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Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Δέσμη παραβάσεων Μαΐου – Μέρος 1: κυριότερες αποφάσεις

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

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά
τομέα πολιτικής. Επίσης, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 65 υποθέσεις, εφόσον οι εκκρεμότητες με
τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειάζεται η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει σειρά προειδοποιητικών επιστολών. Για
περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Μέρος 2: MEMO/17/1281.

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

 

1. Εκπαίδευση, Νεολαία, Αθλητισμός και Πολιτισμός
(Για περισσότερες πληροφορίες: Nathalie Vandystadt - τηλ.: +32 229 67083, Joseph Waldstein – τηλ.:
+32 229 56184)

Περάτωση υπόθεσης

Ελεύθερη κυκλοφορία των σπουδαστών: Η Επιτροπή περατώνει υπόθεση παράβασης κατά της
ΑΥΣΤΡΙΑΣ
Η Επιτροπή εγκρίνει το σύστημα ποσοστώσεων της Αυστρίας για τις ιατρικές σπουδές ως αναγκαίο για
την προστασία του αυστριακού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, αλλά ζητά από την Αυστρία να
καταργήσει την ποσόστωση που επιβάλλει στις οδοντιατρικές σπουδές. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αποφάσισε να περατώσει τη μακροχρόνια διαδικασία επί παραβάσει κατά της Αυστρίας σχετικά με τους
περιορισμούς που επιβάλλει στην πρόσβαση σπουδαστών από άλλα κράτη μέλη στις ιατρικές και
οδοντιατρικές σπουδές, επιτρέποντας στην Αυστρία να διατηρήσει τις ποσοστώσεις για τις ιατρικές αλλά
όχι για τις οδοντιατρικές σπουδές. Με βάση τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από τις αυστριακές αρχές, η
Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σύστημα ποσοστώσεων που ισχύει για τις ιατρικές σπουδές
είναι δικαιολογημένο και αναλογικό για την προστασία του αυστριακού δημόσιου συστήματος υγείας και
μπορεί να διατηρηθεί σε ισχύ. Ωστόσο, η Επιτροπή καλεί την Αυστρία να συνεχίσει να παρακολουθεί
στενά την κατάσταση και να υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή ανά πενταετία σχετικά με την ανάγκη να
διατηρηθούν οι περιορισμοί. Από την άλλη πλευρά, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι
περιορισμοί που ισχύουν αυτή τη στιγμή για τις οδοντιατρικές σπουδές δεν δικαιολογούνται καθώς δεν
είναι πιθανή η έλλειψη οδοντιάτρων στην Αυστρία. Επομένως, η διαδικασία επί παραβάσει περατώνεται,
υπό τον όρο ότι οι εν λόγω περιορισμοί θα αρθούν εγκαίρως για το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020. Εάν οι
περιορισμοί αυτοί δεν έχουν αρθεί μέχρι τότε, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει τη
διαδικασία επί παραβάσει. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

 

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

Παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απόβλητα: η Επιτροπή παραπέμπει την ΙΤΑΛΙΑ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω μη

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1281_en.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://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1282_en.htm


αποκατάστασης ή μη κλεισίματος 44 χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων
Η Επιτροπή παραπέμπει την Ιταλία στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της παράλειψής της να αποκαταστήσει
ή να κλείσει 44 χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, οι οποίοι συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την
υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Παρά τις προηγούμενες προειδοποιήσεις της Επιτροπής, η
Ιταλία δεν έχει λάβει μέτρα για να αποκαταστήσει ή να κλείσει 44 μη συμμορφούμενους χώρους
υγειονομικής ταφής αποβλήτων, όπως επιβάλλει το άρθρο 14 της οδηγίας για την υγειονομική ταφή των
αποβλήτων (οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου). Όπως και άλλα κράτη μέλη, η Ιταλία όφειλε, έως τις
16 Ιουλίου 2009, είτε να αποκαταστήσει χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων στους οποίους είχε
χορηγηθεί άδεια ή που λειτουργούσαν ήδη πριν από τις 16 Ιουλίου 2001 («υφιστάμενοι χώροι
υγειονομικής ταφής»), συμμορφώνοντάς τους με τις προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζονται στην εν
λόγω οδηγία, είτε να τους κλείσει. Λόγω της ανεπαρκούς προόδου στην αντιμετώπιση του ζητήματος, η
Επιτροπή απέστειλε, τον Ιούνιο του 2015, συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη, με την οποία κάλεσε
την Ιταλία να χειριστεί δεόντως 50 χώρους, οι οποίοι εξακολουθούσαν να αποτελούν κίνδυνο για την
υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον. Παρά την κάποια πρόοδο, τον Μάιο του 2017 δεν έχουν ακόμη
ολοκληρωθεί τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση ή το κλείσιμο 44 χώρων υγειονομικής ταφής. Σε
μια προσπάθεια να επιταχύνει τη διαδικασία, η Επιτροπή παραπέμπει την Ιταλία ενώπιον του
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο
Τύπου.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31999L0031

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Αστικά λύματα: η Επιτροπή αποστέλλει τελική προειδοποίηση στην ΙΤΑΛΙΑ για να εξασφαλίσει
την κατάλληλη συλλογή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη στην Ιταλία επειδή
δεν εξασφαλίζει ότι όλα τα πολεοδομικά συγκροτήματα άνω των 2 000 κατοίκων διαθέτουν επαρκή
συστήματα συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, όπως απαιτείται από τους κανόνες της ΕΕ
(οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Η Επιτροπή θεωρεί ότι 758 οικισμοί σε 18 διαφορετικές
περιφέρειες/αυτόνομες επαρχίες που καλύπτουν περισσότερα από 18 εκατομμύρια άτομα (Αμπρούτσο,
Βασιλικάτα, Καλαβρία, Καμπανία, Φριούλι-Βενέτσια Τζούλια, Λάτσιο, Λιγυρία, Λομβαρδία, Μάρκε,
Πιεμόντε, Απουλία, Σαρδηνία, Σικελία, Τοσκάνη, Τρέντο, Ουμβρία, Κοιλάδα Αόστης και Βένετο)
παραβαίνουν διάφορες διατάξεις της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οδηγία
91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Επίσης, οι απαιτήσεις για τη μείωση της ποσότητας του φωσφόρου και
του αζώτου που εισέρχεται στους σταθμούς επεξεργασίας δεν πληρούνται σε 32 ευαίσθητες περιοχές.
Αυτή η συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη δίνει την ευκαιρία στην Ιταλία να υποβάλει
επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε όλα τα πολεοδομικά
συγκροτήματα και τις ευαίσθητες περιοχές για τις οποίες η χώρα έχει αναγνωρίσει μη συμμόρφωση,
καθώς και να υποβάλει περαιτέρω διευκρινίσεις για όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες δηλώθηκε
συμμόρφωση αλλά τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκέντρωσε η Επιτροπή δείχνουν το αντίθετο. Η Ιταλία
δεν έχει συμμορφωθεί για περισσότερα από 10 έτη πλέον. Αυτό δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την
υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον σε μεγάλο αριθμό οικισμών. Η γενική και παρατεταμένη
παραβίαση από την Ιταλία της οδηγίας για τα αστικά λύματα επιβεβαιώνεται από δύο άλλες υποθέσεις
στις οποίες το Δικαστήριο αποφάνθηκε κατά της χώρας το 2012 και το 2014 και οι οποίες καλύπτουν 80
και 24 οικισμούς αντίστοιχα. Τον Δεκέμβριο του 2016 η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει και πάλι
την Ιταλία στο Δικαστήριο προτείνοντας χρηματικές κυρώσεις στην περίπτωση που κάλυπτε 80
οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμού άνω των 15 000 κατοίκων. Η Ιταλία έχει τώρα προθεσμία δύο
μηνών για να διορθώσει την κατάσταση· διαφορετικά, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

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

Αιτιολογημένη γνώμη

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: η Επιτροπή καλεί 5 κράτη μέλη να εφαρμόσουν τους κανόνες
της ΕΕ στον τομέα των ασφαλίσεων
Η Επιτροπή ζήτησε από τη Λετονία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και την Πορτογαλία να
μεταφέρουν πλήρως την οδηγία «Φερεγγυότητα II» (οδηγία 2009/138/ΕΚ) και την οδηγία «Omnibus
II» (οδηγία 2014/51/ΕΕ), και από την Κύπρο να μεταφέρει πλήρως την οδηγία «Omnibus II» στο
εθνικό τους δίκαιο. Οι οδηγίες αυτές αντικαθιστούν τις 14 οδηγίες για την ασφάλιση και την
αντασφάλιση που στο παρελθόν ήταν γνωστές ως «Φερεγγυότητα I». Καθιέρωσαν ένα υγιές και ισχυρό

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A31999L0031
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5162_EN.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1283_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1283_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31991L0271
http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/index_en.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31991L0271
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31991L0271
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4212_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4212_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009L0138
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.153.01.0001.01.ENG
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-3120_fr.htm


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 για τις ασφαλίσεις
αποσκοπούν στην εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής ευρωστίας των ασφαλιστικών εταιρειών, ώστε να
έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν κινδύνους σε δύσκολες περιόδους. Οι εν λόγω οδηγίες άρχισαν να
εφαρμόζονται πλήρως την 1η Ιανουαρίου 2016 και η προθεσμία για την εφαρμογή τους στο εθνικό
δίκαιο έληξε την 31η Μαρτίου 2015. Ωστόσο, τα προαναφερθέντα κράτη μέλη παρέλειψαν να
κοινοποιήσουν στην Επιτροπή όλα τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την πλήρη εφαρμογή των εν λόγω
κανόνων στο εθνικό τους δίκαιο. Τα αιτήματα της Επιτροπής περιέχονται σε αιτιολογημένη γνώμη, και
αποτελούν συνέχεια των προειδοποιητικών επιστολών που η Επιτροπή είχε αποστείλει στα οικεία κράτη
μέλη τον Μάιο του 2015. Παρότι έλαβε απαντήσεις στις επιστολές αυτές, η Επιτροπή θεωρεί ότι η
μεταφορά των οδηγιών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί στα εν λόγω κράτη μέλη. Αν τα οικεία κράτη μέλη
δεν λάβουν μέτρα εντός των επόμενων 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)

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόμων: η Επιτροπή παραπέμπει την ΙΤΑΛΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Ιταλία στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω του ότι έχει
παραβιάσει την ενωσιακή νομοθεσία με την παράταση σύμβασης παραχώρησης αυτοκινητοδρόμου χωρίς
προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού. Οι ιταλικές αρχές χορήγησαν 18ετή παράταση της σύμβασης
παραχώρησης στην εταιρεία Società Autostrada Tirrenica p.A. (SAT S.p.A), η οποία έχει αναλάβει την
κατασκευή και τη διαχείριση του αυτοκινητόδρομου A12 Civitavecchia-Livorno. Η σύμβαση αυτή
παρατάθηκε χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ιταλία παρέβη τις
υποχρεώσεις της όσον αφορά τους κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, και ιδιαίτερα την οδηγία
2004/18/ΕΚ. Οι κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν ότι όλοι οι
οικονομικοί φορείς εκμετάλλευσης έχουν μια δίκαιη ευκαιρία συμμετοχής σε πρόσκληση υποβολής
προσφορών και ανάθεσης της σύμβασης. Σύμφωνα με τους κανόνες, μια νέα παραχώρηση μπορεί να
ανατεθεί μόνο μετά από διαδικασία διαγωνισμού προσφορών, εκτός από ειδικές περιπτώσεις που
διέπονται από ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις της ΕΕ. Η παράταση χρόνου αντιστοιχεί σε νέα
παραχώρηση, συνεπώς η παράταση της ημερομηνίας λήξης μιας σύμβασης παραχώρησης
αυτοκινητοδρόμου χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού δεν συνάδει με την ενωσιακή
νομοθεσία, καθώς άλλες δυνάμει ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν μπορούν να υποβάλουν προσφορά. Η
Επιτροπή έχει ήδη εκφράσει τις ανησυχίες της στην αιτιολογημένη γνώμη του Οκτωβρίου του 2014,
στην οποία καλεί την Ιταλία να παύσει την παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ. Ύστερα από εκτενείς
συζητήσεις με τις ιταλικές αρχές και δεδομένου ότι τα μέτρα που πρότειναν δεν διορθώνουν την
παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ιταλία στο Δικαστήριο της
ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

 
Προειδοποιητική επιστολή

Εκπομπές αυτοκινήτων: Η Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει εναντίον της ΙΤΑΛΙΑΣ για
παραβίαση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την έγκριση τύπου αυτοκινήτων
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίας για μη εκπλήρωση
των υποχρεώσεων που υπέχει βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας για την έγκριση τύπου οχημάτων όσον
αφορά την επιχείρηση Fiat Chrysler Automobiles. Σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της ΕΕ, οι εθνικές αρχές
είναι αρμόδιες να ελέγχουν ότι οι τύποι αυτοκινήτων πληρούν όλες τις προδιαγραφές της ΕΕ για να
μπορεί κάθε αυτοκίνητο να πωληθεί στην ενιαία αγορά. Όταν ένας κατασκευαστής αυτοκινήτων
παραβαίνει τις νομικές απαιτήσεις, οι εθνικές αρχές οφείλουν να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα (όπως η
εντολή ανάκλησης) και να επιβάλλουν τις αποτελεσματικές, αποτρεπτικές και αναλογικές κυρώσεις που
προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία. Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των κανόνων
αυτών από τα κράτη μέλη και έχει ήδη κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που
εξέδωσαν εγκρίσεις τύπου για τον όμιλο Volkswagen στην ΕΕ λόγω της μη εφαρμογής των εθνικών τους
διατάξεων περί κυρώσεων, παρά τη χρήση απαγορευμένου λογισμικού συστημάτων αναστολής από την
εταιρεία αυτή. Η σημερινή υπόθεση σχετίζεται με πληροφορίες που τέθηκαν υπόψη της Επιτροπής στο
πλαίσιο αίτησης που υπέβαλε το γερμανικό Υπουργείο Μεταφορών τον Σεπτέμβριο του 2016 στην
Επιτροπή για να μεσολαβήσει μεταξύ των γερμανικών και των ιταλικών αρχών όσον αφορά διαφωνία με
θέμα τις εκπομπές NOx οχημάτων, των οποίων ο τύπος είχε εγκριθεί από την Ιταλία. Στη διάρκεια της
διαδικασίας διαμεσολάβησης, η Επιτροπή αξιολόγησε προσεκτικά τα αποτελέσματα των δοκιμών για
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εκπομπές NOx που της παρείχε η γερμανική αρχή έγκρισης τύπου (Kraftfahrt-Bundesamt), καθώς και
τις εκτενείς τεχνικές πληροφορίες που της παρείχε η Ιταλία σχετικά με τις στρατηγικές ελέγχου των
εκπομπών που εφαρμόζει η εταιρεία FCA στον συγκεκριμένο τύπο αυτοκινήτου. Η νομοθεσία για την
έγκριση τύπου ΕΕ απαγορεύει τα συστήματα αναστολής, όπως π.χ. λογισμικά, χρονομετρητές ή
θερμοκρασιακά παράθυρα, τα οποία προκαλούν υψηλότερες εκπομπές NOx έξω από τον κύκλο δοκιμών,
εκτός εάν η χρήση τους μπορεί να δικαιολογηθεί από την ανάγκη να προστατευθεί ο κινητήρας από
βλάβη ή ατύχημα, ή για την ασφαλή λειτουργία του οχήματος. Όπως έχει επισημάνει επανειλημμένα η
Επιτροπή, η εξαίρεση από μια απαγόρευση πρέπει να ερμηνεύεται συσταλτικά. Η Επιτροπή ζητά τώρα
επισήμως από την Ιταλία να δώσει απάντηση στις ανησυχίες της ότι ο κατασκευαστής δεν έχει
δικαιολογήσει επαρκώς την τεχνική αναγκαιότητα —και, συνεπώς, τη νομιμότητα— του
χρησιμοποιούμενου συστήματος αναστολής, και να διασαφηνίσει αν η Ιταλία παρέλειψε να εκπληρώσει
την υποχρέωση που υπέχει να λάβει διορθωτικά μέτρα σχετικά με τον εν λόγω τύπο FCA και να επιβάλει
κυρώσεις στον κατασκευαστή αυτοκινήτων. Η Ιταλία έχει τώρα στη διάθεσή της δύο μήνες για να
απαντήσει στα επιχειρήματα που προέβαλε η Επιτροπή· διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει
να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

 
Αιτιολογημένες γνώμες

Αντικείμενα πυροτεχνικής: η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να μεταφέρει τους νέους κανόνες
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει δύο αιτιολογημένες γνώμες στη Γερμανία, με τις οποίες
την καλεί να μεταφέρει στο εσωτερικό της δίκαιο την οδηγία «Είδη πυροτεχνίας» (οδηγία 2013/29/ΕΕ)
και την εκτελεστική οδηγία για τη δημιουργία συστήματος για την ιχνηλασιμότητα των ειδών
πυροτεχνίας (εκτελεστική οδηγία 2014/58/ΕΕ της Επιτροπής). Η οδηγία για τα είδη πυροτεχνίας θεσπίζει
τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται πριν από τη διάθεση ειδών πυροτεχνίας,
συμπεριλαμβανομένων των πυροτεχνημάτων, στην αγορά της ΕΕ· η εκτελεστική οδηγία εξασφαλίζει την
ιχνηλασιμότητα των ειδών πυροτεχνίας και τη σήμανσή τους μέσω αριθμού καταχώρισης βάσει ενός
ομοιόμορφου συστήματος αρίθμησης και των μητρώων που τηρούνται από κοινοποιημένους
οργανισμούς. Και στις δύο οδηγίες ορίζονται σαφείς κανόνες για τους οργανισμούς αξιολόγησης της
συμμόρφωσης. Οι οδηγίες θα έπρεπε να είχαν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 30 Ιουνίου 2015 και
τις 30 Απριλίου 2015 αντίστοιχα. Η Γερμανία δεν έχει κοινοποιήσει ακόμη τις διατάξεις μεταφοράς των
οδηγιών αυτών στην Επιτροπή. Οι γερμανικές αρχές έχουν πλέον δύο μήνες στη διάθεσή τους για να
κοινοποιήσουν στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά των οδηγιών· διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να
αποφασίσει να τις παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ενιαία αγορά: η Επιτροπή καλεί την ΙΡΛΑΝΔΙΑ και την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να μεταφέρουν τους
νέους κανόνες σχετικά με τις συσκευές που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες
ατμόσφαιρες
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να απευθύνει αιτιολογημένες γνώμες προς την Ιρλανδία και την
Πορτογαλία , με τις οποίες καλεί τις δύο χώρες να μεταφέρουν τους κανόνες της ΕΕ για την
εναρμόνιση των νομοθεσιών σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για
χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (ATEX, οδηγία 2014/34/ΕΕ). Μια εκρήξιμη ατμόσφαιρα υπάρχει όταν
ένα μείγμα αερίων, ατμών, συγκεντρώσεων σταγονιδίων ή κονιορτού συνδυάζονται με τέτοιον τρόπο
που μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη υπό ορισμένες συνθήκες. Η αποκαλούμενη «οδηγία ATEX»
θεσπίζει τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της
συμμόρφωσης που πρέπει να εφαρμόζονται πριν από τη διάθεση τέτοιων προϊόντων στην εσωτερική
αγορά της ΕΕ. Τα κράτη μέλη όφειλαν να έχουν πλήρως μεταφέρει την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο
έως τις 19 Απριλίου 2016. Η Ιρλανδία και η Πορτογαλία δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει στην Επιτροπή τη
μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Τα δύο κράτη μέλη έχουν πλέον δύο μήνες στη
διάθεσή τους για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της οδηγίας· διαφορετικά, η
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ενιαία αγορά: η Επιτροπή καλεί το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ να μεταφέρει τους νέους κανόνες για
τα σκάφη αναψυχής και τους κινητήρες τους
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την
οποία το καλεί να μεταφέρει στο εθνικό του δίκαιο την οδηγία για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά
σκάφη (οδηγία 2013/53/ΕΕ). Η οδηγία καθορίζει απαιτήσεις για την κατασκευή και την ασφάλεια, καθώς
και άλλες απαιτήσεις για τα σκάφη αναψυχής και τα τζετ σκι που προορίζονται για αθλητισμό ή
ψυχαγωγία. Τα κράτη μέλη όφειλαν να έχουν πλήρως μεταφέρει την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως
τις 18 Ιανουαρίου 2016. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει στην Επιτροπή την πλήρη
μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό του δίκαιο. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πλέον δύο μήνες στη
διάθεσή του για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά των οδηγιών· διαφορετικά, η
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να το παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.
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5. Μετανάστευση, εσωτερικές υποθέσεις και ιθαγένεια
(Για περισσότερες πληροφορίες: Tove Ernst – τηλ.: +32 229 86764, Katarzyna Kolanko - τηλ: +32 229
63444)

Προειδοποιητική επιστολή

Άσυλο: η Επιτροπή δίνει συνέχεια στη διαδικασία επί παραβάσει κατά της ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ όσον
αφορά τη νομοθεσία της για το άσυλο
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να προχωρήσει περαιτέρω στη διαδικασία επί παραβάσει κατά της
Ουγγαρίας σχετικά με τη νομοθεσία της περί ασύλου, απευθύνοντάς της συμπληρωματική
προειδοποιητική επιστολή. Ύστερα από σειρά ανταλλαγών τόσο σε πολιτικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο
με τις ουγγρικές αρχές τις τελευταίες εβδομάδες, η επιστολή παραθέτει τα ζητήματα που προκύπτουν
από τις τροποποιήσεις του ουγγρικού νόμου περί ασύλου, οι οποίες θεσπίστηκαν τον Μάρτιο του
τρέχοντος έτους, και δίνει συνέχεια στη διαδικασία επί παραβάσει που κίνησε η Επιτροπή τον Δεκέμβριο
του 2015. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, από τα πέντε ζητήματα που είχαν επισημανθεί στην προειδοποιητική
επιστολή του 2015, παραμένουν τρία που πρέπει να διευθετηθούν, ιδιαίτερα στον τομέα των
διαδικασιών ασύλου. Επιπλέον, στην επιστολή περιγράφονται νέες ασυμβατότητες του ουγγρικού νόμου
περί ασύλου, ύστερα από τις πρόσφατες τροποποιήσεις του 2017. Οι ασυμβατότητες αυτές αφορούν
κυρίως τους εξής τομείς: τις διαδικασίες ασύλου, τους κανόνες επιστροφής και τις συνθήκες υποδοχής.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ουγγρική νομοθεσία δεν συμμορφώνεται με το ενωσιακό δίκαιο, και ειδικότερα
με την οδηγία 2013/32/ΕΕ για τις διαδικασίες ασύλου, την οδηγία 2008/115/ΕΚ για την επιστροφή, την
οδηγία 2013/33/ΕΕ για τις συνθήκες υποδοχής καθώς και με διάφορες διατάξεις του Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Όσον αφορά τις διαδικασίες ασύλου, η ουγγρική νομοθεσία δεν επιτρέπει την
υποβολή αιτήσεων εκτός των ειδικών ζωνών διέλευσης στα σύνορα, ενώ παράλληλα περιορίζει την
πρόσβαση στις ζώνες αυτές, και, ως εκ τούτου, δεν παρέχει αποτελεσματική πρόσβαση στις διαδικασίες
ασύλου στην επικράτειά της. Οι διαδικασίες στα σύνορα δεν συμμορφώνονται με τους όρους του δικαίου
της ΕΕ, ενώ οι ειδικές εγγυήσεις για ευάλωτα άτομα δεν τηρούνται. Ο μειωμένος χρόνος για προσφυγές
παραβιάζει το θεμελιώδες δικαίωμα για αποτελεσματική έννομη προστασία. Ακόμα, η ουγγρική
νομοθεσία δεν συμμορφώνεται με τους ενωσιακούς κανόνες για την επιστροφή των παρανόμως
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία ότι η Ουγγαρία επί του
παρόντος επιστρέφει στη Σερβία τους μετανάστες (συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο) που
διασχίζουν παράνομα τα σύνορα, χωρίς να ακολουθεί τις διαδικασίες και τους όρους που προβλέπονται
από το ενωσιακό δίκαιο περί επιστροφής και ασύλου. Η Ουγγαρία δεν εκδίδει μεμονωμένες αποφάσεις
επιστροφής όπως απαιτείται. Τέλος, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο συστηματικός και επ' αόριστον εγκλεισμός
των αιτούντων άσυλο, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων άνω των 14, σε κλειστές εγκαταστάσεις της
ζώνης διέλευσης, χωρίς να τηρούνται οι απαιτούμενες διαδικαστικές εγγυήσεις όπως το δικαίωμα
προσφυγής, οδηγεί σε συστηματικές κρατήσεις, οι οποίες παραβαίνουν το ενωσιακό δίκαιο περί
συνθηκών υποδοχής και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Η ουγγρική νομοθεσία δεν
παρέχει τις απαιτούμενες υλικές συνθήκες υποδοχής στους αιτούντες άσυλο, παραβιάζοντας έτσι τους
κανόνες της ΕΕ στον τομέα αυτόν. Συνεπώς, η Επιτροπή έδωσε σήμερα συνέχεια στην αρχική
προειδοποιητική επιστολή της, δίνοντας στις ουγγρικές αρχές περιθώριο δύο μηνών για να απαντήσουν.
Παράλληλα, η Επιτροπή θα συνεχίσει τις διμερείς επαφές, σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο, για να
στηρίξει και να βοηθήσει τις ουγγρικές αρχές στην αντιμετώπιση των εκκρεμών ζητημάτων. Για
περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

 

Αιτιολογημένες γνώμες

Ασφάλεια: η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ανταλλαγή πληροφοριών για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του σοβαρού εγκλήματος
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να απευθύνει αιτιολογημένες γνώμες προς την Κροατία, την Ιρλανδία
και την Ιταλία για τη μη πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων Prüm (αποφάσεις 2008/615/ΔΕΥ και
2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου), οι οποίες αποτελούν σημαντικό στοιχείο του ευρωπαϊκού θεματολογίου
για την ασφάλεια του 2015. Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την πιο
αποτελεσματική καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος και καθιστούν
δυνατή την ταχεία ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών μελών, πληροφοριών σχετικά με το DNA, τα
δακτυλικά αποτυπώματα και τα εθνικά στοιχεία ταξινόμησης οχημάτων. Τα κράτη μέλη όφειλαν να
έχουν εφαρμόσει πλήρως τις αποφάσεις Prüm έως τον Αύγουστο του 2011. Τα 3 κράτη μέλη, τα οποία
έλαβαν προειδοποιητική επιστολή τον Σεπτέμβριο του 2016, δεν έχουν ακόμη εξασφαλίσει
αυτοματοποιημένες ανταλλαγές στοιχείων σε καμία από τις τρεις κατηγορίες δεδομένων: DNA,
δακτυλικά αποτυπώματα και εθνικά στοιχεία ταξινόμησης οχημάτων. Η Επιτροπή ζήτησε από τα εν λόγω
κράτη μέλη να ολοκληρώσουν ταχέως τις αναγκαίες ενέργειες για να συμμορφωθούν με τις νομικές
υποχρεώσεις τους. Τα κράτη μέλη έχουν πλέον δύο μήνες στη διάθεσή τους για να απαντήσουν· μετά τη
λήξη της προθεσμίας αυτής, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή των υποθέσεων στο
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Δικαστήριο της ΕΕ.

 

6. Κινητικότητα και μεταφορές
(Για περισσότερες πληροφορίες: Enrico Brivio – τηλ.: +32 229 56172, Alexis Perier - τηλ.: +32 229
69143)

Αιτιολογημένες γνώμες

Βιώσιμες μεταφορές: η Επιτροπή καλεί 8 κράτη μέλη να μεταφέρουν τους κανόνες σχετικά με
την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων.
Η Επιτροπή ζήτησε από την Κύπρο, τη Φινλανδία, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, τη Λετονία, τις
Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία να μεταφέρουν πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες
στον τομέα της ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (οδηγία 2014/94/ΕΕ). Ο κύριος στόχος
της οδηγίας είναι η θέσπιση κοινού πλαισίου για τη μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη υποδομών για
εναλλακτικά καύσιμα στην Ευρώπη. Αυτό είναι ουσιώδους σημασίας για τη μείωση της εξάρτησης του
μεταφορικού κλάδου από το πετρέλαιο, τον μετριασμό των επιπτώσεων του πετρελαίου στο περιβάλλον
και, κατά συνέπεια, την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών
που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 20 Ιουνίου 2016. Η οδηγία 2014/94/ΕΕ θεσπίζει τις ελάχιστες
απαιτήσεις για τη δημιουργία υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των σημείων
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα και των σημείων ανεφοδιασμού για το φυσικό αέριο και το
υδρογόνο. Έπρεπε να έχει τεθεί σε εφαρμογή το αργότερο έως τις 18 Νοεμβρίου 2016. Ωστόσο, αυτά τα
κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό
τους δίκαιο. Τα 8 κράτη μέλη έχουν πλέον στη διάθεσή τους δύο μήνες για να κοινοποιήσουν στην
Επιτροπή τα μέτρα αυτά· διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση
στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Θαλάσσια ασφάλεια: η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ, την ΚΥΠΡΟ, την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ και τη
ΡΟΥΜΑΝΙΑ να μεταφέρουν τους κανόνες σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής
αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου
Η Επιτροπή ζήτησε από την Αυστρία, την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ρουμανία να μεταφέρουν
πλήρως το ενωσιακό δίκαιο περί λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων πλοίου και
καταλοίπων φορτίου [οδηγία (ΕΕ) 2015/2087 της Επιτροπής]. Η οδηγία αυτή τροποποίησε τους κανόνες
της ΕΕ (οδηγία 2000/59/ΕΚ) που απαιτούν από τα πλοία να κοινοποιούν ορισμένες πληροφορίες πριν
από την είσοδό τους σε λιμένα, όπως οι ποσότητες και οι τύποι των αποβλήτων προς παράδοση καθώς
και η ικανότητα αποθήκευσης επί του πλοίου. Πρόσθεσε επίσης την απαίτηση να κοινοποιούνται
πληροφορίες σχετικά με τα απόβλητα που έχουν πράγματι παραδοθεί στις λιμενικές εγκαταστάσεις στον
τελευταίο λιμένα κατάπλου. Η οδηγία της Επιτροπής εκδόθηκε προκειμένου να εξασφαλιστεί η
συνεκτικότητα με τα μέτρα που λαμβάνονται στο επίπεδο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO)
και να αποφευχθεί η αβεβαιότητα μεταξύ των χρηστών των λιμένων και των αρχών. Έπρεπε να έχει
μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο το αργότερο στις 9 Δεκεμβρίου 2016, αλλά η Αυστρία, η Κύπρος, η
Πορτογαλία και η Ρουμανία δεν το έχουν πράξει μέχρι σήμερα. Τα 4 κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο
μηνών για να διορθώσουν την κατάσταση· διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα
παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

 
Περατώσεις υπόθεσης

Λιμένες: η Επιτροπή περατώνει την υπόθεση παράβασης σχετικά με τον νόμο περί οργάνωσης
των εργασιακών σχέσεων στο ΒΕΛΓΙΟ
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να περατώσει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά του Βελγίου σχετικά με
την οργάνωση των εργασιακών σχέσεων στους βελγικούς λιμένες. Τον Μάρτιο του 2014 η Επιτροπή
εξέφρασε ανησυχίες ότι το βελγικό σύστημα, περιορίζοντας την εγκατάσταση φορέων εκμετάλλευσης
λιμένων, αντιβαίνει στην ελευθερία εγκατάστασης που κατοχυρώνεται στο άρθρο 49 της ΣΛΕΕ. Στους
περιορισμούς αυτούς περιλαμβάνεται η ύπαρξη «συντεχνιακού καθεστώτος» για την πρόσληψη
λιμενεργατών, ή περιορισμοί σχετικά με το είδος της σύμβασης εργασίας και τη σύνθεση των ομάδων
των εργαζομένων. Έκτοτε, και κατόπιν ενεργού διαλόγου με την Επιτροπή, οι βελγικές αρχές θέσπισαν
μια σειρά μεταρρυθμίσεων για την αντιμετώπιση των περιορισμών αυτών, οι οποίες θα καταργήσουν
σταδιακά το περιοριστικό καθεστώς. Το νέο καθεστώς αναμένεται ότι θα συμβάλει στην
ανταγωνιστικότητα των βελγικών λιμένων, προσφέροντας παράλληλα κατάλληλο επίπεδο προστασίας
στους λιμενεργάτες. Συνεπώς, η Επιτροπή αποφάσισε να κλείσει την υπόθεση. Ως συνήθως, η Επιτροπή
θα παρακολουθεί την ορθή υλοποίηση και εφαρμογή της νομοθεσίας.

Οδικά τέλη: Η Επιτροπή περατώνει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να περατώσει τη διαδικασία επί παραβάσει που είχε κινήσει τον Ιούνιο

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0094
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/news/doc/2016-07-20-decarbonisation/com%282016%29501_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2015.302.01.0099.01.ENG
http://www.imo.org/en/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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του 2015 κατά της Γερμανίας σχετικά με την καθιέρωση οδικών τελών για επιβατικά οχήματα («Pkw
Maut»). Αφότου η Γερμανία θέσπισε τον Μάρτιο τροποποιημένο νόμο για το σύστημα οδικών τελών, η
Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η χώρα αυτή έχει δώσει απάντηση στις ανησυχίες της αίροντας
κάθε διάκριση λόγω ιθαγένειας. Συνεπώς, η Επιτροπή αποφάσισε να κλείσει την υπόθεση. Όπως πάντα,
η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την ορθή υλοποίηση και εφαρμογή της νομοθεσίας.

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

Αιτιολογημένη γνώμη

Ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων: η Επιτροπή ζητά από τη ΓΑΛΛΙΑ να καταργήσει την
παρακράτηση φόρου που επιβάλλεται στις αλλοδαπές εταιρίες με έλλειμμα
Η Επιτροπή ζήτησε από τη Γαλλία να καταργήσει την παρακράτηση φόρου στην πηγή, την οποία
επιβάλλει στα μερίσματα που εισπράχθηκαν στη Γαλλία από εταιρείες εγκατεστημένες σε άλλα κράτη
μέλη της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Εφαρμόζοντας την παρακράτηση φόρου επί
των εν λόγω μερισμάτων, οι γαλλικές αρχές δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την
ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων (άρθρο 63 της ΣΛΕΕ και άρθρο 40 της Συμφωνίας για τον
ΕΟΧ). Η παρακράτηση φόρου οδηγεί σε άμεση φορολογία, χωρίς τη δυνατότητα επιστροφής των
μερισμάτων που καταβάλλονται σε μια εταιρεία της ΕΕ και του ΕΟΧ στις ακόλουθες περιπτώσεις:
πρώτον, όταν η εταιρεία βρίσκεται σε διαρθρωτικό έλλειμμα, παρότι οι γαλλικές εταιρείες δεν
καταβάλλουν τον φόρο αυτό σε ανάλογες περιπτώσεις· δεύτερον, όταν η εταιρεία βρίσκεται σε
προσωρινά ζημιογόνο φάση, παρότι οι γαλλικές εταιρίες που αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες
υπόκεινται σε φορολογία μόνο όταν η επιχείρηση ανακτά το πλεόνασμά της. Μια τροποποίηση της
νομοθεσίας που εγκρίθηκε από τη Γαλλία στα τέλη του 2015 εφαρμόζεται μόνο στις αλλοδαπές εταιρίες
που αντιμετωπίζουν έλλειμμα και εκκαθάριση. Εάν οι γαλλικές αρχές δεν ανταποκριθούν σ' αυτή την
αιτιολογημένη γνώμη εντός δύο μηνών, 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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