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Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2019 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Αποφάσεις για παραβάσεις

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 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. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 103 υποθέσεις, στις οποίες οι
εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει
περαιτέρω διαδικασίες.

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 ελήφθησαν, βλ. το
μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης.

1. Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Rosario — Τηλ.: +32 229 56185, Clemence Robin — Τηλ.: +32
229 52509)

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Επιτροπή παραπέμπει τη ΔΑΝΙΑ στο Δικαστήριο λόγω πλημμελούς τήρησης των
υποχρεώσεών της όσον αφορά την ονομασία «φέτα»
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει τη Δανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω
πλημμελούς τήρησης των υποχρεώσεων που υπέχει δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα
συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Επιχειρήσεις που εδρεύουν στη Δανία
παράγουν και εξάγουν σε τρίτες χώρες λευκό τυρί με τη σήμανση «Φέτα». Στην ΕΕ η ονομασία «Φέτα»
αποτελεί καταχωρισμένη προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) από το 2002 και, ως εκ τούτου,
το συγκεκριμένο τυρί μπορεί να παράγεται μόνο στην Ελλάδα βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών
παραγωγής. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η εμπορική πρακτική παραβιάζει ευθέως την προστασία που
παρέχει η καταχώριση της «Φέτας» ως ΠΟΠ και ότι οι δανικές αρχές δεν μερίμνησαν για την πρόληψη ή
την παύση της. Η Δανία, αθετώντας τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις της, παραβιάζει τόσο τον κανονισμό
για τα συστήματα ποιότητας όσο και την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και των
κρατών μελών (άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση). Η συμπεριφορά αυτή
όχι μόνο παραβιάζει το ισχύον δίκαιο της ΕΕ, αλλά είναι επίσης πιθανόν να θέσει προσκόμματα στις εν
εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών για τη σύναψη διμερών
συμφωνιών που διασφαλίζουν την προστασία των ευρωπαϊκών ΠΟΠ και την προώθηση των ευρωπαϊκών
ποιοτικών προϊόντων εκτός ΕΕ. Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της
Δανίας τον Ιανουάριο του 2018, με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής. Στο πλαίσιο της
διαδικασίας επί παραβάσει, η Επιτροπή κάλεσε τις δανικές αρχές να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα
προκειμένου να αποτρέψουν ή να εμποδίσουν τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο έδαφός της
να εφαρμόζουν την επίμαχη πρακτική. Δεδομένου ότι η Δανία δεν διευθέτησε τα ζητήματα που
επισημάνθηκαν, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Για
περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

 

2. Ανταγωνισμός
(Για περισσότερες πληροφορίες: Lucia Caudet — Τηλ.: +32 229 56182, Μαρία Τσώνη — Τηλ.: +32 229
90526)

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΕΛΛΑΔΑ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_12_12
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=el
https://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/registeredName.html?denominationId=876
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_18_349
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_19_6312


μη ανάκτησης ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων από τη μεταλλευτική εταιρεία ΛΑΡΚΟ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
λόγω μη συμμόρφωσης με απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο το 2017. Στην απόφασή του, το
Δικαστήριο είχε καταδικάσει την Ελλάδα για τη μη εκτέλεση απόφασης της Επιτροπής του 2014 με την
οποία απαιτήθηκε από την Ελλάδα να ανακτήσει ποσό 135,8 εκατ. ευρώ ασυμβίβαστης ενίσχυσης από τη
ΛΑΡΚΟ Γενική Μεταλλευτική & Μεταλλουργική Εταιρεία Α.Ε. («ΛΑΡΚΟ»). Τον Μάρτιο του 2014, η
Επιτροπή διαπίστωσε ότι διάφορα δημόσια μέτρα (υπό μορφή εισφορών κεφαλαίου και κρατικών
εγγυήσεων) υπέρ της ΛΑΡΚΟ παρείχαν στην εταιρεία αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών
της, κατά παράβαση των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Η Επιτροπή διέταξε την
Ελλάδα να ανακτήσει την ασυμβίβαστη κρατική ενίσχυση ύψους 135,8 εκατ. ευρώ, συν τους τόκους.
Την ίδια ημερομηνία, η Επιτροπή εξέδωσε επίσης απόφαση σύμφωνα με την οποία διαπίστωσε ότι το
σχέδιο που πρότεινε η Ελλάδα για την πώληση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ θα
μπορούσε να εφαρμοστεί χωρίς ο αγοραστής να υποχρεούται να επιστρέψει οποιαδήποτε ασυμβίβαστη
κρατική ενίσχυση που χορηγήθηκε στη ΛΑΡΚΟ. Το σχέδιο πώλησης δεν έχει ακόμη τεθεί σε εφαρμογή.
Τον Νοέμβριο του 2017, το Δικαστήριο διαπίστωσε (υπόθεση C-481/16 Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά
Ελληνικής Δημοκρατίας) ότι η Ελλάδα δεν εκτέλεσε την απόφαση της Επιτροπής του 2014 για την
ανάκτηση και καταδίκασε την Ελλάδα για μη ανάκτηση της ασυμβίβαστης κρατικής ενίσχυσης, όπως
απαιτούσε η σχετική απόφαση του 2014. Τον Ιανουάριο του 2019, η Επιτροπή απέστειλε
προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα σχετικά με τη μη εφαρμογή της απόφασης του Δικαστηρίου του
2017. Μέχρι σήμερα, περισσότερα από πέντε έτη μετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής και μετά
την απόφαση του Δικαστηρίου και την προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής, η Ελλάδα δεν έχει
ακόμη ανακτήσει την ασυμβίβαστη κρατική ενίσχυση από τη ΛΑΡΚΟ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έχει
πλέον ζητήσει από το Δικαστήριο να επιβάλει στην Ελλάδα τις ακόλουθες οικονομικές κυρώσεις:

- καταβολή κατ' αποκοπήν ποσού περίπου 3 709 ευρώ ημερησίως για το χρονικό διάστημα από τις 9
Νοεμβρίου 2017 (ημερομηνία της πρώτης απόφασης του Δικαστηρίου) έως την ημερομηνία
συμμόρφωσης της Ελλάδας με την απόφαση του Δικαστηρίου ή, εναλλακτικά, ελλείψει συμμόρφωσης,
την ημερομηνία έκδοσης της δεύτερης απόφασης του Δικαστηρίου. Το ελάχιστο κατ' αποκοπή ποσό δεν
θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από 1,3 εκατ. ευρώ·

- ημερήσια χρηματική ποινή ύψους περίπου 26 697 ευρώ από την ημέρα έκδοσης της απόφασής της
Επιτροπής έως την ημερομηνία κατά την οποία η Ελλάδα θα θέσει τέρμα στην παράβαση.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

 

3. Ενέργεια
(Για περισσότερες πληροφορίες: Anna-Kaisa Itkonen — Τηλ.: +32 229 56186, Lynn Rietdorf — Τηλ.:
+32 229 81325)

Αιτιολογημένες γνώμες

Ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ να μεταφέρει ορθά
τους ενωσιακούς κανόνες
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πολωνία, επειδή οι εθνικοί
κανόνες της δεν συμμορφώνονται με τον κανονισμό για την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο
[κανονισμός (ΕΕ) 2017/1938]. Η πολωνική νομοθεσία επιβάλλει στις επιχειρήσεις που εισάγουν φυσικό
αέριο στην Πολωνία ορισμένες υποχρεώσεις αποθήκευσής του, οι οποίες δεν συνάδουν με τις διατάξεις
του δικαίου της ΕΕ. Ενώ παρέχεται η δυνατότητα θέσπισης υποχρεώσεων για την ασφάλεια του
εφοδιασμού με φυσικό αέριο πέραν του κανόνα που καθορίζεται στον σχετικό κανονισμό, οι εν λόγω
υποχρεώσεις πρέπει να πληρούν ορισμένους αυστηρούς όρους, όπως την αναλογικότητα, την
απαγόρευση των διακρίσεων και τη μη αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού ή παρεμπόδιση της
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Η Επιτροπή φρονεί ότι οι απαιτήσεις της πολωνικής νομοθεσίας
όσον αφορά την αποθήκευση φυσικού αερίου δεν είναι συμβατές με τα ενωσιακά μέτρα για την εγγύηση
της ασφάλειας του εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Ο κανονισμός θεσπίζει απαιτήσεις που πρέπει να
τηρούνται από όλα τα κράτη μέλη προκειμένου να προλαμβάνονται και να αντιμετωπίζονται ενδεχόμενες
διαταραχές του εφοδιασμού στην ΕΕ. Η Πολωνία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις
αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση
στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Ραδιενεργά απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ και την ΙΣΠΑΝΙΑ να θεσπίσουν εθνικά
προγράμματα για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων που να ανταποκρίνονται στους
ενωσιακούς κανόνες
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στο Βέλγιο και την Ισπανία,
επειδή δεν έχουν θεσπίσει εθνικό πρόγραμμα για τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων το οποίο να

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_14_328
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&amp;for=&amp;mat=or&amp;lgrec=en&amp;jge=&amp;td=%3BALL&amp;jur=C%2CT%2CF&amp;num=C-481%252F16&amp;page=1&amp;dates=&amp;pcs=Oor&amp;lg=&amp;pro=&amp;nat=or&amp;cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&amp;language=el&amp;avg=&amp;cid=4247051
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_19_6313
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32017R1938
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/imports-and-secure-supplies/secure-gas-supplies


ανταποκρίνεται σε ορισμένες απαιτήσεις της οδηγίας για τα αναλωμένα καύσιμα και τα ραδιενεργά
απόβλητα (οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου). Η οδηγία θεσπίζει ενωσιακό πλαίσιο για τη
διασφάλιση της υπεύθυνης και ασφαλούς διαχείρισης των αναλωμένων καυσίμων και των ραδιενεργών
αποβλήτων, προκειμένου να μην επιβάλλονται δυσανάλογα βάρη στις μελλοντικές γενιές. Η οδηγία
υποχρεώνει τα κράτη μέλη να προβλέπουν κατάλληλες εθνικές ρυθμίσεις με σκοπό την επίτευξη υψηλού
επιπέδου ασφαλείας όσον αφορά τη διαχείριση αναλωμένων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.
Στόχος είναι η προστασία των εργαζομένων και του πληθυσμού έναντι των κινδύνων που προκύπτουν
από ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Τα ραδιενεργά απόβλητα δημιουργούνται από την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας σε πυρηνικούς σταθμούς ή από τη μη σχετιζόμενη με την ηλεκτροπαραγωγή χρήση
ραδιενεργών υλικών για ιατρικούς, ερευνητικούς, βιομηχανικούς και γεωργικούς σκοπούς. Αυτό
σημαίνει ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ παράγουν ραδιενεργά απόβλητα. Τα κράτη μέλη όφειλαν να
κοινοποιήσουν τα εθνικά τους προγράμματα έως τις 23 Αυγούστου 2015. Εάν το Βέλγιο και η Ισπανία
δεν λάβουν μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει αυτά τα δύο
κράτη μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Προειδοποιητικές επιστολές και αιτιολογημένες γνώμες

Βασικά πρότυπα ασφάλειας: Η Επιτροπή καλεί 9 κράτη μέλη να μεταφέρουν την ενωσιακή
νομοθεσία στο εθνικό τους δίκαιο
Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στο Βέλγιο, την Αυστρία, την
Ισπανία, την Εσθονία και την Ουγγαρία, καθώς και αιτιολογημένες γνώμες στη Μάλτα, την
Πορτογαλία, την Κύπρο και την Ελλάδα, καλώντας τα εν λόγω κράτη μέλη να μεταφέρουν ορθά στο
εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για τα βασικά πρότυπα ασφάλειας (οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του
Συμβουλίου). Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 6
Φεβρουαρίου 2018, αλλά τα προαναφερόμενα κράτη μέλη το έπραξαν πλημμελώς. Η οδηγία για τα
βασικά πρότυπα ασφάλειας εκσυγχρονίζει και ενοποιεί την ενωσιακή νομοθεσία για την
ακτινοπροστασία. Καθορίζει επίσης βασικά πρότυπα ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων, του
κοινού και των ασθενών έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από την έκθεση σε ιοντίζουσες
ακτινοβολίες. Επιπλέον, περιλαμβάνει διατάξεις για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών, διατάξεις οι οποίες ενισχύθηκαν μετά το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα. Τα οικεία κράτη
μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής.
Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στα 5 κράτη μέλη
που έλαβαν προειδοποιητική επιστολή ή να παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ τα 4 κράτη μέλη που
έλαβαν αιτιολογημένη γνώμη.

Προειδοποιητική επιστολή

Βιώσιμα βιοκαύσιμα: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να μεταφέρει στο εθνικό του δίκαιο τους
ενωσιακούς κανόνες για την έμμεση αλλαγή της χρήσης γης
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο, επειδή δεν
μετέφερε πλήρως στο εθνικό του δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες που ενισχύουν τη βιωσιμότητα των
βιοκαυσίμων [οδηγία (ΕΕ) 2015/1513], οι οποίοι είναι σημαντικοί για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ
όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σκοπός της οδηγίας είναι να μειωθεί ο
κίνδυνος της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης που συνδέεται με την παραγωγή βιοκαυσίμων. Έμμεση
αλλαγή της χρήσης γης επέρχεται όταν γεωργικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια
φυτών με σκοπό την παραγωγή τροφίμων ή ζωοτροφών αλλάζουν χρήση και χρησιμοποιούνται για την
καλλιέργεια φυτών με σκοπό την παραγωγή βιοκαυσίμων. Με τον τρόπο αυτό, αυξάνεται η πίεση για
χρήση άλλης (μη χρησιμοποιούμενης) γης με σκοπό την καλλιέργεια φυτών για τρόφιμα και ζωοτροφές
προκειμένου να καλυφθεί η σχετική ζήτηση, γεγονός που έχει επιπτώσεις στις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου. Η οδηγία προετοιμάζει επίσης τη μετάβαση σε προηγμένα βιοκαύσιμα τα οποία παράγονται
από πρώτες ύλες όπως τα απόβλητα και τα κατάλοιπα. Η προθεσμία εντός της οποίας τα κράτη μέλη
όφειλαν να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τις διατάξεις της οδηγίας και να κοινοποιήσουν στην
Επιτροπή τα εθνικά μέτρα μεταφοράς έληξε στις 10 Σεπτεμβρίου 2017. Αρκετά άλλα κράτη μέλη έλαβαν
επίσης προειδοποιητικές επιστολές λόγω πλημμελούς μεταφοράς της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό τους
δίκαιο. Το Βέλγιο έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στους προβληματισμούς που εξέφρασε η
Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

4. Περιβάλλον
(Για περισσότερες πληροφορίες: Enrico Brivio — Τηλ.: +32 229 56172, Ana Crespo Parrondo — Τηλ.:
+32 229 81325)

Αιτιολογημένες γνώμες

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ, την ΕΛΛΑΔΑ και την ΙΤΑΛΙΑ να βελτιώσουν τους
εσωτερικούς κανόνες για τις επικίνδυνες ουσίες στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
Η Επιτροπή καλεί την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία να ευθυγραμμίσουν τη νομοθεσία τους με τη
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νέα οδηγία (ΕΕ) 2017/2102, η οποία τροποποιεί την οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Η οδηγία 2011/65/ΕΕ ορίζει
κανόνες για τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
(ΗΗΕ) με σκοπό να συμβάλει στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, η οποία
διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, μέσω της περιβαλλοντικώς αβλαβούς ανάκτησης και διάθεσης των
αποβλήτων ΗΗΕ. Ενώ τα οικεία κράτη μέλη έχουν μεταφέρει την οδηγία 2011/65/ΕΕ, δεν έχουν ακόμη
θεσπίσει μέτρα προκειμένου να ευθυγραμμίσουν πλήρως τη νομοθεσία τους με τα νέα ευρωπαϊκά
πρότυπα. Τα τρία κράτη μέλη βρίσκονται στη διαδικασία κατάρτισης νέας νομοθεσίας, αλλά, επειδή δεν
έχουν ορίσει προθεσμία συμμόρφωσης, η Επιτροπή αποφάσισε να τους αποστείλει αιτιολογημένες
γνώμες. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν μέτρα. Διαφορετικά, η
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να συμμορφωθεί πλήρως με τους ενωσιακούς
κανόνες σχετικά με την ανακύκλωση πλοίων
Η Επιτροπή καλεί την Πορτογαλία να συμμορφωθεί με την υποχρέωσή της να εφαρμόσει πλήρως την
ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ανακύκλωση πλοίων [κανονισμός για την ανακύκλωση πλοίων —
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1257/2013]. Σκοπός του κανονισμού της ΕΕ είναι να καταστήσει την
ανακύκλωση πλοίων πιο πράσινη και πιο ασφαλή. Κύριος στόχος του είναι να εξασφαλίσει ότι τα πλοία
που υπάγονται στη δικαιοδοσία της ΕΕ (εκείνα που φέρουν σημαία κράτους μέλους της ΕΕ)
ανακυκλώνονται με ασφαλή και βιώσιμο τρόπο. Είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να τηρούν βασικές
υποχρεώσεις όσον αφορά, αφενός, τον ορισμό των αρμόδιων αρχών και των υπηρεσιών και τον
καθορισμό υπευθύνων επικοινωνίας και, αφετέρου, τη θέσπιση διατάξεων εθνικού δικαίου σχετικά με
την επιβολή των εν λόγω ενωσιακών κανόνων και των εφαρμοστέων κυρώσεων. Το σύνολο αυτών των
υποχρεώσεων έπρεπε να εκπληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 και τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα
να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τους σχετικούς ορισμούς και τις εθνικές διατάξεις επιβολής εντός της
ίδιας προθεσμίας. Τον Ιούνιο του 2019 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην
Πορτογαλία, επειδή δεν είχε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Η Πορτογαλία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο
κατάρτισης των εθνικών διατάξεων για την επιβολή της νομοθεσίας, χωρίς όμως να έχει ορίσει
προθεσμία συμμόρφωσης. Δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμμόρφωση, η Επιτροπή
αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Πορτογαλία έχει προθεσμία δύο μηνών για να λάβει
μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της
ΕΕ.

Νερό: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ και τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να συμμορφωθούν με την ενωσιακή
νομοθεσία για τα αστικά λύματα
Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία και τη Σλοβακία, επειδή δεν
συμμορφώνονται με τις ενωσιακές απαιτήσεις της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων
(οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Τα ανεπεξέργαστα λύματα μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για
την ανθρώπινη υγεία και να ρυπάνουν τις λίμνες, τα ποτάμια, το έδαφος, καθώς και τα παράκτια και τα
υπόγεια ύδατα. Η υπόθεση της Ισπανίας αφορά 145 οικισμούς οι οποίοι δεν τηρούν τις βασικές
υποχρεώσεις που καθορίζει η οδηγία ως προς τη συλλογή, την επεξεργασία και την παρακολούθηση. Οι
εν λόγω οικισμοί θα έπρεπε να είχαν συμμορφωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 1998, τις 31 Δεκεμβρίου 2000
ή τις 31 Δεκεμβρίου 2005. Στις 4 Οκτωβρίου 2017 απεστάλη προειδοποιητική επιστολή. Ωστόσο, παρά
το γεγονός ότι έχει σημειωθεί κάποια μικρή πρόοδος, δεν αναμένεται να επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση
στο εγγύς μέλλον. Η διαδικασία κατά της Σλοβακίας κινήθηκε επειδή το εν λόγω κράτος μέλος δεν έχει
δημιουργήσει δίκτυο αποχέτευσης για 233 οικισμούς και, επιπλέον, δεν έχει διασφαλίσει ότι τα αστικά
λύματα που διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία. Όλοι οι
σλοβακικοί οικισμοί θα έπρεπε να είχαν συμμορφωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Η υπόθεση αφορά τη
συμμόρφωση με τις ενδιάμεσες προθεσμίες της 31ης Δεκεμβρίου 2008 και της 31ης Δεκεμβρίου 2012. Η
Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή τον Φεβρουάριο του 2017. Οι σλοβακικές αρχές
αναγνωρίζουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές τους και τη χρηματοδοτική στήριξη
που παρέχει η ΕΕ στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, δεν αναμένεται να επιτευχθεί συμμόρφωση στο
εγγύς μέλλον. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένες γνώμες, καλώντας την Ισπανία και
τη Σλοβακία να επιταχύνουν τη συμμόρφωσή τους. Αμφότερα τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο
μηνών για να απαντήσουν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις
στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Θαλάσσιο περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να συμμορφωθεί με τις
υποχρεώσεις της για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την προστασία των θαλάσσιων
υδάτων της
Η Επιτροπή καλεί την Πορτογαλία να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με
την περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων οι οποίες προβλέπονται στην οδηγία-πλαίσιο για
τη θαλάσσια στρατηγική (οδηγία 2008/56/ΕΚ). Η οδηγία προβλέπει ένα σφαιρικό πλαίσιο για την
προστασία των θαλασσών και των ωκεανών της ΕΕ και εξασφαλίζει ότι οι πόροι τους αποτελούν
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αντικείμενο βιώσιμης διαχείρισης. Τον Ιούνιο του 2008 τα κράτη μέλη συμφώνησαν να αναθεωρήσουν
και να επικαιροποιήσουν, έως τις 15 Οκτωβρίου 2018, την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης
των οικείων υδάτων, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, τον
προσδιορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης και τους περιβαλλοντικούς στόχους τους. Η
Πορτογαλία δεν υπέβαλε εκθέσεις στην Επιτροπή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Ως εκ τούτου, η
Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στο εν λόγω
κράτος μέλος τον Ιούνιο του 2019. Δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκαν εκθέσεις εντός της προθεσμίας, η
Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Πορτογαλία έχει προθεσμία δύο μηνών για
να λάβει μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο
Δικαστήριο της ΕΕ.

Βιοποικιλότητα: Η Επιτροπή καλεί την ΤΣΕΧΙΑ να ολοκληρώσει το δίκτυο Natura 2000
Η Επιτροπή καλεί την Τσεχία να διευρύνει το δίκτυο Natura 2000 εντός του εδάφους της, προκειμένου
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ
του Συμβουλίου). Η οδηγία αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία της Ευρώπης για την προστασία της
βιοποικιλότητας. Υποχρεώνει τα κράτη μέλη να προστατεύουν και να αποκαθιστούν, σε ικανοποιητική
κατάσταση διατήρησης, τους οικοτόπους που συμβάλλουν καθοριστικά στη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο
του δικτύου Natura 2000. Η Τσεχία επικαιροποίησε τον κατάλογο προτεινόμενων τόπων τον Μάιο του
2016, αλλά η αξιολόγηση της Επιτροπής διαπίστωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανεπάρκειες. Η
Τσεχία πρέπει να χαρακτηρίσει επιπλέον τόπους για 3 τύπους οικοτόπων και 5 είδη, ενώ ορισμένοι τόποι
που έχουν χαρακτηριστεί πρέπει να αποσαφηνιστούν. Απαιτούνται περαιτέρω επιστημονικές μελέτες,
προκειμένου να διευρυνθούν οι γνώσεις σχετικά με ορισμένους οικοτόπους και είδη που απαντούν στη
χώρα. Αυτό, με τη σειρά του, μπορεί να απαιτήσει τον χαρακτηρισμό περισσότερων τόπων στο μέλλον.
Επιπλέον, η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι η Τσεχία εξαίρεσε τόπους από τον
χαρακτηρισμό ή μείωσε το εμβαδό τόπων για λόγους οικονομικού συμφέροντος, όπως έκανε για
παράδειγμα με τη σχεδιαζόμενη κατασκευή φραγμάτων με υδροφράκτες στον ποταμό Έλβα. Τα κράτη
μέλη δεν μπορούν να επικαλεστούν οικονομικούς λόγους ή άλλους μη επιστημονικούς παράγοντες για
να δικαιολογήσουν ανεπαρκή αριθμό προτεινόμενων τόπων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να
αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Τσεχία, η οποία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις
ανησυχίες αυτές. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο
Δικαστήριο της ΕΕ.

Βιοποικιλότητα: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ, την ΤΣΕΧΙΑ, την ΙΡΛΑΝΔΙΑ, την ΠΟΛΩΝΙΑ και
τη ΓΑΛΛΙΑ να προστατεύσουν το περιβάλλον από τα χωροκατακτητικά ξένα είδη
Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα, την Τσεχία, την Ιρλανδία, την Πολωνία και τη Γαλλία να
ευθυγραμμίσουν τη νομοθεσία τους με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 για την πρόληψη και τη
διαχείριση της εισαγωγής και της εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών. Ο εν λόγω κανονισμός
ορίζει κανόνες για την πρόληψη, την ελαχιστοποίηση και τον μετριασμό των δυσμενών επιπτώσεων που
έχει στη βιοποικιλότητα η εκούσια ή ακούσια εισαγωγή και εξάπλωση χωροκατακτητικών ξένων ειδών
στο εσωτερικό της Ένωσης. Η Ελλάδα, η Τσεχία, η Ιρλανδία και η Πολωνία δεν έχουν ακόμη θεσπίσει
και κοινοποιήσει στην Επιτροπή νομοθεσία η οποία να καθορίζει τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις
που θα ισχύουν σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού. Η Γαλλία δεν έχει ακόμη θεσπίσει και
κοινοποιήσει στην Επιτροπή τους καταλόγους των χωροκατακτητικών ξένων ειδών που αποτελούν πηγή
ανησυχίας για πέντε από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει
αιτιολογημένες γνώμες στα εν λόγω κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να
απαντήσουν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο
Δικαστήριο της ΕΕ.

Βιομηχανικές εκπομπές: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ να μεταφέρει πλήρως τους νέους
ενωσιακούς κανόνες στο εθνικό της δίκαιο
Η Επιτροπή καλεί την Αυστρία να προσαρμόσει το εθνικό της δίκαιο προκειμένου να μεταφέρει σ' αυτό
την οδηγία (ΕΕ) 2015/2193 για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από
μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Αυστρία στις
24 Ιανουαρίου 2018. Από την απάντηση της Αυστρίας προκύπτει ότι δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί
πλήρως όλες οι διατάξεις. Δεδομένου ότι η Αυστρία δεν έχει ακόμη μεταφέρει πλήρως τους ενωσιακούς
κανόνες στο εθνικό της δίκαιο, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Αυστρία έχει πλέον
προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει
το εν λόγω κράτος μέλος στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να λάβει μέτρα με
σκοπό να εξασφαλίζεται η κατάλληλη εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων
έργων
Η Επιτροπή καλεί τη Γερμανία να προσαρμόσει την εθνική της νομοθεσία προκειμένου να λάβει υπόψη
τις τροποποιήσεις που εισήγαγε η νέα οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
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(οδηγία 2014/52/ΕΕ), με την οποία τροποποιήθηκε η οδηγία 2011/92/ΕΕ. Σκοπός της νέας οδηγίας είναι
να εξασφαλίσει ότι τα έργα που είναι πιθανόν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον θα
αξιολογούνται καταλλήλως προτού εγκριθούν. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στη
Γερμανία τον Ιούλιο του 2017. Από την απάντηση της Γερμανίας προκύπτει ότι δεν έχουν ακόμη
ενσωματωθεί πλήρως όλες οι διατάξεις της οδηγίας. Δεδομένου ότι η Γερμανία δεν έχει ακόμη μεταφέρει
πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες στο εθνικό της δίκαιο, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει
αιτιολογημένη γνώμη. Η Γερμανία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Διαφορετικά, η
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Προειδοποιητικές επιστολές

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η Επιτροπή καλεί τη ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ να βελτιώσει τους
εθνικούς κανόνες της
Η Επιτροπή καλεί τη Φινλανδία να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία με την οδηγία για την
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία 2011/92/ΕΕ). Η οδηγία εξασφαλίζει ότι οι
επιπτώσεις των δημόσιων και των ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον θα εκτιμώνται πριν από την έγκριση
των έργων. Τον Απρίλιο του 2014 τα κράτη μέλη της ΕΕ θέσπισαν νέα ενωσιακή νομοθεσία (οδηγία
2014/52/ΕΕ), η οποία μειώνει τον διοικητικό φόρτο και βελτιώνει το επίπεδο προστασίας του
περιβάλλοντος, καθιστώντας, παράλληλα, τις επιχειρηματικές αποφάσεις σχετικά με τις δημόσιες και τις
ιδιωτικές επενδύσεις πιο σωστές, προβλέψιμες και βιώσιμες. Οι αδυναμίες που διαπιστώθηκαν στη
νομοθεσία της Φινλανδίας αφορούν τόσο τη φινλανδική ηπειρωτική χώρα όσο και την επαρχία Åland.
Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για ασαφείς εθνικούς κανόνες για την έγκριση έργων βάσει τομεακής
νομοθεσίας, πλημμελή μεταφορά διατάξεων για τη διαβούλευση με το κοινό και τις αρχές, καθώς και
εθνικές διατάξεις που μεταφέρουν πλημμελώς τις απαιτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο των αποφάσεων
για τη χορήγηση άδειας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική
επιστολή στη Φινλανδία, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα επιχειρήματα
της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ να βελτιώσει ορισμένους κανόνες σχετικά με τη
διαχείριση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων
Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Αυστρία, λόγω παραλείψεων στη
μεταφορά των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(οδηγία 2012/19/ΕΕ), όπως έχει ήδη κάνει για ορισμένα άλλα κράτη μέλη. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως υπολογιστών, τηλεοράσεων, ψυγείων και κινητών τηλεφώνων,
αποτελούν μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ροές αποβλήτων στην ΕΕ και αναμένεται να υπερβούν
τους 12 εκατομμύρια τόνους μέχρι το 2020. Εάν δεν τύχουν κατάλληλης διαχείρισης, μπορούν να
προκαλέσουν σημαντικότατα προβλήματα στο περιβάλλον και στην υγεία λόγω του επικίνδυνου
περιεχομένου τους. Διαπιστώθηκαν διάφορα τυπικά προβλήματα στην αυστριακή νομοθεσία. Ειδικότερα,
μεταφέρει πλημμελώς κάποιους ορισμούς και δεν προβλέπει την απαγόρευση της διάθεσης
ανεπεξέργαστων αποβλήτων. Η Αυστρία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την
κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ να βελτιώσει τους κανόνες για την
εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα
Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Αυστρία λόγω των παραλείψεων
που διαπιστώνονται ως προς τη μεταφορά των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τις μεθόδους αναφοράς,
την επικύρωση δεδομένων και την τοποθεσία των σημείων δειγματοληψίας για την εκτίμηση της
ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα [οδηγία (ΕΕ) 2015/1480 της Επιτροπής, της 28ης Αυγούστου 2015,
για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων της οδηγίας 2004/107/ΕΚ και της οδηγίας 2008/50/ΕΚ].
Οι ορθές μέθοδοι αναφοράς, η ορθή επικύρωση των δεδομένων και η ορθή τοποθεσία των σημείων
δειγματοληψίας έχουν ουσιώδη σημασία για την κατάρτιση αξιόπιστων δεδομένων. Χωρίς αξιόπιστα
δεδομένα, είναι αδύνατον να αξιολογηθεί η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Διαπιστώθηκαν διάφορα
προβλήματα στην αυστριακή νομοθεσία. Ειδικότερα, δεν προβλέπει την ορθή επικαιροποίηση της
τεκμηρίωσης ούτε την επανεξέταση του συστήματος ποιότητας για όλες τις εργασίες μέτρησης.
Επιπλέον, ορισμένα μέρη της νομοθεσίας μεταφοράς δεν καλύπτουν το όζον. Η Αυστρία έχει πλέον
προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει
να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Βιοποικιλότητα: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να διασφαλίσει την προστασία των τόπων
Natura 2000
Η Επιτροπή αποστέλλει στην Κύπρο προειδοποιητική επιστολή, καθώς θεωρεί ότι το εν λόγω κράτος
μέλος, κατά τρόπο γενικευμένο και συστηματικό, από την ημερομηνία προσχώρησής του στην ΕΕ, δεν
εξασφαλίζει ότι οι αρχές του υποβάλλουν τα σχέδια ή τα έργα σε κατάλληλη εκτίμηση των επιπτώσεών
τους στους τόπους του δικτύου Natura 2000 και/ή έχει συμφωνήσει σε σχέδια ή έργα χωρίς να έχει
βεβαιωθεί ότι δεν θα επηρεάσουν δυσμενώς την ακεραιότητα των οικείων τόπων του δικτύου Natura
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2000. Σκοπός της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (οδηγία για τους οικοτόπους) είναι να συμβάλει στην εξασφάλιση
της βιοποικιλότητας μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας
στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών στο οποίο εφαρμόζεται η Συνθήκη. Σύμφωνα με την οδηγία,
τα σχέδια και τα έργα που δεν συνδέονται άμεσα με τη διαχείριση ενός τόπου Natura 2000 ή δεν είναι
αναγκαία για την εν λόγω διαχείριση πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλληλη εκτίμηση των επιπτώσεων
που επιφέρουν (τόσο μεμονωμένα όσο και σε συνδυασμό με άλλα σχέδια ή έργα) στον εκάστοτε τόπο,
εκτός εάν τα κράτη μέλη είναι βέβαια, κατόπιν εξέτασης του έργου, ότι αυτό δεν θα έχει σημαντικές
επιπτώσεις στον τόπο του δικτύου Natura 2000. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές εγκρίνουν τα εν λόγω σχέδια
και έργα μόνο εάν διαπιστώσουν ότι αυτά δεν θα επηρεάσουν δυσμενώς την ακεραιότητα του οικείου
τόπου. Η Κύπρος έχει προθεσμία δύο μηνών για να συμμορφωθεί. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να
αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Βιοποικιλότητα: Η Επιτροπή καλεί τη ΛΕΤΟΝΙΑ να εξασφαλίσει την προστασία της φύσης
Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Λετονία, επειδή δεν εξασφαλίζει
την επαρκή προστασία των οικοτόπων και των ειδών ενωσιακού ενδιαφέροντος, ορίζοντας περιοχές
προστασίας της φύσης. Με την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ), τα κράτη μέλη
συμφώνησαν να αναπτύξουν ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000, προτείνοντας στην
Επιτροπή κατάλληλους τόπους κοινοτικής σημασίας. Η Λετονία δεν πρότεινε όλους τους τόπους που
έπρεπε να προτείνει και οι τόποι που προτάθηκαν δεν καλύπτουν επαρκώς τους διάφορους τύπους
οικοτόπων και ειδών που χρειάζονται προστασία. Η Λετονία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει
στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει
αιτιολογημένη γνώμη.

Νερό: Η Επιτροπή καλεί την ΙΡΛΑΝΔΙΑ, την ΕΣΘΟΝΙΑ, την ΑΥΣΤΡΙΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και το
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα πρότυπα ποιότητας
περιβάλλοντος για τους ρύπους
Η Επιτροπή καλεί την Ιρλανδία, την Εσθονία, την Αυστρία, τις Κάτω Χώρες και το Λουξεμβούργο
να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της οδηγίας 2008/105/ΕΚ σχετικά με τα πρότυπα
ποιότητας περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/39/ΕΕ. Η οδηγία σχετικά με τα
πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος έχει καίρια σημασία για την αξιολόγηση της κατάστασης των
επιφανειακών υδάτων της Ευρώπης. Η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (οδηγία 2000/60/ΕΚ) απαιτεί από τα
κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε, με ορίζοντα το 2027, τα επιφανειακά ύδατα να βρίσκονται σε καλή
οικολογική και χημική κατάσταση. Αυτή η γενική υποχρέωση περιλαμβάνει τακτική παρακολούθηση της
κατάστασης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των συγκεντρώσεων ορισμένων χημικών ρύπων. Σε
περίπτωση υπέρβασης των ορίων συγκέντρωσης των εν λόγω ρύπων, τα κράτη μέλη πρέπει να
αναλαμβάνουν δράση. Κατόπιν αξιολόγησης του τρόπου με τον οποίο τα κράτη μέλη μετέφεραν την
τροποποιημένη οδηγία σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος, η Επιτροπή διαπίστωσε αρκετές
αδυναμίες στην εθνική νομοθεσία των πέντε προαναφερόμενων κρατών μελών. Οι αδυναμίες αυτές
κυμαίνονται από την απουσία ορισμών και τον εσφαλμένο καθορισμό της συχνότητας παρακολούθησης
έως τη μη συμπερίληψη των νέων απαιτήσεων σε δεσμευτική νομοθεσία. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή
αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στα οικεία πέντε κράτη μέλη, τα οποία έχουν
προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματά της. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να
αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Νερό: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ να προστατεύσει τα ύδατά του από τη νιτρορύπανση
Η Επιτροπή απέστειλε συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στο Βέλγιο, λόγω της μη
συμμόρφωσής του με την οδηγία για τη νιτρορύπανση (οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Σκοπός
της εν λόγω οδηγίας είναι η προστασία των (επιφανειακών και υπόγειων) υδάτων της Ευρώπης από τη
ρύπανση γεωργικής προέλευσης, απαιτώντας από τις αρχές να λάβουν μέτρα για την αποφυγή αυτής
της ρύπανσης. Τον Φεβρουάριο του 2014 απεστάλη η πρώτη προειδοποιητική επιστολή. Έκτοτε, η
Επιτροπή αποφάσισε να διευρύνει τη συζήτηση με το Βέλγιο, ιδίως με αφορμή τις εκθέσεις της
περιφέρειας της Φλάνδρας σχετικά με την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων, οι οποίες
επισήμαναν ότι δεν τηρούνταν οι μέγιστες επιτρεπόμενες ποσότητες ζωικής κοπριάς, τουλάχιστον από το
2016 (όταν χορηγήθηκε παρέκκλιση βάσει της οδηγίας) έως το 2018. Η παρέκκλιση που χορηγήθηκε
στην περιφέρεια της Φλάνδρας είχε ως αποτέλεσμα να επιτρέπονται ποσότητες νιτρικών άνω του
κανονικού ορίου ανά εκτάριο, αν πληρούνταν οι προϋποθέσεις. Ωστόσο, η επίσημη έκθεση αναφέρει ότι,
σε πολλές περιπτώσεις, οι πραγματικές ποσότητες υπερέβαιναν σημαντικά τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια.
Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εν λόγω υπερβάσεις έχουν σταματήσει. Όσον αφορά την
περιφέρεια της Βαλονίας, το ισχύον πρόγραμμα δράσης για τη νιτρορύπανση (PGDA 3) δεν περιλαμβάνει
όλα τα μέτρα που απαιτούνται από την οδηγία. Παρά τις ενδείξεις για βελτίωση της ποιότητας των
υπόγειων υδάτων και θέσπιση νέων μέτρων μετά την κίνηση της διαδικασίας το 2013, η Επιτροπή
θεωρεί ότι ορισμένα μέτρα θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω και να υποστηριχθούν επιστημονικά,
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η ποιότητα των υδάτων συμμορφώνεται με την οδηγία (κλειστές
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περίοδοι, διασπορά κοπριάς σε πλαγιές, καταχώριση της ποσότητας των λιπασμάτων που διασπείρονται
στο έδαφος κ.λπ.). Η Επιτροπή αναμένει ότι οι ανησυχίες της θα ληφθούν υπόψη κατά την επικείμενη
αναθεώρηση του PGDA 3. Το Βέλγιο έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στα
επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει
αιτιολογημένη γνώμη.

5. Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ
(Για περισσότερες πληροφορίες: Lucia Caudet — Τηλ.: +32 229 56182, Sophie Dupin de Saint Cyr —
Τηλ.: +32 229 87278)

Αιτιολογημένες γνώμες και συμπληρωματικές προειδοποιητικές επιστολές

Δημόσιες συμβάσεις: Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα κατά 4 κρατών μελών όσον
αφορά τους εθνικούς κανόνες τους για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις
παραχώρησης
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Τσεχία και την Πολωνία,
επειδή η εθνική τους νομοθεσία δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες του 2014 για τις δημόσιες συμβάσεις
(οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τις συμβάσεις παραχώρησης (οδηγία 2014/23/ΕΕ). Η
Επιτροπή αποφάσισε επίσης να αποστείλει συμπληρωματικές προειδοποιητικές επιστολές στη Βουλγαρία
και την Ιταλία, ζητώντας από τα εν λόγω κράτη μέλη περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους
εθνικούς κανόνες τους για τη μεταφορά της ίδιας ενωσιακής νομοθεσίας στο εθνικό τους δίκαιο. Και οι
τέσσερις αποφάσεις που ελήφθησαν σήμερα αποτελούν συνέχεια των προειδοποιητικών επιστολών του
Ιανουαρίου του 2019 και έρχονται να προστεθούν στις προειδοποιητικές επιστολές του Οκτωβρίου του
2019. Όλα τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα
επιχειρήματα που προέβαλε η Επιτροπή στις συμπληρωματικές προειδοποιητικές επιστολές ή στις
αιτιολογημένες γνώμες που εστάλησαν σήμερα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να
δώσει συνέχεια με την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στην περίπτωση της Βουλγαρίας και της
Ιταλίας ή με την παραπομπή της Τσεχίας και της Πολωνίας στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Επαγγελματικά προσόντα: Η Επιτροπή καλεί 24 κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τους
ενωσιακούς κανόνες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες σε 22 κράτη μέλη (Αυστρία,
Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος,
Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία,
Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία και Φινλανδία) και να αποστείλει συμπληρωματικές προειδοποιητικές
επιστολές στη Γερμανία και τη Μάλτα, επειδή η εθνική τους νομοθεσία και πρακτική δεν
συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς κανόνες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων
(οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/55/ΕΕ). Με τους κανόνες αυτούς, η ΕΕ
έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σύγχρονο σύστημα, το οποίο συμβάλλει στην αύξηση της ευελιξίας των
αγορών εργασίας, διευκολύνει περαιτέρω την παροχή υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών και θεσπίζει
την αυτόματη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στις χώρες της ΕΕ για ορισμένα
επαγγέλματα, όπως του αρχιτέκτονα, του ιατρού ή του νοσηλευτή. Οι εν λόγω αιτιολογημένες γνώμες
και συμπληρωματικές προειδοποιητικές επιστολές που απέστειλε Επιτροπή αφορούν τους κανόνες για
την ελευθερία εγκατάστασης, την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, την αυτόματη αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων, τη χαλάρωση των διοικητικών απαιτήσεων για τις διαδικασίες
αναγνώρισης, την αναγνώριση των επαγγελματικών περιόδων πρακτικής άσκησης και τη διοικητική
συνεργασία. Όλα τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα
επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει
αιτιολογημένη γνώμη στη Γερμανία και τη Μάλτα ή να παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ τα κράτη μέλη
στα οποία αποστέλλονται οι εν λόγω αιτιολογημένες γνώμες.

Προειδοποιητικές επιστολές

Η Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά 5 κρατών μελών λόγω μη συμμόρφωσής
τους με τους εναρμονισμένους κανόνες της ΕΕ για τις συσκευές με καύση αέριων καυσίμων
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητικές επιστολές στην Εσθονία, την Ελλάδα,
τη Μάλτα, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, επειδή δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει
των εναρμονισμένων κανόνων της ΕΕ για τις συσκευές με καύση αέριων καυσίμων (συσκευές αερίου)
[κανονισμός (ΕΕ) 2016/426]. Ο κανονισμός καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί κάθε
συσκευή αερίου προκειμένου να διατεθεί στην αγορά, και προβλέπει σαφείς υποχρεώσεις για τους
οικονομικούς φορείς και τις εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς. Βάσει του εν λόγω κανονισμού, τα
κράτη μέλη όφειλαν να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή έως τις 21 Οκτωβρίου 2017 τα είδη αερίων και τις
αντίστοιχες πιέσεις τροφοδοσίας αερίου που χρησιμοποιούνται στην επικράτειά τους. Τα οικεία πέντε
κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής.
Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες.
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6. Κινητικότητα και μεταφορές
(Για περισσότερες πληροφορίες: Enrico Brivio — Τηλ.: +32 229 56172, Stephan Meder — Τηλ.: +32
229 13917)

Αιτιολογημένες γνώμες

Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να μεταφέρει
τους ενωσιακούς κανόνες για τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων
Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πορτογαλία, καλώντας τη να
συμμορφωθεί πλήρως με το δίκαιο της ΕΕ για τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. Η
Πορτογαλία δεν επικαιροποίησε την εθνική νομοθεσία της που διέπει τις οδικές και τις σιδηροδρομικές
μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. Η εθνική νομοθεσία της Πορτογαλίας δεν προσαρμόστηκε με
βάση την τεχνική και επιστημονική πρόοδο, όπως απαιτείται από την οδηγία (ΕΕ) 2018/1846 της
Επιτροπής, και συγκεκριμένα όσον αφορά τις τροποποιήσεις της ευρωπαϊκής συμφωνίας για τις διεθνείς
οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), καθώς και τους κανονισμούς για τη διεθνή
σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID). Οι πορτογαλικές αρχές έχουν πλέον
προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να
παραπέμψει την Πορτογαλία στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί 9 κράτη μέλη να αναβαθμίσουν τη σύνδεση μεταξύ των
εθνικών τους ηλεκτρονικών μητρώων για τους οδικούς μεταφορείς και της νέας έκδοσης του
ευρωπαϊκού μητρώου επιχειρήσεων οδικών μεταφορών
Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στο Βέλγιο, τη Δανία, το Ηνωμένο
Βασίλειο, τις Κάτω Χώρες, την Κύπρο, τη Μάλτα, την Ουγγαρία, την Πορτογαλία και την Τσεχία,
επειδή δεν έχουν αναβαθμίσει τη σύνδεση μεταξύ των εθνικών τους ηλεκτρονικών μητρώων για τις
επιχειρήσεις οδικών μεταφορών και της νέας έκδοσης του ευρωπαϊκού μητρώου επιχειρήσεων οδικών
μεταφορών (ERRU), όπως απαιτείται από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/480 της Επιτροπής. Το
ERRU καθιστά εφικτή την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τις
επιχειρήσεις οδικών μεταφορών που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ. Συνιστά ουσιαστικό μέσο για την
εξασφάλιση της επιβολής της ενωσιακής νομοθεσίας. Η εφαρμογή της νέας και βελτιωμένης έκδοσης του
ERRU απαιτεί από τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα συστήματά τους σε εθνικό επίπεδο. Η προθεσμία
για την αναβάθμιση της σύνδεσης των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων έληξε στις 30 Ιανουαρίου 2019.
Εάν οι αρχές των οικείων κρατών μελών δεν λάβουν μέτρα εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να
αποφασίσει να παραπέμψει τα εν λόγω κράτη μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Προειδοποιητικές επιστολές

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ να εφαρμόσει τους κανόνες σχετικά με τις
υπηρεσίες πληροφόρησης για ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Σλοβακία, επειδή δεν
κοινοποίησε στοιχεία σχετικά με τις ασφαλείς και προστατευμένες θέσεις στάθμευσης. Ειδικότερα, η
Σλοβακία δεν κοινοποίησε στοιχεία σχετικά με τις θέσεις στάθμευσης που έχουν ενταχθεί στην υπηρεσία
πληροφόρησης και τις θέσεις στάθμευσης για τις οποίες παρέχονται δυναμικές πληροφορίες (π.χ.
διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης ή ζωνών προτεραιότητας). Πρόκειται για απαίτηση η οποία
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 885/2013, που εκδόθηκε βάσει της οδηγίας για τα συστήματα
ευφυών μεταφορών (ITS). Οι οδηγοί φορτηγών στην Ευρώπη βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με
ανεπαρκείς εγκαταστάσεις στάθμευσης και σχετικές πληροφορίες, με συνέπεια να σταθμεύουν συχνά σε
μη προστατευόμενες ή μη ασφαλείς τοποθεσίες. Η Σλοβακία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να
απαντήσει στην προειδοποιητική επιστολή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει
αιτιολογημένη γνώμη.

7. Νομικές υπηρεσίες
(Για περισσότερες πληροφορίες: Mina Andreeva — Τηλ.: +32 229 91382)

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την ΙΣΠΑΝΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω των κανόνων
που εφαρμόζει σχετικά με την αποζημίωση για ζημίες
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ισπανία στο Δικαστήριο της ΕΕ εξαιτίας
των ισπανικών κανόνων που διέπουν την αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το κράτος κατά
τη θέσπιση νομοθεσίας αντίθετης προς το ενωσιακό δίκαιο. Κατόπιν καταγγελιών που υποβλήθηκαν
σχετικά με ορισμένες ισπανικές διατάξεις που διέπουν την αποζημίωση για ζημίες οι οποίες προκλήθηκαν
από νομοθετικές πράξεις που παραβιάζουν το δίκαιο της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε
διαδικασία επί παραβάσει στις 14 Ιουνίου 2017, θεωρώντας ότι οι επίμαχες διατάξεις παραβιάζουν τις
αρχές της αποτελεσματικότητας και/ή της ισοδυναμίας. Οι εν λόγω αρχές περιορίζουν τη δικονομική και
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την ουσιαστική αυτονομία των κρατών μελών όταν καθορίζουν τους όρους για την ευθύνη σε περίπτωση
παραβάσεων του δικαίου της Ένωσης. Πρώτον, η ισπανική νομοθεσία εξαρτά τη χορήγηση αποζημίωσης
από ορισμένες σωρευτικές προϋποθέσεις: πρέπει να έχει εκδοθεί απόφαση του Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία να κρίνεται ότι μια ισπανική νομοθετική πράξη παραβιάζει το δίκαιο
της Ένωσης· το ζημιωθέν μέρος πρέπει να έχει λάβει, σε οποιονδήποτε βαθμό δικαιοδοσίας, τελεσίδικη
απόφαση που να απορρίπτει προσφυγή κατά της διοικητικής απόφασης που προκάλεσε τη ζημία· και το
ζημιωθέν μέρος πρέπει να έχει επικαλεστεί την ύπαρξη της εν λόγω παράβασης του δικαίου της ΕΕ κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας προσφυγής. Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, αυτές οι προϋποθέσεις
καθιστούν υπερβολικά δυσχερή την επιδίκαση αποζημίωσης από το κράτος για παραβάσεις του δικαίου
της Ένωσης και, ως εκ τούτου, παραβιάζουν την αρχή της αποτελεσματικότητας. Δεύτερον, οι ισπανικοί
κανόνες θεσπίζουν λιγότερο ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ευθύνη του κράτους σε περίπτωση
παράβασης του δικαίου της Ένωσης απ' ό,τι σε περίπτωση παράβασης του ισπανικού συντάγματος.
Πρόκειται για παραβίαση της αρχής της ισοδυναμίας. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες
δελτίο Τύπου.

8. Φορολογία και τελωνειακή ένωση
(Για περισσότερες πληροφορίες: Vanessa Mock — Τηλ.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough — Τηλ.:
+32 229 87183)

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Φορολογία: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΠΟΛΩΝΙΑ στο Δικαστήριο λόγω της μη κατάργησης
ορισμένων φορολογικών απαλλαγών όσον αφορά τη χρήση ενεργειακών προϊόντων από
ιδιαίτερα ρυπογόνες επιχειρήσεις
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Πολωνία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή επιτρέπει
στις επιχειρήσεις έντασης ενέργειας να απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όσον αφορά
τον άνθρακα και το φυσικό αέριο. Σύμφωνα με την πολωνική νομοθεσία και κατά παράβαση του δικαίου
της ΕΕ, ορισμένα ενεργειακά προϊόντα, όπως ο άνθρακας και το φυσικό αέριο, που χρησιμοποιούνται
από επιχειρήσεις έντασης ενέργειας και εμπίπτουν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας
δικαιωμάτων εκπομπής (ΣΕΔΕ της ΕΕ) απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Οι κοινοί
ενωσιακοί κανόνες για τη φορολόγηση της ενέργειας (οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου) απαιτούν
από τις επιχειρήσεις που επωφελούνται από τις εν λόγω απαλλαγές, εάν έχουν επιφέρει βελτιώσεις για
την περιβαλλοντική προστασία ή την ενεργειακή απόδοση, να υπερβαίνουν αυτό που είναι αναγκαίο
βάσει των δεσμευτικών ενωσιακών πράξεων, όπως το ΣΕΔΕ της ΕΕ. Ωστόσο, η πολωνική νομοθεσία δεν
απαιτεί τέτοιο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης. Οι επίμαχοι κανόνες ευνοούν τις ιδιαίτερα ρυπογόνες
δραστηριότητες και, ως εκ τούτου, αντιβαίνουν στους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και προκαλούν
σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού εντός της ΕΕ. Δεδομένου ότι η Πολωνία δεν ευθυγράμμισε
τη νομοθεσία της με το ενωσιακό δίκαιο, μετά την αιτιολογημένη γνώμη που της απέστειλε η Επιτροπή,
αποφασίστηκε να παραπεμφθεί η υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το
πλήρες δελτίο Τύπου.

Αιτιολογημένες γνώμες

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να επικαιροποιήσει τους κανόνες φορολόγησης
της υπεραξίας από ορισμένες πωλήσεις ακινήτων
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Γερμανία λόγω της
φορολογικής νομοθεσίας της η οποία, ως προς τη φορολόγηση της υπεραξίας, αντιμετωπίζει
διαφορετικά τις πωλήσεις ακινήτων ανάλογα με το αν πραγματοποιούνται από ημεδαπές ή αλλοδαπές
εταιρείες χωρίς επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Γερμανία. Σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο περί
φορολογίας εισοδήματος, σε περίπτωση επανεπένδυσης της υπεραξίας χορηγείται αναστολή
φορολόγησης μόνο εάν το ακίνητο ανήκε στη μόνιμη εγκατάσταση ημεδαπής εταιρείας για τουλάχιστον
έξι συναπτά έτη. Οι εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο και δεν έχουν
επιχειρηματική δραστηριότητα στη Γερμανία θεωρείται ότι διαθέτουν τέτοια μόνιμη εγκατάσταση, κάτι το
οποίο, γενικά, δεν ισχύει για τις εταιρείες που εδρεύουν στο εξωτερικό. Η πρακτική αυτή συνεπάγεται
περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, κατά παράβαση του άρθρου 63 της ΣΛΕΕ. Εάν
η Γερμανία δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να
παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να καταργήσει τους αδικαιολόγητα περιοριστικούς
όρους για την αναστολή της φορολόγησης σε περίπτωση διάσπασης εταιρειών
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία, καλώντας τη να
καταργήσει τις προϋποθέσεις που προβλέπει το ισπανικό δίκαιο κατά παράβαση των ενωσιακών κανόνων
για τις συγχωνεύσεις, σκοπός των οποίων είναι να διασφαλίζεται ότι οι αναδιοργανώσεις εταιρειών, όπως
οι συγχωνεύσεις και οι διασπάσεις, δεν παρεμποδίζονται από φορολογικά ζητήματα κατά τη στιγμή της
αναδιάρθρωσης (οδηγία 90/434/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Ως εκ τούτου, η φορολόγηση της υπεραξίας που
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προκύπτει από την εν λόγω αναδιοργάνωση θα πρέπει να αναστέλλεται έως ότου προκύψει
μεταγενέστερη πώληση ή διάθεση των περιουσιακών στοιχείων και των μετοχών. Ωστόσο, το ισπανικό
δίκαιο επιβάλλει ως προς ορισμένους τύπους διάσπασης εταιρειών αδικαιολόγητα περιοριστικούς όρους.
Η αναστολή της φορολόγησης δεν χορηγείται εάν οι μέτοχοι της διασπασθείσας εταιρείας δεν
λαμβάνουν την ίδια αναλογία μετοχών σε όλες τις εταιρείες που προκύπτουν από τη διάσπαση, εκτός
εάν τα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία είναι κλάδοι δραστηριότητας. Εάν η Ισπανία δεν λάβει μέτρα
εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΑΥΣΤΡΙΑ και την ΙΡΛΑΝΔΙΑ να μεταφέρουν στο εθνικό τους
δίκαιο τους κανόνες περιορισμού των τόκων σε ολόκληρη την ΕΕ
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Αυστρία και την Ιρλανδία,
καλώντας τα εν λόγω κράτη μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τον κανόνα περιορισμού των
τόκων όπως απαιτείται από την οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής [οδηγία (ΕΕ)
2016/1164 του Συμβουλίου]. Αμφότερα τα κράτη μέλη υποστήριξαν ότι είχαν ήδη θεσπίσει «εξίσου
αποτελεσματικούς» κανόνες περιορισμού των τόκων και, ως εκ τούτου, κοινοποίησαν αιτήσεις
παρέκκλισης βάσει του δικαίου της ΕΕ. Τον Ιούλιο του 2018 η Επιτροπή ενημέρωσε την Αυστρία και την
Ιρλανδία ότι, κατά την άποψή της, οι εθνικοί κανόνες τους δεν είναι «εξίσου αποτελεσματικοί» με τον
κανόνα περιορισμού των τόκων που προβλέπεται στο δίκαιο της ΕΕ και, κατά συνέπεια, δεν
δικαιολογείται η αναβολή μεταφοράς της εν λόγω διάταξης έως την 1η Ιανουαρίου 2024. Επιπλέον, τα
αυστριακά και τα ιρλανδικά μέτρα δεν περιλαμβάνονταν στον κατάλογο των εθνικών κανόνων για τον
περιορισμό των τόκων που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούσε «εξίσου αποτελεσματικούς». Μέχρι
στιγμής, ούτε η Αυστρία ούτε η Ιρλανδία έχουν μεταφέρει ή κοινοποιήσει εθνικά μέτρα εφαρμογής των
οικείων διατάξεων. Εάν η Αυστρία και η Ιρλανδία δεν λάβουν μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να ευθυγραμμίσει με το δίκαιο της ΕΕ τους κανόνες
της σχετικά με τον περιφερειακό φόρο στη βενζίνη για τα μηχανοκίνητα οχήματα
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ιταλία λόγω του ειδικού
φόρου κατανάλωσης που επιβάλλει σε περιφερειακό επίπεδο στη βενζίνη για τα μηχανοκίνητα οχήματα
[Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione (IRBA)] επιπλέον του ειδικού φόρου κατανάλωσης
που επιβάλλει ήδη δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας. Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ (οδηγία
2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου), τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν πρόσθετους έμμεσους φόρους
στα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι εξής δύο
όροι: ο φόρος επιβάλλεται για ειδικούς σκοπούς και συνάδει με τους ενωσιακούς κανόνες που ισχύουν
για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης ή τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Κατά την άποψη της
Επιτροπής, οι δύο αυτές απαιτήσεις δεν πληρούνται στην περίπτωση του IRBA. Εάν η Ιταλία δεν λάβει
μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση
στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να τροποποιήσει τη νομοθεσία της που
εισάγει διακρίσεις όσον αφορά το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Πορτογαλία, επειδή
φορολογεί τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη βαρύτερα από ό,τι τα
μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που αγοράζονται στην πορτογαλική αγορά. Επί του παρόντος, η πορτογαλική
νομοθεσία δεν λαμβάνει πλήρως υπόψη την απομείωση της αξίας των αυτοκινήτων που εισάγονται από
άλλα κράτη μέλη και, ως εκ τούτου, δεν συνάδει με το άρθρο 110 της ΣΛΕΕ. Στις 16 Ιουνίου 2016 το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε (απόφαση C-200/15) ότι προηγούμενη εκδοχή του εν λόγω πορτογαλικού
φόρου ήταν αντίθετη με το δίκαιο της ΕΕ. Εάν η Πορτογαλία δεν λάβει μέτρα εντός ενός μηνός, η
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Αιτιολογημένη γνώμη και περάτωση υπόθεσης

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ, την ΙΣΠΑΝΙΑ, την ΙΤΑΛΙΑ, την
ΚΥΠΡΟ, το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ και την ΤΣΕΧΙΑ να κοινοποιήσουν τα εθνικά μέτρα μεταφοράς
σχετικά με τους μηχανισμούς επίλυσης φορολογικών διαφορών, και περατώνει την υπόθεση
για τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στη Γερμανία, την Ελλάδα, την
Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο και την Τσεχία, επειδή δεν κοινοποίησαν τα
μέτρα μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο σχετικά με τους μηχανισμούς επίλυσης φορολογικών διαφορών
στην Ευρωπαϊκή Ένωση [οδηγία (ΕΕ) 2017/1852 του Συμβουλίου] εντός της σχετικής προθεσμίας, η
οποία έληξε την 30ή Ιουνίου 2019. Εάν τα οικεία κράτη μέλη δεν λάβουν μέτρα εντός των επόμενων
δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.
Παράλληλα, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να περατώσει τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της
Λιθουανίας, καθώς το εν λόγω κράτος μέλος έχει πλέον εκπληρώσει τις σχετικές υποχρεώσεις του.
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Συμπληρωματικές αιτιολογημένες γνώμες

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί εκ νέου τη ΔΑΝΙΑ να ευθυγραμμίσει με το δίκαιο της ΕΕ τους
κανόνες της για τη φορολόγηση των μερισμάτων που καταβάλλονται σε επενδυτικά ταμεία
που εδρεύουν στην αλλοδαπή
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη στη Δανία λόγω
των φορολογικών κανόνων της που προβλέπουν διαφορετική μεταχείριση για τα μερίσματα ανάλογα με
το αν καταβάλλονται σε ημεδαπούς ή σε αλλοδαπούς οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές
αξίες. Στη Δανία, τα μερίσματα που διανέμονται σε ταμεία που είναι καταχωρισμένα ως «επενδυτικά
ιδρύματα που υποβάλλονται σε ελάχιστη φορολογία» απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου, αλλά
μόνο αν το ίδρυμα εδρεύει στη Δανία. Η Επιτροπή είχε ήδη εγείρει το ζήτημα αυτό στην αιτιολογημένη
γνώμη που απέστειλε τον Απρίλιο του 2013, αλλά είχε αναστείλει την υπόθεση εν αναμονή της έκβασης
της διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ για την έκδοση σχετικής προδικαστικής απόφασης. Τον
Ιούνιο του 2018 το Δικαστήριο, στην υπόθεση C-480/16, Fidelity Funds, έκρινε ότι οι επίμαχοι κανόνες
συνιστούν αδικαιολόγητο περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων, κατά παράβαση του
άρθρου 63 της ΣΛΕΕ. Ωστόσο, η Δανία δεν έχει λάβει ακόμη τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα προκειμένου
να ευθυγραμμίσει τους κανόνες της με το δίκαιο της ΕΕ. Εάν η Δανία δεν λάβει μέτρα εντός των
επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ να τροποποιήσουν τους φορολογικούς κανόνες
που συνιστούν εμπόδιο για τη διασυνοριακή μεταφορά συντάξεων
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη στις Κάτω Χώρες,
καλώντας το εν λόγω κράτος μέλος να τροποποιήσει τρεις δέσμες φορολογικών κανόνων που
παρεμποδίζουν τη διασυνοριακή μεταφορά συνταξιοδοτικών κεφαλαίων και τη διασυνοριακή χορήγηση
συντάξεων. Πρώτον, οι αλλοδαποί πάροχοι συνταξιοδοτικών υπηρεσιών πρέπει να παρέχουν στις
ολλανδικές αρχές εγγυήσεις, όπως εξασφαλίσεις ή τραπεζικές εγγυήσεις, εάν μεταφέρουν
συνταξιοδοτικό κεφάλαιο σε αλλοδαπό πάροχο ή εάν οι αλλοδαποί πάροχοι επιθυμούν να παρέχουν
υπηρεσίες στην ολλανδική αγορά. Δεύτερον, οι (πρώην) εργαζόμενοι πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις εάν
το συνταξιοδοτικό τους κεφάλαιο μεταφέρεται σε αλλοδαπό πάροχο ή εάν επιθυμούν να αγοράσουν
συνταξιοδοτικές υπηρεσίες από αλλοδαπό πάροχο. Τρίτον, οι μεταφορές συνταξιοδοτικών κεφαλαίων σε
αλλοδαπούς παρόχους από εργαζομένους που αναλαμβάνουν εργασία εκτός των Κάτω Χωρών
απαλλάσσονται από τον φόρο μόνο εάν οι αλλοδαποί πάροχοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για τυχόν
φορολογικές απαιτήσεις ή εάν ο ίδιος ο φορολογούμενος παρέχει την εν λόγω εγγύηση. Αυτές οι
προϋποθέσεις περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και των εργαζομένων, την ελευθερία
εγκατάστασης, την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων (άρθρα 21,
45, 49, 56 και 63 της ΣΛΕΕ). Εάν οι Κάτω Χώρες δεν λάβουν μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Προειδοποιητική επιστολή

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να ευθυγραμμίσει με το δίκαιο της ΕΕ τους
κανόνες της σχετικά με την αντιμετώπιση ως προς τον ΦΠΑ των μεταχειρισμένων
αντικειμένων που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα ή πολύτιμους λίθους
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Ρουμανία λόγω
πλημμελούς εφαρμογής των ενωσιακών κανόνων (οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου) όσον αφορά
την αντιμετώπιση ως προς τον ΦΠΑ των μεταχειρισμένων αντικειμένων που περιέχουν πολύτιμα
μέταλλα ή πολύτιμους λίθους. Η νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει ειδικό καθεστώς ΦΠΑ με σκοπό τη
διευκόλυνση του εμπορίου των εν λόγω μεταχειρισμένων ειδών. Οι ρουμανικοί κανόνες αποκλείουν όλα
τα μεταχειρισμένα αντικείμενα που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμους λίθους ή ημιπολύτιμους
λίθους από το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, γεγονός που δυσκολεύει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στον συγκεκριμένο τομέα. Εάν η Ρουμανία δεν λάβει μέτρα εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή
μπορεί να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στις ρουμανικές αρχές.

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να συμμορφωθεί με το χρονοδιάγραμμα που έχει
συμφωνηθεί για την ανάπτυξη ενός νέου πληροφοριακού συστήματος με σκοπό την
παρακολούθηση της κυκλοφορίας των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους
κατανάλωσης
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Ρουμανία, επειδή δεν
χρηματοδότησε ούτε ανέπτυξε έγκαιρα τις νέες εκδόσεις ενός πληροφοριακού συστήματος για την
παρακολούθηση της κυκλοφορίας σε ολόκληρη την ΕΕ των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς
φόρους κατανάλωσης (αλκοόλ, προϊόντα καπνού και ενεργειακά προϊόντα). Οι ενωσιακοί κανόνες
(κυρίως η οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου) επιτρέπουν την κυκλοφορία των προϊόντων που
υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής, με την προϋπόθεση ότι τα
ηλεκτρονικά έγγραφα διεκπεραιώνονται δεόντως στα κράτη μέλη αποστολής και άφιξης. Το
πληροφοριακό σύστημα επιτρέπει επίσης στα κράτη μέλη, αφενός, να κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά
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με τους φορείς που είναι εξουσιοδοτημένοι να συμμετέχουν στη διακίνηση των εν λόγω προϊόντων και,
αφετέρου, να συνεργάζονται μεταξύ τους για την καταπολέμηση της απάτης. Η Ρουμανία εφαρμόζει ήδη
μια παρωχημένη έκδοση του εν λόγω συστήματος και δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για να μεταβεί
στη νέα έκδοση. Το γεγονός ότι η Ρουμανία δεν ανέλαβε έγκαιρα δράση θα μπορούσε να έχει σοβαρές
συνέπειες στην εσωτερική αγορά, καθώς τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης
θα επιτρεπόταν, κανονικά, να κυκλοφορούν με προορισμό ή με προέλευση τη Ρουμανία μόνο αφού θα
είχε καταβληθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Επιπλέον, αυτή η ολιγωρία μπορεί επίσης να βλάψει όλα
τα άλλα κράτη μέλη που χρειάζεται να στείλουν και να λάβουν διοικητικές πληροφορίες από τη
Ρουμανία. Εάν η Ρουμανία δεν λάβει μέτρα εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να
στείλει αιτιολογημένη γνώμη στις ρουμανικές αρχές.
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