quan một mặt muốn hạn chế quyền lập pháp 

của Liên minh, mặt khác lại đưa vào Hiệp 

ước chức danh thẩm quyền mới rộng hơn 

“quy hoạch không gian”.(53) 

Như vậy, không thể coi quy định của 

điểm b khoản 2 Điều 192 AEUV là điều khoản 

mở rộng thẩm quyền lập pháp của Liên minh.(54) 

- Thẩm quyền hoàn chỉnh (Điều 352 AEUV) 

Việc dựa theo Điều 352 AEUV (Điều 308 

EC cũ) để đưa thêm thẩm quyền hoàn chỉnh 

vào các quy định về quy hoạch không gian 

cũng là vấn đề đang được bàn luận. Theo đó, 

Uỷ ban đưa ra đề nghị và sau khi được sự 

đồng ý của Nghị viện châu Âu, Hội đồng có 

thể ban hành những quy định cần thiết cho 

phép Liên minh can thiệp trực tiếp vào 

những thoả thuận mang tính chính sách đã 

được quy định trong Hiệp ước, nhằm đạt 

được mục tiêu của Hiệp ước nếu trong Hiệp 

ước không có quy định về thẩm quyền can 

thiệp trực tiếp này. Vì quy định này gắn liền 

với đòi hỏi đạt được mục đích của Hiệp ước 

và Hiệp ước Lisbon có thể dẫn đến những sự 

nới rộng khác nên thẩm quyền hoàn chỉnh 

chỉ được đề cập khi phân tích quy định mới 

trong các hiệp ước.  

Như trên đã phân tích, các văn bản pháp 

luật hiện hành như EUV và AEUV đã tiếp 

nhận những thành phần cơ bản của luật gốc 

của luật châu Âu và số đông các học giả có 

chung quan điểm là các văn bản hiện hành 

này không có quy định về quyền lập pháp của 

EU trong lĩnh vực quy hoạch không gian.(55)  

Từ trước tới nay, theo luật gốc thì Liên 

minh chỉ được phép cùng quốc gia thành 

viên quyết định những vấn đề liên quan đến 

quy hoạch không gian thông qua những quy 

định về vấn đề khác mà Liên minh có thẩm 

quyền (như vấn đề bảo vệ môi trường).(56) 

Chúng ta cũng đã nhận thấy là quy hoạch 

không gian với tính cách là quy hoạch tổng 

thể chưa thể được công nhận là đã hiện diện 

và có tác dụng khi nó mới chỉ thực hiện 

được một vài biện pháp. Quy hoạch không 

gian chỉ có thể đóng vai trò quy hoạch tổng 

thể khi nó có đủ thẩm quyền để thực hiện 

nhiệm vụ chính là phối hợp và điều chỉnh tất 

cả các biện pháp có tác động quan trọng đến 

không gian và kế hoạch về không gian. Vì 

vậy, sự bất cập về thẩm quyền của EU là rõ 

ràng và không thể chối cãi. Nói cách khác, 

sự chênh lệch giữa nhu cầu có chính sách 

quy hoạch không gian cho toàn châu Âu và 

sự bất cập về thẩm quyền của EU cho lĩnh 

vực này là rõ ràng.(57) 
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2.3.2. Thẩm quyền lập pháp sau Hiệp 

ước Lisbon 

Trước khi nghiên cứu từng quy định mới 

trong luật gốc để xem chúng có xác định 

quyền lập pháp của Liên minh trong lĩnh vực 

quy hoạch không gian hay không, chúng ta 

nên xem xét cấu trúc cơ bản của hệ thống thẩm 

quyền từ khi Hiệp ước Lisbon có hiệu lực. 

Thứ nhất, cơ sở của hệ thống thẩm quyền 

sau Hiệp ước Lisbon 

Khoản 1 Điều 1 EUV là quy định mang 

tính nguyên tắc về cấu trúc đối với hệ thống 

thẩm quyền vì điều khoản này đã xác định rõ 

sự khác biệt cơ bản giữa mục đích và thẩm 

quyền của Liên minh. Theo Điều này và 

khoản 6 Điều 3 EUV thì việc Liên minh 

được đưa ra các mục đích không đồng nghĩa 

là Liên minh cũng được phép hành động. 

Liên minh chỉ có thể hành động khi nhận 

được sự uỷ nhiệm thẩm quyền từ các quốc 

gia thành viên.(58) Nói cách khác, từ những 

quy định riêng lẻ trong các hiệp ước không 

được phép đơn giản suy ra thẩm quyền hành 

động.(59) Cả khoản 1 Điều 4 và khoản 2 Điều 

5 EUV đều nhấn mạnh là nếu không được uỷ 

nhiệm rõ ràng trong các hiệp ước thì mọi 

thẩm quyền vẫn thuộc quốc gia thành viên. 

Như đã trình bày ở trên, nguyên tắc uỷ 

nhiệm riêng lẻ có hạn chế (khoản 2 Điều 5 

EUV) vẫn là nguyên tắc cơ bản cho việc xác 

định thẩm quyền; cũng tương tự như vậy là 

các nguyên tắc về tính phụ trợ và tính cân 

bằng; khoản 1 Điều 5 EUV quy định thẩm 

quyền hành động của Liên minh không được 

trái ngược với những quy tắc này.  

Cùng với những nguyên tắc về thẩm 

quyền, các dạng về thẩm quyền được quy 

định trong Điều 2 và các điều tiếp theo của 

AEUV. Đó là thẩm quyền tuyệt đối của EU 

(khoản1 Điều 2 AEUV) với những tác động 

hạn chế đến quyền lập pháp của các quốc gia 

thành viên; tiếp theo là thẩm quyền phân 

chia mà theo đó, thẩm quyền của các quốc 

gia thành viên chỉ bị loại trừ khi Liên minh 

đã thực hiện quyền này (khoản 2 Điều 2 

AEUV); ngoài ra còn các thẩm quyền phối 

hợp, thẩm quyền hỗ trợ và thẩm quyền bổ 

sung (các khoản 3, 5 Điều 2 AEUV). Theo 

khoản 6 Điều 2 AEUV thì phạm vi thẩm 

quyền của Liên minh và nội dung cụ thể của 

việc thi hành thẩm quyền phải được công 

nhận trong các hiệp định về từng lĩnh vực. 

Đây là hệ thống quy định có tính tiền liên 

minh(60) và phù hợp với yêu cầu của quốc gia 

thành viên về việc xác định rõ sự phân chia 

thẩm quyền giữa họ và Liên minh.(61) 

Các quốc gia thành viên mong muốn có 

danh mục chặt chẽ, cụ thể về thẩm quyền 

cho từng lĩnh vực để hạn chế việc mở rộng 

quyền của Liên minh, tăng sức mạnh cho 

nguyên tắc uỷ nhiệm riêng lẻ có hạn chế và 

hạn chế sự “xói mòn” các quyền của quốc 

gia.(62) Dù những cố gắng này mới đạt được 

những kết quả ban đầu(63) song nội dung của 

các nguyên tắc về phân chia thẩm quyền như 

đã nêu ở trên phải được coi trọng trong quá 

trình xác lập thẩm quyền của EU trong lĩnh 

vực quy hoạch không gian (biển). 

Thứ hai, có nên mở rộng thẩm quyền theo 

hướng có lợi cho luật châu Âu về quy hoạch 

không gian? 

- Sự gắn kết lãnh thổ nói chung  

Thẩm quyền của EU có thể được mở 

rộng cùng với hiệu lực của Hiệp ước Lisbon 

vì đây là lần đầu tiên khái niệm “gắn kết 

lãnh thổ” được đưa vào văn bản Hiệp định 

như một lĩnh vực chính sách.  
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Mối liên hệ giữa các quy định: Theo khoản 

3 Điều 3 EUV, Liên minh không chỉ khuyến 

khích quốc gia thành viên hợp tác với nhau 

trên lĩnh vực kinh tế và xã hội mà cả trong 

những lĩnh vực liên quan đến lãnh thổ.  

Đây chỉ là quy định mang tính mục tiêu 

theo tinh thần của khoản 1 Điều 1 EUV, từ 

đó không thể suy ra - như ở trên đã phân tích 

thẩm quyền của Liên minh. Tuy nhiên, có 

thể tìm thấy quy định như vậy trong điểm c 

khoản 2 Điều 4 AEUV. Theo đó, sự hợp tác 

mang tính gắn kết trên các lĩnh vực kinh tế, 

xã hội và lãnh thổ được coi là lĩnh vực chủ 

đạo - nơi mà thẩm quyền được phân chia 

giữa Liên minh và các quốc gia thành viên, 

với kết quả như quy định của khoản 2 Điều 2 

AEUV, tức là trong lĩnh vực này cả Liên 

minh và quốc gia thành viên đều có quyền 

lập pháp và ban hành những quy định có 

hiệu lực pháp lí song thẩm quyền của quốc 

gia thành viên sẽ bị xoá bỏ (như đã nêu) nếu 

Liên minh sử dụng thẩm quyền của mình. 

Phạm vi thẩm quyền của Liên minh và 

những quy định cụ thể cho việc thực hiện 

quyền này được quy định trong mục XVIII 

“Sự hợp tác mang tính gắn kết trong các 

lĩnh vực kinh tế, xã hội và lãnh thổ” (từ 

Điều 174 đến Điều 178 AEUV). Điều này 

liên kết với “các quy định về Hiệp ước cho 

từng lĩnh vực” của khoản 6 Điều 2 AEUV 

đã được đề cập ở trên.  

Song quy định về khái niệm “gắn kết 

lãnh thổ” lại không được đề cập trong các 

quy định đã được nêu trên cũng như quy 

định của các văn bản khác. Chỉ có khoản 1 

Điều 174 AEUV giải thích một cách chung 

chung là mục đích chính của chính sách tăng 

cường sự gắn bó hợp tác trong lĩnh vực kinh 

tế, xã hội và lãnh thổ là khuyến khích sự 

phát triển hoà hợp của EU như một tổng thể; 

khoản 2 nêu mục đích trong tương lai là 

giảm dần sự chênh lệch về mức độ phát triển 

của các địa phương khác nhau và khắc phục 

tình trạng lạc hậu ở những vùng khó khăn 

nhất. Để theo đuổi những mục đích này, một 

mặt phải tập trung thực hiện các chính sách 

của Liên minh và của quốc gia thành viên 

theo hướng nội dung hành động (khoản 1 

Điều 175 AEUV: nhiệm vụ hỗn hợp hay còn 

gọi là nhiệm vụ mặt cắt ngang), mặt khác sử 

dụng các quỹ phát triển cấu trúc (khoản 1 

Điều 175, Điều 176 f. AEUV).(64) 

Khoản 3 Điều 175 AEUV xác nhận tính 

hợp pháp đối với những hoạt động đặc biệt 

của Liên minh ngoài khuôn khổ của các quỹ 

và các biện pháp đã được thông qua nếu 

những hoạt động này được chứng minh là 

cần thiết. Theo thủ tục lập pháp, Nghị viện 

châu Âu và Hội đồng châu Âu sau khi đã 

nghe ý kiến của Uỷ ban kinh tế và xã hội 

cũng như ý kiến của các uỷ ban vùng có thể 

quyết định về những hoạt động đặc biệt này.  

Hệ thống quy định trên không đủ để trực 

tiếp chứng minh thẩm quyền điều chỉnh của 

EU trong lĩnh vực quy hoạch không gian 

(biển). Chỉ có thể xác định thẩm quyền như 

vậy nếu thẩm quyền quy định về lĩnh vực 

“gắn kết lãnh thổ” cũng bao hàm cả vấn đề 

quy hoạch không gian. Song điều đó cũng 

chưa đủ để chứng minh, hơn nữa các thoả 

thuận trong hiệp ước về gắn kết lãnh thổ 

cũng phải có quy định cụ thể về thẩm quyền 

của EU trong việc ban hành quy định về quy 

hoạch không gian. 

Nội dung, ý nghĩa và mối liên hệ với quy 

hoạch không gian (biển): Nội dung của sự 
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gắn kết lãnh thổ được miêu tả một cách trừu 

tượng như sau: sự gắn kết lãnh thổ một mặt 

có thể chấp nhận sự phát triển chênh lệch 

của những địa phương khác nhau, mặt khác 

vẫn có thể đòi hỏi những địa phương này 

phải kết hợp với nhau để tạo thành một tổng 

thể cho sự phát triển của cả vùng.(65) Sự “gắn 

kết lãnh thổ”(66) không phải là khái niệm mới 

do Hiệp ước Lisbon đặt ra mà nó đã có quá 

trình phát triển lâu dài trong chính sách của 

Liên minh.(67) Xuất phát từ sự phát triển 

ngày càng mạnh của “tư duy không gian”(68) 

trong EU, từ quá trình “không gian hoá” 

của các diễn đàn xã hội, chính trị, văn hoá 

và kinh tế (“spatial turn”) chúng ta đã nhận 

thức được rằng sự hoà nhập của các nước 

châu Âu chỉ có thể thành công khi EU và 

các quốc gia thành viên phối hợp chặt chẽ 

với nhau trong lĩnh vực quy hoạch không 

gian.(69) Nhận thức này là nền tảng của 

chính sách phát triển không gian châu Âu, 

diễn đàn tranh luận về các vấn đề thực tiễn 

và cụ thể của không gian châu Âu, qua đó 

tiến tới đạt được mục đích của sự gắn kết 

lãnh thổ, điều mà các bộ trưởng quy hoạch 

không gian và uỷ viên chuyên trách về 

chính sách địa phương của Uỷ ban kế hoạch 

phát triển không gian châu Âu (EUREK ) 

đã theo đuổi từ năm 1999.(70) Trên cơ sở 

này, cả Liên minh châu Âu và quốc gia 

thành viên tiếp tục phát triển chính sách về 

không gian châu Âu theo tinh thần của 

chính sách gắn kết lãnh thổ. 

Về phía Liên minh, bộ phận giữ vai trò 

quan trọng cho quá trình này là Uỷ ban, 

chính xác hơn là Ban giám đốc về “Chính 

sách vùng”.(71) Ban giám đốc đưa ra các 

thông báo và báo cáo tổng hợp, trong đó 

khái niệm gắn kết lãnh thổ không chỉ được 

đề cập mà còn là đối tượng để tiếp tục thảo 

luận.(72) Các hướng dẫn chiến lược về gắn kết 

ngày 6/10/2006 của Liên minh đã giới thiệu 

khía cạnh lãnh thổ trong chính sách liên kết 

của EU như sau: Khác với chính sách mang 

tính cục bộ cho từng lĩnh vực, đặc điểm của 

chính sách liên kết là nó có thể thay đổi để 

phù hợp với những yêu cầu cụ thể và để thích 

hợp với đặc thù của vấn đề cũng như tiềm 

năng của mỗi địa phương. Việc đưa khía 

cạnh lãnh thổ vào chính sách gắn kết góp 

phần cho sự phát triển bền vững của các đơn 

vị hành chính (phường, xã) đồng thời giảm 

nhẹ ảnh hưởng tiêu cực của mức độ chênh 

lệch trong phát triển của mỗi địa phương đến 

khả năng phát triển chung. Tiền đề đó đòi 

hỏi phải có sự tìm tòi trong phương án giải 

quyết vấn đề có tính đặc thù và cơ hội phát 

triển của thành thị, nông thôn cũng như của 

vùng biên giới hay những vùng lãnh thổ đa 

quốc gia, đặc biệt là vùng chịu nhiều thiệt 

thòi do vị trí địa lí như vùng sâu, vùng xa, 

vùng hẻo lánh (vùng biên cương hay vùng 

Bắc Cực), vùng thưa dân hay vùng núi.(73) 

Uỷ ban tiếp tục triển khai chính sách về 

phát triển không gian của Liên minh. Năm 

2008, Uỷ ban đã công bố “Sách Xanh lục” 

về gắn kết lãnh thổ với chủ đề “Thế mạnh 

của sự đa dạng về lãnh thổ”. Tài liệu này nêu 

rõ chương trình phát triển gắn kết lãnh thổ 

mới ở giai đoạn đầu, cần có thêm quá trình 

bàn bạc, thẩm tra để tìm câu trả lời cho nhiều 

câu hỏi mang tính nguyên tắc. Ví dụ: về định 

nghĩa của khái niệm “gắn kết lãnh thổ” hay 

câu hỏi khái niệm này có thể bổ sung điều gì 

mới cho chương trình hợp tác kinh tế và xã 

hội trước kia của EU.(74) 
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Sự phát triển của chính sách về gắn kết 

lãnh thổ không chỉ dừng lại ở cấp EU. Điều 

này có thể nhận thấy rõ tại Kế hoạch EUREK, 

trong Kế hoạch lãnh thổ của EU (TAEU)(75) 

và Hiến chương Leipzig về Thành phố châu 

Âu bền vững được các bộ trưởng về quy 

hoạch không gian và xây dựng thành phố 

đưa ra năm 2007.(76) Trong TAEU, “gắn kết 

lãnh thổ” được coi là nhiệm vụ tương lai và 

đòi hỏi quá trình cộng tác liên tục về chính 

sách, tổ chức và kĩ thuật của các bên hữu 

quan trong việc phát triển không gian. Chính 

sách liên kết của EU phải sử dụng triệt để 

hơn nữa những đặc thù về lãnh thổ và những 

lợi thế về địa lí của các địa phương và các 

thành phố; vì thế, vai trò của các điều kiện 

khung về lãnh thổ trong chính sách liên kết 

phải được nâng cao hơn để khuyến khích 

liên kết về kinh tế và xã hội.(77) Những yêu 

cầu này cũng được nhắc lại trong TAEU 

2020 vào ngày 30/03/2011.(78) 

Các văn bản này đều có đặc điểm chung, 

chúng đều là “luật mềm” (soft law), chúng 

không phải là những văn bản pháp luật có 

tính bắt buộc mà chỉ có thể gây ảnh hưởng 

qua sức thuyết phục.(79) 

Việc công nhận liên kết lãnh thổ là mục 

đích của Hiệp ước và đưa liên kết lãnh thổ 

vào chính sách về cấu trúc đã nâng quá trình 

hoạch định chính sách phát triển lên vị trí 

của luật nguồn. Theo sự mô tả về mục đích 

của “gắn kết lãnh thổ” thì rất khó chứng 

minh khái niệm này có nội dung giống quy 

hoạch không gian theo cách hiểu như đã 

trình bày trên.(80) Khái niệm này còn quá 

chung chung để có thể là cơ sở lí thuyết cho 

quy định về thẩm quyền. Song quy hoạch 

không gian là công cụ quan trọng để thuyết 

phục châu Âu tán thành chủ đề gắn kết lãnh 

thổ. Điều này thể hiện rõ ở viễn cảnh chủ 

đạo được ghi trong khoản 2 Điều 1 ROG: 

một thể chế không gian bền vững, rộng lớn 

và hài hoà với những điều kiện sống ngang 

nhau ở các lãnh thổ khác nhau. Xoá bỏ sự 

chênh lệch mức độ phát triển ở các lãnh thổ 

khác nhau là nguyên tắc của quy hoạch 

không gian, thể hiện chính sách liên kết của 

Liên minh châu Âu và được ghi nhận ở 

khoản 2 Điều 2 ROG; cụ thể ở số 4 về xoá 

bỏ sự chênh lệch trong phạm vi một quốc gia 

và ở số 8, câu 1 trong phạm vi châu Âu.(81) 

Tăng cường sự gắn kết lãnh thổ cũng là 

nhiệm vụ của các chuyên gia chính sách từ 

các lĩnh vực khác nhau, đây cũng là mục 

đích của điều khoản hỗn hợp trong khoản 1 

Điều 175 AEUV. Như vậy, nhiệm vụ chính 

trị hàng đầu của gắn kết lãnh thổ là phòng 

tránh và giảm bớt sự phát triển chênh lệch do 

địa hình, là công cụ để kết hợp chính sách 

chuyên ngành với việc sử dụng đúng mục 

đích phương tiện tài chính mang tính hỗ trợ 

chứ không phải là trách nhiệm quy hoạch và 

điều khiển các nhu cầu khác nhau, mâu 

thuẫn nhau trong việc sử dụng, bảo vệ không 

gian một cách bền vững và đa ngành - đây là 

nhiệm vụ của quy hoạch không gian.(82) 

Dù vậy chúng ta vẫn phải chú ý đến sự 

khác nhau giữa cách hiểu của Đức về khái 

niệm quy hoạch không gian so với cách hiểu 

của các quốc gia châu Âu khác. Ở Đức có sự 

khác biệt cơ bản giữa luật lệ về quy hoạch 

không gian và luật lệ về phát triển khu vực 

và cấu trúc, dẫn đến các cơ quan hữu quan 

có thẩm quyền khác nhau.(83) Sự khác biệt 

này thể hiện rõ ở công cụ điều hành: Trong 

khi quy hoạch không gian chủ yếu điều hành 
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bằng kế hoạch mang tính bắt buộc thì chính 

sách phát triển khu vực và cấu trúc địa 

phương sử dụng tiền để thực hiện các kế 

hoạch khác nhau thích hợp cho từng địa 

phương. Ở cấp EU (trước kia là EC) không có 

sự phân biệt này vì chưa có thẩm quyền cho 

quy hoạch không gian ở cấp EU và EU chỉ có 

thể thực hiện những kế hoạch về không gian 

của mình thông qua chính sách phát triển khu 

vực và cấu trúc địa phương như luật nguồn 

cùng Hiệp ước Lisbon đã quy định.(84) Vì thế, 

chính sách cấu trúc địa phương và chính 

sách phát triển không gian trước sau vẫn do 

Ban tổng giám đốc - Ban tổng giám đốc 

vùng (nguyên văn tiếng Đức là Europaeische 

Kommission fuer Regionalpolitik) quản lí. 

Song như đã trình bày ở trên, còn có khái 

niệm khác về quy hoạch không gian với nội 

dung hẹp hơn. Khái niệm này không chỉ làm 

cơ sở cho pháp luật của Đức mà còn là cơ sở 

cho ý tưởng cơ bản về quy hoạch không gian 

biển của Uỷ ban, cụ thể là của Ban tổng 

giám đốc hàng hải và thuỷ sản (nguyên văn 

tiếng Đức là Europaeische Kommission fuer 

maritime Angelegenheit und Fischerei). Ở 

đây, vấn đề không phải là ý tưởng về sự phát 

triển không gian rộng lớn ở châu Âu theo 

tinh thần gắn kết lãnh thổ mà là sự thống 

nhất với khái niệm quy hoạch không gian 

của pháp luật Đức, đó là sự thoả thuận và kế 

hoạch đa lĩnh vực cho các yêu cầu về sử 

dụng và về an ninh có tính mâu thuẫn với 

nhau.(85) Với nội dung như vậy, quy hoạch 

không gian có thể có tác động khuyến khích 

phát triển ở các vùng duyên hải còn lạc hậu 

và nâng cao tinh thần gắn kết lãnh thổ. Song 

đó không phải là mục đích hàng đầu của quy 

hoạch không gian biển. Vì thế, quy hoạch 

không gian được hiểu theo nghĩa hẹp không 

thể có tên là “gắn kết lãnh thổ”.  

- Về sự tồn tại của quy định về thẩm quyền  

Ngay cả khi người ta muốn sáp nhập khái 

niệm “quy hoạch không gian” (biển) vào khái 

niệm “gắn kết lãnh thổ” thì cũng chưa thể suy 

ra thẩm quyền lập pháp của EU. Muốn đạt 

được điều này phải bổ sung vào AEUV quy 

định tương tự có nội dung về phân công thẩm 

quyền. Vì bị hạn chế bởi khoản 6 Điều 2 

AEUV nên điểm c khoản 2 Điều 4 AEUV 

không thể là quy định độc lập về thẩm quyền 

mà phải đặt trong mối liên hệ với quy định 

đặc biệt của chương XVIII AEUV.(86) Cũng 

tương tự như vậy, quy định trước đó (khoản 

1 Điều 3 EGV) cũng không được coi là quy 

định về xác lập thẩm quyền vì nó chỉ được 

áp dụng “trong khuôn khổ của Hiệp định 

này”.(87) Việc khoản 2 Điều 4 AEUV chỉ nói 

thẩm quyền chứ không đề cập hoạt động của 

cộng đồng như khoản 1 Điều 3 EGV cũng 

không thể dẫn đến kết luận khác. 

Nếu xem xét qua các quy định của Hiệp 

ước từ Điều 174 đến Điều 178 AEUV ta sẽ 

nhận thấy Điều 174 AEUV cụ thể hoá quy 

định chung về mục đích của tiểu khoản 3, 

khoản 3 Điều 3 EUV. Với tinh thần đó, khoản 

1 của Điều này chỉ quy định nhiệm vụ chung 

của Liên minh về chính sách phát triển cơ 

cấu, đẩy mạnh gắn kết lãnh thổ để có tác 

động tốt cho sự phát triển hài hoà của EU 

như một tổng thể. Đây là quy định mang tính 

chương trình theo tinh thần quy định chung(88) 

về chính sách phát triển cấu trúc nên không 

có nội dung cụ thể về phân công thẩm 

quyền. Tương tự như vậy, khoản 2 Điều 174 

AEUV chỉ làm nổi bật khía cạnh chính sách 

địa phương của nhiệm vụ này (mong muốn 
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xích lại gần nhau).(89) 

Theo quy định chung đã nêu ở trên, Điều 

175 AEUV chỉ quy định về việc thi hành 

nhiệm vụ. Trong trường hợp Liên minh là 

đối tượng của quy định – như đã đề cập thì 

đó là nhiệm vụ hỗn hợp, tức là ban hành, 

thực hiện các chính sách, hoạt động và thành 

lập thị trường nội địa nhằm đạt mục đích của 

Điều 174. Điều này chỉ xác định trách nhiệm 

phối hợp(90) chứ không xác định thẩm quyền 

lập pháp của Liên minh về quy hoạch không 

gian. Các khoản 1, 2 Điều 175 và các điều từ 

Điều 176 đến Điều 178 AEUV chỉ quy định 

về các công cụ tài chính, đặc biệt là Quỹ 

phát triển kết cấu. 

Khi có những điều kiện nhất định thì 

trong thủ tục lập pháp thông thường, khoản 3 

Điều 175 AEUV mở ra khả năng hợp pháp 

hoá cho “hoạt động đặc biệt bên ngoài Quỹ”. 

Phạm vi của những hoạt động này không đủ 

rộng để có thể coi đó là thẩm quyền lập pháp 

trong quy hoạch không gian. Thực ra, đó là 

những biện pháp riêng lẻ để khắc phục 

những hoàn cảnh đặc biệt (như thiên tai) - 

những hoàn cảnh không lường trước được 

nên không có sẵn phương tiện tài chính hay 

phương tiện tài chính thuộc kế hoạch không 

đủ để chi trả.(91) Dự thảo Hiệp định hiến 

pháp có ý định sẽ mở rộng quy định này tới 

mức để những biện pháp đặc biệt bên ngoài 

Quỹ có thể được thông qua dễ dàng hơn 

(khoản 3 Điều III-221).(92) Song về nguyên 

tắc vẫn giữ khái niệm hẹp theo nghĩa “những 

hành động riêng lẻ” để nhấn mạnh việc hạn 

chế sử dụng quy định này. 

 Tóm lại, luật gốc hiện hành không có 

quy định nào cho phép EU có quyền ban 

hành quy định pháp luật về quy hoạch không 

gian nhằm thực hiện mục đích “gắn kết lãnh 

thổ” của Liên minh.(93) 

- Nguyên tắc liên kết (Điều 7 AEUV) 

Từ nguyên tắc liên kết của Điều 7 AEUV 

cũng không thể suy ra thẩm quyền lập pháp 

của EU trong lĩnh vực quy hoạch không gian. 

Ở đây, Liên minh có trách nhiệm đảm bảo 

tính nhất quán giữa các chính sách và biện 

pháp thi hành của mình trong những lĩnh vực 

khác nhau nhằm đạt được mục đích chung là 

phát triển không gian hoà hợp, cân đối và bền 

vững. Trong đó, sự liên kết chặt chẽ các 

chính sách có ảnh hưởng đến không gian 

không chỉ là nghĩa vụ của EU mà còn là 

nghĩa vụ của các quốc gia thành viên.(94) 

Điều 7 AEUV không đưa thêm những thẩm 

quyền mới cho EU mà nhấn mạnh là liên kết 

phải nằm trong khuôn khổ của “sự tôn trọng 

nguyên tắc uỷ nhiệm riêng lẻ có hạn chế”. 

Cũng theo tinh thần này có thể tóm tắt là 

Điều 7 AEUV thực ra chỉ có chức năng làm 

rõ việc thực hiện quyền hạn trong nghĩa hẹp, 

đặc biệt trong các hoạt động lập pháp.(95)  

- Thẩm quyền phối hợp (khoản 5 Điều 

2 AEUV) 

Theo điều này, trên những lĩnh vực nhất 

định và trong khuôn khổ của những hiệp 

ước, Liên minh có trách nhiệm giúp đỡ, phối 

hợp và bổ sung cho hoạt động của quốc gia 

thành viên mà không được thay thế thẩm 

quyền của họ bằng thẩm quyền của mình. 

Từ khía cạnh đó, để có thể điều chỉnh quy 

hoạch không gian (biển) xuyên biên giới 

của các quốc gia thành viên, việc lập thêm 

quy định về thẩm quyền có giới hạn cho 

Liên minh là hợp lí.(96) 

Trong khi đó, thẩm quyền phối hợp chỉ 

được xác nhận khi các hiệp ước có quy định 
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rõ ràng về việc này. Quy định tương tự như 

vậy mới chỉ có trong chính sách về việc làm 

và trong chính sách xã hội của các quốc gia 

thành viên (xem các khoản 2, 3 Điều 5 

AEUV); ngoài ra, Điều 6 AEUV liệt kê lĩnh 

vực mà EU có thẩm quyền ban hành quy 

định có tính phối hợp (y tế, công nghiệp, văn 

hoá, du lịch, giáo dục, thanh niên, thể thao, 

phòng chống thiên tai và cộng tác về hành 

chính). Danh mục này được coi là sự liệt kê 

hoàn chỉnh(97) nên từ đó cũng không thể suy 

diễn ra là hiệp ước có quy định về thẩm 

quyền phối hợp của EU. 

- Thẩm quyền hoàn chỉnh  

Cũng như quy định trước đó (Điều 308 

EGV), Điều 352 AEUV cho phép EU trong 

những điều kiện nhất định có thể chủ động 

hành động nếu như trong các Hiệp ước 

không có quy định cụ thể về vấn đề này. 

Mục đích của quy định trên là tạo điều kiện 

cho Liên minh có thể chủ động hành động, 

song quy định mở rộng thẩm quyền như vậy 

tiềm ẩn nguy cơ làm xói mòn nguyên tắc uỷ 

nhiệm riêng biệt có hạn chế(98) vì thế chỉ nên 

áp dụng có chừng mực quy định này. 

Điều kiện để EU có thể chủ động hành 

động là hành động này phải được lĩnh vực 

chính sách trong khuôn khổ các hiệp ước cho 

là cần thiết để thực hiện mục tiêu của hiệp 

ước. Qua đó cho thấy Điều 3 EUV và những 

mục tiêu cụ thể của các chính sách tạo ra 

giới hạn tối đa của việc áp dụng Điều 352 

AEUV.(99) Vì thế, cũng không thể lấy quy 

định này để chứng minh là EU có quyền lập 

pháp trong quy hoạch không gian. Như đã 

trình bày ở trên, có thể nhận thấy ở đây thẩm 

quyền của EU đối với chính sách gắn kết 

lãnh thổ, song chính sách này không thể bao 

hàm được cả nội dung của quy hoạch không 

gian. Theo đó, quy hoạch không gian không 

phải là mục đích được quy định trong hiệp 

ước của Liên minh; vì vậy Điều 352 AEUV 

không thể lí giải quyền lập pháp của EU 

trong lĩnh vực này.(100) 

Rõ ràng là Hiệp ước Lisbon đã không 

mở rộng quyền lập pháp cho EU trong lĩnh 

vực quy hoạch không gian. Ngay cả việc đưa 

sự gắn kết lãnh thổ vào văn bản hiệp ước 

dưới dạng mục tiêu và lĩnh vực thẩm quyền 

cũng không thay đổi được kết luận này. 

Nguyên tắc chung về phân phối thẩm quyền 

ở khoản 1 Điều 4 và khoản 2 Điều 5 EUV 

vẫn có hiệu lực và quyền lập pháp trong lĩnh 

vực quy hoạch không gian biển trước sau 

vẫn thuộc về các quốc gia thành viên.  

- Dự đoán tiến triển của quá trình thiết 

lập chế định cho quy hoạch không gian biển 

châu Âu  

Báo cáo về tình hình tiến độ thực hiện 

quy hoạch không gian biển của Uỷ ban cho 

thấy ý chí rõ ràng của các quốc gia thành 

viên và của Liên minh là cùng nhau xây 

dựng cách tiếp cận chung, chế định chung 

cho quy hoạch không gian biển xuyên biên 

giới của các quốc gia thành viên.(101) Mặt 

khác, Uỷ ban lại nhấn mạnh là không muốn 

có một quy hoạch không gian biển riêng ở 

cấp EU và Uỷ ban tiếp tục chính sách tránh 

đưa ra những yêu cầu về mặt nội dung và có 

tính ép buộc đối với quốc gia thành viên.(102) 

Hiện nay, với sự tham gia của công chúng, 

Uỷ ban đang đánh giá tác động của quy 

hoạch không gian biển với mục đích tìm 

thêm những biện pháp khác nhau để có thể 

tiếp tục khuyến khích và phát triển quy 

hoạch không gian biển đồng thời vẫn đáp 
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ứng yêu cầu của Ban quản lý hàng hải 

(nguyên văn tiếng Đức là Intergrietes 

Küstenzonenmanagement) và đảm bảo hài 

hoà với các chính sách khác của EU.(103) 

Những biện pháp này một mặt có thể là đề 

nghị không mang tính bắt buộc như trao đổi 

các phương thức tiếp cận thực tế tốt nhất, 

các dự án công trình xuyên biên giới, 

chương trình nghiên cứu điều tra, hướng dẫn 

chung và các khuyến nghị; mặt khác là 

những yêu cầu có tính bắt buộc(104)./. 
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