
 

 

MEMO/13/907 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Bρυξέλλες, 17 Oκτωβρίου 2013 

∆έσμη παραβάσεων Οκτωβρίου: κυριότερες αποφάσεις 
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Στην μηνιαία δέσμη αποφάσεών της για υποθέσεις παράβασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί 
δικαστική διαδικασία κατά κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν δυνάμει της νομοθεσίας της ΕΕ. Οι αποφάσεις αυτές που καλύπτουν πολλούς 
τομείς στοχεύουν στη διασφάλιση της σωστής εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ προς 
όφελος των πολιτων και των επιχειρήσεων.  

Η Επιτροπή έλαβε σήμερα 108 αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων 12 αιτιολογημένων 
γνωμών και 5 παραπομπών στο ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακολουθεί 
συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων αποφάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τη διαδικασία παραβάσεων, βλέπε MEMO/12/12. 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/12&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
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1. Παραπομπές στο ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

• Η Επιτροπή πρόκειται να προσφύγει στο ∆ικαστήριο προκειμένου να 
εφαρμόσει το ΒΕΛΓΙΟ τις φορολογικές απαλλαγές που αναγνώρισε στα 
θεσμικά όργανα της Ένωσης 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώντας ότι το Bέλγιο δεν τηρεί πλήρως τις διατάξεις του 
Πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις 
φορολογικές απαλλαγές που εφαρμόζονται στα θεσμικά όργανα της Ένωσης, αποφάσισε να 
ασκήσει προσφυγή ενώπιον του ∆ικαστηρίου, ύστερα από σύσταση του κ. Maroš Šefčovič, 
αντιπροέδρου της Επιτροπής, αρμόδιου για τις διοργανικές σχέσεις και τη διοίκηση. 

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/13/952 – A. Gravili - Tηλ. +32 229 54317 - Κινητό +32 
498 95 4317) 

 

• Περιβάλλον: η Επιτροπή οδηγεί στο ∆ικαστήριο τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ λόγω μη 
παροχής προστασίας σε απειλούμενα είδη 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οδηγεί τη Bουλγαρία στο ∆ικαστήριο λόγω μη παροχής προστασίας 
σε μοναδικά ενδιαιτήματα και σημαντικά είδη. Η υπόθεση αφορά την περιφέρεια Kaliakra, 
μια μεταναστευτική οδό και τόπο ανάπαυσης για σοβαρά απειλούμενα είδη, στην οποία έχει 
επιτραπεί η εγκατάσταση πολυάριθμων ανεμογεννητριών και άλλων κατασκευών χωρίς την 
κατάλληλη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους. Μολονότι η Βουλγαρία έχει 
δεσμευτεί να αυξήσει την προστασία σπάνιων ειδών και ενδιαιτημάτων στην περιφέρεια, 
φαίνεται να συμβαίνει το αντίθετο. Ύστερα από σύσταση του αρμόδιου για το περιβάλλον 
επιτρόπου, κ. Janez Potočnik, η Επιτροπή ασκεί, συνεπώς, αγωγή κατά της Βουλγαρίας 
ενώπιον του ∆ικαστηρίου της ΕΕ.  

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/13/966 - J. Hennon – Tηλ. +32 229 53593 - Κινητό 
+32 498 95 3593) 

 

• ∆ημόσιες συμβάσεις: η Επιτροπή παραπέμπει την ΠΟΛΩΝΙΑ στο 
∆ικαστήριο λόγω χρήσης παράνομων αιτιών για τον αποκλεισμό 
υποψηφίων από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Πολωνία στο ∆ικαστήριο 
της ΕΕ λόγω εσφαλμένης εφαρμογής των διατάξεων της οδηγίας 2004/18/EΚ σχετικά με 
τον συντονισμό των διαδικασιών για την ανάθεση συμβάσεων για δημόσια έργα, 
συμβάσεων για δημόσιες προμήθειες και συμβάσεων για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών. 
Η Επιτροπή πιστεύει ότι οι διατάξεις του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων της Πολωνίας 
μπορούν ουσιαστικά να παρεμποδίσουν την πρόσβαση στις αγορές δημοσίων συμβάσεων. 

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/13/965 - C. Hughes - Tηλl. +32 2 2964450 - Κινητό 
+32 498 964450) 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-952_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-966_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:134:0114:0240:EN:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-965_en.htm
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• Περιβάλλον: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οδηγεί στο ∆ικαστήριο τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
λόγω μη τήρησης των κανόνων πρόσβασης στη δικαιοσύνη 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οδηγεί στο ∆ικαστήριο τη Γερμανία λόγω νομοθετικού κενού όσον 
αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε περιβαλλοντικά θέματα. Στο πλαίσιο της 
νομοθεσίας της ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν διαδικασία ένδικης 
αναθεώρησης για αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο της οδηγίας για την εκτίμηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της οδηγίας περί βιομηχανικών εκπομπών. Η 
Επιτροπή ανησυχεί για τα εμφανή κενά στη γερμανική νομοθεσία στον τομέα αυτό, τα 
οποία μπορεί να περιορίσουν την πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη. Ύστερα από 
σύσταση του αρμόδιου για το περιβάλλον επιτρόπου, κ. Janez Potočnik, η Επιτροπή ασκεί 
συνεπώς αγωγή κατά της Γερμανίας ενώπιον του ∆ικαστηρίου της ΕΕ. 

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/13/967 - J. Hennon - Tηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 
498 95 3593) 

 

• Υγεία και ασφάλεια: η Επιτροπή παραπέμπει την ΙΣΠΑΝΙΑ στο ∆ικαστήριο 
λόγω μη παροχής προστασίας στην Πολιτοφυλακή 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ισπανία στο ∆ικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανεπαρκή εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ η οποία θεσπίζει 
βασικούς κανόνες για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των μελών της 
Πολιτοφυλακής («Guardia Civil»). Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ισπανία δεν έχει εξασφαλίσει 
επαρκώς τον διορισμό ειδικευμένου προσωπικού το οποίο να ελέγχει αν έχουν ληφθεί 
μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας της 
Πολιτοφυλακής. Αυτό αντίκειται στο άρθρο 7 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, το οποίο απαιτεί 
από τους εργοδότες να παρέχουν το αναγκαίο προσωπικό και τον εξοπλισμό ώστε να 
διασφαλίζεται ότι μπορούν να πραγματοποιούνται προληπτικές και προστατευτικές 
ενέργειες, όπως εκτιμήσεις επικινδυνότητας. 

(Για περισσότερες πληροφορίες: IP/13/963 - J. Todd - Tηλ. +32 229 94107 - Κινητό +32 
498 99 4107) 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-967_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0391:en:HTML
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-963_en.htm
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2. Αιτιολογημένες γνώμες 
 

• Ενεργειακή απόδοση στα κτίρια: απαιτείται από την ΤΣΕΧΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και 
τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να εκδώσουν εθνικά μέτρα για την ενεργειακή απόδοση στα 
κτίρια 

H Επιτροπή ζήτησε επίσημα από την Τσεχική ∆ημοκρατία και τη Ρουμανία να 
διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της νομοθεσίας 
της ΕΕ σχετικά με την ενεργειακής απόδοση στα κτίρια (οδηγία 2010/31/EΕ). Η Επιτροπή 
έστειλε αιτιολογημένη γνώμη στα δύο κράτη μέλη ζητώντας από αυτά να κοινοποιήσουν 
στην Επιτροπή όλα τα μέτρα για τη μεταφορά της οδηγίας, η οποία έπρεπε να μεταφερθεί 
στο εθνικό δίκαιο έως την 9η Ιουλίου 2012. Αν τα κράτη μέλη δεν συμμορφωθούν με τη 
νομική τους υποχρέωση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα 
παραπέμψει στο ∆ικαστήριο. Στο πλαίσιο της εν λόγω οδηγίας τα κράτη μέλη πρέπει να 
θεσπίσουν και να εφαρμόζουν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια, να 
φροντίζουν για την πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και να απαιτούν 
τον τακτικό έλεγχο των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Επιπλέον, η οδηγία 
απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι από το 2021 και μετά όλα τα νέα κτίρια θα 
πρέπει να είναι τα επονομαζόμενα «κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας». Τον 
Σεπτέμβριο του 2012 η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες παράβασης κατά 24 κρατών μελών 
(όλων εκτός της ∆ανίας, Iρλανδίας και Σουηδίας) τα οποία δεν είχαν κοινοποιήσει στην 
Επιτροπή τα εθνικά μέτρα μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Αιτιολογημένες 
γνώμες είχαν ήδη αποσταλεί τον Ιανουάριο του 2013 στην Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία και 
Βουλγαρία, τον Απρίλιο του 2013 στην Ισπανία και τη Σλοβενία, τον Ιούνιο του 2013 στο 
Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Λετονία, την Πολωνία και τις Κάτω Χώρες 
και τον Σεπτέμβριο του 2013 στην Αυστρία, στην Κύπρο, στην Εσθονία, στη Λιθουανία, στο 
Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Περισσότερες πληροφορίες 
υπάρχουν εδώ: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm  

(Για περισσότερες πληροφορίες: M. Holzner – Tηλ.+32 229 60196 - Κινητό +32 498 98 
2280) 

 

• Περιβάλλον: η Επιτροπή ζητά από την AΥΣΤΡΙΑ να βελτιώσει την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από την Aυστρία να βελτιώσει τις διατάξεις που προβλέπονται 
για να διασφαλίσουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε αποφάσεις που επηρεάζουν το 
περιβάλλον. Στο πλαίσιο της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
(ΕΠΕ), οι πολίτες μπορούν να ζητήσουν δικαστική επανεξέταση των αποφάσεων που 
λαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της, αλλά η Επιτροπή δεν είναι πεπεισμένη ότι τα 
φυσικά πρόσωπα έχουν επαρκή δικαιώματα στο πλαίσιο των ισχυόντων διατάξεων της 
Αυστρίας. Η Επιτροπή ανησυχεί ιδιαίτερα για τους περιορισμούς όσον αφορά τα δικαιώματα 
των φυσικών προσώπων να προσβάλλουν αποφάσεις σχετικά με το αν χρειάζεται ΕΠΕ ή 
όχι. Αν η Αυστρία δεν ενεργήσει εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο 
∆ικαστήριο της ΕΕ.  

(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon – Tηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 498 95 
3593) 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm
http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm
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• Περιβάλλον: η Επιτροπή ζητά από την ΚΥΠΡΟ να μεταφέρει στο εθνικό της 
δίκαιο τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Κύπρο να αποστείλει στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με 
τον οποίο η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων 
επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό έχει μεταφερθεί στο 
εσωτερικό δίκαιό της. Η Κύπρο δεν έχει μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο τους κανόνες για 
τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό και, σε ξεχωριστή 
υπόθεση, δεν έχει επίσης μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο τα τεχνικά μέτρα σχετικά με τις 
εξαιρέσεις ορισμένου εξοπλισμού που περιέχει μόλυβδο. Εφόσον η Κύπρος δεν τήρησε τις 
αρχικές προθεσμίες η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές. Επειδή οι 
ανεπάρκειες δεν έχουν επανορθωθεί ακόμη, η Επιτροπή αποστέλλει δύο αιτιολογημένες 
γνώμες. Αν η Κύπρος δεν ενεργήσει δεόντως εντός δύο μηνών, οι υποθέσεις μπορεί να 
παραπεμφθούν στο ∆ικαστήριο της ΕΕ, το οποίο μπορεί να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις. 

(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon – Tηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 498 95 
3593) 

 

• Περιβάλλον: η Επιτροπή ζητά από τη ∆ΑΝΙΑ να αποστείλει σχέδια 
διαχείρισης των υδρογραφικών λεκανών 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη ∆ανία να αποστείλει νέα σχέδια διαχείρισης των 
υδρογραφικών λεκανών (Σ∆ΥΛ). Τα Σ∆ΥΛ απαιτούνται στο πλαίσιο της οδηγίας-πλαισίου 
για τα ύδατα, και καθορίζουν τα μέτρα για την επίτευξη «καλής οικολογικής και χημικής 
κατάστασης» έως το 2015. Tα σχέδια έπρεπε να είχαν αποσταλεί στην Επιτροπή το 2009. 
Ύστερα από διάφορες υπομνήσεις, η ∆ανία εξέδωσε Σ∆ΥΛ το 2012, αλλά τα δικαστήρια της 
∆ανίας διαπίστωσαν ότι η περίοδος διαβούλευσης που ορίστηκε από τις αρχές για τη 
διατύπωση παρατηρήσεων σχετικά με τα προσχέδια ήταν πολύ σύντομη, και συνεπώς τα 
ακύρωσε. Συνεπώς, επειδή δεν υπάρχουν προς στιγμή Σ∆ΥΛ στη ∆ανία, η Επιτροπή κινεί εκ 
νέου τη διαδικασία παράβασης και αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη. Αν η ∆ανία δεν 
ενεργήσει δεόντως εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο ∆ικαστήριο 
της ΕΕ. 

(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon – Tηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 498 95 
3593) 

 

• Περιβάλλον: η Επιτροπή ζητά από την EΣΘΟΝΙΑ να μεταφέρει στο εθνικό 
της δίκαιο τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Eσθονία να αποστείλει στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με 
τον οποίο η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων 
επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό έχει μεταφερθεί στο 
εσωτερικό δίκαιό της. Η Εσθονία δεν έχει επίσης μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο τα τεχνικά 
μέτρα σχετικά με τις εξαιρέσεις ορισμένου εξοπλισμού που περιέχει μόλυβδοo ή κάδμιο. Οι 
δύο οδηγίες έπρεπε να είχαν μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία έως τις 2 Ιανουαρίου 
2013. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις 21 Μαρτίου 2013, αφού η 
Εσθονία δεν τήρησε την αρχική προθεσμία. Επειδή οι ανεπάρκειες δεν έχουν ακόμη 
διορθωθεί, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη. Αν η Εσθονία δεν ενεργήσει 
δεόντως εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο ∆ικαστήριο της ΕΕ, το 
οποίο μπορεί να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις. 

(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon - Tηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 498 95 
3593) 

http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html
http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm
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• Περιβάλλον: η Επιτροπή ζητά από τη ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ να μεταφέρει στο εθνικό 
δίκαιο τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με βιομηχανικές εκπομπές  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη Φινλανδία να αποστείλει στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με 
τον οποίο έχει μεταφερθεί στο εσωτερικό της δίκαιο η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τις 
βιομηχανικές εκπομπές. Η νέα οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές αντικαθιστά και 
ενημερώνει παλαιότερους κανόνες οι οποίοι επιδιώκουν την πρόληψη, τη μείωση και την 
κατά το δυνατόν εξάλειψη της ρύπανσης που οφείλεται σε βιομηχανικές δραστηριότητες, 
και έπρεπε να είχαν μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία έως τις 7 Ιανουαρίου 2013. Η 
Φινλανδία δεν τήρησε την προθεσμία, και έλαβε προειδοποιητική επιστολή στις 21 Μαρτίου 
2013. Η οδηγία έχει μεταφερθεί μόνο εν μέρει στην ηπειρωτική χώρα, και δεν έχει 
μεταφερθεί καθόλου στη νήσο Åland. Η Επιτροπή αποστέλλει τώρα αιτιολογημένη γνώμη. 
Αν η Φινλανδία δεν ενεργήσει δεόντως εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να 
παραπεμφθεί στο ∆ικαστήριο της ΕΕ, το οποίο μπορεί να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις.  

(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon - Tηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 498 95 
3593) 

 

• Φορολογία: η Επιτροπή ζητά από τη ΓΑΛΛΙΑ να καταργήσει τη 
μεροληπτική φορολογία της υπεραξίας στα πολύτιμα μέταλλα 

Σήμερα, η γαλλική νομοθεσία σχετικά με τη φορολογία των πωλήσεων πολύτιμων 
μετάλλων επιτρέπει στους φορολογουμένους που κατοικούν στη Γαλλία να επιλέξουν 
ανάμεσα σε δύο καθεστώτα: είτε την επιβολή του ποσού υπεραξίας που πραγματοποιείται 
στον προοδευτικό συντελεστή του φόρου στο εισόδημα φυσικών προσώπων, σύμφωνα με 
τους συνήθεις κανόνες· είτε την επιβολή κατ' αποκοπή συντελεστή ύψους 16% στο 
συνολικό ποσό της πώλησης. 

Οι φορολογούμενοι που δεν είναι κάτοικοι της Γαλλίας, αντίθετα, υπάγονται υποχρεωτικά 
στην επιβολή κατ' αποκοπή συντελεστή, γεγονός που μπορεί να έχει συνέπεια πιο υψηλό 
φόρο σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί υπεραξία.  

Μια τέτοια διαφορά μεταχείρισης αποτελεί αδικαιολόγητο περιορισμό στην ελεύθερη 
κυκλοφορία κεφαλαίων, όπως θεσπίζεται στο άρθρο 63 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και στο άρθρο της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 
Χώρο (EΟΧ). 

Το αίτημα της Επιτροπής έχει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης (η οποία αποτελεί το 
δεύτερο στάδιο της διαδικασίας παράβασης). Πράγματι, η Γαλλία ανταποκρινόμενη στην 
προειδοποιητική επιστολή που απεστάλη τον Απρίλιο του 2011 (πρώτο στάδιο της 
διαδικασίας), δεσμεύτηκε να τροποποιήσει το ισχύον καθεστώς·, αλλά μέχρι σήμερα δεν 
έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή κάποιο μέτρο.  

Η Επιτροπή, αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, μπορεί να παραπέμψει 
τη Γαλλία στο ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

(Για περισσότερες πληροφορίες: - E. Traynor – Tηλ. +32 229 21548 - Κινητό +32 498 98 
3871) 

 

http://c/Users/riodelp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/G3DOUF2D/;#�;�;s�;��;��:�� http:/ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/index.htm
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• ∆ικαιοσύνη: ανεπαρκής εφαρμογή των κανόνων σχετικά με την 
αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων στην IΤΑΛΙΑ 

Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα αιτιολογημένη γνώμη για την Iταλία στο δεύτερο στάδιο της 
διαδικασίας παράβασης κατόπιν καταγγελιών σχετικά με την εφαρμογή από τη χώρα των 
κανόνων της ΕΕ σχετικά με την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων (οδηγία 
2004/80/EΚ). Οι κανόνες της ΕΕ σημαίνουν ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι 
το εθνικό τους σύστημα αποζημίωσης εγγυάται εύλογη και προσήκουσα αποζημίωση στα 
θύματα «εκ προθέσεως εγκλημάτων βίας» που έχουν τελεστεί στο έδαφός τους. Η Ιταλία 
δεν έχει κάποιο γενικό σύστημα αποζημίωσης για τέτοιου είδους εγκλήματα. Αντίθετα, η 
ιταλική νομοθεσία προβλέπει απλώς την αποζημίωση των θυμάτων ορισμένων εκ 
προθέσεως εγκλημάτων βίας, όπως της τρομοκρατίας ή του οργανωμένου εγκλήματος, 
αλλά όχι για άλλα. Μέχρι τώρα, η Ιταλία δεν έχει προβεί στα αναγκαία βήματα για να 
τροποποιήσει τη νομοθεσία ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της 
ΕΕ, δηλαδή ότι ορισμένα θύματα εκ προθέσεως εγκλημάτων βίας μπορεί να μην έχουν 
πρόσβαση στην αποζημίωση που τα οφείλεται. Αν η Ιταλία δεν συμμορφωθεί με τη νομική 
υποχρέωσή της εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τη 
χώρα στο ∆ικαστήριο. 

(Για περισσότερες πληροφορίες: M. Andreeva – Tηλ. +32 229 91382 - Κινητό +32 498 99 
1382) 

 

• Περιβάλλον: η Επιτροπή ζητά από την ΠΟΛΩΝΙΑ να μεταφέρει στο εθνικό 
δίκαιο τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις βιομηχανικές εκπομπές 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Πολωνία να αποστείλει στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με 
τον οποίο έχει μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιό της η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τις 
βιομηχανικές εκπομπές. Η νέα οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές αντικαθιστά και 
ενημερώνει παλαιότερους κανόνες οι οποίοι επιδιώκουν την πρόληψη, τη μείωση και την 
κατά το δυνατόν εξάλειψη της ρύπανσης που οφείλεται σε βιομηχανικές δραστηριότητες, 
και έπρεπε να είχε μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία έως τις 7 Ιανουαρίου 2013. Μολονότι 
απεστάλη προειδοποιητική επιστολή στις 21 Mαρτίου 2013, η Πολωνία δεν έχει ακόμη 
κοινοποιήσει στην Επιτροπή τη λήψη εθνικών μέτρων για τη μεταφορά της οδηγίας. 
Συνεπώς, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη. Αν η Πολωνία δεν ενεργήσει 
δεόντως εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο ∆ικαστήριο της ΕΕ, το 
οποίο μπορεί να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις. 

(Για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon – Tηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 498 95 
3593) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:261:0015:0018:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:261:0015:0018:en:PDF
http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/index.htm
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