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Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Αποφάσεις για παραβάσεις

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική
διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει
του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία
πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς
όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά
τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 70 υποθέσεις, στις οποίες οι
εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει
περαιτέρω διαδικασίες.

Στις 30 Ιανουαρίου 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε την έξαρση της νόσου COVID-
19 «κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε διεθνές επίπεδο» και, στις 11 Μαρτίου, τη
χαρακτήρισε πανδημία. Μολονότι η Επιτροπή κατέστησε σαφές ότι θα εξακολουθήσει να κινεί
διαδικασίες επί παραβάσει στις περιπτώσεις που το κρίνει αναγκαίο, αναγνώρισε, παράλληλα, ότι η
πανδημία της COVID-19 και τα επακόλουθα μέτρα για την καταπολέμησή της ασκούν σημαντική πίεση
στις εθνικές διοικήσεις. Ειδικότερα, σε ορισμένες περιπτώσεις η κρίση μπορεί να επηρεάσει και την
ικανότητα των διοικήσεων των κρατών μελών να εξασφαλίζουν την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Υπό
αυτό το πρίσμα, η Επιτροπή ενημέρωσε πρόσφατα τα κράτη μέλη ότι παρατείνονται οι προθεσμίες για
απαντήσεις στο πλαίσιο εν εξελίξει διαδικασιών επί παραβάσει που είχαν κινηθεί από την αρχή του έτους.
Σήμερα αποφασίστηκε να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να απαντήσουν εντός τεσσάρων μηνών
αντί των συνήθων δύο μηνών σε κάθε προειδοποιητική επιστολή και αιτιολογημένη γνώμη που
αποστέλλονται στο πλαίσιο της παρούσας δέσμης παραβάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες
MEMO/12/12. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το
μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

1. Περιβάλλον και αλιεία
(Για περισσότερες πληροφορίες: Vivian Loonela — Τηλ.: +32 229 66712, Daniela Stoycheva — Τηλ.:
+32 229 53664)

Προειδοποιητικές επιστολές

Αλιεία: Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη ΜΑΛΤΑ σχετικά με τη
συμμόρφωσή της με τους κανόνες για τον τόνο
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Μάλτα, επειδή δεν
συμμορφώνεται με τον κανονισμό περί ελέγχου [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου],
τον κανονισμό για την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του
Συμβουλίου] και τον κανονισμό για τον τόνο [κανονισμός (ΕΕ) 2016/1627]. Η Μάλτα δεν
συμμορφώνεται επίσης με δύο συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του
Ατλαντικού (ICCAT) σχετικά με τον τόνο στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο [18-02] και [17-
07]. Ειδικότερα, η Μάλτα δεν εξασφάλισε την εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος
παρακολούθησης, ελέγχου και επιθεώρησης σε ιχθυοτροφεία τόνου. Αρκετές αποστολές ελέγχου και
επαλήθευσης που πραγματοποιήθηκαν από υπαλλήλους της Επιτροπής διαπίστωσαν σοβαρές αδυναμίες:
π.χ. στο πλαίσιο συγκεκριμένου προγράμματος ελέγχου και επιθεώρησης δεν επιτράπηκε στους
επιθεωρητές της Ένωσης η πρόσβαση σε ύδατα που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Μάλτας· έρευνες
είχαν διενεργηθεί καθυστερημένα· ο αριθμός των δειγματοληπτικών ελέγχων ήταν περιορισμένος· και
δεν είχαν επιβληθεί κυρώσεις στους φορείς εκμετάλλευσης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Μάλτα δεν έχει
λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αντιμετωπίσει τις προαναφερθείσες παραλείψεις. Η Μάλτα έχει πλέον
προθεσμία τεσσάρων μηνών για να τις διορθώσει. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να
αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Φύση: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΟΥΗΔΙΑ και τη ΛΕΤΟΝΙΑ να εξασφαλίσουν την τήρηση της
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ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία της φύσης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη Λετονία και τη Σουηδία να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν
δυνάμει των ενωσιακών κανόνων για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και των προστατευόμενων
ειδών, που περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000 [οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ
του Συμβουλίου)]. Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να αναπτύξουν ένα συνεκτικό
ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000, προτείνοντας στην Επιτροπή κατάλληλους τόπους κοινοτικής σημασίας.
Το δίκτυο Natura 2000 περιλαμβάνει επίσης τις ζώνες ειδικής προστασίας, οι οποίες ορίζονται βάσει της
οδηγίας για τα πτηνά (2009/147/ΕΚ). Το δίκτυο Natura 2000 της Σουηδίας είναι ανεπαρκές τόσο όσον
αφορά τους τύπους οικοτόπων και τα είδη, βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους, όσο και τα πτηνά και
τους τόπους, σύμφωνα με την οδηγία για τα πτηνά: ορισμένοι τόποι δεν έχουν ακόμη οριστεί,
συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων περιοχών. Η Λετονία έχει ορίσει και τους 328 τόπους κοινοτικής
σημασίας ως ειδικές ζώνες διατήρησης. Ωστόσο, γενικά και συστηματικά, δεν έχει καθορίσει για κάθε
τόπο αναλυτικούς στόχους και μέτρα διατήρησης που να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική προστασία
και αποκατάστασή τους. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στις εν
λόγω δύο χώρες, οι οποίες έχουν πλέον προθεσμία τεσσάρων μηνών για να διορθώσουν τις αδυναμίες
που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει
αιτιολογημένη γνώμη.

Φύση: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ να εφαρμόσει ορθά τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών
επιπτώσεων
Η Επιτροπή καλεί την Κροατία να βελτιώσει την εφαρμογή της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου) όσον αφορά την αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχουν τα έργα
κατασκευής αιολικών πάρκων σε τόπους του δικτύου Natura 2000. Σύμφωνα με την οδηγία για τους
οικοτόπους, τα έργα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε τόπους του δικτύου Natura
2000, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλα σχέδια ή έργα, μπορούν να επιτρέπονται μόνο αφού
βεβαιωθεί ότι δεν θα επηρεαστεί αρνητικά η ακεραιότητα του οικείου τόπου. Συστηματικά, η Κροατία δεν
εφαρμόζει ορθά τις οδηγίες για τους οικοτόπους όταν εγκρίνει αλλαγές σε έργα κατασκευής αιολικών
πάρκων κατά μήκος της ακτογραμμής της. Ειδικότερα, οι διαδικασίες χορήγησης άδειας δεν
διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές επιπτώσεις στα προστατευόμενα είδη και
οικοτόπους, και διεκπεραιώνονται χωρίς επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα έργα δεν θα
επηρεάσουν αρνητικά την ακεραιότητα των τόπων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει
προειδοποιητική επιστολή στην Κροατία, η οποία έχει προθεσμία τεσσάρων μηνών για να διορθώσει τις
αδυναμίες που εντόπισε η Επιτροπή. Εάν δεν ληφθούν ικανοποιητικά μέτρα από το εν λόγω κράτος
μέλος, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα: Η Επιτροπή καλεί τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ να
άρει τα εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη
Η Επιτροπή καλεί τη Λιθουανία να άρει τα εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ώστε οι
πολίτες και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) να μπορούν να προσφεύγουν στα δικαστήρια κατά
των διοικητικών πράξεων που καθορίζουν ποσοστώσεις για το κυνήγι λύκων. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη
της είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης του Aarhus. Η εν λόγω σύμβαση παρέχει σε ιδιώτες
δικαιώματα πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική
νομοθεσία της ΕΕ. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, οι δικονομικοί κανόνες των κρατών
μελών οι οποίοι διέπουν τις προσφυγές που έχουν ως σκοπό να διασφαλίσουν την προάσπιση των
δικαιωμάτων που αντλούν οι ιδιώτες από το δίκαιο της Ένωσης πρέπει να είναι αποτελεσματικοί. Ως εκ
τούτου, δεδομένου ότι η περιβαλλοντική διακυβέρνηση συμβάλλει καθοριστικά στην ορθή λειτουργία
των διαφόρων τομεακών κανόνων, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική
επιστολή στη Λιθουανία, η οποία έχει προθεσμία τεσσάρων μηνών για να διορθώσει τις αδυναμίες που
εντόπισε η Επιτροπή. Εάν δεν ληφθούν ικανοποιητικά μέτρα από το εν λόγω κράτος μέλος, η Επιτροπή
μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ και
την ΠΟΛΩΝΙΑ να άρουν τα εμπόδια στην πρόσβαση των πολιτών και των περιβαλλοντικών
οργανώσεων στη δικαιοσύνη όσον αφορά τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα
Η Επιτροπή καλεί τη Βουλγαρία και την Πολωνία να άρουν τα εμπόδια ως προς την πρόσβαση στη
δικαιοσύνη όσον αφορά τα σχέδια για την ποιότητα του αέρα. Καμία από τις δύο χώρες δεν έχει
εξασφαλίσει το δικαίωμα προσφυγής στα εθνικά δικαστήρια για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
θίγονται άμεσα από τις υπερβάσεις των ορίων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης τα οποία προβλέπονται στην
οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη. Επί
του παρόντος, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα εν λόγω δύο κράτη
μέλη δεν επιτρέπεται να αμφισβητούν τη συνοχή ενός σχεδίου για την ποιότητα του αέρα και να
απαιτούν από τις δημόσιες αρχές να καταρτίζουν τέτοια σχέδια, όπως απαιτεί η οδηγία. Ως εκ τούτου,
δεδομένου ότι η περιβαλλοντική διακυβέρνηση συμβάλλει καθοριστικά στην ορθή λειτουργία των
διαφόρων τομεακών κανόνων, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές
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και στα δύο κράτη μέλη, τα οποία έχουν προθεσμία τεσσάρων μηνών για να διορθώσουν την
κατάσταση, Εάν δεν ληφθούν ικανοποιητικά μέτρα από τα εν λόγω κράτη μέλη, η Επιτροπή μπορεί να
αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να βελτιώσει την
πρόσβαση των πολιτών σε περιβαλλοντικές πληροφορίες
Η Επιτροπή καλεί τη Γαλλία να συμμορφωθεί με την οδηγία 2003/4 για την πρόσβαση του κοινού σε
περιβαλλοντικές πληροφορίες. Σκοπός της οδηγίας είναι να αυξηθεί η πρόσβαση του κοινού σε
περιβαλλοντικές πληροφορίες· η διάδοση των πληροφοριών αυτών συμβάλλει στη μεγαλύτερη
ευαισθητοποίηση προς τα περιβαλλοντικά θέματα, την ουσιαστικότερη συμμετοχή του κοινού στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων για περιβαλλοντικά θέματα και, τελικά, σε καλύτερο περιβάλλον. Η οδηγία
προβλέπει ότι ο αιτών που θεωρεί ότι η αίτησή του για παροχή πληροφοριών αγνοήθηκε ή απορρίφθηκε
αδίκως, μπορεί να ζητήσει από ανεξάρτητο και αμερόληπτο φορέα να επανεξετάσει την υπόθεση χωρίς
καθυστέρηση. Στη Γαλλία προβλέπεται τέτοια διαδικασία, αλλά η προθεσμία του ενός μηνός που δίνεται
στον ανεξάρτητο φορέα για να γνωμοδοτήσει ξεπερνιέται συστηματικά, φθάνοντας, τα τελευταία χρόνια,
τους τέσσερις μήνες κατά μέσο όρο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει
προειδοποιητική επιστολή στη Γαλλία, η οποία έχει πλέον προθεσμία τεσσάρων μηνών για να διορθώσει
την κατάσταση. Εάν δεν ληφθούν ικανοποιητικά μέτρα από το εν λόγω κράτος μέλος, η Επιτροπή μπορεί
να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ρύπανση: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ, την ΑΥΣΤΡΙΑ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να βελτιώσουν τους
κανόνες τους για τη ρύπανση που προκαλείται από βιομηχανικές δραστηριότητες
Η Επιτροπή καλεί τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Σλοβενία να μεταφέρουν ορθά στο εθνικό τους
δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης που
προκαλείται από βιομηχανικές δραστηριότητες. Η οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές (οδηγία
2010/75/ΕΕ) θεσπίζει κανόνες για τις δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την πρόληψη ή τη μείωση
των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, τα ύδατα και το έδαφος, καθώς και για την πρόληψη της παραγωγής
αποβλήτων. Η Γερμανία δεν έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο ορισμένες διατάξεις της οδηγίας.
Ενδεικτικά, δεν έχουν μεταφερθεί ορθά στο εθνικό της δίκαιο οι διατάξεις που αφορούν τη συμμετοχή
του κοινού, η οποία είναι περιορισμένη ως προς ορισμένα σημεία, καθώς και τη δυνατότητα των
αρμόδιων αρχών να καθορίζουν, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, λιγότερο αυστηρές οριακές τιμές
εκπομπών. Η Σλοβενία δεν έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο ορισμένες διατάξεις της οδηγίας.
Ενδεικτικά, δεν έχει μεταφερθεί ορθά στο εθνικό της δίκαιο ο όρος περί ισοδύναμου επιπέδου
προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του, ενώ δεν προβλέπονται όροι αδειοδότησης που να είναι
ειδικοί για την εγκατάσταση και να απορρέουν από αξιολόγηση μεμονωμένης εγκατάστασης. Αυτό
συστέλλει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας περισσότερο απ' ό,τι είναι πρόσφορο. Η Αυστρία δεν έχει
μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο ευρύ φάσμα τεχνικών διατάξεων, αν και τα περισσότερα
προβλήματα μεταφοράς δεν αφορούν το σύνολο της Αυστρίας, αλλά μόνο ορισμένους τομείς ή ορισμένα
ομόσπονδα κράτη (Länder). Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές και στα
τρία κράτη μέλη, τα οποία έχουν προθεσμία τεσσάρων μηνών για να διορθώσουν τις αδυναμίες που
εντόπισε η Επιτροπή. Εάν δεν ληφθούν ικανοποιητικά μέτρα από τα εν λόγω κράτη μέλη, η Επιτροπή
μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή καλεί τη ΛΕΤΟΝΙΑ να βελτιώσει τους εσωτερικούς κανόνες για
την ποιότητα του αέρα
Η Επιτροπή καλεί τη Λετονία να ευθυγραμμίσει την εθνική νομοθεσία της με την οδηγία 2008/50/ΕΚ
για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη. Η οδηγία 2008/50/ΕΕ
θεσπίζει πρότυπα ποιότητας του αέρα για τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας του
περιβάλλοντος, καθώς και τρόπους για την αξιολόγησή τους. Μεταξύ άλλων ελλείψεων, η Λετονία δεν
έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι η κατανομή και ο αριθμός
των σημείων δειγματοληψίας για τη ρύπανση από ΑΣ2,5 αντικατοπτρίζουν επαρκώς την έκθεση του
γενικού πληθυσμού. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική
επιστολή στη Λετονία, η οποία έχει πλέον προθεσμία τεσσάρων μηνών για να διορθώσει την κατάσταση.
Εάν δεν ληφθούν ικανοποιητικά μέτρα από το εν λόγω κράτος μέλος, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει
να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή καλεί την ΡΟΥΜΑΝΙΑ να προστατεύσει τον πληθυσμό της από
την ατμοσφαιρική ρύπανση
Η Επιτροπή καλεί την Ρουμανία να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ για την
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη, καθώς και να εξασφαλίζει
αξιόπιστες μετρήσεις, να ενημερώνει το κοινό και να δίνει στοιχεία σχετικά με τη σοβαρότητα της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ειδικότερα, η Ρουμανία δεν συμμορφώθηκε με τις οριακές τιμές για το
διοξείδιο του αζώτου (NO 2) στους οικισμούς Βουκουρέστι, Μπρασόβ, Ιάσιο, Κλουζ-Ναπόκα και
Τιμισοάρα, και δεν έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι περίοδοι υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν
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συντομότερες. Η Επιτροπή ζητεί επίσης διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή παρακολούθηση των
συγκεντρώσεων διοξειδίου του αζώτου (NO 2) σε έναν οικισμό (Βουκουρέστι). Οι υψηλές
συγκεντρώσεις NO 2 συνιστούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε
σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Ρουμανία, η οποία έχει πλέον προθεσμία τεσσάρων
μηνών για να διορθώσει τις αδυναμίες που διαπίστωσε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να
αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ, την ΚΥΠΡΟ και τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ να
βελτιώσουν τους κανόνες τους για την ατμοσφαιρική ρύπανση
Η Επιτροπή καλεί τη Γαλλία, την Κύπρο και τη Λιθουανία να μεταφέρουν ορθά στο εθνικό τους δίκαιο
όλες τις απαιτήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284 σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών
ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων. Η οδηγία συμβάλλει στην επίτευξη επιπέδων ποιότητας του
ατμοσφαιρικού αέρα που δεν προκαλούν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και κινδύνους για την
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ειδικότερα, η οδηγία προβλέπει εθνικές δεσμεύσεις για μείωση των
εκπομπών στα κράτη μέλη όσον αφορά πέντε σημαντικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους: οξείδια του αζώτου
(NOx), πτητικές οργανικές ενώσεις εκτός του μεθανίου (NMVOC), διοξείδιο του θείου (SO2), αμμωνία
(NH3) και λεπτά αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ2,5). Όλοι οι εν λόγω ατμοσφαιρικοί ρύποι έχουν
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, π.χ. προκαλούν αναπνευστικά προβλήματα,
καρδιαγγειακές παθήσεις και καρκίνο, ενώ βλάπτουν τα οικοσυστήματα. Η Γαλλία και η Κύπρος δεν
έχουν μεταφέρει στο εθνικό τους δίκαιο, μεταξύ άλλων, την απαίτηση που προβλέπει η οδηγία σχετικά
με την επικαιροποίηση του εθνικού τους προγράμματος ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
τουλάχιστον ανά τετραετία. Η Λιθουανία δεν έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο τις διατάξεις της
οδηγίας που επιτρέπουν στα κράτη μέλη να προσαρμόζουν, υπό περιορισμένες προϋποθέσεις, τις
απογραφές εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων για την αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά τη μείωση
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει
προειδοποιητικές επιστολές στα εν λόγω τρία κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία τεσσάρων
μηνών για να διορθώσουν την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει
αιτιολογημένη γνώμη.

Πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες: H Επιτροπή καλεί τη
ΓΕΡΜΑΝΙΑ, την ΕΣΘΟΝΙΑ, τη ΛΕΤΟΝΙΑ, τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ και την ΑΥΣΤΡΙΑ να βελτιώσουν τους
εθνικούς τους κανόνες
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη Γερμανία, την Εσθονία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Αυστρία
να ευθυγραμμίσουν την εθνική τους νομοθεσία με την οδηγία 2012/18/ΕΕ για την αντιμετώπιση των
κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (οδηγία Seveso III). Η οδηγία
εφαρμόζεται σε περισσότερες από 12.000 βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση και προβλέπει κανόνες για την πρόληψη σοβαρών βιομηχανικών ατυχημάτων και την
ελαχιστοποίηση των αρνητικών τους επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. Η Γερμανία
δεν έχει μεταφέρει ορθά την οδηγία στο εθνικό της δίκαιο όσον αφορά τις απαιτήσεις για την παροχή
ορισμένων πληροφοριών, την πολιτική πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων, την ενημέρωση του κοινού, τα
δικαιώματα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, καθώς και τις εκθέσεις ασφαλείας και τα σχέδια έκτακτης
ανάγκης. Ειδικότερα, οι διατάξεις για τη δημόσια διαβούλευση και τη συμμετοχή ως προς τις νέες
εξελίξεις σχετικά με τις εγκαταστάσεις είχαν μεταφερθεί πλημμελώς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Η Εσθονία δεν έχει μεταφέρει ορθά την οδηγία στο εθνικό της δίκαιο όσον αφορά τις περισσότερες
διατάξεις της, από τους ορισμούς μέχρι τις προθεσμίες για την παροχή πληροφοριών. Οι περισσότερες
ελλείψεις οφείλονται στο γεγονός ότι ορισμένες βασικές απαιτήσεις είτε δεν προβλέπονται στο εθνικό
δίκαιο είτε είναι ασαφείς. Η Λετονία δεν έχει μεταφέρει ορθά την οδηγία στο εθνικό της δίκαιο όσον
αφορά, μεταξύ άλλων, την ταξινόμηση των μονάδων (υφιστάμενων ή νέων) και τη δημόσια
διαβούλευση και συμμετοχή. Η Λιθουανία δεν έχει μεταφέρει ορθά την οδηγία στο εθνικό της δίκαιο
όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με τις έκτακτες επιθεωρήσεις, οι οποίες είναι σημαντικές για να
εξακριβωθεί κατά πόσον οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις συμμορφώνονται πλήρως με τις υποχρεώσεις
τους. Ειδικότερα, οι κανόνες σχετικά με την υποχρέωση ανταλλαγής επαρκών και λεπτομερών
πληροφοριών με άλλα δυνητικά επηρεαζόμενα κράτη μέλη σε περίπτωση ατυχημάτων δεν έχουν
μεταφερθεί ορθά στο εθνικό δίκαιο. Μεταξύ άλλων ελλείψεων, η Αυστρία δεν έχει μεταφέρει ορθά την
οδηγία στο εθνικό της δίκαιο όσον αφορά τη δημόσια διαβούλευση και τη συμμετοχή στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές στα οικεία κράτη
μέλη, τα οποία έχουν προθεσμία τεσσάρων μηνών για να διορθώσουν την κατάσταση. Διαφορετικά, η
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Αστικά λύματα: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, την ΕΛΛΑΔΑ και τη ΣΟΥΗΔΙΑ να συμμορφωθούν
με τους ενωσιακούς κανόνες για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων
Η Επιτροπή καλεί το Βέλγιο, την Ελλάδα και τη Σουηδία να εξασφαλίσουν την κατάλληλη συλλογή και
επεξεργασία των αστικών λυμάτων, όπως απαιτείται από την οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία
των αστικών λυμάτων. Η οδηγία προστατεύει τόσο την ποιότητα του νερού όσο και την ανθρώπινη
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υγεία, καθώς απαιτεί από τα κράτη μέλη να συλλέγουν και να επεξεργάζονται τα αστικά τους λύματα
προτού απορριφθούν στο περιβάλλον. Για τους οικισμούς 2.000 κατοίκων και άνω, η επεξεργασία
απαιτεί όχι μόνο την απομάκρυνση στερεών ουσιών αλλά και διάσπαση των οργανικών ουσιών με τη
χρήση βακτηρίων. Από τα τελευταία στοιχεία που απέστειλε το Βέλγιο σχετικά με τη συμμόρφωση
προκύπτει ότι, σε 12 οικισμούς, δεν υποβλήθηκαν όλα τα ύδατα σε κατάλληλη επεξεργασία. Το Βέλγιο
καλείται να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με την οδηγία. Από τα στοιχεία που υπέβαλε η Ελλάδα
προκύπτει ότι σε 289 οικισμούς τα αστικά λύματα δεν συλλέγονται με τον κατάλληλο τρόπο και,
επιπλέον, δεν υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία πριν από την απόρριψή τους. Οκτώ από αυτούς
τους οικισμούς απορρίπτουν λύματα σε ευαίσθητες περιοχές. Η Ελλάδα βασίζεται επίσης σε μεγάλο
βαθμό σε «μεμονωμένα και κατάλληλα συστήματα» (π.χ. σηπτικές δεξαμενές) χωρίς, ωστόσο, να πληροί
τις απαιτήσεις που προβλέπει η οδηγία για τα συστήματα αυτά. Κατά τη διερεύνηση άλλης υπόθεσης
κατά της Σουηδίας λόγω μη συμμόρφωσής της με την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών
λυμάτων, υπόθεση η οποία εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέστη σαφές
ότι το εν λόγω κράτος μέλος είχε μεταφέρει πλημμελώς στο εθνικό του δίκαιο ορισμένους κανόνες της
οδηγίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη μέτρηση των παραμέτρων επεξεργασίας. Ως εκ τούτου, η
Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές και στα τρία κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον
προθεσμία τεσσάρων μηνών για να απαντήσουν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να
αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. 

Εκτίμηση επιπτώσεων: Η Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ και την ΚΥΠΡΟ να διορθώσουν τα
συστήματά τους για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Η Επιτροπή καλεί την Τσεχία και την Κύπρο να ευθυγραμμίσουν την εθνική τους νομοθεσία με την
οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία 2011/92/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε
τον Απριλίου του 2014 με την οδηγία 2014/52/ΕΕ. Η οδηγία εξασφαλίζει ότι οι επιπτώσεις των δημόσιων
και των ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον θα εκτιμώνται πριν από την έγκριση των έργων. Από το 2014,
ο διοικητικός φόρτος μειώνεται περαιτέρω και το επίπεδο της προστασίας του περιβάλλοντος και της
δημόσιας συμμετοχής βελτιώθηκε, ενώ οι επιχειρηματικές αποφάσεις σχετικά με τις δημόσιες και τις
ιδιωτικές επενδύσεις καθίστανται πιο σωστές, προβλέψιμες και βιώσιμες. Στην Τσεχία, οι ελλείψεις της
εθνικής νομοθεσίας αφορούν, μεταξύ άλλων, την απουσία της απαίτησης σύμφωνα με την οποία η
αρμόδια αρχή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τούς προκαταρκτικούς ελέγχους και τις αξιολογήσεις όταν
εκδίδει απόφαση ελέγχου. Επί του παρόντος, δεν προβλέπεται ούτε η υποχρέωση δημοσιοποίησης των
μέτρων μετριασμού τα οποία προτείνει ο κύριος του έργου προκειμένου να αποφευχθούν ή να
προληφθούν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στην περίπτωση της Κύπρου, η εθνική
νομοθεσία δεν απαιτεί τη θέσπιση λεπτομερών ρυθμίσεων για τη δημόσια διαβούλευση, όπως απαιτείται
από την οδηγία, ούτε υποχρεώνει τις αρμόδιες εθνικές αρχές να εξασφαλίζουν ότι διατίθενται πρακτικές
πληροφορίες στο κοινό σχετικά με την πρόσβαση σε διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες
αναθεώρησης. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι η περιβαλλοντική διακυβέρνηση συμβάλλει καθοριστικά
στην ορθή λειτουργία των διαφόρων τομεακών κανόνων, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει
προειδοποιητικές επιστολές στα δύο κράτη μέλη, τα οποία έχουν προθεσμία τεσσάρων μηνών για να
διορθώσουν τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να
αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να εκτελέσει την απόφαση του Δικαστηρίου για το
κλείσιμο παράνομων χώρων υγειονομικής ταφής
Η Επιτροπή καλεί τη Ρουμανία να κλείσει, να σφραγίσει και να αποκαταστήσει οικολογικώς 48
παράνομους χώρους υγειονομικής ταφής και να συμμορφωθεί με την απόφαση που εξέδωσε το
Δικαστήριο της ΕΕ στις 18 Οκτωβρίου 2018. Σύμφωνα με την οδηγία για τα απόβλητα, τα κράτη μέλη
πρέπει να ανακτούν και να διαθέτουν τα απόβλητα κατά τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον, καθώς απαγορεύει την εγκατάλειψη, την απόρριψη ή την ανεξέλεγκτη διάθεση
των αποβλήτων. Η Ρουμανία υποχρεούνταν να κλείσει και να αποκαταστήσει, μέχρι τις 16 Ιουλίου 2009,
τους χώρους υγειονομικής ταφής (αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων) οι οποίοι δεν πληρούν τις
σχετικές απαιτήσεις. Λόγω της αργής προόδου που σημειώνεται, η Επιτροπή παρέπεμψε την υπόθεση
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Φεβρουάριο του 2017. Η απόφαση του Δικαστηρίου αφορά
68 χώρους υγειονομικής ταφής, εκ των οποίων μόνο οι 20 έχουν κλείσει μέχρι σήμερα. Έως τον
Ιανουάριο του 2020, οι περισσότερες από τις αναγκαίες εργασίες για το κλείσιμο, τη σφράγιση και την
ανάπλαση των υπόλοιπων 48 χώρων υγειονομικής ταφής δεν είχαν ακόμη προγραμματιστεί, εγκριθεί ή
ξεκινήσει. Ως εκ τούτου, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική
επιστολή στη Ρουμανία, η οποία έχει προθεσμία τεσσάρων μηνών για να διορθώσει την κατάσταση.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Αστικά λύματα: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΤΣΕΧΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ και την ΠΟΛΩΝΙΑ
να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων
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Η Επιτροπή καλεί τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Γαλλία και την Πολωνία να εξασφαλίσουν την
κατάλληλη συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων, όπως απαιτείται από την οδηγία
91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Η οδηγία προστατεύει τόσο την ποιότητα του
νερού όσο και την ανθρώπινη υγεία, καθώς απαιτεί από τα κράτη μέλη να συλλέγουν και να
επεξεργάζονται τα αστικά τους λύματα προτού απορριφθούν στο περιβάλλον. Για τους οικισμούς 2.000
κατοίκων και άνω, η επεξεργασία απαιτεί όχι μόνο την απομάκρυνση στερεών ουσιών αλλά και διάσπαση
των οργανικών ουσιών με τη χρήση βακτηρίων. Η Βουλγαρία δεν εξασφαλίζει την ύπαρξη δικτύου
αποχέτευσης σε 48 μεγάλους οικισμούς· δεν εξασφαλίζει την κατάλληλη επεξεργασία των αστικών
λυμάτων 69 μεγάλων οικισμών τα οποία διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα· και δεν εξασφαλίζει την
αυστηρότερη επεξεργασία των αστικών λυμάτων 71 μεγάλων οικισμών τα οποία διοχετεύονται σε
αποχετευτικά δίκτυα και απορρίπτονται σε ευαίσθητες περιοχές. Όλοι αυτοί οι οικισμοί όφειλαν να είχαν
συμμορφωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010. Ως προς την Τσεχία, η υπόθεση αφορά 425 οικισμούς οι
οποίοι δεν εξασφάλισαν την ύπαρξη δικτύου αποχέτευσης ούτε την κατάλληλη επεξεργασία των αστικών
λυμάτων που διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα. Οι εν λόγω οικισμοί όφειλαν να είχαν συμμορφωθεί
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, δεν αναμένεται να επιτευχθεί
πλήρης συμμόρφωση στο εγγύς μέλλον. Στην περίπτωση της Γαλλίας, η έλλειψη συμμόρφωσης με τις
υποχρεώσεις της οδηγίας εξακολουθεί να είναι εκτεταμένη, καθώς αφορά 169 οικισμούς οι οποίοι
πραγματοποιούν απορρίψεις είτε σε κανονικές είτε σε ευαίσθητες περιοχές. Παρά την πρόοδο που έχει
σημειωθεί, δεν αναμένεται να επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση στο εγγύς μέλλον. Στην Πολωνία, 1.183
οικισμοί δεν διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης αστικών λυμάτων. Επιπλέον, σε 1.282 οικισμούς τα αστικά
λύματα που διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα δεν υπόκεινται σε κατάλληλη επεξεργασία πριν από
την απόρριψή τους. Τέλος, η Πολωνία δεν εξασφαλίζει την αυστηρότερη επεξεργασία των αστικών
λυμάτων 426 οικισμών τα οποία διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα και απορρίπτονται σε ευαίσθητες
περιοχές. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένες γνώμες στα εν λόγω τέσσερα κράτη
μέλη, τα οποία έχουν προθεσμία τεσσάρων μηνών για να διορθώσουν την κατάσταση. Εάν τα εν λόγω
κράτη μέλη δεν λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να προστατεύσει τον πληθυσμό της από
την ατμοσφαιρική ρύπανση
Η Επιτροπή καλεί τη Σλοβενία να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ για την
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη. Το εθνικό σύστημα θα πρέπει
να εξασφαλίζει αξιόπιστες μετρήσεις, να ενημερώνει το κοινό και να δίνει στοιχεία σχετικά με τη
σοβαρότητα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ειδικότερα, η Σλοβενία δεν εξασφάλισε τη συμμόρφωση με
τις οριακές τιμές για τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10) στην περιοχή Celinsko Območje και δεν έλαβε τα
κατάλληλα μέτρα ώστε οι περίοδοι υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερες. Τα αιωρούμενα
σωματίδια είναι μείγμα στερεών και υγρών σωματιδίων που αιωρούνται στον αέρα, τα οποία επηρεάζουν
την ανθρώπινη υγεία και μπορούν να επηρεάσουν με τον ίδιο τρόπο και τα ζώα. Επηρεάζουν επίσης τις
διεργασίες ανάπτυξης των φυτών και των οικοσυστημάτων, περιορίζουν την ορατότητα και μειώνουν τις
γεωργικές αποδόσεις. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη
στη Σλοβενία, η οποία έχει πλέον προθεσμία τεσσάρων μηνών για να διορθώσει τις αδυναμίες που
διαπίστωσε η Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πόσιμο νερό: Η Επιτροπή καλεί την ΙΡΛΑΝΔΙΑ να διασφαλίσει ότι το νερό ανθρώπινης
κατανάλωσης είναι καθαρό
Η Επιτροπή καλεί την Ιρλανδία να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι το νερό ανθρώπινης
κατανάλωσης είναι υγιεινό και καθαρό και να προβεί το συντομότερο δυνατόν στις αναγκαίες
διορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Η
Ιρλανδία δεν πληροί τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για το πόσιμο νερό (οδηγία
98/83/ΕΚ) όσον αφορά τα επίπεδα του τριαλομεθανίου (THM) σε ζώνες και συστήματα παροχής πόσιμου
νερού, εκθέτοντας, δυνητικά, σχεδόν 300.000 κατοίκους σε κινδύνους για την υγεία. Τα υψηλά επίπεδα
ΤΗΜ συνδέονται με νόσους του ήπατος, των νεφρών και του κεντρικού νευρικού συστήματος, με
κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου της ουροδόχου κύστης και του παχέος εντέρου, καθώς και με επιπτώσεις
στην ανάπτυξη του εμβρύου και την εμβρυϊκή βιωσιμότητα, και κινδύνους εμβρυϊκών δυσπλασιών.
Παρά το γεγονός ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, η Ιρλανδία δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες
από τον Δεκέμβριο του 2003. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στην
Ιρλανδία, η οποία έχει πλέον προθεσμία τεσσάρων μηνών για να διορθώσει την κατάσταση. Εάν το εν
λόγω κράτος μέλος δεν λάβει τα κατάλληλα μέτρα, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει
την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

2. Ενέργεια και κλίμα
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(Για περισσότερες πληροφορίες: Tim McPhie — Τηλ.: +32 229 58602, Ana Crespo Parrondo —
Τηλ.: +32 229 81325)

Προειδοποιητική επιστολή

Ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν
ορθά τους ενωσιακούς κανόνες
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ
(με εξαίρεση την Κύπρο, βάσει της σχετικής παρέκκλισης) και στο Ηνωμένο Βασίλειο, επειδή δεν
συμμορφώνονται με ορισμένες από τις διατάξεις του κανονισμού για την ασφάλεια του εφοδιασμού με
φυσικό αέριο [κανονισμός (ΕΕ) 2017/1938], ιδίως όσον αφορά τις υποχρεώσεις κοινοποίησης και την
εφαρμογή του μηχανισμού αλληλεγγύης. Ο κανονισμός θεσπίζει απαιτήσεις με σκοπό να
προλαμβάνονται και να αντιμετωπίζονται ενδεχόμενες διαταραχές του εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην
ΕΕ. Έχει καίρια σημασία να υπάρχουν σχέδια προληπτικής δράσης και σχέδια έκτακτης ανάγκης, καθώς
και σαφείς ρυθμίσεις αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του
σύνεγγυς την εφαρμογή των εν λόγω υποχρεώσεων σε εθνικό επίπεδο. Τα οικεία κράτη μέλη και το
Ηνωμένο Βασίλειο έχουν προθεσμία τεσσάρων μηνών για να απαντήσουν στην Επιτροπή. Όπως ορίζεται
στη συμφωνία αποχώρησης, το δίκαιο της ΕΕ εξακολουθεί να εφαρμόζεται πλήρως στο Ηνωμένο
Βασίλειο για τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να
αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες.

 

3. Δικαιοσύνη
(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: +32 229 62253, Guillaume Mercier — Τηλ.:
+32 229 80564, Katarzyna Kolanko — Τηλ.: +32 229 6 34 44)

Προειδοποιητική επιστολή

Δικαιώματα των πολιτών: Η Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά του ΗΝΩΜΕΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ λόγω μη συμμόρφωσής του με τους ενωσιακούς κανόνες για την ελεύθερη
κυκλοφορία
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά του Ηνωμένου Βασιλείου λόγω
μη συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ και
των μελών των οικογενειών τους. Η εθνική νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου περιορίζει το πεδίο
εφαρμογής των δικαιούχων του δικαίου της ΕΕ περί ελεύθερης κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο,
καθώς και τις δυνατότητες των πολιτών της ΕΕ και των μελών των οικογενειών τους να προσφεύγουν
κατά διοικητικών αποφάσεων που περιορίζουν τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας. Η Επιτροπή
θεωρεί ότι, με τον τρόπο αυτό, το Ηνωμένο Βασίλειο παραβίασε την οδηγία 2004/38/ΕΚ για την
ελεύθερη κυκλοφορία, καθώς και τους ενωσιακούς κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών
της ΕΕ (άρθρο 21 της ΣΛΕΕ), την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων (άρθρο 45 της ΣΛΕΕ) και την
ελευθερία εγκατάστασης (άρθρο 49 της ΣΛΕΕ). Το δίκαιο της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των
προσώπων εξακολουθεί να εφαρμόζεται ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού σαν να ήταν
ακόμα κράτος μέλος της ΕΕ κατά τη μεταβατική περίοδο. Επιπλέον, τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ
που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, όπως προβλέπεται στη
συμφωνία αποχώρησης, εδράζονται στα δικαιώματα που απολαύουν επί του παρόντος στο Ηνωμένο
Βασίλειο βάσει των ενωσιακών κανόνων. Ως εκ τούτου, οι ελλείψεις του Ηνωμένου Βασιλείου όσον
αφορά την εφαρμογή και τη μεταφορά στο εθνικό του δίκαιο της ενωσιακής νομοθεσίας για την
ελεύθερη κυκλοφορία κινδυνεύουν επίσης να επηρεάσουν την άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών
στο πλαίσιο της συμφωνίας αποχώρησης μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Για τους λόγους
αυτούς, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει στο Ηνωμένο Βασίλειο προειδοποιητική επιστολή, που είναι
το πρώτο βήμα στη διαδικασία επί παραβάσει. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πλέον προθεσμία τεσσάρων
μηνών για να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διορθώσει τις ελλείψεις που διαπίστωσε η
Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στις αρχές του
Ηνωμένου Βασιλείου.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Δικονομικά δικαιώματα των παιδιών: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ και την ΕΛΛΑΔΑ να
συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα
παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει αιτιολογημένες γνώμες στην Κύπρο και την Ελλάδα,
επειδή δεν κοινοποίησαν τα μέτρα που έλαβαν για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με τις δικονομικές
εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών [οδηγία
(ΕΕ) 2016/800]. Τα παιδιά που εμπλέκονται σε ποινικές διαδικασίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτα λόγω του
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νεαρού της ηλικίας τους. Δυσκολεύονται να αντιληφθούν τι διακυβεύεται και δεν μπορούν να
κατανοήσουν εύκολα τη νομοθεσία και τα δικαιώματά τους. Η εν λόγω οδηγία προβλέπει ειδικά
δικαιώματα για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών σε όλα
τα στάδια της ποινικής διαδικασίας έως την οριστική καταδίκη. Η εν λόγω οδηγία είναι μία από τις έξι
οδηγίες της ΕΕ για τα δικονομικά δικαιώματα. Τα κράτη μέλη όφειλαν μεταφέρουν την οδηγία στο
εθνικό τους δίκαιο έως τις 11 Ιουνίου 2019. Τον Ιούλιο του 2019 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική
επιστολή στην Κύπρο και την Ελλάδα, επειδή δεν είχαν μεταφέρει τους ενωσιακούς κανόνες στην εθνική
τους νομοθεσία. Μετά τις σημερινές αιτιολογημένες γνώμες, η Κύπρος και η Ελλάδα έχουν προθεσμία
τεσσάρων μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα σχετικά μέτρα. Εάν δεν συμμορφωθούν με τους
ενωσιακούς κανόνες, οι υποθέσεις μπορεί να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δικονομικά δικαιώματα: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς
κανόνες σχετικά με τη δικαστική αρωγή
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, επειδή δεν
κοινοποίησε τα μέτρα που έλαβε για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με τη δικαστική αρωγή [οδηγία
(ΕΕ) 2016/1919]. Η δικαστική αρωγή είναι ουσιώδης προκειμένου να διασφαλίζεται ότι πράγματι
ασκείται το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο. Η οδηγία προβλέπει δικαίωμα δικαστικής αρωγής ιδίως
στα αρχικά στάδια της ποινικής διαδικασίας, το αργότερο πριν από την εξέταση από την αστυνομία,
επομένως σε στάδιο κατά το οποίο οι ύποπτοι και οι κατηγορούμενοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι. Στις
διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, το δικαίωμα σε δικαστική αρωγή
εφαρμόζεται τόσο στα κράτη μέλη που το εκτελούν όσο και στο κράτος μέλος που το έχει εκδώσει. Η εν
λόγω οδηγία είναι μία από τις έξι οδηγίες της ΕΕ για τα δικονομικά δικαιώματα. Τα κράτη μέλη όφειλαν
μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 5 Μαΐου 2019. Επειδή οι ελληνικές αρχές δεν
τήρησαν την αρχική προθεσμία, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει,
αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή τον Ιούλιο του 2019. Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία
τεσσάρων μηνών για να απαντήσει στην αιτιολογημένη γνώμη και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Εάν
δεν συμμορφωθεί με την ενωσιακή νομοθεσία, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την
υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Κατάχρηση αγοράς: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ και τη ΓΑΛΛΙΑ να μεταφέρουν στο εθνικό
τους δίκαιο την ενωσιακή νομοθεσία περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Αυστρία και τη Γαλλία, επειδή
δεν συμμορφώνονται πλήρως με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις για την
κατάχρηση αγοράς (οδηγία 2014/57/ΕΕ). Μαζί με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς, η
οδηγία εγγυάται την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών
χρηματοπιστωτικών αγορών και συμβάλλει στην ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Σύμφωνα με
την οδηγία, τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι πράξεις προσώπων που κατέχουν
εμπιστευτικές πληροφορίες και η παράνομη δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών, καθώς και η
χειραγώγηση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της χειραγώγησης των δεικτών αναφοράς, συνιστούν
ποινικό αδίκημα και τιμωρούνται με αποτελεσματικές και συνεκτικές κυρώσεις. Η νομοθεσία των εν
λόγω δύο χωρών είναι ανεπαρκής όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τις κυρώσεις των ποινικών
αδικημάτων στον τομέα της κατάχρησης αγοράς. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει, με την
αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Αυστρία και τη Γαλλία τον Ιούλιο του 2019. Μετά τη
σημερινή αποστολή αιτιολογημένων γνωμών, τα οικεία κράτη μέλη έχουν προθεσμία τεσσάρων μηνών
για να αντικρούσουν τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να
παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Προστασία δεδομένων: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να ολοκληρώσουν
τη μεταφορά της οδηγίας για την προστασία δεδομένων στο εθνικό τους δίκαιο
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στη Γερμανία και τη Σλοβενία,
επειδή δεν μετέφεραν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για την προστασία των δεδομένων στο
πλαίσιο της επιβολής του νόμου [οδηγία (ΕΕ) 2016/680]. Η εν λόγω οδηγία προστατεύει το θεμελιώδες
δικαίωμα των πολιτών στην προστασία των δεδομένων, όταν οι αρχές επιβολής του ποινικού δικαίου
χρησιμοποιούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς επιβολής του νόμου. Οι συγκεκριμένοι
ενωσιακοί κανόνες εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των θυμάτων, των μαρτύρων
και των υπόπτων αξιόποινων πράξεων προστατεύονται δεόντως. Η θέσπιση παρόμοιων προτύπων
προστασίας των δεδομένων σε όλη την ΕΕ διευκολύνει την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας για την καταπολέμηση του εγκλήματος και της
τρομοκρατίας. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 6
Μαΐου 2018. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία στις 25 Ιουλίου 2019. Μέχρι
σήμερα, η Γερμανία δεν έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα μεταφοράς σε πέντε από τα δεκαέξι
κράτη της (Länder). Στην περίπτωση της Σλοβενίας, σε συνέχεια της αιτιολογημένης γνώμης που
απέστειλε η Επιτροπή στις 24 Ιανουαρίου 2019, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική
αιτιολογημένη γνώμη, καλώντας τη Σλοβενία να ολοκληρώσει τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό της
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δίκαιο. Η Γερμανία και η Σλοβενία έχουν προθεσμία τεσσάρων μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν
τα απαιτούμενα μέτρα. Διαφορετικά, αμφότερες οι υποθέσεις μπορεί να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο
της ΕΕ.

 

Περατώσεις υποθέσεων

 
Καταπολέμηση της απάτης: Η Επιτροπή περατώνει τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά
τεσσάρων κρατών μελών, δεδομένου ότι κοινοποίησαν την πλήρη μεταφορά στο εθνικό τους
δίκαιο των ενωσιακών κανόνων για την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της
απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της Ένωσης
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Εσθονίας, της
Γαλλίας, του Λουξεμβούργου και των Κάτω Χωρών, μετά την πλήρη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ)
2017/1371 στο εθνικό τους δίκαιο. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την
οδηγία (ΕΕ) 2017/1371 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος
του προϋπολογισμού της Ένωσης («οδηγία ΠΟΣ») έως τις 6 Ιουλίου 2019. Οι κανόνες αυτοί αυξάνουν
το επίπεδο προστασίας του προϋπολογισμού της ΕΕ με την εναρμόνιση των ορισμών, των κυρώσεων και
των περιόδων παραγραφής των ποινικών αδικημάτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της
Ένωσης. Η εν λόγω οδηγία δεν αποτελεί μόνο ουσιαστικό μέσο για την εναρμόνιση του ποινικού δικαίου
των κρατών μελών όσον αφορά τα εγκλήματα κατά του προϋπολογισμού της Ένωσης, αλλά θέτει επίσης
τα θεμέλια για τη μελλοντική Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία θα διερευνά, θα διώκει και θα επιβάλλει
τον νόμο στην πράξη σε περιπτώσεις αδικημάτων. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά
της Εσθονίας, της Γαλλίας, του Λουξεμβούργου και των Κάτω Χωρών, αποστέλλοντας προειδοποιητικές
επιστολές στις 19 Σεπτεμβρίου 2019 λόγω της μη κοινοποίησης των μέτρων μεταφοράς.

Προστασία δεδομένων: Η Επιτροπή περατώνει δύο διαδικασίες επί παραβάσει κατά της
ΑΥΣΤΡΙΑΣ, καθώς μετέφερε στο εθνικό της δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τις
παραβιάσεις της πρώην οδηγίας για την προστασία των δεδομένων
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει δύο διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Αυστρίας όσον
αφορά την πρώην οδηγία για την προστασία των δεδομένων [οδηγία 95/46/ΕΚ], η οποία έχει έκτοτε
αντικατασταθεί από τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων [κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 —
(ΓΚΠΔ)]. Οι υποθέσεις παρέμειναν ανοικτές επειδή τα επίμαχα ζητήματα —που αφορούσαν διάφορους
περιορισμούς των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων δυνάμει του αυστριακού νόμου περί
προστασίας δεδομένων του 2000 και ορισμένων τομεακών αυστριακών νομοθετικών πράξεων—
εξακολουθούσαν να επηρεάζουν την εφαρμογή του ΓΚΠΔ. Ο ΓΚΠΔ ρυθμίζει την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα από φυσικό πρόσωπο, εταιρεία ή οργανισμό, καθώς και από τις περισσότερες
δημόσιες αρχές στην ΕΕ. Με την έναρξη εφαρμογής του ΓΚΠΔ, υπάρχει πλέον ένα σύνολο κανόνων για
την προστασία των δεδομένων που αφορά τις περισσότερες δημόσιες αρχές και όλους τους φορείς του
ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους. Τα
κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν πλήρως την οδηγία για την προστασία των δεδομένων στο εθνικό
τους δίκαιο έως τις 25 Μαΐου 2018. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι νέες αυστριακές διατάξεις για την
προστασία δεδομένων, βάσει των οποίων εφαρμόζεται ο ΓΚΠΔ, επιλύουν τα ζητήματα για τα οποία είχαν
κινηθεί οι διαδικασίες επί παραβάσει. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει τις υποθέσεις.

 

4. Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ
(Για περισσότερες πληροφορίες: Sonya Gospodinova — Τηλ.: +32 229 66953, Federica Miccoli —
Τηλ.: +32 229 58300)

Αιτιολογημένη γνώμη

Επαγγελματικά προσόντα: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ και την ΙΣΠΑΝΙΑ να συμμορφωθούν
με τους ενωσιακούς κανόνες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο και την Ισπανία, επειδή
η εθνική τους νομοθεσία και πρακτική δεν συμμορφώνονται με την οδηγία για την αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων (2005/36/ΕΚ). Οι εν λόγω κανόνες απλουστεύουν την αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων στις χώρες της ΕΕ, διευκολύνοντας τους επαγγελματίες να παρέχουν τις
υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ, παράλληλα, εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας
για τους καταναλωτές και τους πολίτες. Η αιτιολογημένη γνώμη που απεστάλη στο Βέλγιο αφορά,
μεταξύ άλλων, ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με τη μη συμμόρφωση με τους ενωσιακούς κανόνες
για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (π.χ. για τους ντετέκτιβ και τις ειδικές υπηρεσίες ασφάλειας), την
ελευθερία εγκατάστασης (π.χ. για τους εκπαιδευτές οδήγησης που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη
μέλη), την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων με βάση εναρμονισμένες ελάχιστες απαιτήσεις
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εκπαίδευσης, και την αναγνώριση της επαγγελματικής πρακτικής άσκησης. Η αιτιολογημένη γνώμη που
απεστάλη στην Ισπανία αφορά τη μη συμμόρφωση με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την
ελευθερία εγκατάστασης, τη διαδικασία για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων
και τους κανόνες περί γλωσσομάθειας. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν αρκετά ζητήματα μη συμμόρφωσης με
τους ενωσιακούς κανόνες όσον αφορά το επάγγελμα του ορκωτού μεταφραστή/διερμηνέα. Το Βέλγιο
και η Ισπανία έχουν πλέον προθεσμία ενός μηνός για να αντικρούσουν τις αιτιάσεις της Επιτροπής.
Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τα εν λόγω κράτη μέλη στο Δικαστήριο
της ΕΕ.

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και ελευθερία εγκατάστασης: Η Επιτροπή καλεί τη
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να καταργήσει τα εισάγοντα διακρίσεις μέτρα που υποχρεώνουν τους εμπόρους
λιανικής να ευνοούν τα εγχώρια προϊόντα διατροφής
Σήμερα η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία σχετικά με μέτρα που
επιβάλλονται στους εμπόρους λιανικής και εισάγουν διακρίσεις, καθώς τους υποχρεώνουν να ευνοούν
τα εγχώρια προϊόντα διατροφής. Η βουλγαρική νομοθεσία υποχρεώνει τους εμπόρους λιανικής πώλησης
να προσφέρουν διακριτούς χώρους έκθεσης και πώλησης για τα εγχώρια προϊόντα διατροφής, όπως το
γάλα, τα ψάρια, το νωπό κρέας και τα αυγά, το μέλι, τα φρούτα και τα λαχανικά, και να αγοράζουν το
90 % του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων από εγχώριους παραγωγούς. Οι υποχρεώσεις
αυτές περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 34
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), δεδομένου ότι δημιουργούν πιο
ευνοϊκές και ανταγωνιστικές συνθήκες εμπορίας για τα εγχώρια προϊόντα διατροφής, εισάγοντας
διακρίσεις σε βάρος παρόμοιων εισαγόμενων προϊόντων. Επιπλέον, περιορίζουν την ελευθερία
εγκατάστασης, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 49 της ΣΛΕΕ, αφού περιορίζουν την ελευθερία των
εμπόρων λιανικής να αποφασίζουν τη σύνθεση του εμπορεύματός τους και την παρουσίασή του στην
επιφάνεια πώλησης, και τους υποχρεώνουν να προσαρμόζουν την αλυσίδα εφοδιασμού τους. Οι
περιορισμοί αυτοί μπορούν να δικαιολογηθούν μόνο από επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος,
όπως η δημόσια υγεία, και πρέπει να είναι κατάλληλοι και αναγκαίοι για την επίτευξη του εν λόγω
στόχου. Εξαιτίας, αφενός, των έκτακτων περιστάσεων που έχει διαμορφώσει η υγειονομική κατάσταση
λόγω του κορονοϊού και, αφετέρου, της εξασθένησης των οικονομιών της ΕΕ, είναι επιτακτική ανάγκη
να διατηρηθούν η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και η ελευθερία εγκατάστασης. Τα
αδικαιολόγητα εμπόδια μπορούν να υπονομεύσουν τις συλλογικές προσπάθειές μας για την ελεύθερη και
αποτελεσματική διακίνηση των εμπορευμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και την ικανότητά μας να
αντιμετωπίσουμε αυτή την πρωτοφανή κρίση σε πνεύμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Ως εκ τούτου, η
Βουλγαρία έχει πλέον προθεσμία ενός μηνός για να απαντήσει στους προβληματισμούς που εξέφρασε η
Επιτροπή. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να
αποστείλει στη Βουλγαρία αιτιολογημένη γνώμη.

 

5. Ένωση Ασφάλειας
(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: + 32 229 53156, Laura Berard — Τηλ.: + 32
229 55721, Ciara Bottomley — Τηλ.: +32 229 699)

Αιτιολογημένη γνώμη και προειδοποιητική επιστολή 
Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ και την ΕΛΛΑΔΑ να μεταφέρουν και να
εφαρμόσουν πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες για τους παρόχους δικανικών υπηρεσιών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει σήμερα προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο και
αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, επειδή δεν κοινοποίησαν τα εθνικά μέτρα που έλαβαν με σκοπό την
εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου για τη διαπίστευση των παρόχων δικανικών υπηρεσιών που
πραγματοποιούν εργασίες εργαστηρίου (απόφαση-πλαίσιο 2009/905/ΔΕΥ του Συμβουλίου). Οι εν λόγω
ενωσιακοί κανόνες επιτρέπουν την εντατικοποίηση της ανταλλαγής εγκληματολογικών πληροφοριών και
διασφαλίζουν ότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από
διαπιστευμένους παρόχους δικανικών υπηρεσιών σε ένα κράτος μέλος αναγνωρίζονται από τις αρχές
επιβολής του νόμου σε άλλο κράτος μέλος, κάτι που καθιστά το έργο τους πιο αποτελεσματικό. Τα
κράτη μέλη συμφώνησαν να μεταφέρουν αυτούς τους κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο και να
κοινοποιήσουν τα εθνικά μέτρα μεταφοράς έως τις 30 Μαΐου 2016. Το Βέλγιο και η Ελλάδα έχουν πλέον
προθεσμία τεσσάρων μηνών για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβαν για να
εξασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να
αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο και να παραπέμψει την Ελλάδα στο
Δικαστήριο της ΕΕ.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT&amp;from=EN
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6. Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και Ένωση
Κεφαλαιαγορών
(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: + 32 2 298 65 00, Αικατερίνη Αποστολά — Τηλ.:
+32 2 298 76 24)

Προειδοποιητικές επιστολές

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Η Επιτροπή
καλεί 8 κράτη μέλη και το Ηνωμένο Βασίλειονα μεταφέρουν πλήρως την 5η οδηγία για την
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Σήμερα, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στο Βέλγιο, την Τσεχία, την Εσθονία, την
Ιρλανδία, την Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, την Αυστρία, την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο,
επειδή μετέφεραν μόνο εν μέρει στο εθνικό τους δίκαιο την 5η οδηγία για την καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Επιτροπή είχε επίσης αποστείλει
προειδοποιητικές επιστολές στην Κύπρο, την Ουγγαρία, τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία,
τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Ισπανία, επειδή τα εν λόγω κράτη μέλη δεν είχαν κοινοποιήσει μέτρα
μεταφοράς. Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχει καθοριστική σημασία για την εγγύηση της χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας και της ασφάλειας στην Ευρώπη. Τα πρόσφατα σκάνδαλα νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες ανέδειξαν την ανάγκη αυστηρότερων κανόνων σε ενωσιακό επίπεδο. Τα
νομοθετικά κενά που παρατηρούνται σε ένα κράτος μέλος έχουν αντίκτυπο στο σύνολο της ΕΕ. Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο οι ενωσιακοί κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται και να εποπτεύονται
αποτελεσματικά, ώστε να επιτυγχάνονται η καταπολέμηση του εγκλήματος και η προστασία του
χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. Στις 7 Μαΐου η Επιτροπή δημοσίευσε σχέδιο δράσης έξι σημείων με
σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των προσπαθειών της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Όλα τα κράτη μέλη
όφειλαν να μεταφέρουν τις διατάξεις της 5ης οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες έως τις 10 Ιανουαρίου 2020. Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι τα
οικεία κράτη μέλη δεν μετέφεραν εγκαίρως την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο και τα ενθαρρύνει όλα να
σπεύσουν να το πράξουν, αναλογιζόμενα τη σημασία που έχουν αυτοί οι κανόνες για το συλλογικό
συμφέρον της ΕΕ. Εάν τα κράτη μέλη δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός τεσσάρων μηνών, η
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες.

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Η Επιτροπή καλεί
την ΕΣΘΟΝΙΑ να τροποποιήσει τη μεταφορά στο εθνικό της δίκαιο της 4ης οδηγίας για την
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Η Επιτροπή απέστειλε σήμερα προειδοποιητική επιστολή στην Εσθονία, με το επιχείρημα ότι μετέφερε
πλημμελώς στο εθνικό της δίκαιο την 4η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες. Η Εσθονία κοινοποίησε την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό της
δίκαιο στις 14 Ιανουαρίου 2019. Ωστόσο, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Εσθονία δεν
μετέφερε ορθά την οδηγία στο εθνικό της δίκαιο όσον αφορά ορισμένα σημαντικά ζητήματα που
σχετίζονται με τη μεταχείριση των πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων, τους πραγματικούς δικαιούχους,
την απόδοση των εκτιμήσεων κινδύνου και των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων, καθώς και τα
δικαιώματα πρόσβασης των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ) σε πληροφορίες. Η
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας έχει καθοριστική σημασία για την εγγύηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της
ασφάλειας στην Ευρώπη. Τα πρόσφατα σκάνδαλα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες ανέδειξαν την ανάγκη αυστηρότερων κανόνων σε ενωσιακό επίπεδο. Τα νομοθετικά
κενά που παρατηρούνται σε ένα κράτος μέλος έχουν αντίκτυπο στο σύνολο της ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος
για τον οποίο οι ενωσιακοί κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται και να εποπτεύονται αποτελεσματικά, ώστε
να επιτυγχάνονται η καταπολέμηση του εγκλήματος και η προστασία του χρηματοπιστωτικού μας
συστήματος. Στις 7 Μαΐου η Επιτροπή δημοσίευσε σχέδιο δράσης έξι σημείων με σκοπό την περαιτέρω
ενίσχυση των προσπαθειών της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Για πρώτη φορά κοινοποιούνται επίσημα σε
κράτος μέλος παρατηρήσεις σχετικά με τη συμμόρφωση της μεταφοράς στο εθνικό του δίκαιο της 4ης
οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αυτό
εντάσσεται στο πλαίσιο της διεξοδικής ανάλυσης που διενεργεί η Επιτροπή όσον αφορά την πληρότητα
και την ορθότητα της μεταφοράς της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. Εάν η
Εσθονία δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός τεσσάρων μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να
αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να εφαρμόσει ορθά τον
κανονισμό ΕΧΠΕ όσον αφορά την καταβολή φόρων
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ισπανία, με το επιχείρημα
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ότι η ισπανική φορολογική νομοθεσία δεν επιτρέπει σε ιδιώτες να καταβάλλουν τους φόρους τους μέσω
άμεσων χρεώσεων, εάν ο τραπεζικός λογαριασμός τους βρίσκεται σε τράπεζα εκτός Ισπανίας. Μέχρι
σήμερα, η ισπανική νομοθεσία ορίζει ότι ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ενός ιδιώτη, δηλ. η τράπεζα,
πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος από τις ισπανικές φορολογικές αρχές να ενεργεί ως «συνεργαζόμενος
φορέας». Στην πραγματικότητα, αυτό είναι είτε πολύ δύσκολο είτε επαχθές να αποδειχθεί από τους
αλλοδαπούς παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Ως εκ τούτου, οι επίμαχοι κανόνες ουσιαστικά εμποδίζουν
τη χρήση τραπεζικών λογαριασμών που βρίσκονται εντός ΕΕ αλλά εκτός Ισπανίας. Αυτό αντιβαίνει στις
διατάξεις του κανονισμού ΕΧΠΕ [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 260/2012]. Ο κανονισμός ΕΧΠΕ θεσπίζει
τεχνικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ,
που υποστηρίζουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς για την επεξεργασία των πράξεων πληρωμών σε
ευρώ. Η Ισπανία έχει πλέον προθεσμία τεσσάρων μηνών για να αντικρούσει τις αιτιάσεις της Επιτροπής.
Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ενδοενωσιακές ΔΕΣ: Η Επιτροπή καλεί τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ και το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ να
καταγγείλουν τις διμερείς επενδυτικές συνθήκες που έχουν συνάψει με άλλα κράτη μέλη της
ΕΕ
Η Επιτροπή απέστειλε σήμερα προειδοποιητικές επιστολές στη Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο,
επειδή δεν έχουν καταργήσει αποτελεσματικά τις ενδοενωσιακές διμερείς επενδυτικές συμφωνίες (ΔΕΣ)
από τις έννομες τάξεις τους. Αποτελεί πάγια θέση της Επιτροπής ότι οι ΔΕΣ μεταξύ των κρατών μελών
της ΕΕ επικαλύπτονται και συγκρούονται με το δίκαιο της Ένωσης, επειδή εισάγουν διακρίσεις μεταξύ
επενδυτών της ΕΕ με βάση την ιθαγένεια. Μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην υπόθεση Achmea (C-284/16), όλα τα κράτη μέλη, στις δηλώσεις τους της 15ης και 16ης
Ιανουαρίου 2019, δεσμεύθηκαν να καταγγείλουν τις ενδοενωσιακές ΔΕΣ τους με συντονισμένο τρόπο
μέσω πλειομερούς σύμβασης, εκτός αν οι διμερείς καταγγελίες κρίνονταν αμοιβαία σκοπιμότερες. Η
Επιτροπή εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Φινλανδία δεν
υπέγραψαν την πλειομερή σύμβαση μαζί με άλλα κράτη μέλη και ότι δεν συμμετείχαν σε συζητήσεις με
τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ώστε να προβούν στη διμερή καταγγελία των ενδοενωσιακών ΔΕΣ τους.
Η Επιτροπή καλεί το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Φινλανδία να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την
κατάργηση των ενδοενωσιακών ΔΕΣ από τις έννομες τάξεις τους επειγόντως, λαμβάνοντας υπόψη ότι
δεν είναι συμβατές με το δίκαιο της Ένωσης. Εάν τα εν λόγω κράτη δεν απαντήσουν ικανοποιητικά
εντός τεσσάρων μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες. Όπως
ορίζεται στη συμφωνία αποχώρησης, το δίκαιο της ΕΕ εξακολουθεί να εφαρμόζεται πλήρως στο Ηνωμένο
Βασίλειο κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να εφαρμόσει πλήρως τους
ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων, των εκθέσεων
διαχείρισης και των εκθέσεων ελέγχου από τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο, με την αιτιολογία
ότι το κυπριακό δίκαιο δεν συμμορφώνεται με τους ενωσιακούς κανόνες για τη δημοσίευση των
οικονομικών καταστάσεων, των εκθέσεων διαχείρισης και των εκθέσεων ελέγχου από τις εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης [οδηγία 2013/34/ΕΕ («λογιστική οδηγία»), σε συνδυασμό με την οδηγία (ΕΕ)
2017/1132 («οδηγία για το εταιρικό δίκαιο»). Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, τα λογιστικά έγγραφα των
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης πρέπει να δημοσιεύονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το
οποίο δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες από το τέλος του οικείου οικονομικού έτους. Η Επιτροπή κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι το κυπριακό δίκαιο μπορεί να συνεπάγεται δημοσίευση πέραν αυτής της περιόδου.
Επιπλέον, με βάση τόσο την αλληλογραφία με τις κυπριακές αρχές όσο και άλλες έρευνες, φαίνεται ότι
τα λογιστικά έγγραφα αρκετών κυπριακών επιχειρήσεων επενδύσεων δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί
μέσω του μητρώου επιχειρηματικών οντοτήτων της Κύπρου (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου
Παραλήπτη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας) όσον αφορά οικονομικά έτη που
έληξαν πριν από περισσότερους από 12 μήνες. Η Κύπρος έχει πλέον προθεσμία τεσσάρων μηνών για να
αντικρούσει τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει
αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένες γνώμες 

Κανόνες προληπτικής εποπτείας για τις ασφαλιστικές εταιρείες: Η Επιτροπή καλεί την
ΠΟΛΩΝΙΑ να μεταφέρει ορθά τους κανόνες της οδηγίας «Φερεγγυότητα II» στο εθνικό της
δίκαιο
Η Επιτροπή απέστειλε σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στην Πολωνία επειδή δεν έχει μεταφέρει ορθά στο
εθνικό της δίκαιο την οδηγία «Φερεγγυότητα II». Οι κανόνες της οδηγίας «Φερεγγυότητα ΙΙ» έχουν
καθοριστική σημασία για την προστασία των ασφαλισμένων και τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς όσον
αφορά τα ασφαλιστικά προϊόντα. Η πλημμελής μεταφορά σε ένα κράτος μέλος μπορεί να έχει αντίκτυπο
στο σύνολο της ΕΕ. Η ενιαία αγορά για τα ασφαλιστικά προϊόντα απαιτεί από τις εποπτικές αρχές των
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κρατών μελών να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους και να συντονίζουν τις αποφάσεις τους.
Ειδικότερα, όταν οι εθνικές εποπτικές αρχές αποφασίζουν —ελλείψει απόφασης ισοδυναμίας της
Επιτροπής— σχετικά με την ισοδυναμία των καθεστώτων τρίτων χωρών όσον αφορά την εποπτεία των
ασφαλιστικών ομίλων, οι αποφάσεις άλλων κρατών μελών που αφορούν τις ίδιες τρίτες χώρες δεν θα
πρέπει να αντιφάσκουν μεταξύ τους. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Πολωνία δεν μερίμνησε ώστε οι
αποφάσεις της πολωνικής εποπτικής αρχής να είναι συνεπείς με τις αποφάσεις των αρχών άλλων
κρατών μελών. Η Επιτροπή εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι η Πολωνία δεν μετέφερε
πλήρως την οδηγία «Φερεγγυότητα ΙΙ» στο εθνικό της δίκαιο και την ενθαρρύνει να σπεύσει να το
πράξει, δεδομένης της σημασίας που έχουν οι συγκεκριμένοι κανόνες για το συλλογικό συμφέρον της
ΕΕ. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση εντός τεσσάρων μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει
να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ και την ΠΟΛΩΝΙΑ να
εφαρμόσουν ορθά τον κανονισμό ΕΧΠΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Ελλάδα και την Πολωνία να συστήσουν αρμόδια αρχή για
την αντιμετώπιση των παραβιάσεων του κανονισμού ΕΧΠΕ [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 260/2012] από τους
χρήστες υπηρεσιών πληρωμών (που δεν είναι καταναλωτές). Ο κανονισμός ΕΧΠΕ θεσπίζει τεχνικές και
επιχειρηματικές απαιτήσεις για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ, που
υποστηρίζουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς για την επεξεργασία των πράξεων πληρωμών σε ευρώ.
Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα και η Πολωνία δεν έχουν συστήσει την εν λόγω αρμόδια αρχή, η οποία θα είναι
σε θέση να εξετάζει μεμονωμένες καταγγελίες κατά χρηστών υπηρεσιών πληρωμών, όπως επιχειρήσεις
κοινής ωφέλειας ή δημόσιες αρχές, λόγω μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό ΕΧΠΕ. Ως εκ τούτου, η
Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα και στην Πολωνία για το
συγκεκριμένο θέμα. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση εντός τεσσάρων μηνών, η Επιτροπή
μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

7. Φορολογία και τελωνειακή ένωση
(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: +32 2 298 65 00, Nerea Artamendi Erro — Τηλ.:
+32 2 299 09 64)

Προειδοποιητικές επιστολές

Φορολογία:  Η Επιτροπή καλεί το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να τροποποιήσουν τη
νομοθεσία τους για τη μεταφορά της οδηγίας κατά της φοροαποφυγής
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στο Λουξεμβούργο και την
Πορτογαλία, καλώντας τα εν λόγω κράτη μέλη να μεταφέρουν ορθά στο εθνικό τους δίκαιο τον κανόνα
περιορισμού των τόκων που προβλέπεται στην οδηγία κατά της φοροαποφυγής [άρθρο 4 της οδηγίας
(ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου]. Αμφότερα τα κράτη μέλη κάνουν χρήση της δυνατότητας να
απαλλάσσουν τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις από τον κανόνα περιορισμού των τόκων που
προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία. Ωστόσο, οι αντίστοιχες νομοθετικές πράξεις των συγκεκριμένων
κρατών μελών υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες απαλλαγές και παρέχουν απεριόριστη δυνατότητα
έκπτωσης τόκου για τους σκοπούς του φόρου εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων
τιτλοποίησης, οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται «χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις» βάσει της οδηγίας κατά
της φοροαποφυγής. Εάν το Λουξεμβούργο και η Πορτογαλία δεν λάβουν μέτρα εντός των επόμενων
τεσσάρων μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στις αρχές των εν λόγω
χωρών.

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τη ΔΑΝΙΑ να τροποποιήσει τους κανόνες της για τη
φορολόγηση των μερισμάτων που καταβάλλονται σε φιλανθρωπικές οργανώσεις
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Δανία, καλώντας την να
τροποποιήσει τη νομοθεσία της σχετικά με τη φορολόγηση των μερισμάτων που καταβάλλονται σε
φιλανθρωπικές οργανώσεις. Βάσει της δανικής φορολογικής νομοθεσίας, τα μερίσματα που
καταβάλλονται σε ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα απαλλάσσονται από τον φόρο, ενώ τα μερίσματα που
καταβάλλονται σε φιλανθρωπικά ιδρύματα εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ
φορολογούνται με συντελεστή 22 % ή μειωμένο συντελεστή 15 %, εάν η αρμόδια αρχή του κράτους
στο οποίο εδρεύει η φιλανθρωπική οργάνωση ανταλλάσσει πληροφορίες με τις δανικές αρχές. Αυτή η
διαφορά στη μεταχείριση της εγχώριας και της διασυνοριακής διανομής μερισμάτων συνιστά περιορισμό
στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 63 της ΣΛΕΕ και στο
άρθρο 40 της συμφωνίας ΕΟΧ. Εάν η Δανία δεν λάβει μέτρα εντός των προσεχών τεσσάρων μηνών, η
Επιτροπή μπορεί να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στις δανικές αρχές.

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ να τροποποιήσει τους εισάγοντες διακρίσεις
φορολογικούς του κανόνες όσον αφορά τις επιχειρήσεις τιτλοποίησης
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Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στο Λουξεμβούργο, λόγω της
βαρύτερης φορολογίας που επιφυλάσσει στις επιχειρήσεις τιτλοποίησης με φορολογητέες πράξεις στο
Λουξεμβούργο των οποίων η καταστατική έδρα βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ. Η
Επιτροπή θεωρεί ότι η επίμαχη λουξεμβουργιανή νομοθεσία δεν είναι συμβατή με την ελευθερία
εγκατάστασης που προβλέπεται στη ΣΛΕΕ και στη συμφωνία ΕΟΧ (άρθρο 49 και 31 αντίστοιχα). Εάν το
Λουξεμβούργο δεν λάβει μέτρα εντός των προσεχών τεσσάρων μηνών, η Επιτροπή μπορεί να στείλει
αιτιολογημένη γνώμη στις λουξεμβουργιανές αρχές (αριθμός υπόθεσης: 2020/4015).

Φορολογία: Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα κατά του ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ λόγω μη
συμμόρφωσής του με τους ενωσιακούς κανόνες για τα σημανθέντα καύσιμα
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε, δυνάμει του άρθρου 260 της ΣΛΕΕ, να αποστείλει νέα
προειδοποιητική επιστολή στο Ηνωμένο Βασίλειο, επειδή δεν εφαρμόζει ορθά τόσο τους κανόνες για
τη φορολογική σήμανση των καυσίμων όσο και την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο της ΕΕ στις 17
Οκτωβρίου 2018 (Επιτροπή κατά Ηνωμένου Βασιλείου, C-503/17), στην οποία το Δικαστήριο έκρινε ότι
το Ηνωμένο Βασίλειο, επιτρέποντας τη χρήση σημανθέντων καυσίμων για τον ανεφοδιασμό ιδιωτικών
σκαφών αναψυχής — ακόμη και όταν τα εν λόγω καύσιμα δεν υπόκεινται σε απαλλαγή από τον ειδικό
φόρο κατανάλωσης ή μείωση του εν λόγω φόρου—, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της
οδηγίας 95/60/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1995. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προθεσμία
τεσσάρων μηνών για να απαντήσει στην προειδοποιητική επιστολή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να
αποφασίσει να παραπέμψει εκ νέου την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ, προτείνοντας την επιβολή
οικονομικών κυρώσεων.

 

Αιτιολογημένες γνώμες 
Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την ανάπτυξη
ενός νέου πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας σε
ολόκληρη την ΕΕ των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Ρουμανία, επειδή δεν
χρηματοδότησε ούτε ανέπτυξε —εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας— πληροφοριακό σύστημα για
την παρακολούθηση της κυκλοφορίας σε ολόκληρη την ΕΕ των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς
φόρους κατανάλωσης (αλκοόλ, προϊόντα καπνού και ενεργειακά προϊόντα). Οι ενωσιακοί κανόνες
(κυρίως η οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου) επιτρέπουν την κυκλοφορία των προϊόντων που
υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής, με την προϋπόθεση ότι τα
ηλεκτρονικά έγγραφα διεκπεραιώνονται δεόντως στα κράτη μέλη αποστολής και άφιξης. Το
πληροφοριακό σύστημα επιτρέπει επίσης στα κράτη μέλη, αφενός, να κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά
με τους φορείς που είναι εξουσιοδοτημένοι να συμμετέχουν στη διακίνηση των εν λόγω προϊόντων και,
αφετέρου, να συνεργάζονται μεταξύ τους για την καταπολέμηση της απάτης. Η Ρουμανία εφαρμόζει ήδη
μια παρωχημένη έκδοση του εν λόγω συστήματος και δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για να μεταβεί
στη νέα έκδοση. Το γεγονός ότι η Ρουμανία δεν ανέλαβε έγκαιρα δράση θα μπορούσε να έχει σοβαρές
συνέπειες στην εσωτερική αγορά, καθώς τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης
θα επιτρεπόταν, κανονικά, να κυκλοφορούν με προορισμό ή με προέλευση τη Ρουμανία μόνο αφού θα
είχε καταβληθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Επιπλέον, αυτή η ολιγωρία θα μπορούσε επίσης να
βλάψει όλα τα άλλα κράτη μέλη που χρειάζεται να στείλουν και να λάβουν διοικητικές πληροφορίες από
τη Ρουμανία. Εάν η Ρουμανία δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων τεσσάρων μηνών, η Επιτροπή μπορεί
να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ να ευθυγραμμίσει τους κανόνες της σχετικά με
την έκπτωση των ενδοομιλικών μεταφορών κερδών από τον φόρο σύμφωνα με το δίκαιο της
ΕΕ
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Φινλανδία σχετικά με τη
νομοθεσία της που προβλέπει τη δυνατότητα έκπτωσης από τον φόρο των ενδοομιλικών μεταφορών
κερδών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων μόνο εάν η επιχείρηση που είναι ο αποδέκτης της
μεταφοράς είναι κάτοικος Φινλανδίας. Οι εν λόγω ενδοομιλικές μεταφορές κερδών προς συνδεδεμένες
επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ή του ΕΟΧ δεν εκπίπτουν του φόρου, ακόμη
και σε περιπτώσεις στις οποίες οι εν λόγω μεταφορές καλύπτουν οριστικές ζημίες που έχουν υποστεί
αυτές οι επιχειρήσεις. Η απουσία της δυνατότητας έκπτωσης σ' αυτές τις περιπτώσεις συνιστά περιορισμό
της ελευθερίας εγκατάστασης (άρθρο 49 της ΣΛΕΕ και άρθρο 31 της συμφωνίας ΕΟΧ). Εάν η Φινλανδία
δεν προτείνει εφικτή λύση για την άρση της παράβασης εντός των προσεχών τεσσάρων μηνών, η
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Φορολογία: Η Επιτροπή παραπέμπει τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ στο Δικαστήριο της ΕΕ επειδή
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φορολογούν τη μεταφορά συνταξιοδοτικών κεφαλαίων σε άλλα κράτη μέλη, αλλά όχι τις
εγχώριες μεταφορές
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τις Κάτω Χώρες στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή
φορολογούν τη μεταφορά συνταξιοδοτικών κεφαλαίων από μετακινούμενους εργαζόμενους. Σύμφωνα
με την ενωσιακή νομοθεσία, οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να αναλαμβάνουν θέσεις
εργασίας σε κράτη μέλη που επιτρέπουν την πλήρη ή μερική κατ' αποκοπήν πληρωμή των συντάξεων.
Δώδεκα κράτη μέλη επιτρέπουν την κατ' αποκοπήν πληρωμή των συντάξεων: Βέλγιο, Δανία, Γερμανία,
Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Αυστρία, Σλοβακία, Ισπανία και Τσεχία. Η
φορολόγηση των μεταφορών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων στα εν λόγω κράτη μέλη, τη στιγμή που δεν
φορολογούνται παράλληλα οι εγχώριες μεταφορές αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την ελεύθερη
κυκλοφορία των εργαζομένων, την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία
κεφαλαίων (άρθρα 45, 56 και 63 ΣΛΕΕ). Ως εκ τούτου, η επίμαχη ολλανδική νομοθεσία περιορίζει την
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων (άρθρο 45 της ΣΛΕΕ), την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
(άρθρο 56 της ΣΛΕΕ) και την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων (άρθρο 63 της ΣΛΕΕ). Στις 21
Νοεμβρίου 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή και, στη συνέχεια, στις 19
Ιουλίου 2018, απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη. Δεδομένου ότι οι Κάτω Χώρες δεν έχουν ακόμη
συμμορφωθεί, η Επιτροπή παραπέμπει πλέον την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

8. Κινητικότητα και μεταφορές
(Για περισσότερες πληροφορίες: Stefan de Keersmaecker — Τηλ.: +32 229 84680, Stephan Meder —
Τηλ.: +32 229 13917)

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδικές μεταφορές: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την ΚΥΠΡΟ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και την
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της μη αναβάθμισης των μητρώων οδικών
μεταφορών
Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Κύπρο, τις Κάτω Χώρες και την Πορτογαλία στο
Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν αναβάθμισαν τα οικεία μητρώα εταιρειών οδικών μεταφορών. Όλα τα
κράτη μέλη όφειλαν να είχαν αναβαθμίσει τη σύνδεση μεταξύ των μητρώων τους και της νέας έκδοσης
του ευρωπαϊκού μητρώου επιχειρήσεων οδικών μεταφορών (ERRU) έως τις 30 Ιανουαρίου 2019, όπως
απαιτείται από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/480 της Επιτροπής. Το ERRU καθιστά εφικτή την
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τις εταιρείες οδικών μεταφορών που
είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ. Αποτελεί ουσιαστικό μέσο που διασφαλίζει την επιβολή της νομοθεσίας
της ΕΕ και τον δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ των οδικών μεταφορέων. Δεδομένου ότι η Κύπρος, οι Κάτω
Χώρες και η Πορτογαλία δεν ευθυγράμμισαν τη νομοθεσία τους με το ενωσιακό δίκαιο μετά την
αιτιολογημένη γνώμη που τους απέστειλε η Επιτροπή, αποφασίστηκε να παραπεμφθεί η υπόθεση στο
Δικαστήριο της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

 

Προειδοποιητικές επιστολές

Σιδηροδρομικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να εφαρμόσει ορθά την ενωσιακή
νομοθεσία
Η Επιτροπή καλεί τη Γερμανία να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία με την οδηγία (ΕΕ)
2016/797 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(αναδιατύπωση της οδηγίας 2008/57/ΕΚ). Οι οδηγίες (ΕΕ) 2016/797 και 2008/57/ΕΚ ορίζουν τις
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να επιτυγχάνεται η διαλειτουργικότητα του
σιδηροδρομικού συστήματος της Ένωσης. Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν τη μελέτη, την κατασκευή,
τη θέση σε λειτουργία, την αναβάθμιση, την ανακαίνιση, την επιχειρησιακή λειτουργία και τη συντήρηση
των στοιχείων του συστήματος αυτού, καθώς και τα επαγγελματικά προσόντα και τους όρους υγείας και
ασφαλείας του προσωπικού που συμμετέχει στην επιχειρησιακή λειτουργία και τη συντήρηση του
συστήματος. Στην προκειμένη περίπτωση, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εθνικές διατάξεις σχετικά με τις
απαιτήσεις για τον εξοπλισμό πέδησης φορταμαξών δεν συμμορφώνονται με τη ενωσιακή νομοθεσία και
παρεμποδίζουν τις προσπάθειες διαλειτουργικότητας. Η Γερμανία έχει πλέον προθεσμία τεσσάρων μηνών
για να αντικρούσει τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να
αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Σιδηροδρομικές μεταφορές: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να εφαρμόσει
ορθά τους ενωσιακούς κανόνες για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων
Η Επιτροπή καλεί την Πορτογαλία να εφαρμόσει ορθά και να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της
οδηγίας 2004/49/ΕΚ. Η εν λόγω οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, να αναθέτουν τις
αρμοδιότητες ασφάλειας σε διαφορετικούς φορείς του σιδηροδρομικού τομέα και να καθορίζουν κοινές
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αρχές για τη διαχείριση, τη ρύθμιση και την εποπτεία της ασφάλειας των σιδηροδρόμων. Έχουν
διαπιστωθεί ελλείψεις όσον αφορά την εποπτεία των συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των
σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και των διαχειριστών υποδομής, την παρακολούθηση των συστάσεων
ασφάλειας που εκδίδονται από τους φορείς διερεύνησης, και την οργανωτική ικανότητα της εθνικής
αρχής ασφάλειας της Πορτογαλίας. Η Πορτογαλία έχει πλέον προθεσμία τεσσάρων μηνών για να
απαντήσει και να διορθώσει τη νομοθεσία και τις τρέχουσες πρακτικές της. Διαφορετικά, η Επιτροπή
μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στις πορτογαλικές αρχές.

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί 10 ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ και το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ να
εφαρμόσουν ορθά τους κανόνες για τις πληροφορίες κυκλοφορίας που είναι σχετικές με την
οδική ασφάλεια
Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την
Κύπρο, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Μάλτα, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και το
Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω της πλημμελούς εφαρμογής των κανόνων για τις πληροφορίες κυκλοφορίας
που είναι σχετικές με την οδική ασφάλεια. Οι κανόνες αυτοί απαιτούνται δυνάμει του κατ'
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 886/2013, ο οποίος εκδόθηκε βάσει της οδηγίας για τα ευφυή
συστήματα μεταφορών (ΕΣΜ). Η πρόσβαση σε δεδομένα κυκλοφορίας που είναι σχετικά με την οδική
ασφάλεια έχει καθοριστική σημασία για τη βελτίωση της ασφάλειας στους ευρωπαϊκούς δρόμους και για
την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης στους χρήστες του οδικού δικτύου. Η εν λόγω νομοθεσία απαιτεί
από τα κράτη μέλη να καθιστούν τα εν λόγω δεδομένα διαθέσιμα για ανταλλαγή και περαιτέρω χρήση
μέσω ενιαίων, εθνικών σημείων πρόσβασης. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται ότι οι υπηρεσίες
πληροφόρησης είναι συμβατές και συνεπείς σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι οικείες χώρες έχουν πλέον
προθεσμία τεσσάρων μηνών για να απαντήσουν στην προειδοποιητική επιστολή. Διαφορετικά, η
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ευφυείς μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί 7 ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ και το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ να
εφαρμόσουν ορθά τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες πληροφόρησης για την
κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο
Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στο Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κροατία, τη
Λετονία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω της
πλημμελούς εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων για την παροχή σε επίπεδο Ένωσης υπηρεσιών
πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο. Οι κανόνες αυτοί απαιτούνται δυνάμει του
κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/962, ο οποίος εκδόθηκε βάσει της οδηγίας για τα
ευφυή συστήματα μεταφορών (ΕΣΜ). Σκοπός του εν λόγω κανονισμού είναι να βελτιώσει την
προσβασιμότητα, την ανταλλαγή, την περαιτέρω χρήση και την επικαιροποίηση των δεδομένων που
απαιτούνται για την παροχή υψηλής ποιότητας και συνεχών υπηρεσιών πληροφόρησης για την
κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο σε ολόκληρη την ΕΕ μέσω ενιαίων, εθνικών σημείων πρόσβασης. Οι
υπηρεσίες πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο συμβάλλουν στη μείωση της
συμφόρησης, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου που οφείλονται στις μεταφορές. Οι
πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο συμβάλλουν επίσης καθοριστικά στην κατάρτιση επικαιροποιημένων
και ακριβών ψηφιακών χαρτών, οι οποίοι είναι εξαιρετικά σημαντικοί για τις εφαρμογές έξυπνης
κινητικότητας. Οι οικείες χώρες έχουν πλέον προθεσμία τεσσάρων μηνών για να απαντήσουν στην
προειδοποιητική επιστολή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη
γνώμη.

Ευφυείς μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί 10 ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ να εφαρμόσουν ορθά τους
ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την παροχή σε επίπεδο ΕΕ υπηρεσιών πληροφόρησης για τις
πολυτροπικές μετακινήσεις
Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την
Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Μάλτα, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία, λόγω
της πλημμελούς εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων για την παροχή σε επίπεδο Ένωσης υπηρεσιών
πληροφόρησης για τις πολυτροπικές μετακινήσεις. Οι κανόνες αυτοί απαιτούνται δυνάμει του κατ'
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1926, ο οποίος εκδόθηκε βάσει της οδηγίας για τα ευφυή
συστήματα μεταφορών (ΕΣΜ). Συχνά δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις μετακινήσεις
από πόρτα σε πόρτα για όσους ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα κράτη
μέλη οφείλουν να δημιουργήσουν εθνικά σημεία πρόσβασης που να παρέχουν πληροφορίες για τις
πολυτροπικές μετακινήσεις. Τέλος, οι υπηρεσίες πληροφόρησης για τις πολυτροπικές μετακινήσεις θα
βοηθήσουν τους επιβάτες να αποκτήσουν μια εικόνα για όλες τις επιλογές μετακίνησης που έχουν στη
διάθεσή τους, επισημαίνοντας παράλληλα εκείνες που είναι οι πλέον βιώσιμες. Οι πληροφορίες αυτές θα
εξασφαλίζουν ότι οι επιβάτες είναι καλύτερα προετοιμασμένοι σε περίπτωση διαταραχών στις
μετακινήσεις και θα στηρίζουν τους επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα. Οι οικείες χώρες
έχουν πλέον προθεσμία τεσσάρων μηνών για να απαντήσουν στην προειδοποιητική επιστολή.
Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί 7 ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ και το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ να
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εφαρμόσουν κανόνες σχετικά με τις υπηρεσίες πληροφόρησης για ασφαλείς και
προστατευμένες θέσεις στάθμευσης
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στη Βουλγαρία, την Εσθονία,
την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο, επειδή
δεν διαβίβασαν πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης.
Ειδικότερα, τα εν λόγω κράτη μέλη δεν διέθεσαν ψηφιακά, μέσω των εθνικών σημείων πρόσβασης,
πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις στάθμευσης (π.χ. τοποθεσία των χώρων στάθμευσης και διαθέσιμες
εγκαταστάσεις και ανέσεις), καθώς και με τις θέσεις στάθμευσης που παρέχουν δυναμικές πληροφορίες
(π.χ. διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης ή ζωνών προτεραιότητας). Πρόκειται για απαίτηση η οποία
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 885/2013, ο οποίος εκδόθηκε βάσει της οδηγίας για τα ευφυή
συστήματα μεταφορών (ΕΣΜ). Οι οδηγοί φορτηγών στην Ευρώπη βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με
ανεπαρκείς εγκαταστάσεις στάθμευσης και σχετικές πληροφορίες, με συνέπεια να σταθμεύουν συχνά σε
μη προστατευόμενες ή μη ασφαλείς τοποθεσίες. Οι οικείες χώρες έχουν πλέον προθεσμία τεσσάρων
μηνών για να απαντήσουν στην προειδοποιητική επιστολή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να
αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Βιώσιμες μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ, την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και το ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ να υποβάλουν έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών πλαισίων πολιτικής
τους για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να καλέσει την Ιταλία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο να
εφαρμόσουν ορθά τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (οδηγία
2014/94/ΕΕ). Η οδηγία για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων (άρθρο 10 παράγραφος 1) απαιτούσε
από τα κράτη μέλη να υποβάλουν στην Επιτροπή, έως τις 18 Νοεμβρίου 2019, έκθεση σχετικά με την
εφαρμογή των εθνικών πλαισίων πολιτικής τους. Μέχρι σήμερα τα οικεία δύο κράτη μέλη και το
Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχουν διαβιβάσει την εν λόγω έκθεση. Έχουν πλέον προθεσμία τεσσάρων μηνών
για να συμμορφωθούν με τη συγκεκριμένη υποχρέωση που προβλέπεται στην οδηγία. Διαφορετικά, η
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Αεροπορική ασφάλεια: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μέτρα κατά της ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Σλοβενία, με
την οποία την καλεί να εφαρμόσει πλήρως τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 300/2008, ο που θεσπίζει κοινούς
κανόνες για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας. Σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, τα κράτη
μέλη πρέπει να επικαιροποιούν τακτικά την εθνική τους νομοθεσία για την ασφάλεια της αεροπορίας. Η
νομοθεσία αυτή καθορίζει τις οργανωτικές δομές, τις αρμοδιότητες και τους μηχανισμούς
παρακολούθησης της συμμόρφωσης στους εθνικούς αερολιμένες, καθώς και στις αεροπορικές εταιρείες
και τους φορείς που είναι σχετικοί με την ασφάλεια της αεροπορίας. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται
ότι κάθε πρόβλημα ασφάλειας εντοπίζεται και διορθώνεται γρήγορα. Η Σλοβενία δεν έχει επικαιροποιήσει
επίσημα τη νομοθεσία της για την αεροπορική ασφάλεια και, ως εκ τούτου, δεν πληροί όλες τις
απαιτούμενες προϋποθέσεις για να εξασφαλίσει αποτελεσματικά την ορθή εφαρμογή των μέτρων
αεροπορικής ασφάλειας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική
επιστολή στη Σλοβενία, η οποία έχει προθεσμία τεσσάρων μηνών για να απαντήσει στις ανησυχίες της
Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ, την ΣΛΟΒΕΝΙΑ
και την ΙΣΠΑΝΙΑ να μεταφέρουν ορθά στο εθνικό δίκαιο το δίκαιο της ΕΕ
Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κροατία, τη Σλοβενία και
την Ισπανία, επειδή δεν μετέφεραν ορθά στο εθνικό δίκαιο ορισμένες διατάξεις των ενωσιακών
κανόνων για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (οδηγία 2012/34/ΕΕ). Η οδηγία
αποσκοπεί στη δημιουργία ανταγωνιστικότερου πλαισίου, καλύπτοντας τη ρυθμιστική εποπτεία και τη
χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική του σιδηροδρομικού τομέα, την εξουσία των εθνικών ρυθμιστικών
αρχών, τη βελτίωση του πλαισίου για τις επενδύσεις στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών,
καθώς και τη δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή και στις υπηρεσίες που
σχετίζονται με τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Τον Νοέμβριο του 2012 τα κράτη μέλη εξέδωσαν την
οδηγία και συμφώνησαν να μεταφέρουν τους εν λόγω ενωσιακούς κανόνες στο εθνικό δίκαιο έως τις 16
Ιουνίου 2015. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία τεσσάρων μηνών για να απαντήσουν.
Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός: Η Επιτροπή καλεί 11 ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ να συμμορφωθούν με τους
ενωσιακούς κανόνες για την παροχή υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων
Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη
Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη
Σλοβακία και τη Σλοβενία, επειδή δεν παρέχουν και δεν χειρίζονται υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων για
όλους τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που εκτελούν πτήσεις εντός του εναέριου χώρου υπό
την ευθύνη τους, και είναι σε θέση να παρέχουν επικοινωνίες ζεύξης δεδομένων. Κάθε κράτος μέλος
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οφείλει, βάσει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2009 της Επιτροπής, να παρέχει τις εν λόγω
υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων είναι επικοινωνίες μεταξύ αεροσκαφών και εδάφους που
διαβιβάζονται μέσω συνδέσμων δεδομένων, οι οποίες συμπληρώνουν τις φωνητικές επικοινωνίες που
χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στο πλαίσιο του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας. Η ανάπτυξη αυτής
της διαλειτουργικής τεχνολογίας στην Ευρώπη είναι εξαιρετικά σημαντική προκειμένου να βελτιωθεί η
αποτελεσματικότητα των επικοινωνιών μεταξύ χειριστών και ελεγκτών και, ως εκ τούτου, να αυξηθεί η
ικανότητα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας. Η προθεσμία για την παροχή και την εκμετάλλευση
υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων από παρόχους υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας έληξε στις 5
Φεβρουαρίου 2018. Η έλλειψη εξοπλισμού σε ορισμένα κέντρα ελέγχου εμποδίζει ουσιαστικά τους
φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών να χρησιμοποιούν υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων, με τις οποίες
όφειλαν να εξοπλιστούν από τις 5 Φεβρουαρίου 2020. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία
τεσσάρων μηνών για να απαντήσουν στις ανησυχίες της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να
αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

 

Αιτιολογημένη γνώμη και προειδοποιητικές επιστολές 

Πολιτική αεροπορία: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί 11 ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ να ορίσουν έναν φορέα
«σωστής νοοτροπίας»
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ιρλανδία, επειδή
δεν έχει ορίσει τον φορέα που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
376/2014. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν έναν φορέα «σωστής νοοτροπίας» για να διασφαλίσει
ότι κάθε αναφορά συμβάντων που σχετίζονται με την ασφάλεια (περιστατικά) στην πολιτική αεροπορία
δεν θα τιμωρείται από τους εργοδότες τους ή από τις αρχές των κρατών μελών, με την επιφύλαξη των
ειδικών εξαιρέσεων που αναφέρονται στον κανονισμό. Ο εν λόγω φορέας είναι επίσης αρμόδιος να
διασφαλίζει ότι κάθε οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και έχει
την έδρα του σε κράτος μέλος θεσπίζει εσωτερικούς κανόνες που περιγράφουν την εφαρμογή των
αρχών της «σωστής νοοτροπίας» εντός του οργανισμού. Η Ιρλανδία έχει πλέον προθεσμία τεσσάρων
μηνών για να αντικρούσει τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να
παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να αποστείλει
προειδοποιητικές επιστολές στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Γερμανία, την
Ελλάδα, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και την Ισπανία, καθώς ούτε τα εν λόγω κράτη
μέλη έχουν ορίσει έναν φορέα «σωστής νοοτροπίας» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 376/2014.
Η Επιτροπή καλεί οικεία τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν πλήρως με τους σχετικούς ενωσιακούς
κανόνες. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία τεσσάρων μηνών για να αντικρούσουν τις
αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει στα εν λόγω κράτη μέλη
αιτιολογημένες γνώμες.

 

Αιτιολογημένη γνώμη

Οδικές μεταφορές: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη ΔΑΝΙΑ να καταργήσει το όριο των 25
ωρών που επιβάλλει σε χώρους στάθμευσης φορτηγών
Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Δανία, επειδή περιορίζει τη στάθμευση
φορτηγών σε δημόσιους χώρους ανάπαυσης σε 25 ώρες κατ' ανώτατο όριο. Το δανικό μέτρο περιορίζει
την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών που εγγυάται η ενωσιακή νομοθεσία για τις οδικές μεταφορές
[κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1072/2009], καθώς δημιουργεί εμπόδια για τους αλλοδαπούς μεταφορείς που
εκτελούν διεθνείς μεταφορές. Δεδομένου ότι οι μεταφορείς αυτοί δεν διαθέτουν επιχειρησιακό κέντρο
στη Δανία, χρειάζονται χώρους στάθμευσης για να εκτελούν τις δραστηριότητές τους και να
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της ΕΕ όσον αφορά τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης. Η
Επιτροπή θεωρεί ότι το επίμαχο μέτρο δεν είναι πρόσφορο, αναγκαίο ή αναλογικό προς τους στόχους. Η
Δανία έχει πλέον προθεσμία τεσσάρων μηνών για να απαντήσει. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να
αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη 
Οδικές μεταφορές: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ να συμμορφωθεί με τους
κοινούς κανόνες για τα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων οδικών μεταφορών
Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία,
επειδή δεν έχει αναβαθμίσει τη σύνδεση μεταξύ των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων για τις επιχειρήσεις
οδικών μεταφορών και της νέας έκδοσης του ευρωπαϊκού μητρώου επιχειρήσεων οδικών μεταφορών
(ERRU), όπως απαιτείται από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/480 της Επιτροπής. Το ERRU
καθιστά εφικτή την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τις εταιρείες οδικών
μεταφορών που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ. Πρόκειται για ένα σημαντικό μέσο που εξασφαλίζει την
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επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας και τον δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων οδικών
μεταφορών. Η εφαρμογή νέας και βελτιωμένης έκδοσης του ERRU απαιτεί από τα κράτη μέλη να
προσαρμόσουν τα συστήματά τους σε εθνικό επίπεδο. Η προθεσμία για την αναβάθμιση της σύνδεσης
των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων έληξε στις 30 Ιανουαρίου 2019. Εάν οι ουγγρικές αρχές δεν
απαντήσουν ικανοποιητικά εντός τεσσάρων μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει
την Ουγγαρία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

9. Απασχόληση
(Για περισσότερες πληροφορίες: Marta Wieczorek — Τηλ.: +32 229 58197, Siobhan Millbright — Τηλ.:
+32 229 57361) 

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απασχόληση: Τιμαριθμική αναπροσαρμογή των οικογενειακών παροχών, των πιστώσεων
φόρου για τα παιδιά και των πιστώσεων φόρου για οικογένειες: Η Επιτροπή παραπέμπει την
ΑΥΣΤΡΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω διακρίσεων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Αυστρία στο Δικαστήριο της ΕΕ. Η Επιτροπή
θεωρεί ότι η αυστριακή νομοθεσία σχετικά με την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των οικογενειακών
παροχών και των εκπτώσεων φόρου για οικογένειες δεν συνάδει με τους ενωσιακούς κανόνες και
εισάγει διακρίσεις. Την 1η Ιανουαρίου 2019, η Αυστρία θέσπισε μηχανισμό αναπροσαρμογής του ποσού
των οικογενειακών παροχών, των πιστώσεων φόρου για τα παιδιά και των πιστώσεων φόρου για
οικογένειες όσον αφορά τους υπηκόους της ΕΕ που εργάζονται στην Αυστρία και έχουν παιδιά που ζουν
στο εξωτερικό. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο εν λόγω μηχανισμός τιμαριθμικής αναπροσαρμογής αντιβαίνει
στους ισχύοντες κανόνες για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και στους
ενωσιακούς κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και τον συντονισμό των
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Ο μηχανισμός εισάγει διακρίσεις, καθώς έχει ως αποτέλεσμα
ορισμένοι μετακινούμενοι εργαζόμενοι της ΕΕ στην Αυστρία που συνεισφέρουν πλήρως στην αυστριακή
οικονομία, το εργατικό δυναμικό και το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης να λαμβάνουν χαμηλότερες
παροχές σε σύγκριση με τους εργαζομένους των οποίων τα παιδιά ζουν στην Αυστρία. Η σημερινή
παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ είναι το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει που κινήθηκε
τον Ιανουάριο του 2019, με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής από την Επιτροπή στην Αυστρία.
Δεδομένου ότι η απάντηση της Αυστρίας, τον Μάρτιο του 2019, θεωρήθηκε μη ικανοποιητική, η
Επιτροπή έδωσε συνέχεια με την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης τον Ιούλιο του 2019. Η Επιτροπή,
αφού ανέλυσε την απάντηση που έστειλαν οι αυστριακές αρχές τον Οκτώβριο του 2019, θεωρεί ότι οι
ανησυχίες της δεν απαντήθηκαν. Επομένως, αποφασίστηκε να παραπεμφθεί η Αυστρία στο Δικαστήριο
της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

 

10. Ανταγωνισμός
(Για περισσότερες πληροφορίες: Arianna Podesta — Τηλ.: +32 229 87024, Μαρία Τσώνη — Τηλ.: +32
229 90 526)

Περατώσεις υποθέσεων 
Αντιμονοπωλιακή πολιτική: Η Επιτροπή περατώνει τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά της
ΙΤΑΛΙΑΣ και της ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ σχετικά με την εκχώρηση τηλεοπτικών συχνοτήτων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ιταλίας και της
Βουλγαρίας σχετικά με την εκχώρηση συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (DTT), καθώς τα εν
λόγω κράτη μέλη έχουν λάβει μέτρα για να κατευνάσουν τις ανησυχίες της Επιτροπής όσον αφορά τη
συμμόρφωσή τους με την οδηγία για τον ανταγωνισμό (2002/77/ΕΚ), την οδηγία για την αδειοδότηση
(2002/20/ΕΚ) και την οδηγία σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο (2002/21/ΕΚ) . Το 2007 και το 2012 η
Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένες γνώμες στην Ιταλία και τη Βουλγαρία αντίστοιχα. Το 2013 η
Επιτροπή παρέπεμψε τη Βουλγαρία στο Δικαστήριο της ΕΕ. Το 2015, το Δικαστήριο της ΕΕ επιβεβαίωσε
τις διαπιστώσεις της Επιτροπής. Τόσο η Ιταλία όσο και η Βουλγαρία έλαβαν μέτρα για να κατευνάσουν
τις ανησυχίες της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης και της οριστικοποίησης διαγωνισμού
για την εκχώρηση συχνοτήτων DTT στην Ιταλία, και της τροποποίησης της επίμαχης νομοθεσίας και της
απόσυρσης μίας από τις επίμαχες άδειες στη Βουλγαρία. Επιπλέον, μπορούν να αναμένονται σημαντικές
αλλαγές στον τομέα της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας
«μεταρρύθμισης», σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να μεταφέρουν τις συχνότητες DTT από
τη ζώνη συχνοτήτων των 700 MHz, η οποία θα χρησιμοποιείται για κινητές επικοινωνίες. Έπειτα από
προσεκτική εξέταση των πραγματικών περιστατικών των υποθέσεων, καθώς και των σχετικών εξελίξεων
στην αγορά και στο κανονιστικό και το δικαστικό τοπίο, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν είναι πλέον
πρόσφορο να συνεχιστούν οι διαδικασίες επί παραβάσει. Η Επιτροπή εξακολουθεί να παρακολουθεί τις
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αγορές ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών σε ολόκληρη την Ευρώπη, με σκοπό την εξασφάλιση ισότιμων
όρων ανταγωνισμού. Η περάτωση των συγκεκριμένων υποθέσεων δεν εμποδίζει την Επιτροπή να κινήσει
νέες διαδικασίες επί παραβάσει, εάν προκύψουν περαιτέρω ανησυχίες σχετικά με τη συμμόρφωση της
Ιταλίας ή της Βουλγαρίας με το δίκαιο της Ένωσης.
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