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Δέσμη παραβάσεων Σεπτεμβρίου: οι πιο σημαντικές αποφάσεις

I. Επισκόπηση ανά κράτος μέλος
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AT 1 1 2
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CY 2 1 3
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DE 2 1 1 4
DK 1 1
EE 1 2 3
EL 3 1 4
ES 1 3 4
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Σύνολο 1 1 2 3 41 5 3 56

 
II. Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής



Στη μηνιαία δέσμη αποφάσεών της σχετικά με τις 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, που καλύπτουν πληθώρα τομέων και πεδίων
πολιτικής αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου προς όφελος των
πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι πιο σημαντικές αποφάσεις που έλαβε η Επιτροπή (μεταξύ των οποίων 13 αιτιολογημένες γνώμες και 3
παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) παρουσιάζονται κατωτέρω και ταξινομούνται ανά
τομέα πολιτικής. Η Επιτροπή περάτωσε επίσης 68 υποθέσεις, στις οποίες τα ζητήματα με τα οικεία κράτη
μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειάζεται η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Επιπλέον, στις 23 Σεπτεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε 40 αποφάσεις επί παραβάσει
ενάντια σε διάφορα κράτη μέλη για την παράλειψη να εφαρμόσουν πλήρως τη νομοθεσία που αφορά το
Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου. Για περισσότερες πληροφορίες, σας παραπέμπουμε στο πλήρες
Δελτίο Τύπου*.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία παράβασης, βλέπε MEMO/12/12. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των αποφάσεων που ελήφθησαν σήμερα,
συμβουλευθείτε το μητρώο αποφάσεων για τις παραβάσεις.

1. Δράση για το κλίμα
(Για περισσότερες πληροφορίες: Anna-Kaisa Itkonen - τηλ.: +32 229 56186),Nicole Bockstaller – τηλ.:
+32 229 52589

 

Συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη

Κλιματική αλλαγή: η Επιτροπή αποστέλλει συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη στην
ΑΥΣΤΡΙΑ για παράλειψη πλήρους μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της oδηγίας CCS της ΕΕ
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική αιτιολογική γνώμη στην Aυστρία για
την ατελή μεταφορά στο εθνικό δίκαιό της των ευρωπαϊκών κανόνων που σχετίζονται με τη δέσμευση
και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CCS).

Η οδηγία CCS (οδηγία 2009/31/EΚ) περιλαμβάνει μια υποχρέωση για τα κράτη μέλη να έχουν θέσει σε
ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση με
την οδηγία έως την 25η Ιουνίου 2011. Τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να απαγορεύσουν την
αποθήκευση CO2 στην επικράτειά τους και η Αυστρία επέλεξε να κάνει χρήση αυτής της επιλογής.
Ωστόσο, δεν έχει μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο όλες τις σχετικές με τη μη αποθήκευση διατάξεις της
οδηγίας [π.χ., τη διασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς δεσμευμένου διοξειδίου του άνθρακα (CO2)]. Η
Επιτροπή θεωρεί ότι είναι σημαντικό να μεταφέρουν όλα τα κράτη μέλη αυτές τις διατάξεις για να
κατοχυρωθεί η ασφάλεια ολόκληρης της διαδικασίας CCS σε όλη την ΕΕ. Η Επιτροπή έστειλε
αιτιολογημένη γνώμη στις αυστριακές αρχές στις 20 Noεμβρίου 2013 απευθύνοντας σ’ αυτές το αίτημα
να ευθυγραμμίσουν τη νομοθεσία τους με την οδηγία. Επειδή έλειπε ένα άρθρο από την αρχική λίστα
των διατάξεων τις οποίες όφειλε η Αυστρία να μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή αποστέλλει
συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη.

Η δέσμευση και η αποθήκευση άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς είναι μια τεχνική για την
παγίδευση διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπουν σημαντικές σημειακές πηγές όπως τα εργοστάσια
παραγωγής ενέργειας, συμπιέζοντάς το και μεταφέροντάς το σε κατάλληλους χώρους αποθήκευσης
στους οποίους εγχέονται στο έδαφος. Συνεπώς, συμβάλλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Ο
κύριος σκοπός της οδηγίας 2009/31/EΚ (επονομαζόμενης επίσης «οδηγία CCS») είναι να διασφαλιστεί
ότι η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιείται με ασφαλή και σωστό για το περιβάλλον τρόπο. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δέσμευση και την αποθήκευση άνθρακα σε γεωλογικούς
σχηματισμούς: http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ccs/index_en.htm.

 

2. Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη
(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand – τηλ.: +32 229 62253), Tove Ernst – τηλ.: +32 229
86764

Αιτιολογημένη γνώμη

Κοινωνική ασφάλιση: η Επιτροπή ζητά από τη ΓΑΛΛΙΑ να δώσει πρόσβαση στο τοπικό
ασφαλιστικό σύστημα ασθεvείας της περιφέρειας Alsace-Moselle στους δικαιούχους
συνταξιούχους που κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τη Γαλλία να διασφαλίσει ότι οι συνταξιούχοι που εργάστηκαν και
πλήρωσαν εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της περιφέρειας Alsace-Moselle της Γαλλίας

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5699_el.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/12&amp;format=HTML&amp;aged=1&amp;language=EN&amp;guiLanguage=en%20%20%20MEMO/13/907
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009L0031
http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ccs/index_en.htm


μπορούν να ενταχθούν στο τοπικό σύστημα ασφάλισης ασθενείας, ανεξάρτητα από το αν κατοικούν σε
άλλο κράτος μέλος. Η Γαλλία, αρνούμενη την πρόσβαση στο εν λόγω σύστημα για συνταξιούχους που
ζουν σε άλλα κράτη μέλη, παραβαίνει τις υποχρεώσεις που υπέχει σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ,
ιδίως το άρθρο 45 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, όπως εφαρμόζεται με τον κανονισμό (EΚ)
αριθ. 883/2004 σχετικά με τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Το αίτημα λαμβάνει
τη μορφή «αιτιολογημένης γνώμης» βάσει των διαδικασιών επί παραβάσει της ΕΕ. Η Γαλλία έχει πλέον
δύο μήνες στη διάθεσή της για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε με σκοπό την πλήρη
εφαρμογή των Συνθηκών της ΕΕ· διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή της
Γαλλίας στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

3. Ενέργεια
(Για περισσότερες πληροφορίες: Anna-Kaisa Itkonen - τηλ.: +32 229 56186), Nicole Bockstaller – τηλ.:
+32 229 52589

 

Αιτιολογημένη γνώμη

Ενεργειακή απόδοση: η Επιτροπή ζητά από την EΣΘΟΝΙΑ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να μεταφέρουν
πλήρως στο εθνικό δίκαιο την οδηγία της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τη Σλοβενία και την Εσθονία να διασφαλίσουν την πλήρη
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση (οδηγία 2012/27/ΕΕ). Στο πλαίσιο
της εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να επιτύχουν εξοικονόμηση ενέργειας από την 1η
Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Αυτό πρέπει να το πράξουν με τη θέσπιση καθεστώτων
επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης και/ή άλλων στοχευμένων μέτρων πολιτικής για να
διασφαλιστεί η επίτευξη βελτιώσεων στην ενεργειακή απόδοση των νοικοκυριών, της βιομηχανίας και
του τομέα μεταφορών. Η οδηγία έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 5 Ιουνίου 2014.
Σήμερα η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στη Σλοβενία και την Εσθονία, ζητώντας από αυτές
την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

Το 2014, η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει για τη μη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση ενάντια σε 27 κράτη μέλη της ΕΕ (όλα εκτός της Mάλτας). Μέχρι
τώρα, η Επιτροπή εξέδωσε 8 αιτιολογημένες γνώμες για κράτη μέλη στα οποία δεν έχει επιτευχθεί ακόμη
η πλήρη μεταφορά (Aυστρία, Πορτογαλία, Βουλγαρία, Κροατία, Ιρλανδία, Ρουμανία, Γερμανία και
Λετονία) και αποφάσισε να παραπέμψει δύο κράτη μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ (Ουγγαρία τον Μάρτιο
του 2015 και Ελλάδα τον Ιούνιο του 2015). Η Επιτροπή εξακολουθεί να παρακολουθεί την υλοποίηση
της οδηγίας και θα εξετάζει τυχόν ανεπάρκειες στο μέλλον. Η Σλοβενία και η Εσθονία έχουν στη διάθεσή
τους δύο μήνες για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Μετά από το διάστημα αυτό, η Επιτροπή
μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει αυτά τα κράτη μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ και να ζητήσει
οικονομικές κυρώσεις αν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη εκπληρώσει
πλήρως τις υποχρεώσεις τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή απόδοση:
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency.

 

4. Περιβάλλον
(Για περισσότερες πληροφορίες: Enrico Brivio – τηλ.: +32 229 56172), Iris Petsa – τηλ.: +32 229
93321)

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Επιτροπή παραπέμπει τη ΜΑΛΤΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της παγίδευσης σπίνων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει τη Μάλτα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της
απόφασής της να επιτρέψει την παγίδευση σπίνων στην επικράτειά της από το 2014 και μετά.

Η υπόθεση αφορά την απόφαση της Μάλτας να επιτρέψει τη σύλληψη ζωντανών πτηνών (π.χ.
παγίδευση) για εφτά είδη άγριου σπίνου από το 2014 και μετά. Στην ΕΕ, γενικά απαγορεύεται η
σύλληψη και η κράτηση ειδών πτηνών όπως οι σπίνοι. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να
παρεκκλίνουν από την αυστηρή απαίτηση προστασίας εάν δεν υπάρχει άλλη ικανοποιητική λύση, και αν
η παρέκκλιση χρησιμοποιείται με σύνεση, σε μικρούς αριθμούς και με αυστηρή επίβλεψη. Δεδομένου ότι
σε αυτήν την περίπτωση δεν πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις, η Επιτροπή απέστειλε
προειδοποιητική επιστολή τον Οκτώβριο του 2014, ζητώντας από τη Μάλτα να μην επιτρέψει την
παγίδευση σπίνων. Παρά αυτή την προειδοποίηση, η Μάλτα συνέχισε όπως είχε προβλεφθεί με την

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:c10521
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1399375464230&amp;uri=CELEX:32012L0027
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency


έναρξη της περιόδου παγίδευσης σπίνων το 2014. Εις απάντηση, η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη
γνώμη στη Μάλτα τον Μάιο του 2015, προτρέποντάς την να παύσει αυτή την πρακτική. Η Μάλτα
απάντησε, αμφισβητώντας την ανάλυση της Επιτροπής. Επειδή η Μάλτα δεν δεσμεύεται να παύσει την
παγίδευση των σπίνων, η Επιτροπή αποφάσισε, συνεπώς, να παραπέμψει τη Μάλτα στο Δικαστήριο της
ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, σας παραπέμπουμε στο πλήρες Δελτίο Τύπου.

 
Αιτιολογημένες γνώμες

Η Επιτροπή ζητά από την ΙΣΠΑΝΙΑ να συμμορφωθεί με την οδηγία για την εκτίμηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παροτρύνει την Ισπανία να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ για να
διασφαλιστεί ότι οι αρχές αξιολογούν τις επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον η περιφερειακή οδός SE-
35 στη Σεβίλλη. Σύμφωνα με την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
(EΠΕ)(οδηγία 2011/92/EΕ), τα έργα που ενδεχομένως έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον
πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση αυτών των επιπτώσεων πριν από την έγκριση. Επειδή οι ισπανικές
αρχές έχουν ήδη εγκρίνει έργα σε διάφορα τμήματα της αστικής περιφερειακής οδού, χωρίς να έχουν
πραγματοποιήσει ολοκληρωμένη διαδικασία για την ΕΠΕ, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη,
προτρέποντας την Ισπανία να επανορθώσει αυτή την παράβαση του δικαίου της ΕΕ. Αν η Ισπανία δεν
συμμορφωθεί εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 
Η Επιτροπή ζητά από τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να λάβει μέτρα ενάντια στην ανεπαρκή διαχείριση των
χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτρέπει τη Ρουμανία να λάβει μέτρα ενάντια στην ανεπαρκή διαχείριση
απορριμμάτων. Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί απορριμμάτων της ΕΕ (οδηγία 2008/98/EΚ), κάθε χώρος
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων που δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στα συμφωνημένα πρότυπα έπρεπε
να κλείσει και να αποκατασταθεί έως τη 16η Ιουλίου 2009. Μολονότι σημειώθηκε κάποια πρόοδος από
τη χώρα, η Ρουμανία εξακολουθεί να πρέπει να κλείσει και να αποκαταστήσει 109 παράνομους χώρους
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (65 αστικούς, 27 βιομηχανικούς χώρους υγειονομικής ταφής
επικίνδυνων απορριμμάτων και 17 βιομηχανικούς χώρους υγειονομικής ταφής για μη επικίνδυνα
απορρίμματα). Μολονότι η Ρουμανία ισχυρίζεται ότι αυτοί οι χώροι υγειονομικής ταφής δεν λειτουργούν
πλέον, εξακολουθούν να αποτελούν κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Τα
διαθέσιμα κονδύλια της ΕΕ μπορούν να αποτελέσουν βασικό εργαλείο για την επίλυση του προβλήματος.
Ως εκ τούτου, αποστάλθηκε αιτιολογημένη γνώμη και, εάν η Ρουμανία δεν λάβει μέτρα εντός δύο
μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

5. Μετανάστευση και εσωτερικές υποθέσεις
(Για περισσότερες πληροφορίες: Natasha Bertaud – τηλ.: +32 229 67456), Milica Petrovic – τηλ.: +32
229 63020

 

Αιτιολογημένη γνώμη

Η Επιτροπή προτρέπει την ΙΡΛΑΝΔΙΑ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για την εφαρμογή
βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων στην άδεια παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών
Με την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ιρλανδία να
διασφαλίσει ότι συμπεριλαμβάνονται βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία (εικόνα προσώπου και δύο
δακτυλικά αποτυπώματα) στην άδεια παραμονής που εκδίδεται για υπηκόους τρίτων χωρών όπως
θεσπίζεται στον κανονισμό (EΚ) 1030/2002ώστε να υπάρχει ενιαία μορφή αδειών παραμονής για
υπηκόους τρίτων χωρών. Περισσότερα από τρία έτη από την προθεσμία της 20ής Μαΐου 2012, η
Ιρλανδία δεν έχει ακόμη υλοποιήσει την υποχρέωση αυτή σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ. Η εναρμόνιση
των χαρακτηριστικών ασφάλειας και η ενσωμάτωση των βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων είναι
ένα σημαντικό βήμα προόδου προς περισσότερο ασφαλή έγγραφα και καλύτερη προστασία κατά της
δόλιας χρήσης. Η Επιτροπή, συνεπώς, ζητά από τις ιρλανδικές αρχές να χρησιμοποιούν τα βιομετρικά
αναγνωριστικά στοιχεία στην άδεια παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών. Οι ιρλανδικές αρχές έχουν στη
διάθεσή τους δύο μήνες για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, ώστε να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις
της Επιτροπής. Αν δεν πράξουν, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Ιρλανδία στο
Δικαστήριο της ΕΕ.

 

6. Κινητικότητα και μεταφορές
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(Για περισσότερες πληροφορίες: Jakub Adamowicz – τηλ.: +32 229 50595), Alexis Perier - τηλ.: +32
229 69143)

 

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ασφάλεια λιμένων: η Επιτροπή παραπέμπει τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ για θέματα
που αφορούν την ασφάλεια των λιμένων της
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Γερμανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την παράλειψη να εφαρμόσει πλήρως την οδηγία 2005/65/EΚ σχετικά με τη βελτίωση της ασφάλειας
των λιμένων στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Οι γερμανικές αρχές ενεργοποίησαν σχέδιο δράσης προκειμένου να εφαρμοστούν πλήρως οι
υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εν λόγω οδηγία στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.
Ωστόσο, μέχρι τώρα, το σχέδιο τροποποίησης της νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια των λιμένων δεν
έχει ακόμη ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Η προθεσμία για την εφαρμογή της οδηγίας ήταν η 15η Ιουνίου 2007. Η Επιτροπή προέτρεψε ήδη τη
Γερμανία να εκπληρώσει δεόντως τις υποχρεώσεις της όσον αφορά τις αξιολογήσεις και τα σχέδια για
την ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία με αιτιολογημένη γνώμη
τον Σεπτέμβριο του 2014. Επειδή δεν έχει επιτευχθεί αποτέλεσμα, η Επιτροπή παραπέμπει πλέον την
υπόθεση αυτή στο Δικαστήριο της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, σας παραπέμπουμε στο πλήρες
Δελτίο Τύπου.

 

Ασφάλεια των σιδηροδρόμων: η Επιτροπή παραπέμπει τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει να παραπέμψει τη Λιθουανία στο Δικαστήριο της ΕΕ για την
παράλειψη να εκπληρώσει και να μεταφέρει σωστά στο εθνικό δίκαιο τους ευρωπαϊκούς κανόνες σχετικά
με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

Η οδηγία 2004/49/EΚ απαιτεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν αρχή ασφάλειας, να δημιουργήσουν
ανεξάρτητο φορέα διερεύνησης ατυχημάτων και συμβάντων, και να καθορίσουν κοινές αρχές
διαχείρισης, ρύθμισης και εποπτείας της ασφάλειας των σιδηροδρόμων. Η Λιθουανία παρέλειψε να
μεταφέρει σωστά την οδηγία στο εθνικό επίπεδο, ειδικότερα παρέλειψε να διασφαλίσει την ανεξαρτησία
του φορέα διερεύνησης. Με τον τρόπο αυτό, η Λιθουανία παρεμποδίζει τη διαφάνεια της διερεύνησης
σοβαρών ατυχημάτων και συμβάντων. Για περισσότερες πληροφορίες, σας παραπέμπουμε στο πλήρες
Δελτίο Τύπου.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Μεταφορές: η Επιτροπή ζητά από την ΚΥΠΡΟ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να μεταφέρουν στο εθνικό
δίκαιο κανόνες ελέγχου από το κράτος λιμένα
Η Επιτροπή ζήτησε από την Κύπρο και τη Ρουμανία να κοινοποιήσουν τα εθνικά μέτρα που έλαβαν για
να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας 2013/38/EΕ σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από
το κράτος λιμένα. Ο κύριος στόχος της οδηγίας είναι να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη ελέγχουν την
εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας του 2006 (MLC 2006) ως μέρος των
ελέγχων των αλλοδαπών σκαφών από το κράτος λιμένα. Ως αποτέλεσμα, όταν πραγματοποιούνται
επιθεωρήσεις στο πλαίσιο των ελέγχων από το κράτος λιμένα, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη, μεταξύ άλλων πτυχών, τις διαδικασίες όσον αφορά τον χειρισμό των καταγγελιών που
υποβάλλονται στον λιμένα σχετικά με τα θέματα που πραγματεύεται η MLC 2006. Η εν λόγω οδηγία
έπρεπε να είχε εφαρμοστεί έως τις 21 Νοεμβρίου 2014. Παρά τις προειδοποιητικές επιστολές που
απεστάλησαν στην Κύπρο και στη Ρουμανία τον Ιανουάριο του 2015, αυτές οι δύο χώρες είτε δεν
κοινοποίησαν ακόμη στην Επιτροπή όλα τα εθνικά μέτρα που ελήφθησαν, είτε δεν εξέδωσαν νομοθεσία
για να συμμορφωθούν με την οδηγία. Το αίτημα διαβιβάστηκε υπό τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Η
Κύπρος και η Ρουμανία έχουν δύο μήνες στη διάθεσή τους για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα
μέτρα που έλαβαν για την εφαρμογή της οδηγίας· διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την
παραπομπή της Κύπρου και της Ρουμανίας στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Μεταφορές: η Επιτροπή ζητά από τη Δανία να συμμορφωθεί με τους κανόνες για τις
ενδομεταφορές στις οδικές μεταφορές
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τη Δανία να ευθυγραμμίσει τους εθνικούς της κανόνες με τον
κανονισμό (EΚ) αριθ. 1072/2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών
εμπορευματικών μεταφορών. Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, κάθε εθνική δραστηριότητα μεταφοράς που
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πραγματοποιείται από μη εγκατεστημένο μεταφορέα (ενδομεταφορές) μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα
σημεία φόρτωσης «και» εκφόρτωσης. Ωστόσο, σύμφωνα με το δίκαιο της Δανίας, κάθε δραστηριότητα
ενδομεταφορών μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα σημεία φόρτωσης «ή» εκφόρτωσης αλλά όχι και τα
δύο. Κατά την άποψη της Επιτροπής, αυτός ο περιορισμός δεν δικαιολογείται. Επιπλέον, οι δανικές
αρχές επιβάλλουν πρόστιμα ύψους έως 35 000 DKK (4 691 ευρώ) για παράνομες ενδομεταφορές. Η
Επιτροπή κρίνει ότι αυτό το ύψος των προστίμων είναι δυσανάλογο με τις εν λόγω παραβάσεις. Το
αίτημα εστάλη με τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει της ΕΕ. Η
Δανία έχει προθεσμία 2 μηνών για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε προκειμένου να
εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωσή της με τη νομοθεσία της ΕΕ· διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να
αποφασίσει την παραπομπή της Δανίας στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

7. Φορολογία και τελωνειακή ένωση
(Για περισσότερες πληροφορίες: Vanessa Mock – τηλ.: +32 229 56194), Patrick Mc Cullough – τηλ.:
+32 229 87183)

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Φορολογία: η Επιτροπή ζητά από τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να τροποποιήσει τη νομοθεσία της σχετικά με
τον ΦΠΑ για τους ταξιδιωτικούς πράκτορες
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει επίσημα από τη Γερμανία να τροποποιήσει τη νομοθεσία της για τον
ΦΠΑ όσον αφορά την εφαρμογή ειδικού καθεστώτος για ταξιδιωτικούς πράκτορες. 

Το καθεστώς επιτρέπει στους ταξιδιωτικούς πράκτορες να καθορίσουν το επονομαζόμενο «περιθώριο
τιμής» (διαφορά μεταξύ του πραγματικού κόστους για τον πράκτορα και του συνολικού ποσού, εκτός
ΦΠΑ, που πρέπει να πληρωθεί από τον ταξιδιώτη) ως φορολογήσιμο ποσό για τον ΦΠΑ. Σύμφωνα με
την ισχύουσα γερμανική νομοθεσία για τον ΦΠΑ, αυτό το καθεστώς περιθωρίου μπορεί να εφαρμοστεί
μόνο σε ταξιδιωτικές υπηρεσίες που παρέχονται σε ιδιώτες τελικούς χρήστες. Επίσης, επιτρέπει στους
ταξιδιωτικούς πράκτορες να καθορίσουν ένα ενιαίο περιθώριο κέρδους για τις παροχές όλων των
ταξιδιωτικών πακέτων που πωλήθηκαν στη διάρκεια της φορολογικής περιόδου.

Μετά την έκδοση απόφασης ενάντια στην Ισπανία σχετικά με την εφαρμογή του ίδιου καθεστώτος τον
Σεπτέμβριο του 2013, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ότι αυτό το ειδικό καθεστώς
δεν εφαρμόζεται μόνον σε ιδιώτες ταξιδιώτες αλλά και σε όλους τους καταναλωτές καθώς και σε
επιχειρήσεις. Εξάλλου, ο ταξιδιωτικός πράκτορας θα πρέπει να υπολογίζει το περιθώριο ανά ταξιδιωτική
υπηρεσία, και δεν επιτρέπεται να υπολογίζει συνολικά τα περιθώρια ΦΠΑ ανά περίοδο φορολογικής
δήλωσης.

Το αίτημα της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Σε περίπτωση έλλειψης
ικανοποιητικής απάντησης εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει τη Γερμανία στο
Δικαστήριο της ΕΕ.

 

Φορολογία: η Επιτροπή ζητά από την ΕΛΛΑΔΑ να τροποποιήσει τη νομοθεσία της για την
παροχή μειωμένων συντελεστών ειδικών φόρων κατανάλωσης για το «τσίπουρο» και την
«τσικουδιά»
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επίσημα από την Ελλάδα να τροποποιήσει το καθεστώς της φόρου
κατανάλωσης για δύο συγκεκριμένα αλκοολούχα ποτά, το «τσίπουρο» και την «τσικουδιά».

Σήμερα, η Ελλάδα εφαρμόζει 50 τοις εκατό του κανονικού συντελεστή φόρου κατανάλωσης που
εφαρμόζεται στην αιθυλική αλκοόλη και έναν υπερβολικά μειωμένο συντελεστή στο «τσίπουρο» και
στην «τσικουδιά» (περίπου 6% του κανονικού συντελεστή φόρου κατανάλωσης) όταν αυτά
παρασκευάζονται χύμα από τους αποκαλούμενους «διήμερους» αποστάκτες (οινοπαραγωγοί ή
παραγωγοί άλλων γεωργικών προϊόντων).

Οι κανόνες της ΕΕ προβλέπουν ότι ο ίδιος συντελεστής φόρου κατανάλωσης θα πρέπει να εφαρμόζεται
σε όλα τα προϊόντα που παρασκευάζονται από αιθυλική αλκοόλη. Εξαιρέσεις ή παρεκκλίσεις
προβλέπονται ρητώς από τη νομοθεσία της ΕΕ και πρέπει να ερμηνεύονται αυστηρά. Η Ελλάδα δεν έχει
κάποια παρέκκλιση για το «τσίπουρο» ή την «τσικουδιά». Η Επιτροπή πιστεύει ότι και τα δύο καθεστώτα
αποτελούν παράβαση της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ για τον φόρο κατανάλωσης και επίσης ευνοούν
ένα αλκοολούχο ποτό εγχώριας παραγωγής έναντι των αλκοολούχων ποτών που παράγονται σε άλλα
κράτη μέλη. Αυτό αποτελεί παράβαση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τη ελεύθερη κυκλοφορία των
αγαθών.

Το αίτημα της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Σε περίπτωση έλλειψης
ικανοποιητικής απάντησης εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την Ελλάδα στο
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Δικαστήριο της ΕΕ.

Το «τσίπουρο» και η «τσικουδιά» είναι παραδοσιακά αλκοολούχα ποτά τα οποία παράγονται στη βόρεια
Ελλάδα και στην Κρήτη. Και τα δύο ποτά έχουν προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη.

 

Φορολογία: η Επιτροπή ζητά από τη Γαλλία να εφαρμόσει τους ίδιους διαδικαστικούς κανόνες
στους Γάλλους και τους Ευρωπαίους επενδυτές
Η Επιτροπή ζητά από τη Γαλλία να συμμορφωθεί με τους διαδικαστικούς κανόνες όταν επιστρέφει σε
κατοίκους της αλλοδαπής την αχρεωστήτως εισπραχθείσα παρακράτηση φόρου στην πηγή που
επιβάλλεται στα μερίσματα.

Οι ισχύουσες φορολογικές διατάξεις απαιτούν ότι οι φορολογούμενοι κάτοικοι της αλλοδαπής - που
έχουν επενδύσει σε εταιρείες εγκατεστημένες στη Γαλλία - πρέπει να προσκομίζουν απόδειξη της
καταβολής που πραγματοποιήθηκε από τον γαλλικό οργανισμό πληρωμής αυτής της παρακράτησης στα
μερίσματα που εισπράχθηκαν όταν ζητούν την επιστροφή του μη οφειλόμενου ποσού. Σε περίπτωση
ένστασης, οι κάτοικοι της αλλοδαπής έχουν λιγότερο χρόνο για να υποβάλουν την αίτησή τους, αφού το
σημείο έναρξης της σχετικής προθεσμίας είναι η στιγμή της παρακράτησης κατά την διανομή των
μερισμάτων, ενώ για τους φορολογουμένους που κατοικούν στη Γαλλία είναι η στιγμή παραλαβής του
εκκαθαριστικού σημειώματος.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτές οι διατάξεις οδηγούν σε διαδικασίες δυσανάλογες και αντίθετες προς τις
αρχές της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας στις οποίες βασίζεται η δικαιοδοσία του Δικαστηρίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα της επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων (C-310/09, Accor
SA). Πράγματι, σύμφωνα με το Δικαστήριο, οι διαδικαστικές διατάξεις ενός κράτους μέλους δεν πρέπει
να καθιστούν αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη την επιστροφή φόρων που καταβλήθηκαν κατά παράβαση
του ευρωπαϊκού δικαίου.

Οι γαλλικές αρχές καλούνται να τροποποιήσουν τους εν λόγω κανόνες.

Το αίτημα απευθύνεται με τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης και οι γαλλικές αρχές έχουν στη διάθεσή
τους δύο μήνες για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβαν για να εφαρμόσουν σωστά
τις ευρωπαϊκές αρχές. Διαφορετικά, η Επιτροπή θα μπορούσε να αποφασίσει να παραπέμψει τη Γαλλία
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Alexander WINTERSTEIN (+32 2 299 32 65)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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