
 

 

MEMO/14/241 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ 

MEMO 

Βρυξέλλες, 28 Μάρτιου 2014 

∆έσμη υποθέσεων παράβασης για τον μήνα Μάρτιο: οι 
κυριότερες αποφάσεις 
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Στην παρούσα μηνιαία δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
κινεί δικαστική διαδικασία κατά κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει την νομοθεσίας της ΕΕ. Οι εν λόγω αποφάσεις 
καλύπτουν πληθώρα τομέων και αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της 
νομοθεσίας της ΕΕ προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.  

Η Επιτροπή έλαβε σήμερα 139 αποφάσεις, μεταξύ των οποίων 11 αιτιολογημένες 
γνώμες και 3 αποφάσεις παραπομπής 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%2520%2520%2520MEMO/13/907
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1. Παραπομπές στο ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

• Ασφάλεια των σιδηροδρόμων: η Επιτροπή παραπέμπει την ΑΥΣΤΡΙΑ στο 
∆ικαστήριο  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Αυστρία στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο 
λόγω μη ευθυγράμμισης των εθνικών κανόνων με την ευρωπαϊκή οδηγία για την ασφάλεια 
των σιδηροδρόμων. Η οδηγία 2004/49/ΕΚ αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας των 
σιδηροδρόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της πρόσβασης στην αγορά υπηρεσιών 
σιδηροδρομικών μεταφορών. Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να ορίσουν μία αρχή 
ασφάλειας, να θεσπίσουν φορείς διερεύνησης ατυχημάτων και συμβάντων και να 
καθορίσουν κοινές αρχές για τη διαχείριση, τη ρύθμιση και την εποπτεία της ασφάλειας των 
σιδηροδρόμων. Η Αυστρία, παραλείποντας να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο και να 
εφαρμόσει την εν λόγω οδηγία, δεν επιτρέπει στην αρχή ασφάλειας να προβαίνει σε 
επανεξέταση των πιστοποιητικών ασφάλειας ή των αδειών ύστερα από αλλαγές στο 
ρυθμιστικό πλαίσιο. Η Αυστρία παρέλειψε επίσης να εξασφαλίσει τη δέουσα διερεύνηση 
ατυχημάτων και συμβάντων — ιδιαίτερα εκείνων που υπό κάπως διαφορετικές συνθήκες θα 
μπορούσαν να έχουν οδηγήσει σε σοβαρά ατυχήματα — από τον ανεξάρτητο φορέα 
διερεύνησης. Αυτό μπορεί ενδεχομένως να θέσει σε κίνδυνο τους επιβάτες των 
σιδηροδρομικών γραμμών και παρεμποδίζει τη διαμόρφωση θεμιτού ανταγωνισμού στην 
αγορά. 

(για περισσότερες πληροφορίες: IP/14/323 - H. Kearns - Τηλ. +32 229 87638 - Κινητό +32 
498 98 7638) 

 

• Περιβάλλον: η Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στη δικαιοσύνη για τη μη 
προστασία εμβληματικών ζωικών ειδών  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο ∆ικαστήριο λόγω μη επαρκούς 
προστασίας των απειλούμενων με εξαφάνιση είδων θαλάσσιων χελωνών. Η υπόθεση αφορά 
τις εξελίξεις στον κόλπο της Κυπαρισσίας στη ∆υτική Πελοπόννησο, μία από τις 
σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας της χελώνας καρέτα καρέτα στη Μεσόγειο, μια περιοχή 
που προστατεύεται βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ. Στην περιοχή αυτή έχει επιδειχθεί ανοχή 
και έχουν δοθεί άδειες για πολλές αναπτυξιακές και κατασκευαστικές δραστηριότητες, οι 
οποίες έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο για τις χελώνες που απειλούνται με εξαφάνιση. 
Μετά από σύσταση του αρμόδιου για το περιβάλλον Επιτρόπου κ. Janez Potočnik, η 
Επιτροπή παραπέμπει την υπόθεση στο ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

(για περισσότερες πληροφορίες: IP/14/324 - J. Hennon - Τηλ. +32 229 53593 - Κινητό +32 
498 95 3593) 

 

• ∆ικαιώματα επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών: η Επιτροπή παραπέμπει την  
Ιταλία στο ∆ικαστήριο λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΕΕ  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ιταλία στο ∆ικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν 
συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών 
σιδηροδρόμων. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 σχετικά με τα δικαιώματα των 
επιβατών σιδηροδρόμων θεσπίζει μια σειρά νομικά δεσμευτικών υποχρεώσεων για τα κράτη 
μέλη και έπρεπε να έχει εφαρμοσθεί πλήρως από την 3 ∆εκεμβρίου 2009.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0049R(01):EL:NOT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-323_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-324_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0014:0041:EL:PDF
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Η Ιταλία δεν έχει ακόμα συστήσει επίσημο και εγκεκριμένο φορέα για την εφαρμογή του 
κανονισμού στο έδαφός της ούτε έχει θεσπίσει κανόνες για την επιβολή κυρώσεων σε 
περίπτωση παράβασης της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των επιβατών στις σιδηροδρομικές 
μεταφορές. Χωρίς τις δύο αυτές αναγκαίες ενέργειες, οι επιβάτες που ταξιδεύουν με τρένο 
στην Ιταλία ή από την Ιταλία σε άλλες χώρες της ΕΕ δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν τα 
δικαιώματά τους, σε περίπτωση προβλήματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.  

(για περισσότερες πληροφορίες: IP/14/325 - H. Kearns - Τηλ. +32 229 87638 - Κινητό +32 
498 98 7638) 

2. Αιτιολογημένες γνώμες 
 

• Η Επιτροπή καλεί την Αυστρία και την Πορτογαλία να εφαρμόσουν τους 
κανόνες σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Αυστρία και την Πορτογαλία να θεσπίσουν τα 
αναγκαία μέτρα για την ορθή εφαρμογή του κανονισμού που αφορά τα δικαιώματα των 
επιβατών λεωφορείων και πούλμαν  (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011). Τόσο η Αυστρία όσο 
και η Πορτογαλία δεν έχουν θεσπίσει σύστημα κυρώσεων για να διασφαλίσουν την τήρηση 
του κανονισμού. Επιπλέον, η Αυστρία δεν έχει ορίσει εθνικό φορέα επιβολής (ΕΦΕ) ή για 
την επεξεργασία των καταγγελιών των επιβατών, την εποπτεία της εφαρμογής του 
κανονισμού και την επιβολή κυρώσεων, ούτε έχει αποστείλει κατάλογο των τερματικών 
σταθμών λεωφορείων στους οποίους μπορούν να λαμβάνουν επαρκή βοήθεια οι επιβάτες 
με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα. Ο εν λόγω κανονισμός καθορίζει τα δικαιώματα 
των επιβατών που ταξιδεύουν με λεωφορείο και πούλμαν στην ΕΕ και τέθηκε σε ισχύ την 
1η Μαρτίου 2013. Τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα από τον νόμο, πριν από την εν λόγω 
ημερομηνία, να εκπληρώσουν τα προαναφερθέντα καθήκοντα. Τα αιτήματα της Επιτροπής 
εστάλησαν με τη μορφή «αιτιολογημένης γνώμης» στο πλαίσιο της διαδικασίας παράβασης 
της ΕΕ. Η Αυστρία και η Πορτογαλία έχουν στη διάθεσή τους δύο μήνες για να 
κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έχουν λάβει για να εφαρμόσουν ορθά τον 
κανονισμό· σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την 
Αυστρία και την Πορτογαλία στο ∆ικαστήριο της ΕΕ. 
(για περισσότερες πληροφορίες: H. Kearns - τηλ. +32 229 87638 - κινητό +32 498 98 
7638) 

 

• Ευρωεκλογές: η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για να ενισχύσει τα 
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ στην Τσεχική ∆ημοκρατία  

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να συνεχίσει τη νομική δράση κατά της Τσεχικής 
∆ημοκρατίας για τη μη εφαρμογή κανόνων που στόχο έχουν να διευκολύνουν τους πολίτες 
της ΕΕ που υποβάλλουν υποψηφιότητα στις ευρωεκλογές του 2014 στο κράτος μέλος 
κατοικίας τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Τσεχική 
∆ημοκρατία, η οποία δεν έχει, μέχρι στιγμής, ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα 
που έχει λάβει για την εφαρμογή της οδηγίας σε εθνικό επίπεδο. Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία 
2013/1/ΕΕ, η οποία εγκρίθηκε στα τέλη του 2012 (βλ. MEMO/12/1020), επικαιροποιεί τους 
προηγούμενους κανόνες με την απλούστευση της διαδικασίες για την υποβολή 
υποψηφιότητας στις ευρωεκλογές από πολίτες της ΕΕ που κατοικούν σε κράτος μέλους του 
οποίου δεν είναι υπήκοοι. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-325_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:055:0001:0012:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:026:0027:0029:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:026:0027:0029:EL:PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-1020_en.htm
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Τα κράτη μέλη έπρεπε να  εφαρμόσουν τους επικαιροποιημένους κανόνες πριν από τις 28 
Ιανουαρίου 2014 (IP/14/87). Ωστόσο, μόνο 14 κράτη μέλη (Κροατία, Κύπρος, Εσθονία, 
Φινλανδία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, 
Πορτογαλία, Σλοβενία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο) κοινοποίησαν επίσημα τους νόμους 
εγκαίρως πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Στις 4 Φεβρουαρίου 2014 η Επιτροπή κίνησε 
διαδικασία επί παραβάσει κατά των άλλων 14 χωρών της ΕΕ στο πλαίσιο ταχείας 
διαδικασίας για να διασφαλιστεί ότι οι νέοι κανόνες της ΕΕ θα ισχύουν για τις εκλογές που 
θα διεξαχθούν στις 22-25 Μαΐου 2014. Από τα 14 κράτη μέλη, τα 13 (BE, BG, DK, EL, ES, 
FR, IT, LT, MT, PL, RO, SI, SK) κοινοποίησαν τα μέτρα μεταφοράς που έλαβαν απαντώντας 
στην προειδοποιητική επιστολή. Βασιζόμενη στην εξέταση των κοινοποιηθέντων μέτρων, η 
Επιτροπή θεωρεί ότι η οδηγία έχει μεταφερθεί τώρα σε 12 από τα εν λόγω κράτη μέλη (όλα 
εκτός από την Ελλάδα) και αποφάσισε, κατά συνέπεια, να κλείσει τις διαδικασίες παράβασης 
κατά των εν λόγω 12 χώρες της ΕΕ. Η Ελλάδα κοινοποίησε επισήμως στην Επιτροπή τα 
μέτρα μεταφοράς που έλαβε πολύ πρόσφατα και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή εξετάζει ακόμα 
αν η χώρα αυτή έχει μεταφέρει πλήρως τους κανόνες στο εθνικό της δίκαιο.  

(για περισσότερες πληροφορίες: M. Andreeva - τηλ. +32 229 91382 - Κινητό +32 498 99 
1382) 

 

• Σιδηροδρομικές μεταφορές: η Επιτροπή καλεί τη Φινλανδία να διασφαλίσει 
τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων  

Η Επιτροπή ζητά από τη Φινλανδία να ευθυγραμμίσει τους εθνικούς της κανόνες με την 
οδηγία 2008/57/ΕΚ για τη διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος. Η νομοθεσία 
αποσκοπεί στη θέσπιση των όρων για την επίτευξη διαλειτουργικότητας στο ευρωπαϊκό 
σιδηροδρομικό σύστημα μεταφορών, δηλαδή τεχνική συμβατότητα των υποδομών, του 
τροχαίου υλικού, της σήμανσης, κ.λπ. Χωρίς διαλειτουργικότητα, οι σιδηροδρομικές 
μεταφορές δεν μπορούν να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά τους άλλους τρόπους 
μεταφοράς.  

Η νομοθεσία έπρεπε να έχει τεθεί σε ισχύ από τις 19 Ιουλίου 2010. Εάν η Φινλανδία δεν 
ανταποκριθεί ικανοποιητικά, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο 
∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της 
Φινλανδίας για το συγκεκριμένο θέμα τον Οκτώβριο του 2013 και τώρα αποστέλλει 
αιτιολογημένη γνώμη (το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει της ΕΕ). Η 
Φινλανδία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην Επιτροπή. 

(για περισσότερες πληροφορίες: H. Kearns - τηλ. +32 229 87638 - κινητό +32 498 98 
7638) 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-87_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:191:0001:01:EL:HTML
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• Χρόνος εργασίας: η Επιτροπή καλεί τη Γαλλία να σεβαστεί τα δικαιώματα των 
ιατρών όσον αφορά τη μέγιστη διάρκεια εργασίας και τις ελάχιστες 
περιόδους ανάπαυσης 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη Γαλλία να σεβαστεί τα δικαιώματα των ασκούμενων 
ιατρών όσον αφορά τις ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης και τα όρια ωρών εργασίας όπως 
ορίζεται στην οδηγία για τον χρόνο εργασίας  (2003/88/ΕΚ). Επί του παρόντος η γαλλική 
νομοθεσία δεν εγγυάται πολλά από τα βασικά δικαιώματα που περιέχονται στην παρούσα 
οδηγία, όπως το όριο των 48 ωρών όσον αφορά τον μέσο εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας για 
τους ασκούμενους ιατρούς. Ακόμη, το γαλλικό δίκαιο δεν λαμβάνει υπόψη το σύνολο των 
ωρών εργασίας που έχουν όντως εργαστεί οι ασκούμενοι ιατροί κατά την εφαρμογή του 
ορίου των 48 ωρών που ορίζεται από την οδηγία για τον χρόνο εργασίας. Οι 
συμπληρωματικές εφημερίες και οι ώρες κατάρτισης στα πανεπιστήμια δεν καλύπτονται 
ενώ, σύμφωνα με την οδηγία, πρέπει να θεωρούνται χρόνος εργασίας. Επιπλέον, η γαλλική 
νομοθεσία δεν εξασφαλίζει κατάλληλη παρακολούθηση των ωρών εργασίας και καθιστά 
δύσκολο να εξακριβωθεί αν τα νοσοκομεία συμμορφώνονται με τους κανόνες που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Ως εκ τούτου, οι ασκούμενοι ιατροί συχνά εργάζονται 
υπερβολικές ώρες σε δημόσια νοσοκομεία της Γαλλίας. Το αίτημα της Επιτροπής λαμβάνει 
τη μορφή «αιτιολογημένης γνώμης» σύμφωνα με τη διαδικασία επί παραβάσει της ΕΕ. Η 
Γαλλία διαθέτει προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που 
έλαβε για να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία με τη νομοθεσία της ΕΕ. 
∆ιαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή της Γαλλίας στο ∆ικαστήριο 
της ΕΕ.  

(για περισσότερες πληροφορίες: J. Todd - τηλ. +32 229 94107 - κινητό +32 498 99 4107) 

 

• Συντάξεις: η Επιτροπή καλεί τη  Γαλλία να προστατεύσει τις συντάξεις των 
εργαζομένων σε περίπτωση πτώχευσης του εργοδότη 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τη Γαλλία να διασφαλίσει την προστασία των 
συντάξεων των εργαζομένων που χρηματοδοτούνται μέσω λογιστικών αποθεμάτων 
(δηλαδή με καταμερισμούς στον ισολογισμό της εταιρείας). Σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο, 
τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα δεν προστατεύονται επαρκώς σε περίπτωση 
που ο εργοδότης πτωχεύσει. Αυτό συνιστά παραβίαση της οδηγίας για την προστασία των 
εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη (2008/94/EΚ), η οποία απαιτεί από 
τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουν τις εν λόγω συντάξεις. Το 
∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει αποφανθεί ότι ένα σύστημα που εγγυάται 
λιγότερο από το μισό ενός συνταξιοδοτικού δικαιώματος δεν μπορεί να θεωρηθεί αρκετό 
ώστε να «προστατεύσει» τις συντάξεις των εργαζομένων, όπως απαιτείται από την οδηγία. 
Σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής του 2008, τα μόνα προστατευτικά μέτρα που 
εφαρμόζονται στη Γαλλία είναι οι λογιστικοί κανόνες που εξέδωσε η «Επιτροπή λογιστικών 
θεμάτων» (Comité de la Réglementation Comptable) με βάση το διεθνές λογιστικό 
πρότυπο, τα οποίο ορίζει ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να διατηρούν περιουσιακά στοιχεία που 
προορίζονται για τις συντάξεις. Ωστόσο, πρόκειται μόνο για κατευθυντήριες γραμμές χωρίς 
δεσμευτική ισχύ. Το αίτημα της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή «αιτιολογημένης γνώμης» 
στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει της ΕΕ. Η Γαλλία έχει προθεσμία δύο μηνών για 
να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε για την ευθυγράμμιση της εθνικής της 
νομοθεσίας με τη νομοθεσία της ΕΕ. ∆ιαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την 
παραπομπή της Γαλλίας στο ∆ικαστήριο της ΕΕ. 

(για περισσότερες πληροφορίες: J. Todd - τηλ. +32 229 94107 - κινητό +32 498 99 4107) 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:299:0009:0019:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0094:EN:NOT
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• Περιβάλλον: η Επιτροπή καλεί την Ουγγαρία να δράσει κατά της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί λόγω του ότι η Ουγγαρία δεν προστατεύει τους πολίτες 
από τη σωματιδιακή ρύπανση (PM 10). Τα σωματίδια αυτά εκπέμπονται κυρίως από τη 
βιομηχανία, την οδική κυκλοφορία και την οικιακή θέρμανση, μπορούν δε να προκαλέσουν 
άσθμα, καρδιαγγειακά προβλήματα, καρκίνο των πνευμόνων και πρόωρο θάνατο. Σύμφωνα 
με τη νομοθεσία της ΕΕ, τα κράτη μέλη οφείλουν να περιορίσουν την έκθεση των πολιτών 
σε αυτά τα σωματίδια. Οι πολίτες στην περιοχή της Βουδαπέστης, στο Sajó Valley 
(συμπεριλαμβανομένου του δήμου Miskolc) και την περιοχή των κατανεμημένων δήμων 
(περιλαμβανομένων ιδίως των δήμων Nyíregyháza και Szeged) έχουν εκτεθεί σε ανθυγιεινά 
επίπεδα PM10 κάθε έτος για το οποίο υποβάλλεται έκθεση από το 2005 (δηλαδή 
τουλάχιστον μέχρι το 2012). Οι πολίτες στην περιοχή Pécs, η οποία διέθετε εξαίρεση 
συμμόρφωσης μέχρι τον Ιούνιο του 2011, έχουν επίσης επηρεαστεί. Η Επιτροπή θεωρεί ότι 
η Ουγγαρία δεν έλαβε μέτρα, τα οποία έπρεπε να είχαν θεσπισθεί από το 2005 για την 
προστασία της υγείας των πολιτών, και ζητά από την Ουγγαρία να αναλάβει ταχεία και 
αποτελεσματική δράση ώστε η περίοδος μη συμμόρφωσης να είναι όσο το δυνατόν 
συντομότερη. Η σημερινή ενέργεια, από τεχνικής άποψης μια συμπληρωματική 
αιτιολογημένη γνώμη, ακολουθεί μια πρόσθετη προειδοποιητική επιστολή που εστάλη τον 
Φεβρουάριο του 2013 (βλ. IP/13/47). Εάν η Ουγγαρία δεν ανταποκριθεί, η Επιτροπή 
μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

(για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon – τηλ. +32 229 53593 - κινητό +32 498 95 
3593) 

 

• Φορολογία: η Επιτροπή καλεί την Ιρλανδία να διακόψει την προτιμησιακή 
φορολογική μεταχείριση στις αποζημιώσεις διακοπής της εργασιακής σχέσης 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε επισήμως την Ιρλανδία να τροποποιήσει τη νομοθεσία της 
σχετικά με τις αποζημιώσεις διακοπής της εργασιακής σχέσης, διότι ενέχουν διακρίσεις εις 
βάρος των ατόμων που εργάζονται σε επιχειρήσεις του ομίλου σε άλλα κράτη μέλη. 

Μια αποζημίωση διακοπής της εργασιακής σχέσης (Α∆ΕΣ) είναι ένα κατ’ αποκοπή ποσό, το 
οποίο οι επιχειρήσεις καταβάλλουν σε εργαζόμενους που σταματούν να εργάζονται για 
αυτές. Οι Α∆ΕΣ φορολογούνται με διαφορετικούς συντελεστές ανάλογα με την ηλικία του 
εργαζομένου και τη διάρκεια της απασχόλησης. 

Για να υπολογιστεί η φορολογική απαλλαγή για τις πληρωμές αυτές, το ιρλανδικό δίκαιο 
λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των ετών υπηρεσίας σε επιχειρήσεις του ομίλου στην Ιρλανδία, 
αλλά όχι τα χρόνια υπηρεσίας σε επιχειρήσεις του ομίλου σε άλλα κράτη μέλη και στις 
χώρες ΕΟΧ (Νορβηγία, Λιχτενστάιν και Ισλανδία). Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη φορολογική 
επιβάρυνση για τα άτομα που εργάστηκαν σε επιχειρήσεις του ομίλου σε άλλα κράτη μέλη 
ΕΕ/ΕΟΧ.  

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι κανόνες αυτοί αντιβαίνουν στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων που προβλέπεται στις Συνθήκες και στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο.  

Το αίτημα της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Αν η Ιρλανδία δεν 
συμμορφωθεί εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο 
∆ικαστήριο της ΕΕ. 

(για περισσότερες πληροφορίες: E. Traynor - τηλ. +32 229 21548 - κινητό +32 498 98 
3871) 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-47_en.htm
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• Πνευματικά δικαιώματα: η Επιτροπή καλεί την Ιταλία να τηρήσει τους 
κανόνες τις ΕΕ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε σήμερα την Ιταλία να τηρήσει τους κανόνες της ΕΕ σχετικά 
με την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τα σχέδια που προβλέπεται 
από το άρθρο 17 της οδηγίας 98/71/EΚ για τη νομική προστασία σχεδίων και 
υποδειγμάτων. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, το σχέδιο που προστατεύεται από δικαίωμα 
σχεδίου (για παράδειγμα ο σχεδιασμός ενός επίπλου) είναι επίσης επιλέξιμο για προστασία 
βάσει της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Στόχος της διάταξης αυτής είναι να 
δώσει μια ευρεία και σωρευτική προστασία σε κατόχους δικαιώματος σχεδίου ή 
υποδείγματος. Ωστόσο, βάσει της ιταλικής νομοθεσίας, τα σχέδια που εμφανίστηκαν πριν 
από την εφαρμογή της οδηγίας στην Ιταλία αποκλείονται από την προστασία του 
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας για περίοδο 13 ετών. Η κατάσταση αυτή στερεί από 
τους δικαιούχους τα οφέλη του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας για τα σχέδιά τους. Το 
∆ικαστήριο της ΕΕ έχει ήδη αποφανθεί ότι μια μεταβατική περίοδος 10 ετών παραβιάζει το 
δίκαιο της ΕΕ. Παρά την εν λόγω σαφή καθοδήγηση από το ∆ικαστήριο, η Ιταλία δεν 
προσάρμοσε την εθνική της νομοθεσία. Το αίτημα της Επιτροπής έχει τη μορφή 
αιτιολογημένης γνώμης - το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας παράβασης. Αν δεν υπάρξει 
ικανοποιητική απάντηση εκ μέρους των ιταλικών αρχών εντός δύο μηνών, η Επιτροπή 
μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο ∆ικαστήριο της ΕΕ.  

Περισσότερες πληροφορίες: 

http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/design/index_en.htm 

(για περισσότερες πληροφορίες: C. Hughes - Τηλ. +32 2 2964450 - κινητό +32 498 
964450) 

 

• Περιβάλλον: η Επιτροπή καλεί την Ιταλία να βελτιώσει την εγχώρια 
νομοθεσία της για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ιταλία να διασφαλίσει ότι η νομοθεσία της συνάδει 
με τους κανόνες της ΕΕ για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ). Οι 
αξιολογήσεις αυτές στόχο έχουν να εξασφαλίσουν ότι τα έργα τα οποία ενδέχεται να έχουν 
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον αξιολογούνται πριν από την έγκρισή τους, ώστε οι 
πολίτες να γνωρίζουν τις πιθανές επιπτώσεις. Οι ανησυχίες της Επιτροπής περιλαμβάνουν 
τον ορισμό του «έργου» στην ιταλική νομοθεσία, τις διατάξεις που αφορούν τη συμμετοχή 
του κοινού στις διαδικασίες ΕΠΕ, και το πεδίο εφαρμογής ορισμένων κατηγοριών έργων. 
Τον Απρίλιο του 2009 απεστάλη προειδοποιητική επιστολή, την οποία ακολούθησε τον 
Φεβρουάριο του 2012 συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή. Ενώ πολλά θέματα 
έχουν επιλυθεί, οι περισσότερες από τις αιτιάσεις που διατύπωσε η Επιτροπή εξακολουθούν 
να εκκρεμούν, αφού τα προσχέδια που έχουν υποβληθεί από την Ιταλία μέχρι σήμερα είτε 
είναι ανεπαρκή για την επίλυση της παράβασης ή παραμένουν στο στάδιο του προσχεδίου. 
Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή προβαίνει στην αποστολή αιτιολογημένης γνώμης. Αν η 
Ιταλία δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο 
∆ικαστήριο της ΕΕ. 

(για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon – τηλ. +32 229 53593 - κινητό +32 498 95 
3593) 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0071:EN:NOT
http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/design/index_en.htm
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• Υπηρεσίες ενέργειας: η Επιτροπή καλεί τη Λιθουανία να διασφαλίσει στους 
καταναλωτές θερμότητας και θερμού ύδατος την παροχή ατομικών μετρητών 

Σήμερα, η Επιτροπή κάλεσε επισήμως τη Λιθουανία να ευθυγραμμίσει το εθνικό της δίκαιο 
σύμφωνα με την οδηγία για τις ενεργειακές υπηρεσίες (2006/32/ΕΚ) όσον αφορά τη 
μέτρηση και την τιμολόγηση θερμότητας και θερμού ύδατος. ∆υνάμει της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν ότι στους τελικούς καταναλωτές ενέργειας 
προσφέρονται ατομικοί μετρητές σε ανταγωνιστικές τιμές, οι οποίοι απεικονίζουν με 
ακρίβεια την πραγματική κατανάλωση. Τα ατομικά συστήματα μέτρησης διαδραματίζουν 
καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της αποτελεσματικής χρήσης της ενέργειας, καθώς 
επιτρέπουν στους καταναλωτές ενέργειας να παρακολουθούν καλύτερα την ατομική 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αερίου, θέρμανσης/ψύξης και θερμού ύδατος. Τα 
ατομικά συστήματα μέτρησης απαιτούνται επίσης για την παροχή ατομικής τιμολόγησης με 
βάση την πραγματική κατανάλωση. Η οδηγία έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο 
έως τις 17 Μαΐου 2008. Το αίτημα της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης 
γνώμης στο πλαίσιο της ενωσιακής διαδικασίας παράβασης. Αν η Λιθουανία δεν 
συμμορφωθεί με τη νομική της υποχρέωση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να 
αποφασίσει την παραπομπή της στο ∆ικαστήριο της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες για 
την οδηγία για τις ενεργειακές υπηρεσίες: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/end-
use_en.htm 

(για περισσότερες πληροφορίες: S. Berger - Τηλ. +32 229 2792 - κινητό +32 460 792 792) 

 

• Περιβάλλον: η Επιτροπή καλεί τη Σουηδία να εφαρμόσει τους κανόνες της ΕΕ 
για τις βιομηχανικές εκπομπές  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παροτρύνει τη Σουηδία να υποβάλει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με 
τη μεταφορά στο εθνικό της δίκαιο της νομοθεσίας της ΕΕ για τις βιομηχανικές εκπομπές. Η 
νέα οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές αντικαθιστά και επικαιροποιεί παλαιότερους 
κανόνες, επιδιώκοντας την πρόληψη, τη μείωση και, στο μέτρο του δυνατού, την εξάλειψη 
της ρύπανσης που οφείλεται σε βιομηχανικές δραστηριότητες και όφειλε να έχει μεταφερθεί 
στο εθνικό δίκαιο μέχρι την 7η Ιανουαρίου 2013. Η Σουηδία δεν τήρησε την αρχική 
προθεσμία και, ως αποτέλεσμα, της απεστάλη προειδοποιητική επιστολή στις 21 Μαρτίου 
2013. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η οδηγία δεν έχει τεθεί πλήρως σε ισχύ, δεδομένου ότι 
ορισμένες διατάξεις, που αφορούν μεταξύ άλλων τους όρους αδειοδότησης και τις 
περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, δεν έχουν ακόμη καλυφθεί πλήρως από τη σουηδική 
νομοθεσία. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη. Αν η Σουηδία 
δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο ∆ικαστήριο της 
ΕΕ, το οποίο ενδέχεται να επιβάλει χρηματική ποινή. 

(για περισσότερες πληροφορίες: J. Hennon – τηλ. +32 229 53593 - κινητό +32 498 95 
3593) 

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/end-use_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/end-use_en.htm
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