
 
Δέσμη παραβάσεων Δεκεμβρίου: κυριότερες αποφάσεις
 
Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2015 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί νομική
διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει
του δικαίου της ΕΕ. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν πολλούς τομείς και πεδία πολιτικής της ΕΕ
(βλ. παράρτημα), αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ προς
όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Κατωτέρω παρουσιάζονται και ταξινομούνται ανά τομέα πολιτικής οι κυριότερες αποφάσεις που
ελήφθησαν από την Επιτροπή (εκ των οποίων 4 προειδοποιητικές επιστολές, 34 αιτιολογημένες γνώμες
και 9 παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Επίσης, η Επιτροπή περατώνει 83
υποθέσεις στις οποίες τα ζητήματα με τα αντίστοιχα κράτη μέλη έχουν επιλυθεί, χωρίς η Επιτροπή να
χρειάζεται να συνεχίσει τη διαδικασία περαιτέρω.

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

1. Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Rosario - τηλ..: +32 229 56185, Clémence Robin – τηλ.: +32
229 52509)

Αιτιολογημένη γνώμη

Γεωργία: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να εξασφαλίσει την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ
σχετικά με την επισήμανση του μελιού
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Κύπρο να θεσπίσει και να ανακοινώσει τα μέτρα μεταφοράς στην
εθνική νομοθεσία της οδηγίας 2014/63/ΕΕ για το μέλι. Οι κύριοι σκοποί της οδηγίας είναι να
εξασφαλίζεται ότι η γύρη, η οποία αποτελεί φυσικό χαρακτηριστικό στοιχείο της σύνθεσης του μελιού,
δεν πρέπει να θεωρείται ως ένα από τα συστατικά του και να αποσαφηνιστούν οι απαιτήσεις
επισήμανσης για τις περιπτώσεις στις οποίες το μέλι προέρχεται από περισσότερα από ένα κράτη μέλη ή
τρίτη χώρα. Η οδηγία έπρεπε να είχε εφαρμοστεί έως τις 24 Ιουνίου 2015. Σύμφωνα με τις πληροφορίες
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που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, παρά την προειδοποιητική επιστολή που απεστάλη στην Κύπρο
στις 22 Ιουλίου 2015, η Κύπρος δεν κοινοποίησε στην Επιτροπή τα εθνικά μέτρα ούτε έχει εκδώσει
ακόμη νομοθεσία για να συμμορφωθεί με την οδηγία. Το αίτημα διαβιβάστηκε υπό τη μορφή
αιτιολογημένης γνώμης. Η Κύπρος έχει προθεσμία δύο μηνών για να ανακοινώσει στην Επιτροπή τα
μέτρα που έλαβε για την εφαρμογή της οδηγίας· διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να την
παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

2. Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη
(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand - τηλ.: +32 229 62253, Justyna Milanowska – τηλ.:
+32 229 94246)

Αιτιολογημένες γνώμες

Υγεία και ασφάλεια: η Επιτροπή καλεί την ΙΡΛΑΝΔΙΑ, την ΙΤΑΛΙΑ και το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ να
μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία CLP
Η Επιτροπή κάλεσε σήμερα την Ιρλανδία, την Ιταλία και το Λουξεμβούργο να μεταφέρουν την
οδηγία για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία (CLP) των ουσιών και των μειγμάτων
(οδηγία 2014/27/ΕΕ) στην εθνική τους νομοθεσία. Ο κανονισμός CLP είναι κανονισμός της ΕΕ ο οποίος
άρχισε να ισχύει στις 20 Ιανουαρίου 2009 και εναρμονίζει το ενωσιακό σύστημα για την ταξινόμηση, την
επισήμανση και τη συσκευασία των χημικών ουσιών και των μειγμάτων με το παγκόσμιο εναρμονισμένο
σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των Ηνωμένων Εθνών (GHS) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1272/2008. Οι αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών
για να συμμορφωθούν με αυτή την οδηγία έπρεπε να αρχίσουν να ισχύουν το αργότερο την 1η Ιουνίου
2015 και έπρεπε, επίσης, να ενημερωθεί αμέσως η Επιτροπή. Στις 22 Ιουλίου 2015 η Επιτροπή
απέστειλε προειδοποιητική επιστολή σε τρία κράτη μέλη τα οποία δεν ανακοίνωσαν τα μέτρα αυτά. Τα
κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν σε προειδοποιητική επιστολή. Επειδή
εντωμεταξύ τα εν λόγω κράτη μέλη δεν το έπραξαν, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν
έχουν ακόμη λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα όσον αφορά την οδηγία CLP. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ιρλανδία, την Ιταλία και το
Λουξεμβούργο. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν τώρα στη διάθεσή τους δύο μήνες για να συμμορφωθούν με
τις υποχρεώσεις τους. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την
Ιρλανδία, την Ιταλία και το Λουξεμβούργο στο Δικαστήριο της ΕΕ.

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

Αιτιολογημένη γνώμη

Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να συμμορφωθεί με την οδηγία για την ενεργειακή
απόδοση των κτιρίων
Με την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Πορτογαλία να
μεταφέρει με ορθό τρόπο όλες τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
(οδηγία 2010/31/ΕΕ) στην εθνική της νομοθεσία. Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, τα κράτη μέλη πρέπει
να καθορίσουν και να εφαρμόσουν ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση για τα
νέα και τα υφιστάμενα κτίρια, να διασφαλίσουν την πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων
και να απαιτήσουν την τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Επιπλέον,
σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλα τα νέα κτίρια είναι «σχεδόν
μηδενικής κατανάλωσης» από το 2021 και μετά (2019 - για τα δημόσια κτίρια). Από μια λεπτομερή
εξέταση της εθνικής νομοθεσίας για τη μεταφορά της οδηγίας προέκυψε ότι, πρώτον, ορισμένες από τις
απαιτήσεις της δεν εφαρμόζονται στην περιφέρεια των Αζορών (Πορτογαλία). Δεύτερον, η ίδια η εθνική
νομοθεσία περιελάμβανε εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, οι οποίες δεν
προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία. Τρίτον, η Πορτογαλία αποφάσισε να θεσπίσει εναλλακτικά μέτρα για
την τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, αλλά δεν προσκόμισε τα
απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ίδια ποσότητα εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να
επιτευχθεί με τα εναλλακτικά μέτρα, όπως απαιτείται από την οδηγία. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή
απηύθυνε σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στην Πορτογαλία, ζητώντας να διασφαλιστεί πλήρως ότι όλες οι
απαιτήσεις της οδηγίας για τα κτίρια έχουν μεταφερθεί ορθά στο εθνικό της δίκαιο. Η Πορτογαλία έχει
στη διάθεσή της δύο μήνες για να ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έλαβε για να
διορθώσει αυτή την κατάσταση· μετά την πάροδο αυτών των δύο μηνών η Επιτροπή μπορεί να
αποφασίσει να παραπέμψει την Πορτογαλία στο Δικαστήριο της ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της ΓΔ
Ενέργειας.

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

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαχείριση αποβλήτων: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΕΛΛΑΔΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ σχετικά
με παράνομους χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ για ανεπαρκή διαχείριση
αποβλήτων στο νησί της Κέρκυρας (Ελλάδα). Οι ανησυχίες της Επιτροπής αφορούν τον χώρο
υγειονομικής ταφής στο Τεμπλόνι που λειτουργεί κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα
απόβλητα και την υγειονομική ταφή(οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου), τουλάχιστον από το 2007, και αποτελεί σοβαρό
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Σε μια προσπάθεια να παροτρύνει την Ελλάδα ώστε
να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία του χώρου υγειονομικής
ταφής στο Τεμπλόνι, η Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ. Διάφορες επί τόπου
επιθεωρήσεις που διενήργησαν οι εθνικές αρχές αποκάλυψαν ότι η λειτουργία του χώρου υγειονομικής
ταφής στο Τεμπλόνι είναι πολύ ανεπαρκής και παραβαίνει τη νομοθεσία της ΕΕ. Οι ελλείψεις
περιλαμβάνουν την ακατάλληλη διαχείριση του βιοαερίου, τη μη επεξεργασία των υγρών αποστράγγισης
του χώρου υγειονομικής ταφής (προϊόντα έκπλυσης) και την παρουσία αποβλήτων τα οποία δεν
επιτρέπεται να υφίστανται επεξεργασία στον συγκεκριμένο χώρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε τις
ανησυχίες της με προειδοποιητική επιστολή τον Μάρτιο του 2011 και με αιτιολογημένη γνώμη τον
Ιανουάριο του 2012. Παρά το γεγονός ότι οι ελληνικές αρχές αναγνώρισαν το πρόβλημα και
προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν, δεν έχουν ακόμη ληφθεί τα αναγκαία μέτρα και ο χώρος
υγειονομικής ταφής εξακολουθεί να λειτουργεί κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα
και να συνιστά σοβαρή απειλή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο
τύπου.

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΠΟΛΩΝΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ σχετικά με
την κακή ποιότητα του αέρα
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Πολωνία στο Δικαστήριο της ΕΕ εξαιτίας
των παρατεταμένα υψηλών επιπέδων σωματιδίων σκόνης που αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για τη
δημόσια υγεία. Στην Πολωνία σημειώνονται συνεχώς υπερβάσεις των ημερήσιων οριακών τιμών για τα
αερομεταφερόμενα (αιωρούμενα) σωματίδια (ΑΣ 10) στις 35 από τις 46 ζώνες ποιότητας του αέρα
τουλάχιστον κατά τα τελευταία πέντε έτη, συμπεριλαμβανομένου του 2014. Επιπλέον, υπάρχει επίσης
συνεχής υπέρβαση των ετήσιων οριακών τιμών σε εννέα ζώνες. Η ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια
ΑΣ 10 στην Πολωνία οφείλεται κυρίως στις εκπομπές αιθάλης από την οικιακή θέρμανση (εκπομπές από
πηγές με ύψος κάτω των 40m). Τα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα για
να περιοριστεί αυτή η συνεχιζόμενη μη συμμόρφωση κρίθηκαν ανεπαρκή από την Επιτροπή. Η σημερινή
απόφαση αποτελεί συνέχεια της συμπληρωματικής αιτιολογημένης γνώμης που εστάλη στην Πολωνία
τον Φεβρουάριο του 2015. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο τύπου.

Αιτιολογημένες γνώμες

Ξυλεία: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να εφαρμόσει τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία και
τον κανονισμό FLEGT
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ισπανία να εντείνει τις προσπάθειές της ώστε να συμμορφωθεί με τη
νομοθεσία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της εμπορίας ξυλείας που αποτελεί προϊόν λαθραίας
υλοτόμησης. Ο κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία (EUTR, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010), που άρχισε
να ισχύει στις 3 Μαρτίου 2013, απαγορεύει την εμπορία παράνομα υλοτομημένης ξυλείας στην
ευρωπαϊκή αγορά ενώ ο κανονισμός για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το
εμπόριο [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου], που εφαρμόζεται από το 2005, θεσπίζει
ένα σύστημα αδειών για την επαλήθευση της νομιμότητας των εισαγωγών ξυλείας στην ΕΕ από χώρες
που έχουν συμφωνίες εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο του καθεστώτος. Η Επιτροπή εξέφρασε πρώτα τις
ανησυχίες της σχετικά με την εφαρμογή και των δύο κανονισμών σε προειδοποιητική επιστολή προς την
Ισπανία κατά τη διάρκεια του Ιουνίου 2015. Μολονότι η Ισπανία ανέφερε σημαντική πρόοδο,
εξακολουθούν να χρειάζονται μέτρα για να καλυφθούν τα κενά συμμόρφωσης. Ειδικότερα, η Ισπανία
πρέπει ακόμη να ορίσει αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των δύο κανονισμών. Για τον λόγο αυτό, η
Επιτροπή προβαίνει στην αποστολή αιτιολογημένης γνώμης. Αν η Ισπανία δεν λάβει μέτρα εντός δύο
μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, την ΚΥΠΡΟ και την ΕΛΛΑΔΑ να εφαρμόσουν τους κανόνες της
ΕΕ σχετικά με την πρόληψη των βιομηχανικών ατυχημάτων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί το Βέλγιο, την Κύπρο και την Ελλάδα να διαβιβάσουν πληροφορίες
σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της οδηγίας Seveso III (οδηγία 2012/18/ΕΕ) στο εσωτερικό τους
δίκαιο, μια υποχρέωση που έπρεπε να εκπληρωθεί έως τις 31 Μαΐου 2015. Η οδηγία, καθώς και οι
προηγούμενες οδηγίες (οδηγίες Seveso I και II), αποσκοπούν στην πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων
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σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και στον περιορισμό των συνεπειών τους για τους πολίτες και το
περιβάλλον. Αυτή η νέα οδηγία, η οποία άρχισε να ισχύει την 1η Ιουνίου 2015, λαμβάνει υπόψη
ορισμένες αλλαγές στη νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ταξινόμησης των χημικών ουσιών,
και την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών για πρόσβαση σε πληροφορίες και στη δικαιοσύνη.
Επειδή το Βέλγιο, η Κύπρος και η Ελλάδα αθέτησαν την αρχική προθεσμία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στο Βέλγιο, την Κύπρο και την Ελλάδα στις 22 Ιουλίου 2015. Η
Επιτροπή απευθύνει τώρα αιτιολογημένες γνώμες και, εάν τα εν λόγω κράτη μέλη δεν αντιδράσουν
εντός δύο μηνών, οι υποθέσεις αυτές ενδέχεται να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της ΕΕ.

5. Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ένωση κεφαλαιαγορών
(Για περισσότερες πληροφορίες: Vanessa Mock – τηλ.: +32 229 56194)

Αιτιολογημένες γνώμες

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να εφαρμόσει τους κανόνες της
ΕΕ στον τομέα των ασφαλίσεων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Κύπρο να μεταφέρειτην οδηγία «Φερεγγυότητα ΙΙ» (οδηγία
2009/138/ΕΚ), καθώς και τις τροποποιήσεις της στην εθνική της νομοθεσία. Η οδηγία «Φερεγγυότητα
II» εισάγει για πρώτη φορά ένα κοινό, υγιές και ισχυρό πλαίσιο προληπτικής εποπτείας για τις
ασφαλιστικές εταιρείες στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων ποσοτικών κανόνων, κανόνων διακυβέρνησης
και κανόνων υποβολής εκθέσεων, ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη ενιαίας αγοράς ασφαλιστικών
υπηρεσιών. Αυτοί οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στην εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής ευρωστίας των
ασφαλιστικών εταιρειών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν κινδύνους σε δύσκολες
περιόδους. Η οδηγία «Φερεγγυότητα II» θα αρχίσει να εφαρμόζεται πλήρως την 1η Ιανουαρίου 2016. Η
προθεσμία για τη μεταφορά αυτής της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε την 31η Μαρτίου 2015. Ωστόσο,
η Κύπρος δεν έχει ανακοινώσει στην Επιτροπή μέτρα για την εφαρμογή αυτών των κανόνων στο εθνικό
της δίκαιο. Το αίτημα της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Είχε προηγηθεί
προειδοποιητική επιστολή που εστάλη στην Κύπρο τον Μάιο του 2015. Αν η Κύπρος δεν συμμορφωθεί
εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να την παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 
Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί την ΟΥΓΓΑΡΙΑ, το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ και την
ΠΟΛΩΝΙΑ να εφαρμόσουν τους κανόνες της ΕΕ στον τομέα των χρηματοπιστωτικών
οντοτήτων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ουγγαρία, το Λουξεμβούργο και την Πολωνία να
εφαρμόσουν την πρώτη τροποποίηση της οδηγίας για τις χρηματοπιστωτικές οντότητες (οδηγία
2011/89/ΕΕ, "FICOD1"). Η οδηγία αυτή τροποποίησε την αρχική FICOD (οδηγία 2002/87/EU) καθώς και
τις οδηγίες 98/78/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ όσον αφορά τη συμπληρωματική εποπτεία των
χρηματοπιστωτικών οντοτήτων σε έναν χρηματοπιστωτικό όμιλο. Οι ομάδες αυτές είναι
χρηματοπιστωτικοί όμιλοι που έχουν σημαντική δραστηριότητα τόσο στον τραπεζικό/επενδυτικό όσο και
στον ασφαλιστικό τομέα. Η οδηγία FICOD1 εγκρίθηκε ως «προσωρινή λύση» για την αντιμετώπιση των
ελλείψεων στη συμπληρωματική εποπτεία που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, ιδίως παρέχοντας
τη δυνατότητα στις εποπτικές αρχές να εφαρμόσουν την τομεακή και τη συμπληρωματική εποπτεία
ταυτόχρονα. Τα κράτη μέλη κλήθηκαν να εφαρμόσουν τις τροποποιήσεις έως τον Ιούνιο του 2013, με
εξαίρεση τις διατάξεις σχετικά με τους διαχειριστές εναλλακτικών επενδύσεων, η προθεσμία για τις
οποίες ήταν ο Ιούλιος του 2013. Ωστόσο, αυτές οι τρεις χώρες δεν έχουν ανακοινώσει όλα τα αναγκαία
μέτρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν δύναται να καταλήξει στο
συμπέρασμα ότι οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται πλήρως στο εθνικό δίκαιο. Το αίτημα της Επιτροπής
λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Είχε προηγηθεί προειδοποιητική επιστολή που εστάλη τον
Απρίλιο του 2014. Αν τα κράτη μέλη δεν συμμορφωθούν εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να
αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: η Επιτροπή καλεί 10 κράτη μέλη να εφαρμόσουν του κανόνες
της ΕΕ σχετικά με τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επισήμως από το Βέλγιο, την Κύπρο, την Εσθονία, την Ελλάδα, την
Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη Σουηδία να
εφαρμόσουν πλήρως την οδηγία για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων (οδηγία 2014/49/ΕΕ,
DGSD). Η εν λόγω οδηγία, η οποία βασίζεται στην προηγούμενη οδηγία 94/19/ΕΚ του 1994, βελτιώνει
την προστασία των καταθέσεων. Οι καταθέτες θα επωφελούνται από ταχύτερες αποπληρωμές και
ισχυρότερο δίκτυ προστασίας, επειδή οι πιο ενοποιημένες απαιτήσεις χρηματοδότησης θα εξασφαλίζουν
ότι τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων προχρηματοδοτούνται και θα είναι ικανά να εκπληρώνουν
πιο αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις τους έναντι των καταθετών. Πρόκειται για ένα βήμα προς μια
πλήρως ανεπτυγμένη Τραπεζική Ένωση, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ασφαλέστερος και υγιέστερος
χρηματοπιστωτικός τομέας μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση. Για τα κράτη μέλη εντός της Τραπεζικής
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Ένωσης, η εφαρμογή της οδηγίας για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων αποτελεί προϋπόθεση
για τη μελλοντική χρήση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων, το οποίο προτείνει η
Επιτροπή (βλ. IP/15/6152). Αυτό το μελλοντικό σύστημα θα παρέχει ισχυρότερη και πιο ενιαία
ασφαλιστική κάλυψη για τα άτομα με τραπεζικές καταθέσεις στην Τραπεζική Ένωση και θα εξασφαλίζει
ότι οι καταθέτες μπορούν να εμπιστεύονται την τράπεζά τους οπουδήποτε και αν βρίσκεται αυτή. Η
προθεσμία για τη μεταφορά αυτών των κανόνων στην εθνική νομοθεσία ήταν η 3η Ιουλίου 2015 (βλ.
MEMO/13/1176). Ωστόσο, 11 χώρες της ΕΕ δεν μετέφεραν αυτούς τους κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο.
Το αίτημα της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Αν αυτά τα κράτη μέλη δεν
συμμορφωθούν εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο
της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο τύπου.

6. Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ
(Για περισσότερες πληροφορίες: Lucia Caudet – τηλ.: +32 229 56182, Heli Pietila – τηλ.: +32 229
64950)

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δημόσιες συμβάσεις: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΑΥΣΤΡΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ για την
απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών εκτύπωσης ασφαλείας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Αυστρία στο Δικαστήριο της ΕΕ εξαιτίας των
οδηγιών προς τις ομοσπονδιακές αρχές να αναθέτουν απευθείας τις υπηρεσίες εκτύπωσης ασφαλείας
των επισήμων εντύπων όπως τα διαβατήρια, οι άδειες οδήγησης ή τα δελτία ταυτότητας στο εθνικό
τυπογραφείο της Αυστρίας (Österreichische Staatsdruckerei GmbH, OeSD), το οποίο είναι μια ιδιωτική
επιχείρηση. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών εκτύπωσης ασφαλείας σε
εταιρία ιδιωτικού δικαίου, χωρίς δημόσιο διαγωνισμό, παραβιάζει τους κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες
συμβάσεις. Οι κανόνες αυτοί έχουν σχεδιαστεί ώστε να εγγυώνται θεμιτό ανταγωνισμό και καλύτερη
σχέση ποιότητας/τιμής για τις αναθέτουσες αρχές και τους φορολογουμένους. Επειδή οι αυστριακές
αρχές δεν έχουν λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης και δεν απέδειξαν γιατί μια ιδιωτική
εταιρεία θα πρέπει να συνάψει δημόσια σύμβαση χωρίς να δίνει την ευκαιρία να ανταγωνιστούν άλλες
εταιρείες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Για
περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο τύπου.

Βιομηχανία: Η Επιτροπή παραπέμπει τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της μη
εφαρμογής της οδηγίας για τα κινητά κλιματιστικά συστήματα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Γερμανία στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της μη
εφαρμογής της oδηγίας 2006/40/EΚ [oδηγία MobileAirConditioning (MAC)] για τα κινητά κλιματιστικά
συστήματα, η οποία προβλέπει τη χρήση στα μηχανοκίνητα οχήματα ψυκτικών μέσων με μικρότερο
δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη και τη σταδιακή κατάργηση ορισμένων φθοριούχων αερίων
θερμοκηπίου. Oι εθνικές αρχές έγκρισης τύπου υποχρεούνται να πιστοποιούν ότι τα οχήματα πληρούν
όλες τις ενωσιακές απαιτήσεις για την ασφάλεια, το περιβάλλον και την παραγωγή –
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για τα κινητά κλιματιστικά συστήματα – πριν χορηγήσουν άδεια
για διάθεση στην αγορά της ΕΕ. Τα ανωτέρω ρυθμίζονται από την οδηγία 2007/46/EΚ, η οποία ορίζει το
γενικό πλαίσιο για τις εγκρίσεις τύπου των αυτοκινήτων και προβλέπει ένα φάσμα διορθωτικών
ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επιβολής κυρώσεων. Η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι η
Γερμανία έχει παραβεί την ενωσιακή νομοθεσία, δεδομένου ότι έχει επανειλημμένα επιτρέψει στη
γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler AG να θέσει στην αγορά της ΕΕ αυτοκίνητα που δεν ήταν
σύμφωνα με την οδηγία MAC και δεν έχει λάβει διορθωτικά μέτρα. Η Daimler AG επικαλέστηκε
ανησυχίες για την ασφάλεια όσον αφορά τη χρήση των ψυκτικών μέσων που προβλέπονται από την
οδηγία MAC. Καμία άλλη αυτοκινητοβιομηχανία δεν συμμερίστηκε αυτές τις ανησυχίες, οι οποίες
απορρίφθηκαν από τη γερμανική ομοσπονδιακή υπηρεσία οδικής κυκλοφορίας (Kraftfahrt-Bundesamt,
KBA) και από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΚΚΕρ), το οποίο πραγματοποίησε
πρόσθετη ανάλυση κινδύνου το 2014. Παρά τις επαφές μεταξύ της Επιτροπής και των γερμανικών
αρχών στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει, η Γερμανία δεν έχει λάβει κανένα περαιτέρω μέτρο
κατά της έκδοσης έγκρισης τύπου για τα μη συμμορφούμενα μηχανοκίνητα οχήματα και δεν έχει λάβει
κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες σε σχέση με τον κατασκευαστή. Με την παραπομπή της Γερμανίας
στο Δικαστήριο, στόχος της Επιτροπής είναι να διασφαλίσει ότι εκπληρώνονται οι στόχοι της οδηγίας
MAC για το κλίμα και ότι η ενωσιακή νομοθεσία εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την ΕΕ,
προκειμένου να εξασφαλίζονται δίκαιοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους οικονομικούς φορείς. Για
περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο τύπου.

Αιτιολογημένη γνώμη

Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να άρει τους
περιορισμούς στο εμπόριο «χειροποίητων» υποδημάτων που παράγονται και επισημαίνονται
σε άλλο κράτος μέλος
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επίσημα από τη Γαλλία να αλλάξει τη νομοθεσία της για τα χειροποίητα
υποδήματα (νόμος αριθ. 48/824). Η γαλλική νομοθεσία επιφυλάσσει τον χαρακτηρισμό «χειροποίητο»
(«fait main» στα γαλλικά) αποκλειστικά για τα υποδήματα που κατασκευάζονται με έναν συγκεκριμένο
τρόπο ο οποίος περιγράφεται στον νόμο. Τα χειροποίητα υποδήματα που κατασκευάζονται με βάση
διαφορετικές μεθόδους σε άλλα κράτη μέλη δεν αναγνωρίζονται και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν
τη μετάφραση στα γαλλικά χαρακτηρισμών όπως «handmade», «fatto a mano» (στα ιταλικά), «hand
gemacht» (στα γερμανικά), «hecho a mano» (στα ισπανικά) στη γαλλική αγορά. Η πρακτική αυτή θέτει
τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς χειροποίητων υποδημάτων που προέρχονται από διάφορα
κράτη μέλη σε εμπορικά μειονεκτική θέση στη Γαλλία. Αμφισβητεί την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης
και έχει αποτέλεσμα ισοδύναμο με ποσοτικούς περιορισμούς για την ελεύθερη κυκλοφορία των
εμπορευμάτων στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά (άρθρο 34 της ΣΛΕΕ). Το μέτρο αυτό δεν είναι αναλογικό
και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί για λόγους που ανάγονται στην προστασία των καταναλωτών. Το
αίτημα της Επιτροπής για τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας της Γαλλίας λαμβάνει τη μορφή
αιτιολογημένης γνώμης. Η Γαλλία έχει τώρα προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή
τα μέτρα που έλαβε για τη διόρθωση της κατάστασης· σε αντίθετη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τη Γαλλία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

7. Μετανάστευση και εσωτερικές υποθέσεις
(Για περισσότερες πληροφορίες: Tove Ernst – τηλ.: +32 229 86764, Markus Lammert - τηλ.: +32 229
80423)

Προειδοποιητικές επιστολές και αιτιολογημένες γνώμες

Η Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει κατά της ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ όσον αφορά τη νομοθεσία
της για το άσυλο
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε σήμερα προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία, κινώντας
διαδικασία επί παραβάσει όσον αφορά την ουγγρική νομοθεσία που εκδόθηκε πρόσφατα σχετικά με το
άσυλο. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ορισμένα σημεία της ουγγρικής νομοθεσίας δεν συνάδουν με την
ενωσιακή νομοθεσία [συγκεκριμένα, η αναδιατυπωμένη οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου (οδηγία
2013/32/EΕ) και η οδηγία σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική
διαδικασία (οδηγία 2010/64/EΕ)]. Η Επιτροπή είχε ήδη εξετάσει τις νομοθετικές τροποποιήσεις οι οποίες
εγκρίθηκαν από το ουγγρικό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο του 2015 και απέστειλε
διοικητική επιστολή με την οποία γνωστοποιούσε στις ουγγρικές αρχές τις προκαταρκτικές της
ανησυχίες. Κατόπιν προσεκτικής εξέτασης της απάντησης των ουγγρικών αρχών, εξακολουθούν να
υφίστανται ορισμένες ανησυχίες. Λόγω των ανησυχιών αυτών, η Επιτροπή κίνησε σήμερα διαδικασία επί
παραβάσει και απέστειλε στην Ουγγαρία προειδοποιητική επιστολή. Οι ουγγρικές αρχές έχουν προθεσμία
δύο μηνών για να απαντήσουν στην Επιτροπή. Πέρα από την προειδοποιητική επιστολή σχετικά με αυτά
τα συγκεκριμένα ζητήματα, η Επιτροπή θα συνεχίσει τις διμερείς επαφές με τις ουγγρικές αρχές και θα
ζητήσει πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με άλλα ζητήματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Για
περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο τύπου.

Εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου: η Επιτροπή κλιμακώνει 8 διαδικασίες
επί παραβάσει
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα 8 αποφάσεις επί παραβάσει λόγω μη πλήρους μεταφοράς και
εφαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Οι αποφάσεις αφορούν την Ελλάδα, την
Κροατία, την Ιταλία, τη Μάλτα και την Ουγγαρία (βλ. IP/15/6228). Tα σημερινά μέτρα είναι συνέχεια
των 40 αποφάσεων που εγκρίθηκαν στις 23 Σεπτεμβρίου 2015, πέρα από τις 34 υποθέσεις οι οποίες ήδη
εκκρεμούν, σχετικά με δυνητικές ή πραγματικές παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας για το άσυλο. Η
Επιτροπή θα εξακολουθήσει να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει άμεσα και αποτελεσματικά, ώστε να
εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία στον τομέα αυτόν. Σήμερα η Επιτροπή
καλεί την Ελλάδα, την Κροατία και την Iταλία να εφαρμόσουν ορθά τον κανονισμό Eurodac
[κανονισμός (EΕ) αριθ. 603/2013], ο οποίος προβλέπει την αποτελεσματική αντιπαραβολή δακτυλικών
αποτυπωμάτων για τους αιτούντες άσυλο και τη διαβίβαση των δεδομένων στο κεντρικό σύστημα της
Ευρωπόλ εντός 72 ωρών. Η αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού Eurodac έχει ουσιώδη σημασία
για τη λειτουργία του συστήματος του Δουβλίνου και των ενωσιακών προγραμμάτων μετεγκατάστασης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε διοικητικές επιστολές στην Ελλάδα, στην Κροατία και στην Ιταλία τον
Οκτώβριο. Δύο μήνες αργότερα, οι ανησυχίες δεν έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Ως εκ τούτου,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει επίσημες προειδοποιητικές επιστολές στην
Ελλάδα, στην Κροατία και στην Ιταλία (το πρώτο βήμα διαδικασίας επί παραβάσει). Η Επιτροπή καλεί
επίσης την Ελλάδα και τη Mάλτα να κοινοποιήσουν τα εθνικά μέτρα που έλαβαν για την πλήρη
μεταφορά της οδηγίας για τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου (οδηγία 2013/32/EΕ), η οποία ορίζει κοινές
διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, καθώς και της οδηγίας
για τις απαιτήσεις για την υποδοχή (οδηγία 2013/33/EΕ),η οποία αφορά τις απαιτήσεις για την υποδοχή
των αιτούντων άσυλο σε αναμονή της εξέτασης των αιτήσεών τους. Η Ελλάδα και η Μάλτα δεν έχουν
κοινοποιήσει όλα τα αναγκαία μέτρα μεταφοράς. Στις 23 Σεπτεμβρίου 2015 εστάλησαν προειδοποιητικές
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επιστολές στην Ελλάδα, στη Μάλτα και σε άλλα 16 κράτη μέλη σε σχέση με την οδηγία για τις
διαδικασίες χορήγησης ασύλου. Την ίδια ημερομηνία εστάλησαν επίσης προειδοποιητικές επιστολές στην
Ελλάδα, στη Μάλτα και σε 17 άλλα κράτη μέλη σε σχέση με την οδηγία για τις απαιτήσεις για την
υποδοχή. Παρά τις εν λόγω επιστολές, η Ελλάδα και η Μάλτα δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει στην
Επιτροπή τα μέτρα που έλαβαν για τη μεταφορά. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να
απευθύνει «αιτιολογημένες γνώμες» σε αμφότερα τα κράτη μέλη σε σχέση με τις δύο οδηγίες. Για
περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο τύπου.

Αιτιολογημένη γνώμη

Η Επιτροπή ζητά από το ΒΕΛΓΙΟ να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με
την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε σήμερα αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο σχετικά με τη μη
κοινοποίηση των εθνικών μέτρων που έχουν ληφθεί για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας
σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών
και της παιδικής πορνογραφίας (οδηγία 2011/92/EΕ). Στις 27 Ιανουαρίου 2014 απεστάλη
προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο λόγω μη εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας που εγκρίθηκε τον
Δεκέμβριο του 2011. Η Επιτροπή εκτιμά ότι οι απαντήσεις που έδωσε το Βέλγιο στην εν λόγω
προειδοποιητική επιστολή δεν ήταν ικανοποιητικές και, ως εκ τούτου, ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο της
διαδικασίας επί παραβάσει. Η οδηγία θεσπίζει ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών
αδικημάτων και των κυρώσεων στον τομέα της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής
εκμετάλλευσης παιδιών, της παιδικής πορνογραφίας και της άγρας παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς. Η
εν λόγω οδηγία θεσπίζει επίσης διατάξεις που αποσκοπούν στην πρόληψη της άσκησης, από
καταδικασθέντες δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων εις βάρος παιδιών, επαγγελματικών δραστηριοτήτων
που συνεπάγονται τακτικές επαφές με παιδιά. Το Βέλγιο έχει προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσει
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε για να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας. Αν
το κρίνει απαραίτητο, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

8. Δικαιοσύνη και καταναλωτές
(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand – τηλ.: +32 229 62253, Melanie Voin - τηλ.: +32
229 58659)

Αιτιολογημένες γνώμες

Η Επιτροπή ζητά από την ΕΛΛΑΔΑ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να διασφαλίσουν την προστασία των
θυμάτων βίας σε άλλες χώρες της ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Ελλάδα και τη Ρουμανία να εφαρμόσουν ορθά την οδηγία στο
εθνικό τους δίκαιο, έτσι ώστε τα θύματα να μπορούν να επωφεληθούν από το δικαίωμά τους για
συνέχιση της προστασίας όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ. Χάρη στην οδηγία για την ευρωπαϊκή εντολή
προστασίας (οδηγία 2011/99/EΕ), τα θύματα και τα δυνητικά θύματα βίας που τυγχάνουν προστασίας
στη χώρα καταγωγής τους μπορούν να χρησιμοποιούν τον τύπο της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας για
να εξασφαλίζεται ότι προστατεύονται και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Κατά κανόνα, μια εντολή προστασίας
μπορεί να περιλαμβάνει την απαγόρευση του δράστη να έρχεται σε επαφή ή να προσεγγίζει ένα
συγκεκριμένο πρόσωπο ή να εισέρχεται σε συγκεκριμένους χώρους. Οι κανόνες είναι ιδιαίτερα
σημαντικοί για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, που συχνά λαμβάνουν προστασία από τις εθνικές
αρχές για την πρόληψη περαιτέρω επιθέσεων ή νέας επίθεσης από έναν δράστη. Τα κράτη μέλη όφειλαν
να έχουν μεταφέρει τη νομοθεσία στο εθνικό δίκαιο έως τις 11 Ιανουαρίου 2015 (βλ. πλήρες δελτίο
τύπου της 9ης Ιανουαρίου 2015). Στις 27 Μαρτίου 2015 κινήθηκαν διαδικασίες επί παραβάσει ύστερα
από έλεγχο των εθνικών νομοθεσιών. Η Ρουμανία και η Ελλάδα έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για
να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους· σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει
να παραπέμψει τα εν λόγω κράτη μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ.

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

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μεταφορές: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΑΥΣΤΡΙΑ, τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ, τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ και την
ΠΟΛΩΝΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη ορθής μεταφοράς των κανόνων της ΕΕ για την
άδεια οδήγησης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Αυστρία, τη Γερμανία, τη Φινλανδία και την
Πολωνία στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη ορθής μεταφοράς των κανόνων της ΕΕ για την άδεια
οδήγησης (οδηγία 2006/126/EΚ). Η Γερμανία, η Φινλανδία και η Πολωνία παρέλειψαν, μεταξύ
άλλων, να εκδώσουν άδειες με τις απαιτούμενες περιόδους ισχύος ή να προσδιορίσουν σωστά ορισμένες
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κατηγορίες αδειών οδήγησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Αυστρία και η Γερμανία παρείχαν επίσης
εσφαλμένα δικαιώματα οδήγησης στους κατόχους ορισμένων αδειών οδήγησης φορτηγών ή
λεωφορείων. Επιπλέον, η Πολωνία δεν έχει μεταφέρει ορθά τους κανόνες για τη συνήθη διαμονή,
συγκεκριμένα όσον αφορά τα πρόσωπα που διαμένουν διαδοχικά σε διαφορετικά κράτη μέλη. Επιπλέον,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Φινλανδία στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω, επιπλέον,
μη σύνδεσης με το ενωσιακό δίκτυο αδειών οδήγησης («RESPER»), όπως απαιτείται από την οδηγία
2006/126/ΕΚ. Το RESPER μπορεί να βοηθήσει τα κράτη μέλη να συνεργάζονται μεταξύ τους και να
εξασφαλίζουν ότι οι άδειες οδήγησης εκδίδονται σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ. Η ανταλλαγή
πληροφοριών μέσω του RESPER έπρεπε να είχε αρχίσει στις 19 Ιανουαρίου 2013. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή κίνησε τις εν λόγω διαδικασίες επί παραβάσει τον Ιούλιο του 2014 και απηύθυνε
αιτιολογημένη γνώμη προς τα οικεία κράτη μέλη τον Φεβρουάριο του 2015. Μέχρι σήμερα, αυτά τα
κράτη μέλη (Αυστρία, Γερμανία, Φινλανδία και Πολωνία) εξακολουθούν να μην εκπληρώνουν τις
υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει της οδηγίας 2006/126/ΕΚ και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να
παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο
τύπου.

Αιτιολογημένες γνώμες

Μεταφορές: Η Επιτροπή ζητά από τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να τηρήσει το καθήκον της καλόπιστης
συνεργασίας που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γερμανία λόγω της
αντίθετης ψήφου της προς τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την 25η συνεδρίαση της
αναθεωρητικής επιτροπής του Διακυβερνητικού Οργανισμού για τις Διεθνείς Σιδηροδρομικές Μεταφορές
(OTIF). Η Επιτροπή θεωρεί ότι, ψηφίζοντας αντίθετα προς τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως
ορίζεται στην απόφαση 2014/699/EΕ του Συμβουλίου, και με τη δημόσια αποστασιοποίησή της από την
ψήφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της εν λόγω
απόφασης.Με τις ενέργειες αυτές, παραβίασε επίσης το καθήκον της καλόπιστης συνεργασίας που
κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το άρθρο
ορίζει την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας και υπογραμμίζει την υποχρέωση των κρατών μελών να
διευκολύνουν την Ένωση στην εκπλήρωση της αποστολής της και να απέχουν από τη λήψη
οποιουδήποτε μέτρου ικανού να θέσει σε κίνδυνο την πραγματοποίηση των στόχων της Ένωσης. Η
Γερμανία έχει τώρα προσθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και στη συνέχεια η Επιτροπή μπορεί να την
παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

10. Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων
(Για περισσότερες πληροφορίες: Enrico Brivio – τηλ.: +32 229 56172, Aικατερίνη Αποστολά - τηλ.: +32
229 87624)

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δημόσια υγεία: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΠΟΛΩΝΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη
πλήρους μεταφοράς των κανόνων σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια του ανθρώπινου
αίματος
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Πολωνία στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω
της μη μεταφοράς ορισμένων διατάξεων της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τη θέσπιση προτύπων
ποιότητας και ασφάλειας για το ανθρώπινο αίμα (οδηγίες 2002/98/EΚ, 2004/33/EΚ και 2005/61/EΚ). Οι
εν λόγω οδηγίες προβλέπουν ορισμένες διατάξεις που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ασφάλειας του
αίματος, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την ελάχιστη ηλικία των δοτών αίματος, τους όρους
εισαγωγής αίματος από τρίτες χώρες και τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών από τα κέντρα
αιμοδοσίας. Μέχρι σήμερα, η Πολωνία δεν έχει ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη
θέσπιση εθνικής νομοθεσίας που μεταφέρει τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ συνολικά. Η Πολωνία έπρεπε να
θέσει σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να
συμμορφωθεί προς τις οδηγίες 2002/98/EΚ και 2004/33/EΚ έως τις 8 Φεβρουαρίου 2005 και προς την
οδηγία 2005/61/EΚ έως τις 31 Αυγούστου 2006, καθώς και να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα σχετικά
κείμενα των διατάξεων εσωτερικού δικαίου για τη μεταφορά των εν λόγω οδηγιών. Αντιθέτως, το νέο
νομοσχέδιο για την αιμοδοσία και την επεξεργασία του αίματος εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο
νομοθετικών διαδικασιών σε κυβερνητικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η
Πολωνία δεν έχει εκπληρώσει ορισμένες υποχρεώσεις που υπέχει βάσει των οδηγιών 2002/98/EΚ,
2004/33/EΚ και 2005/61/EΚ για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για το ανθρώπινο αίμα
και συστατικά του αίματος. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο τύπου.

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

Αιτιολογημένες γνώμες
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MEMO/15/6223 

Φορολογία: Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ καλείται να τροποποιήσει τους κανόνες της σχετικά με τον ειδικό
φόρο κατανάλωσης για μικρές ταχυδρομικές αποστολές μη εμπορικού χαρακτήρα που
περιέχουν προϊόντα καπνού και αποστέλλονται από ιδιώτες
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε σήμερα επίσημα από τη Γερμανία να τροποποιήσει τη νομοθεσία της για
τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όσον αφορά την εφαρμογή του στα προϊόντα καπνού που αποστέλλονται
από ιδιώτες σε μικρές, μη εμπορικόύ χαρακτήρα ταχυδρομικές αποστολές από άλλη χώρα της ΕΕ.
Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, επιβάλλεται γερμανικός ειδικός φόρος κατανάλωσης σε μικρές μη
εμπορικού χαρακτήρα ταχυδρομικές αποστολές που περιέχουν προϊόντα καπνού από άλλα κράτη μέλη
και αποστέλλονται από ιδιώτες. Ωστόσο, λόγω της έλλειψης γερμανικών φορολογικών επισημάτων, τα
οποία πρέπει να ζητούνται και να τοποθετούνται στα προϊόντα πριν αυτά εισέλθουν στη γερμανική
επικράτεια, τα προϊόντα αυτά δεν επιτρέπεται να παραδίδονται στον αποδέκτη. Κατά συνέπεια,
κατάσχονται και εν συνεχεία καταστρέφονται. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η συστηματική κατάσχεση και
επακόλουθη καταστροφή των εμπορευμάτων, χωρίς καμία διαφοροποίηση βάσει των περιστάσεων της
υπόθεσης, είναι αντίθετη προς την αρχή της αναλογικότητας σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ. Το αίτημα
της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Αν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση
εντός προθεσμίας δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει τη Γερμανία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Φορολογία: Η Επιτροπή ζητά από την ΙΤΑΛΙΑ να τροποποιήσει τη νομοθεσία της για τον ειδικό
φόρο κατανάλωσης για τη βενζίνη και το ντίζελ στην περιφέρεια Friuli-Venezia Giulia
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε σήμερα επίσημα από την Ιταλία να τροποποιήσει τη νομοθεσία της που
χορηγεί μείωση στην τιμή της βενζίνης και του ντίζελ που αγοράζονται από οδηγούς οι οποίοι κατοικούν
στην περιφέρεια Friuli-Venezia Giulia της Ιταλίας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εν λόγω εισφορά συνιστά
μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης των καυσίμων. Η οδηγία για τη φορολόγηση της ενέργειας
(οδηγία 2003/96/EΚ του Συμβουλίου) δεν προβλέπει τέτοιες μειώσεις ή απαλλαγές. Το αίτημα της
Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Αν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση εντός
προθεσμίας δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την Ιταλία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Alexander WINTERSTEIN (+32 2 299 32 65)
Uldis ŠALAJEVS (+32 2 296 75 60)

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