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Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική
διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει
του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία
πολιτικής της ΕΕ (βλ. παραρτήματα Ι και ΙΙ), αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της
ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή (εκ των οποίων 3 προειδοποιητικές
επιστολές, 32 αιτιολογημένες γνώμες, 8 παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 1
περάτωση υπόθεσης) παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή
αποφάσισε να περατώσει 78 υποθέσεις, εφόσον οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν
χωρίς να χρειάζεται η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

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

 

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

Αιτιολογημένες γνώμες

Αποθέματα πετρελαίου: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να συμμορφωθεί πλήρως με την
οδηγία για τα αποθέματα πετρελαίου      
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επίσημα από τη Ρουμανία να εξασφαλίσει την ορθή μεταφορά
και εφαρμογή της οδηγίας για τα αποθέματα πετρελαίου (οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου). Οι
κανόνες της ΕΕ υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να διατηρούν ελάχιστα αποθέματα αργού πετρελαίου και/ή
προϊόντων πετρελαίου, τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή, και, ως εκ τούτου,
παρέχουν στην ΕΕ ασφάλεια του εφοδιασμού με πετρελαϊκούς πόρους. Η ισχύουσα ρουμανική
νομοθεσία απαγορεύει να χρησιμοποιούνται τα αποθέματα πετρελαίου ως εξασφαλίσεις, δηλ. ως στοιχεία
ενεργητικού που παρέχονται για την εξασφάλιση δανείου. Αυτή η απαγόρευση θα μπορούσε να
δυσχεράνει την τήρηση της υποχρέωσης διατήρησης αποθεμάτων που υπέχουν οι οικονομικοί φορείς.
Επιπλέον, η Ρουμανία μετέφερε πλημμελώς τους κανόνες σχετικά με το δικαίωμα των οικονομικών
φορέων να μεταβιβάζουν την υποχρέωση διατήρησης αποθεμάτων και τη θέσπιση διαδικασιών έκτακτης
ανάγκης σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής του εφοδιασμού. Επειδή δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα
συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο, η Επιτροπή αποστέλλει πλέον αιτιολογημένη γνώμη. Η Ρουμανία
έχει δύο μήνες στη διάθεσή της για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε με σκοπό να
διορθώσει αυτή την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την
υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ενεργειακή απόδοση: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ να κοινοποιήσει τη συνολική της
αξιολόγηση για τη συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει επίσημα στη Σλοβενία να συμμορφωθεί με το άρθρο 14
παράγραφος 1 της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση (οδηγία 2012/27/ΕΕ). Οι εν λόγω κανόνες
απαιτούν από τα κράτη μέλη να διενεργήσουν και να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή, πριν από τις 31
Δεκεμβρίου 2015, περιεκτική αξιολόγηση του δυναμικού υλοποίησης της συμπαραγωγής υψηλής
απόδοσης και της αποδοτικής τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης. Επειδή δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα
συμμόρφωση με την απαίτηση αυτή, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Σλοβενία έχει
πλέον στη διάθεσή της δύο μήνες για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε με σκοπό να
διορθώσει αυτή την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την
υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες, τα κράτη μέλη πρέπει να
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την ανάπτυξη αποδοτικών υποδομών τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης
και/ή να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και στη χρήση θέρμανσης
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και ψύξης από απορριπτόμενη θερμότητα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μέχρι στιγμής, η Σλοβενία
δεν έχει κοινοποιήσει την αξιολόγηση του δυναμικού στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Για επισκόπηση της
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση ανά κράτος μέλος, βλ.
παράρτημα III.

Η ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την
ΠΟΛΩΝΙΑ, την ΙΣΠΑΝΙΑ και το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους
δίκαιο την οδηγία της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και
φυσικού αερίου
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τη Βουλγαρία, την Πολωνία, την Ισπανία και το Ηνωμένο
Βασίλειο να εξασφαλίσουν την πλήρη μεταφορά της οδηγίας για την ασφάλεια των υπεράκτιων
δραστηριοτήτων (οδηγία 2013/30/ΕΕ). Η ΕΕ έχει θεσπίσει μια σειρά κανόνων με σκοπό την πρόληψη
των ατυχημάτων, καθώς και την άμεση και αποτελεσματική αντίδραση σε περίπτωση ατυχημάτων. Τα
κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις στις οποίες χορηγούν άδεια για εξερεύνηση ή
παραγωγή έχουν επαρκή χρηματοδότηση και την αναγκαία τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και ότι διατηρούν
πόρους τους οποίους θα χρησιμοποιούν όταν είναι αναγκαίο. Επίσης, οι εταιρείες έχουν την πλήρη
ευθύνη για τις περιβαλλοντικές ζημίες που προκαλούνται σε προστατευόμενα είδη και σε φυσικούς
οικοτόπους. Η οδηγία έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 19 Ιουλίου 2015. Σήμερα, η
Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένες γνώμες στη Βουλγαρία, στην Πολωνία, στην Ισπανία και στο
Ηνωμένο Βασίλειο, αφού διαπίστωσε κενά στην εθνική νομοθεσία μεταφοράς της οδηγίας. Τα τέσσερα
κράτη μέλη έχουν πλέον στη διάθεσή τους δύο μήνες για να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους.
Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει αυτά τα κράτη μέλη στο Δικαστήριο της
ΕΕ.

 
2. Περιβάλλον
(Για περισσότερες πληροφορίες: Enrico Brivio – Τηλ.: +32 229 56172, Ίρις Πέτσα – Τηλ.: +32 229
93321)

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ΙΣΠΑΝΙΑ αντιμέτωπη με την επιβολή προστίμων λόγω μη συμμόρφωσης με την απόφαση
του 2011 σχετικά με την ανεπαρκή συλλογή και επεξεργασία λυμάτων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει εκ νέου την Ισπανία στο Δικαστήριο της ΕΕ επειδή δεν
συμμορφώθηκε πλήρως με την απόφαση του Δικαστηρίου του 2011. Οι ισπανικές περιφερειακές αρχές
πρέπει να εξασφαλίζουν την κατάλληλη συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων σε 17 περιοχές
σε όλη τη χώρα, ώστε να αποτρέπονται σοβαροί κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Το Δικαστήριο της ΕΕ αποφάνθηκε στις 14 Απριλίου 2011 (υπόθεση C-343/10) ότι η Ισπανία παραβίασε
το δίκαιο της ΕΕ επειδή δεν συνέλεγε και δεν επεξεργαζόταν επαρκώς τα αστικά λύματα που
απορρίπτονταν από 37 περιοχές (κωμοπόλεις, πόλεις, οικισμούς). Έπειτα από πέντε χρόνια, το
πρόβλημα παραμένει άλυτο σε 17 περιοχές (από τις 37 που καλύπτονται από την απόφαση) οι οποίες
έχουν συνολικά 1 400 000 άτομα. Επιπλέον, περισσότερα από 15 χρόνια μετά την προθεσμία της 31ης
Δεκεμβρίου 2000 για την εκτέλεση των εφαρμοστέων ενωσιακών κανόνων (οδηγία 91/271/ΕΟΚ του
Συμβουλίου), οι προοπτικές για την πλήρη συμμόρφωση όλων αυτών των περιοχών εξακολουθούν να
είναι αβέβαιες. Η ανεπαρκής συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων εγκυμονεί σοβαρούς
κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου, τα εσωτερικά ύδατα και το θαλάσσιο περιβάλλον. Η Επιτροπή
καλεί το Δικαστήριο της ΕΕ να επιβάλει την καταβολή κατ' αποκοπήν ποσού ύψους 46 522 999 ευρώ
μέχρι σήμερα. Η Επιτροπή προτείνει, επίσης, την επιβολή ημερησίου προστίμου ύψους
171 217,20 ευρώ, αν δεν επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία το
δικαστήριο θα εκδώσει τη δεύτερη απόφασή του. Για τις προτεινόμενες κυρώσεις λαμβάνονται υπόψη η
διάρκεια της παράβασης, η σοβαρότητά της και το μέγεθος του κράτους μέλους. Η τελική απόφαση
σχετικά με τις κυρώσεις εναπόκειται στο Δικαστήριο της ΕΕ. Η δεύτερη παραπομπή στο Δικαστήριο είναι
αναγκαία για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των εν λόγω 17 εναπομενουσών περιοχών, δεδομένης της
πολύ αργής προόδου που έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες
δελτίο Τύπου.

Αιτιολογημένες γνώμες

Οδηγία για τις πλημμύρες: Η Επιτροπή ζητά από την ΕΛΛΑΔΑ να λάβει μέτρα για την
προστασία από τις πλημμύρες
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ευθυγραμμίζοντας την
εθνική της νομοθεσία για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας με τους κανόνες
της ΕΕ σχετικά με την προστασία από τις πλημμύρες (οδηγία 2007/60/ΕΚ). Στόχος της οδηγίας για τις
πλημμύρες είναι η μείωση και η διαχείριση των κινδύνων που ενέχουν οι πλημμύρες για την ανθρώπινη
υγεία, το περιβάλλον και την οικονομική δραστηριότητα. Βάσει της εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη
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έπρεπε να είχαν υποβάλει χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας στην
Επιτροπή έως τις 22 Μαρτίου 2014. Επειδή η Ελλάδα αθέτησε την αρχική προθεσμία, η Επιτροπή
απέστειλε προειδοποιητική επιστολή τον Νοέμβριο του 2015. Η Επιτροπή αποστέλλει πλέον
αιτιολογημένη γνώμη, με την οποία δίνει στην Ελλάδα διορία δύο μηνών για να απαντήσει. Εάν η
Ελλάδα δεν εγκρίνει τα απαιτούμενα έγγραφα για την πρόληψη των πλημμυρών και δεν τα υποβάλει
στην Επιτροπή, μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Seveso: Η Επιτροπή καλεί τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ να εφαρμόσει τους ενωσιακούς κανόνες για την
πρόληψη των βιομηχανικών ατυχημάτων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τη Φινλανδία να διαβιβάσει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
εφαρμογής της οδηγίας Seveso III (οδηγία 2012/18/ΕΕ) στο εθνικό της δίκαιο. Αυτή η υποχρέωση
έπρεπε να είχε εκπληρωθεί έως τις 31 Μαΐου 2015. Η εν λόγω οδηγία καθώς και οι προηγούμενες
οδηγίες –Seveso I και II– αποσκοπούν στην πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με
επικίνδυνες ουσίες και στον περιορισμό των συνεπειών τους για τους πολίτες και το περιβάλλον. Η
οδηγία Seveso III, η οποία άρχισε να ισχύει την 1η Ιουνίου 2015, λαμβάνει υπόψη ορισμένες αλλαγές
στη νομοθεσία της ΕΕ, όπως την ταξινόμηση των χημικών ουσιών και την ενίσχυση των δικαιωμάτων
των πολιτών για πρόσβαση σε πληροφορίες και στη δικαιοσύνη. Επειδή η Φινλανδία αθέτησε την αρχική
προθεσμία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή τον Ιούλιο του 2015. Σήμερα, η
Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη. Αν η Φινλανδία δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η
υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΑΛΛΙΑ να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα
απόβλητα
Η Επιτροπή καλεί μετ' επιτάσεως τη Γαλλία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με την
ενωσιακή νομοθεσία θεσπίζοντας και αναθεωρώντας τα σχέδια της διαχείρισης των αποβλήτων για το
σύνολο του εδάφους της, σε συμφωνία με τους στόχους της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα (οδηγία
2008/98/ΕΚ) και της κυκλικής οικονομίας. Σκοπός των σχεδίων αυτών είναι να μειωθούν οι επιπτώσεις
των αποβλήτων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των
πόρων σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Γαλλία έχει θεσπίσει σχέδια διαχείρισης αποβλήτων μόνο για ορισμένα
τμήματα της επικράτειάς της. Επίσης, δεν εξασφάλισε ότι τα υφιστάμενα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων
θα αξιολογούνται και, αν κρίνεται σκόπιμο, θα αναθεωρούνται τουλάχιστον ανά έξι έτη. Για τον λόγο
αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη. Αν η Γαλλία δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η
υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ να εξασφαλίσει την ορθή διαχείριση των
αποβλήτων στο Biljane Donje
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Κροατία να λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει την παροχή επαρκούς
προστασίας στην τοποθεσία «Crno brdo» του Biljane Donje κοντά στην πόλη Benkovac, όπως απαιτείται
από την ενωσιακή νομοθεσία. Επί του παρόντος, η τοποθεσία αυτή χρησιμοποιείται ως χώρος απόθεσης
μεγάλης ποσότητας ορυκτών αδρανών υλικών, που δημιουργήθηκαν ως υποπροϊόντα κατά την
ανάκτηση μετάλλου από σκωρία. Επειδή οι κροατικές αρχές δεν ταξινόμησαν το εν λόγω υλικό στα
απόβλητα σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία για τα απόβλητα (οδηγία 2008/98/ΕΚ), περίπου
140 000 τόνοι αυτού του δυνητικά επιβλαβούς αδρανούς υλικού από πέτρα αποτίθενται απευθείας στο
έδαφος, γεγονός που θα έχει επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Σύμφωνα με τη
νομοθεσία της ΕΕ, η Κροατία έπρεπε να είχε θεσπίσει μέτρα για την προστασία των υπόγειων υδάτων και
την πρόληψη της διασποράς των βλαβερών σωματιδίων στον αέρα. Στο Biljane Donje εξακολουθεί να
διαπιστώνεται παράβαση του άρθρου 5 παράγραφος 1, του άρθρου 13 και του άρθρου 15 παράγραφος
1 της οδηγίας, αφού τα απόβλητα αποτίθεντο στη συγκεκριμένη τοποθεσία για περισσότερο από τρία
έτη, σε αντίθεση με τις απαιτήσεις της οδηγίας και χωρίς συγκεκριμένο προγραμματισμό για την ορθή
διαχείριση και την αποκατάσταση του χώρου. Η προειδοποιητική επιστολή απεστάλη στην Κροατία τον
Μάρτιο του 2015. Έκτοτε, δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος όσον αφορά την εξασφάλιση ότι η διαχείριση
των αποβλήτων στο Biljane Donje γίνεται με τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και
δεν βλάπτει το περιβάλλον. Σήμερα, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη. Αν η Κροατία δεν
διορθώσει την κατάσταση εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

3. Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών
(Για περισσότερες πληροφορίες: Vanessa Mock – Τηλ.: +32 229 56194, Letizia Lupini - Τηλ.: +32 229
51958)

Αιτιολογημένες γνώμες

Η Επιτροπή ζητά από τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ να εφαρμόσει τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τη
χρηματοοικονομική αναφορά
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη Βουλγαρία να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της σχετικά με τη
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χρηματοοικονομική αναφορά με τη νομοθεσία της ΕΕ. Η λογιστική οδηγία (οδηγία 2013/34/ΕΕ) –η
οποία καταργεί δύο οδηγίες του Συμβουλίου (την τέταρτη οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την
έβδομη οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου)– αποσκοπεί στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις
μικρές επιχειρήσεις και στη βελτίωση της ποιότητας και της συγκρισιμότητας των πληροφοριών που
δημοσιοποιούνται στις οικονομικές εκθέσεις. Θεσπίζει κανόνες σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και τις συναφείς εκθέσεις ορισμένων
μορφών επιχειρήσεων. Τα κράτη μέλη έπρεπε να έχουν θέσει σε ισχύ τους εν λόγω κανόνες στο εθνικό
τους δίκαιο έως τις 20 Ιουλίου 2015. Επειδή η Βουλγαρία αθέτησε την αρχική προθεσμία, η Επιτροπή
απέστειλε στις βουλγαρικές αρχές προειδοποιητική επιστολή τον Σεπτέμβριο του 2015. Το σημερινό
αίτημα λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Αν η Βουλγαρία δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών,
ενδέχεται να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

H Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να εφαρμόσει τους ενωσιακούς κανόνες περί λογιστικού
ελέγχου
H Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να εφαρμόσει τους ενωσιακούς κανόνες περί λογιστικού ελέγχου. Η
οδηγία για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών (οδηγία
2014/56/ΕΕ) θεσπίζει σειρά κανόνων στον τομέα του λογιστικού ελέγχου. Η οδηγία, η οποία τροποποιεί
την οδηγία 2006/43/ΕΚ, αποσκοπεί στην περαιτέρω εναρμόνιση των κανόνων λογιστικού ελέγχου σε
επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και προβλεψιμότητα όσον αφορά τις
απαιτήσεις που εφαρμόζονται στα πρόσωπα που εκτελούν ελέγχους, και να ενισχυθούν η ανεξαρτησία
και η αντικειμενικότητά τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ειδικότερα, οι κανόνες
περιλαμβάνουν τους όρους αδειοδότησης και εγγραφής σε μητρώο των προσώπων που διενεργούν
υποχρεωτικούς ελέγχους, καθώς και ένα πλαίσιο για τη δημόσια εποπτεία τους. Τα κράτη μέλη έπρεπε
να έχουν θέσει σε ισχύ τους εν λόγω κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 17 Ιουνίου 2016. Επειδή η
Ελλάδα αθέτησε την αρχική προθεσμία, η Επιτροπή απέστειλε στις ελληνικές αρχές προειδοποιητική
επιστολή τον Ιούλιο του 2016. Το σημερινό αίτημα λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Αν η
Ελλάδα δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ, την ΚΥΠΡΟ, τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ, το
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ, την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ, την ΙΣΠΑΝΙΑ και τη ΣΟΥΗΔΙΑ να
εφαρμόσουν τους ενωσιακούς κανόνες για τα ενυπόθηκα δάνεια
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Κροατία, την Κύπρο, τη Φινλανδία, την Ελλάδα, το
Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, την Ισπανία και τη Σουηδία να μεταφέρουν πλήρως
τους ενωσιακούς κανόνες για τα ενυπόθηκα δάνεια. Η οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη (οδηγία
2014/17/ΕΕ), η οποία εκδόθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2014, αποσκοπεί στη βελτίωση των μέτρων
προστασίας των καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ με την καθιέρωση υπεύθυνων πρακτικών δανεισμού
σε ενωσιακό επίπεδο. Είναι απαραίτητο να βελτιωθούν οι κανόνες σχετικά με τα ενυπόθηκα δάνεια,
αφού αυτό θα τονώσει την εμπιστοσύνη στην αγορά ενυπόθηκων δανείων και θα διευρύνει τις επιλογές
των καταναλωτών. Οι καταναλωτές θα επωφεληθούν από την ύπαρξη σαφέστερων και πιο εύληπτων
πληροφοριών με τη θέσπιση του τυποποιημένου ευρωπαϊκού δελτίου πληροφοριών (ESIS), το οποίο θα
επιτρέπει στους δανειολήπτες να κατανοούν καλύτερα τους κινδύνους που συνδέονται με την
ενυπόθηκη σύμβαση, καθώς και να συγκρίνουν τις προσφορές και να εντοπίζουν το καλύτερο προϊόν
που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και θα έχει την καλύτερη τιμή. Οι πιο ευάλωτοι καταναλωτές
θα προστατεύονται αποτελεσματικότερα από την υπερχρέωση μέσω πανευρωπαϊκών προτύπων για την
αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των αιτούντων ενυπόθηκα δάνεια. Η οδηγία καθορίζει επίσης
τις αρχές για την αδειοδότηση και την εγγραφή σε μητρώο των μεσιτών πιστώσεων. Οι μεσίτες
πιστώσεων που πληρούν τους νέους κανόνες επιχειρηματικής συμπεριφοράς θα αποκτήσουν πρόσβαση
σε πολύ περισσότερους δυνητικούς καταναλωτές στην ενιαία αγορά μέσω του καθεστώτος διαβατηρίου.
Μακροπρόθεσμα, αυτό θα παρέχει στους δανειστές νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και θα αποτελέσει ένα
βήμα προς τη δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενυπόθηκης πίστης, η οποία αναμένεται ότι θα
αυξήσει τον ανταγωνισμό και θα μειώσει τις τιμές. Τα κράτη μέλη έπρεπε να είχαν εφαρμόσει τους εν
λόγω κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 21 Μαρτίου 2016. Τα εν λόγω κράτη μέλη, αφού αθέτησαν
την αρχική προθεσμία, έλαβαν προειδοποιητική επιστολή τον Μάιο του 2016. Το σημερινό αίτημα
λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Αν τα εν λόγω κράτη μέλη δεν λάβουν μέτρα εντός δύο
μηνών, μπορεί να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Η Επιτροπή ζητεί από την ΙΡΛΑΝΔΙΑ, την ΙΣΠΑΝΙΑ, την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ και τη
ΛΕΤΟΝΙΑ να εφαρμόσουν τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τις προϋποθέσεις διαφάνειας
για εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε
ρυθμιζόμενες αγορές
Η Επιτροπή ζήτησε από την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Λετονία και τη
Ρουμανία να ευθυγραμμίσουν με την ενωσιακή νομοθεσία τη νομοθεσία τους για τις προϋποθέσεις
διαφάνειας σε ρυθμιζόμενες αγορές. Η οδηγία για τη διαφάνεια (οδηγία 2013/50/ΕΕ), η οποία
τροποποιεί την οδηγία 2004/109/ΕΚ, ορίζει κανόνες για τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
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εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά της ΕΕ. Ειδικότερα, με τους κανόνες αυτούς
εξασφαλίζεται ότι θα δημοσιοποιούνται ορισμένες βασικές πληροφορίες για τις δραστηριότητές τους, κάτι
που διευκολύνει την εδραίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και θα συμβάλει στην Ένωση
Κεφαλαιαγορών. Τα κράτη μέλη έπρεπε να έχουν θέσει σε ισχύ τους εν λόγω κανόνες στο εθνικό τους
δίκαιο έως τις 26 Νοεμβρίου 2015. Επειδή τα εν λόγω κράτη μέλη αθέτησαν την αρχική προθεσμία, η
Επιτροπή απέστειλε σε αυτά προειδοποιητική επιστολή τον Ιανουάριο του 2016. Το σημερινό αίτημα
λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Αν τα εν λόγω κράτη μέλη δεν λάβουν μέτρα εντός δύο
μηνών, μπορεί να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 
4. Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ
(Για περισσότερες πληροφορίες: Lucia Caudet – Τηλ.: +32 229 56182, Mirna Talko — Τηλ.: +32 229
87278)

Προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προειδοποιητικές επιστολές,
αιτιολογημένες γνώμες και περάτωση υπόθεσης

Υπηρεσίες: Η Επιτροπή ζητά από 9 κράτη μέλη να άρουν τα αδικαιολόγητα εμπόδια στην
παροχή υπηρεσιών στην ενιαία αγορά
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα όσον αφορά την Αυστρία, το Βέλγιο, την Κύπρο,
τη Δανία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Λιθουανία και την Ισπανία, επειδή οι εθνικοί
τους κανόνες προβλέπουν υπερβολικά και αδικαιολόγητα εμπόδια στην παροχή υπηρεσιών εντός της
εσωτερικής αγοράς. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι απαιτήσεις που επιβάλλονται σε ορισμένους παρόχους
υπηρεσιών στα εν λόγω κράτη μέλη αντιβαίνουν στην οδηγία για τις υπηρεσίες (οδηγία 2006/123/ΕΚ).
Ταυτόχρονα, η Επιτροπή αποφάσισε να κλείσει την υπόθεση κατά του Λουξεμβούργου μετά τις θετικές
ενέργειες που ανέλαβε για την ευθυγράμμιση της οικείας νομοθεσίας του με το ενωσιακό δίκαιο.
Ορισμένοι περιορισμοί που επιβάλλονται στις υπηρεσίες δυσχεραίνουν την εγκατάσταση και τη
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ: η εταιρεία πρέπει να έχει την έδρα της σε
συγκεκριμένη χώρα· υπερβολικές απαιτήσεις συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο, όπως η απαίτηση να
κατέχουν οι επαγγελματίες το 100% των δικαιωμάτων ψήφου και του κεφαλαίου σε μια επαγγελματική
εταιρεία· υποχρεωτικές κατώτατες αμοιβές· καθώς και δυσανάλογες απαιτήσεις αδειοδότησης ή
δικαιώματα αποκλειστικότητας. Αυτά τα εμπόδια για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά δεν είναι
αναγκαία για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας από τους εσωτερικούς ή εξωτερικούς παρόχους
υπηρεσιών και, ουσιαστικά, στερούν από τους καταναλωτές υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές. Σήμερα,
η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για να καθησυχάσει τις ακόλουθες ανησυχίες: στην Αυστρία, απαιτήσεις για
την έδρα εταιρειών αρχιτεκτόνων και μηχανικών (συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη)· στο Βέλγιο,
πολυτομεακοί περιορισμοί για λογιστές (αιτιολογημένη γνώμη)· στην Κύπρο, απαιτήσεις συμμετοχής
στο μετοχικό κεφάλαιο για όλους τους επαγγελματίες του τομέα της μηχανικής, συμπεριλαμβανομένων
των πολιτικών μηχανικών και των αρχιτεκτόνων (παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ)· στη Δανία,
απαίτηση για υποχρεωτική πιστοποίηση/αδειοδότηση ορισμένων κατασκευαστικών υπηρεσιών
(προειδοποιητική επιστολή)· στη Γερμανία, ελάχιστες και μέγιστες τιμές για αρχιτέκτονες και
μηχανικούς (παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ)· στην Ουγγαρία, αποκλειστικό δικαίωμα παροχής
υπηρεσιών εκχωρείται σε έναν μόνο φορέα (παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ)· στην Ιταλία, απαίτηση
εγκατάστασης για τις εταιρείες ως προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης στον τομέα των
δημοσίων συμβάσεων (συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή)· στη Λιθουανία, πολυτομεακοί
περιορισμοί για ορισμένους παρόχους κατασκευαστικών υπηρεσιών (προειδοποιητική επιστολή)· στην
Ισπανία, ελάχιστες υποχρεωτικές αμοιβές και πολυτομεακοί περιορισμοί για το νομικό επάγγελμα των
«Procuradores» — επιφορτισμένοι με την τήρηση υποθηκοφυλακείων και μητρώων επιχειρήσεων και
νομικοί εκπρόσωποι (αιτιολογημένη γνώμη). Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον δύο μήνες στη
διάθεσή τους για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβαν με σκοπό να διορθώσουν αυτή
την κατάσταση.Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

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

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Επιτροπή παραπέμπει τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ στο Δικαστήριο λόγω μη εφαρμογής των κανόνων
περί ηλεκτρονικών διαβατηρίων και ηλεκτρονικών αδειών διαμονής
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει τη Βουλγαρία στο Δικαστήριο της ΕΕ επειδή
δεν τήρησε την υποχρέωση δημιουργίας ενιαίου σημείου επαφής, με σκοπό να εξασφαλίζεται η
υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ασφάλειας των εγγράφων της
ΕΕ. Η καθιέρωση των εν λόγω σημείων επαφής είναι υποχρεωτική και αναμένεται ότι θα καθιστά εφικτή
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την ανταλλαγή πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την πρόσβαση στις εικόνες των δακτυλικών
αποτυπωμάτων που αποθηκεύονται στα ηλεκτρονικά διαβατήρια και στις ηλεκτρονικές άδειες παραμονής
για υπηκόους τρίτων χωρών. Η ανταλλαγή πιστοποιητικών μέσω των ενιαίων σημείων επαφής εμποδίζει
την άνευ αδείας ανάγνωση των βιομετρικών χαρακτηριστικών που έχουν αποθηκευτεί ψηφιακά στα
έγγραφα και εξασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να έχουν ασφαλή πρόσβαση στις πληροφορίες των
μικροκυκλωμάτων που περιέχονται σε όλα τα βιομετρικά διαβατήρια, ταξιδιωτικά έγγραφα και άδειες
διαμονής που εκδίδονται από άλλα κράτη μέλη. Η Βουλγαρία δεν έχει μεταφέρει αυτό το σημαντικό
μέρος της νομοθεσίας περί ασφάλειας των εγγράφων της ΕΕ και, ως εκ τούτου, εμποδίζει τα άλλα κράτη
μέλη να έχουν ασφαλή πρόσβαση και να επαληθεύουν τα δακτυλικά αποτυπώματα που αποθηκεύονται
στα μικροκυκλώματα των βουλγαρικών διαβατηρίων. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες
δελτίο Τύπου.

 
6. Κινητικότητα και μεταφορές
(Για περισσότερες πληροφορίες: Anna-Kaisa Itkonen – Τηλ.: +32 229 56186, Alexis Perier — Τηλ.: 32
229 69143)

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΠΟΛΩΝΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω του
συστήματος αδειών για τη χρήση ορισμένων οδών από φορτηγά
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Πολωνία στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω
πλημμελούς εφαρμογής της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίουσχετικά με τα μέγιστα βάρη και
διαστάσεις ορισμένων οδικών οχημάτων. Συγκεκριμένα, η Πολωνία περιορίζει την ελευθερία χρήσης του
οδικού της δικτύου σε ορισμένα φορτηγά, ακόμα και όταν αυτά συμμορφώνονται με τα πρότυπα της ΕΕ.

Σύμφωνα με την πολωνική νομοθεσία, τα φορτηγά με βάρος ανά άξονα που υπερβαίνει τους 8 ή 10
τόνους πρέπει να λαμβάνουν ειδική άδεια από τους αρμόδιους διαχειριστές των οδικών υποδομών για τη
χρήση δευτερεύοντος οδικού δικτύου. Αυτό ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που η φόρτωσή τους
συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της ΕΕ και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να επιτρέπεται να χρησιμοποιούν
το εν λόγω οδικό δίκτυο χωρίς να ζητούν συμπληρωματικές άδειες. Πολλά φορτηγά που εκτελούν
μεταφορές μεγάλων αποστάσεων βρίσκονται σ' αυτή την κατάσταση.

Στην Πολωνία, τα οδικά δίκτυα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα διαφόρων διοικήσεων (δήμων, κομητειών,
περιφερειών και κεντρικής κυβέρνησης) και, ως εκ τούτου, μπορεί να απαιτούνται περισσότερες από μία
άδειες για μία μόνο διαδρομή. Επιπλέον, η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας είναι χρονοβόρα.
Επομένως, αυτό συνεπάγεται σημαντική επιβάρυνση για τους μεταφορείς και συνιστά εμπόδιο για την
ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μεταφορών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε αιτιολογημένη
γνώμη προς τις πολωνικές αρχές τον Φεβρουάριο του 2016. Επειδή η Πολωνία δεν ευθυγράμμισε τη
νομοθεσία της με τη νομοθεσία της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει και το εν
λόγω κράτος στο Δικαστήριο της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

Αερομεταφορές: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΚΡΟΑΤΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν
κύρωσε την προσχώρηση της ΕΕ στη διεθνή σύμβαση Eurocontrol
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Κροατία στο Δικαστήριο της ΕΕ επειδή
δεν κύρωσε και δεν κατέθεσε το Πρωτόκολλο σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
στη διεθνή σύμβαση Eurocontrol, που υπογράφηκε το 2002.Ο Eurocontrol είναι διακυβερνητικός
οργανισμός με περισσότερα από 40 κράτη μέλη. Πολλές δραστηριότητες που πραγματοποιεί ο
Eurocontrol αφορούν την ΕΕ, ιδίως την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, που αποτελεί
επίσης μία από τις προτεραιότητες της στρατηγικής για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη. Σ' αυτό το
πλαίσιο, το Συμβούλιο αποφάσισε, ήδη το 2004, να συνάψει το προαναφερόμενο πρωτόκολλο εξ
ονόματος της Ένωσης (απόφαση 2004/636/ΕΚ), ώστε να καταστήσει εφικτή την προσχώρηση της ΕΕ
(ως μέλους) στον Eurocontrol. Ωστόσο, ιδίως εφόσον το πρωτόκολλο δεν έχει κυρωθεί από όλα τα
κράτη μέλη, η προσχώρηση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Η Επιτροπή φρονεί ότι η Κροατία, αφού δεν
έχει προβεί στην κύρωση, αθετεί τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 3 της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). 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. Παρά τις πολυάριθμες ανταλλαγές με τις κροατικές αρχές από
τον Μάρτιο του 2014, οι αρχές αυτές δεν έχουν λάβει, μέχρι σήμερα, τα αναγκαία μέτρα για να
ολοκληρώσουν την κύρωση του πρωτοκόλλου. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή παραπέμπει την Κροατία στο
Δικαστήριο της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

 

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΙΣΠΑΝΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ επειδή δεν
συμμορφώνεται με τους κανόνες σχετικά με την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού
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μεταφορέα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ισπανία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν
συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να
λειτουργούν στην αγορά οδικών μεταφορών. Οι προϋποθέσεις αυτές καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1071/2009. Οι οδικοί μεταφορείς πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ένα ή περισσότερα οχήματα
τα οποία να είναι ταξινομημένα στο κράτος μέλος εγκατάστασης. Ωστόσο, η ισπανική νομοθεσία απαιτεί
από τις επιχειρήσεις να διαθέτουν τουλάχιστον τρία οχήματα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η απαίτηση αυτή
είναι δυσανάλογη και, ενδεχομένως, εισάγει διακρίσεις εις βάρος των μικρών μεταφορέων, οι οποίοι
πολύ συχνά διαθέτουν μόνο ένα όχημα και, συνεπώς, αποκλείονται από την αγορά οδικών μεταφορών.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε αιτιολογημένη γνώμη προς τις ισπανικές αρχές τον Φεβρουάριο του
2016. Επειδή η Ισπανία δεν ευθυγράμμισε τη νομοθεσία της με τη νομοθεσία της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το εν λόγω κράτος στο Δικαστήριο της ΕΕ. Για περισσότερες
πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

Αιτιολογημένες γνώμες

Σιδηροδρομικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να μεταφέρει πλήρως και να
εφαρμόσει τη νομοθεσία της ΕΕ που αποβλέπει στη βελτίωση της ασφάλειας των ευρωπαϊκών
σιδηροδρόμων
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τη Γερμανία να ευθυγραμμίσει το σύνολο των εθνικών της
κανόνων με την οδηγία 2004/49/ΕΚ για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων. Η εν λόγω
οδηγία, την οποία τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τον Δεκέμβριο του
2010, αποβλέπει στη διασφάλιση συνεκτικής και υψηλού επιπέδου ασφάλειας σε όλα τα σιδηροδρομικά
δίκτυα της ΕΕ. Κυρίως θεσπίζει κοινές αρχές διαχείρισης, ρύθμισης και εποπτείας της ασφάλειας των
σιδηροδρόμων. Σκοπός του μέτρου αυτού είναι να αποφεύγονται καταστάσεις όπου οι διαφορετικοί
εθνικοί κανόνες σχετικά με τη συντήρηση θα παρεμπόδιζαν την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων σε
όλη την ΕΕ. Ως προς αυτό, η οδηγία προβλέπει ότι κάθε τροχαίο υλικό πρέπει να έχει φορέα υπεύθυνο
για τη συντήρησή του. Ο εν λόγω φορέας θεσπίζει σύστημα συντήρησης και εξασφαλίζει ότι τα οχήματα
βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση. Ωστόσο, οι εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις της Γερμανίας επιβάλλουν
την τεχνική επιθεώρηση του τροχαίου υλικού σε περιοδική βάση. Κατά συνέπεια, δεν εναπόκειται στον
υπεύθυνο για τη συντήρηση φορέα να αποφασίσει τον χρόνο διενέργειας του τεχνικού ελέγχου. Η
Γερμανία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην Επιτροπή. Εάν η Γερμανία δεν ανταποκριθεί
ικανοποιητικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Δικαιώματα των επιβατών: Η Επιτροπή καλεί το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ να συμμορφωθεί πλήρως με
τους κανόνες της ΕΕ
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από το Λουξεμβούργο να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των
κανόνων για τα δικαιώματα των επιβατών πλωτών μέσων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 1177/2010. Οι κανόνες αυτοί τέθηκαν σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2012 και παρέχουν ορισμένα
δικαιώματα στους επιβάτες θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών μεταφορών, όπως το δικαίωμα στην
πληροφόρηση, στη μη διακριτική μεταχείριση, στην παροχή συνδρομής και στην αποζημίωσης σε
περίπτωση διαταραχής των μεταφορών. Οι κανόνες περιλαμβάνουν επίσης ειδικά δικαιώματα για τους
επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα. Μέχρι σήμερα, το Λουξεμβούργο δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα
για την ορθή εφαρμογή του κανονισμού. Δεν έχει ορίσει εθνικό φορέα επιβολής της νομοθεσίας που να
ασχολείται με τις καταγγελίες των επιβατών και την εκτέλεση του κανονισμού, ούτε έχει θεσπίσει στην
εθνική νομοθεσία του ένα σύστημα κυρώσεων για την τιμωρία των επιχειρήσεων που παραβαίνουν τους
κανόνες. Αυτό υπονομεύει την εφαρμογή του κανονισμού και την άσκηση των δικαιωμάτων των
επιβατών. Το Λουξεμβούργο έχει δύο μήνες για να ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που
έλαβε για να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ. Διαφορετικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να
αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 

7. Δικαιοσύνη, καταναλωτές και ισότητα των φύλων
(Για περισσότερες πληροφορίες: Christian Wigand — Τηλ.: +32 229 62253, Melanie Voin — Τηλ.: +32
229 58659)

Αιτιολογημένη γνώμη

Η Επιτροπή ζητά από τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ να εφαρμόσει πλήρως τα δικονομικά δικαιώματα σε
διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τη Λιθουανία να εξασφαλίσει ότι οι κανόνες που εγγυώνται το δικαίωμα
σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία (οδηγία 2010/64/ΕΕ) θα μεταφερθούν
πλήρως στην εσωτερική της νομοθεσία. Η οδηγία μεριμνά ώστε τα πρόσωπα που υπόκεινται σε ποινικές
διαδικασίες στην ΕΕ να λαμβάνουν δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης σε γλώσσα που
κατανοούν. Πρόκειται για θεμελιώδες δικονομικό δικαίωμα, το οποίο προασπίζεται το δικαίωμα σε δίκαιη
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δίκη. Οι λιθουανικές αρχές δεν περιέλαβαν ορισμένες διατάξεις της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία της
χώρας τους. Επί του παρόντος, σύμφωνα με το λιθουανικό δίκαιο δεν είναι υποχρεωτική η παροχή
διερμηνέα για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας υπόπτων ή κατηγορουμένων με τον δικηγόρο τους.
Επιπλέον, δεν υπάρχει διαδικασία για τον έλεγχο της γλωσσικής επάρκειας των υπόπτων προκειμένου να
αποφασιστεί κατά πόσον χρειάζονται τη βοήθεια διερμηνέα. Επιπλέον, δεν υπάρχει εθνική νομοθεσία
που να υποχρεώνει τις αρμόδιες αρχές να αποφασίσουν, κατά περίπτωση, αν η μετάφραση ενός
εγγράφου είναι ουσιώδης, και δεν υπάρχει απαίτηση να παρέχεται γραπτή μετάφραση του ευρωπαϊκού
εντάλματος σύλληψης. Η οδηγία είναι μία από τις έξι οδηγίες που συμφωνήθηκαν από την ΕΕ για τη
δημιουργία κοινών ελάχιστων προτύπων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα βασικά δικαιώματα των
υπόπτων και των κατηγορουμένων προστατεύονται επαρκώς σε ολόκληρη την ΕΕ (βλ. ενημερωτικό
δελτίο). Εννέα εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν ποινικές διαδικασίες κάθε χρόνο στην ΕΕ. Η εν
λόγω οδηγία θα έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 27 Οκτωβρίου 2013. Η Λιθουανία
έχει δύο μήνες στη διάθεσή της για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε με σκοπό να
διορθώσει αυτή την κατάσταση. Διαφορετικά, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί 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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