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Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2020 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Αποφάσεις για παραβάσεις

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική 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 76 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. Περιβάλλον

(Για περισσότερες πληροφορίες: Tim McPhie — Τηλ.: +32 229 58602, Ana Crespo Parrondo — Τηλ.:
+32 229 81325)

 

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
 
Η Επιτροπή παραπέμπει την ΙΤΑΛΙΑ στο Δικαστήριο για το ελλιπές καθεστώς της όσον αφορά
την πρόσβαση σε γενετικούς πόρους
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ιταλία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή το σύστημα που
εφαρμόζει για την πρόσβαση σε γενετικούς πόρους από τρίτες χώρες θεωρείται δυσλειτουργικό. Οι
δυσλειτουργίες αυτές περιορίζουν την ικανότητα των εγκατεστημένων στην Ιταλία εταιρειών να
αξιοποιούν τα οφέλη της εν λόγω πρόσβασης για σκοπούς έρευνας, ανάπτυξης και εμπορικής
εκμετάλλευσης. Τον Ιούλιο του 2019 η Ιταλία κοινοποίησε τον ορισμό των αρμόδιων εθνικών αρχών,
μετά την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής και αιτιολογημένης γνώμης από την Επιτροπή τον
Ιανουάριο του 2018 και τον Ιανουάριο του 2019 αντίστοιχα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα η Ιταλία δεν έχει
κοινοποιήσει νομοθεσία για τη θέσπιση των κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης των
κανόνων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ιταλία στο Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου.

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 
Δάση: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να σταματήσει την παράνομη υλοτομία
Η Επιτροπή καλεί τη Ρουμανία να εφαρμόσει ορθά τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία, ο οποίος
απαγορεύει στις εταιρείες ξυλείας να παράγουν και να διαθέτουν στην αγορά της ΕΕ προϊόντα που
προέρχονται από παράνομα υλοτομηθέντες κορμούς. Στην περίπτωση της Ρουμανίας, οι εθνικές αρχές
δεν έλεγξαν αποτελεσματικά τους φορείς εκμετάλλευσης και δεν επέβαλαν τις κατάλληλες κυρώσεις.
Εξαιτίας των ασυνεπειών της ρουμανικής νομοθεσίας, οι εθνικές αρχές δεν είναι σε θέση να ελέγχουν
μεγάλες ποσότητες παράνομα υλοτομημένης ξυλείας. Επιπλέον, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι
ρουμανικές αρχές διαχειρίζονται τα δάση —μεταξύ άλλων, επιτρέποντας την υλοτομία— χωρίς να
αξιολογούν εκ των προτέρων τις επιπτώσεις στους προστατευόμενους οικοτόπους, όπως απαιτείται βάσει
της οδηγίας για τους οικοτόπους και της οδηγίας για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση. Επιπλέον,
υπάρχουν αδυναμίες όσον αφορά την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες στα σχέδια
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διαχείρισης δασών. Η Επιτροπή διαπίστωσε επίσης απώλεια προστατευόμενων δασικών οικοτόπων εντός
προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000 κατά παράβαση των οδηγιών για τους οικοτόπους
και τα πτηνά. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη
Ρουμανία, η οποία έχει πλέον προθεσμία ενός μηνός για να διορθώσει τις αδυναμίες που διαπίστωσε η
Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στις
ρουμανικές αρχές.

 

 

Ποιότητα των υδάτων: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να βελτιώσει τους κανόνες της για την
προστασία των επιφανειακών υδάτων από τη ρύπανση
Η Επιτροπή καλεί τη Γερμανία να διορθώσει την εθνική νομοθεσία της με την οποία μεταφέρεται στο
εθνικό της δίκαιο η οδηγία για τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε με την
οδηγία 2013/39/ΕΕ. Στόχος της οδηγίας 2008/105/ΕΚ είναι να εξασφαλιστεί ότι η χημική ρύπανση των
επιφανειακών υδάτων δεν απειλεί το υδάτινο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία. Στο πλαίσιο του
ελέγχου της συμμόρφωσης των εθνικών νομοθεσιών με την οδηγία σε όλα τα κράτη μέλη, η Επιτροπή
διαπίστωσε ότι η Γερμανία δεν έχει μεταφέρει ορθά την οδηγία στο εθνικό της δίκαιο. Ως εκ τούτου, η
Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή. Η Γερμανία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει
και να διορθώσει τη νομοθεσία της. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει
αιτιολογημένη γνώμη στις γερμανικές αρχές.

 

 

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η Επιτροπή καλεί την ΙΤΑΛΙΑ να διορθώσει τους
εθνικούς κανόνες της
Η Επιτροπή καλεί την Ιταλία 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 θεσπίστηκε 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. Στην Ιταλία, οι αδυναμίες του εθνικού δικαίου αφορούν, μεταξύ
άλλων, τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η διαβούλευση με το κοινό, τους κανόνες που διέπουν
τις διασυνοριακές διαβουλεύσεις στην περίπτωση έργων που προτείνονται στην Ιταλία και ενδέχεται να
επηρεάσουν άλλα κράτη μέλη, την παροχή πρακτικών πληροφοριών σχετικά με την πρόσβαση στη
δικαιοσύνη, και τα συστήματα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για την αποφυγή συγκρούσεων
συμφερόντων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή
στην Ιταλία, η οποία έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να διορθώσει τη νομοθεσία της.
Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στις ιταλικές αρχές.

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή καλεί τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ να διορθώσουν τους εθνικούς κανόνες
τους σχετικά με τη δειγματοληψία
Η Επιτροπή καλεί τις Κάτω Χώρες να ευθυγραμμίσουν την εθνική νομοθεσία τους με την οδηγία (ΕΕ)
2015/1480 της Επιτροπής, η οποία βελτίωσε τις μεθόδους αναφοράς, την επικύρωση των δεδομένων και
την τοποθεσία των σημείων δειγματοληψίας για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα. Οι
νέοι κανόνες επιτρέπουν την ακριβέστερη επαλήθευση της ποιότητας του αέρα και την αξιολόγηση της
συμμόρφωσης ενός κράτους μέλους με τα πρότυπα ποιότητας του αέρα. Οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν
κυμαίνονται από τη μη ορθή καταγραφή όλων των απαιτήσεων σχετικά με τον τρόπο μέτρησης
ορισμένων ρύπων και την απουσία απαιτήσεων σχετικά με την τοποθεσία των σημείων δειγματοληψίας,
μέχρι τη χρήση εσφαλμένων μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης των αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου,
η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στις Κάτω Χώρες, οι οποίες
έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να διορθώσουν τη νομοθεσία τους. Διαφορετικά, η
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στις ολλανδικές αρχές.

Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ και τη ΜΑΛΤΑ να
θεσπίσουν εθνικά προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Η Επιτροπή καλεί τη Ρουμανία, την Ελλάδα και τη Μάλτα να εγκρίνουν τα πρώτα εθνικά τους
προγράμματα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και να τα κοινοποιήσουν στην Επιτροπή, όπως
απαιτείται βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284 σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων
ατμοσφαιρικών ρύπων. Σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να
καταρτίζουν, να θεσπίζουν και να εφαρμόζουν τα αντίστοιχα προγράμματά τους για τον περιορισμό των
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ετήσιων εκπομπών τους. Σκοπός της οδηγίας είναι να επιτευχθούν επίπεδα ποιότητας του ατμοσφαιρικού
αέρα που δεν προκαλούν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις και κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και
το περιβάλλον. Τα κράτη μέλη όφειλαν να υποβάλουν στην Επιτροπή το πρώτο εθνικό τους πρόγραμμα
ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης έως την 1η Απριλίου 2019. Προς το παρόν, και παρά τις
προηγούμενες υπενθυμίσεις, η Ελλάδα, η Μάλτα και η Ρουμανία δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
τους. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή, δίνοντας στις
εν λόγω χώρες προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν, να εγκρίνουν και να κοινοποιήσουν τα
προγράμματά τους. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη
στις ρουμανικές, τις ελληνικές και τις μαλτεζικές αρχές.

 
Αιτιολογημένες γνώμες

 

Φύση: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να εφαρμόσει ορθά την οδηγία για τους οικοτόπους
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τη Γερμανία να τηρήσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας
92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και
χλωρίδας. Τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν ειδικές ζώνες διατήρησης (ΕΖΔ), καθεμία από τις οποίες
πρέπει να έχει συγκεκριμένους στόχους διατήρησης και μέτρα για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση σε
ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης των ειδών και των υφιστάμενων οικοτόπων. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας για όλους τους τόπους στη Γερμανία έχει
λήξει πριν από 10 και πλέον χρόνια. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή το
2015 και, έπειτα από μακρές συζητήσεις με το συγκεκριμένο κράτος μέλος, απέστειλε συμπληρωματική
προειδοποιητική επιστολή το 2019. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, όσον αφορά και τους 4.606 τόπους του
δικτύου Natura 2000, δεν καθορίστηκαν, κατά τρόπο γενικευμένο και συστηματικό, επαρκώς
λεπτομερείς και ποσοτικά προσδιορισμένοι στόχοι διατήρησης τόσο σε επίπεδο ομόσπονδων κρατών όσο
και σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Αυτό έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα και την
αποτελεσματικότητα των μέτρων διατήρησης που πρέπει να θεσπιστούν. Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι η
Γερμανία δεν μερίμνησε ώστε οι δημόσιες αρχές έξι ομόσπονδων κρατών να δημοσιοποιούν σχέδια
διαχείρισης ενεργά και συστηματικά. Η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη, δίνοντας στη
Γερμανία προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Εάν η Γερμανία δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων
δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να προστατεύσει τον πληθυσμό της από
την ατμοσφαιρική ρύπανση
Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ για την
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη. Το εθνικό σύστημα θα πρέπει
να εξασφαλίζει αξιόπιστες μετρήσεις, να ενημερώνει το κοινό και να δίνει στοιχεία σχετικά με τη
σοβαρότητα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και την αναποτελεσματικότητα ορισμένων μέτρων για
την ανάσχεση αυτής της ρύπανσης. Στη συγκεκριμένη υπόθεση, η Ελλάδα δεν γνωστοποίησε στοιχεία
σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο σύνολο της επικράτειάς της σε συγκεκριμένα έτη.
Επιπλέον, δεν εξασφάλισε την παροχή στοιχείων σχετικά με τα σημεία όπου εμφανίζονται οι υψηλότερες
συγκεντρώσεις διοξειδίου του αζώτου (NO2) στις οποίες είναι πιθανόν να εκτίθεται, άμεσα ή έμμεσα, ο
πληθυσμός. Αυτό οφείλεται στην εσφαλμένη τοποθεσία και ανεπάρκεια των σημείων δειγματοληψίας σε
ορισμένους οικισμούς. Η Ελλάδα έλαβε επίσης ανεπαρκή μέτρα για την όσο το δυνατόν συντομότερη
μείωση της ρύπανσης από NO2 στον οικισμό της Αθήνας, ρύπανση η οποία υπερβαíνεi το ανώτατο όριο
από το 2010. Τον Ιανουάριο του 2019 απεστάλη προειδοποιητική επιστολή. Δεδομένου ότι η εν λόγω
χώρα εξακολουθεί να μην έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της, η Επιτροπή αποστέλλει πλέον
αιτιολογημένη γνώμη. Η Ελλάδα έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία
μέτρα για την ορθή λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Εάν η
Ελλάδα δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την
υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποιότητα του αέρα: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να προστατεύσει τον πληθυσμό της
από την ατμοσφαιρική ρύπανση
Η Επιτροπή καλεί την Πορτογαλία να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ για την
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη. Το εθνικό σύστημα θα πρέπει
να εξασφαλίζει αξιόπιστες μετρήσεις, να ενημερώνει το κοινό και να δίνει στοιχεία σχετικά με τη
σοβαρότητα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Διαπιστώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών για το διοξείδιο
του αζώτου (NO2) σε διάφορες ζώνες, ενώ οι εκθέσεις καταδεικνύουν την αναποτελεσματικότητα των
μέτρων που λαμβάνονται για την όσο το δυνατόν συντομότερη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και
τη διατήρησή της υπό έλεγχο. Δεδομένου ότι η εν λόγω χώρα εξακολουθεί να μην έχει συμμορφωθεί με
τις υποχρεώσεις της, η Επιτροπή αποστέλλει πλέον αιτιολογημένη γνώμη. Η Πορτογαλία έχει προθεσμία
δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την ορθή λειτουργία του συστήματος

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A31992L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A31992L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0050


παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Εάν η Πορτογαλία δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων
δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Απόβλητα: Η Επιτροπή καλεί τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ και τη ΣΟΥΗΔΙΑ να συμμορφωθούν με τους
ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την ανακύκλωση πλοίων
Η Επιτροπή καλεί τη Ρουμανία και τη Σουηδία να συμμορφωθούν με την υποχρέωσή τους να
εφαρμόσουν πλήρως την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ανακύκλωση πλοίων [κανονισμός (ΕΕ) αριθ.
1257/2013]. Σκοπός του κανονισμού είναι να καταστήσει την ανακύκλωση πλοίων πιο πράσινη και πιο
ασφαλή. Κύριος στόχος του είναι να εξασφαλίσει ότι τα πλοία που φέρουν σημαία κράτους μέλους της
ΕΕ ανακυκλώνονται με ασφαλή και βιώσιμο τρόπο. Είναι σημαντικό τα κράτη μέλη, αφενός, να ορίζουν
τις αρμόδιες αρχές, τις υπηρεσίες και τους υπευθύνους επικοινωνίας και, αφετέρου, να θεσπίζουν
διατάξεις εθνικού δικαίου σχετικά με την επιβολή των εν λόγω ενωσιακών κανόνων και των
εφαρμοστέων κυρώσεων. Όλες αυτές οι υποχρεώσεις όφειλαν να είχαν εκπληρωθεί έως τις 31
Δεκεμβρίου 2018. Τον Ιούνιο του 2019 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στα εν λόγω
δύο κράτη μέλη, επειδή δεν είχαν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη
επιτευχθεί συμμόρφωση, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Η Ρουμανία και η
Σουηδία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσουν την κατάσταση, ορίζοντας τις αρχές και
θεσπίζοντας τις κυρώσεις. Εάν η Ρουμανία και η Σουηδία δεν λάβουν μέτρα εντός των επόμενων δύο
μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Αστικά λύματα: Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να προστατεύσει τον πληθυσμό της από τη
ρύπανση των υδάτων
Η Επιτροπή καλεί την Ισπανία να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του
Συμβουλίου για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να παρέχουν
δευτεροβάθμια επεξεργασία όλων των απορρίψεων λυμάτων από οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό
άνω των 2.000 κατοίκων, καθώς και πιο προηγμένη επεξεργασία για τους οικισμούς με ισοδύναμο
πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων σε ζώνες που έχουν χαρακτηριστεί ως ευαίσθητες. Η
δευτεροβάθμια επεξεργασία συμπληρώνει την απομάκρυνση στερεών ουσιών από τα αστικά λύματα
(πρωτοβάθμια επεξεργασία) μέσω της διάσπασης των οργανικών ουσιών με τη χρήση βακτηρίων.
Μερικές φορές, για την προστασία των ευαίσθητων υδάτινων περιβαλλόντων απαιτείται περαιτέρω
επεξεργασία (τριτοβάθμια επεξεργασία). Η τριτοβάθμια επεξεργασία μπορεί να συνεπάγεται την
απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων με σκοπό την προστασία των υδάτων κολύμβησης ή των
υδάτων για οστρακοειδή. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την αφαίρεση του φωσφόρου και των νιτρικών
(θρεπτικά στοιχεία που περιέχονται στα λύματα) με σκοπό την προστασία των υδάτων που απειλούνται
από ευτροφισμό. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο των ερευνών της, διαπίστωσε ευρεία έλλειψη συμμόρφωσης
με την προβλεπόμενη στην οδηγία υποχρέωση στους μεγάλους, ως επί το πλείστον, οικισμούς της
Ισπανίας, και απέστειλε προειδοποιητική επιστολή τον Δεκέμβριο του 2016. Από την τεχνική αξιολόγηση
των απαντήσεων της Ισπανίας προκύπτει ότι η έλλειψη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις της οδηγίας
εξακολουθεί να είναι εκτεταμένη, δεδομένου ότι 133 οικισμοί πραγματοποιούν απορρίψεις είτε σε
κανονικές είτε σε ευαίσθητες περιοχές. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, δεν αναμένεται να
επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση στο εγγύς μέλλον. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένη
γνώμη και καλεί την Ισπανία να επιταχύνει τη συμμόρφωσή της. Η Ισπανία έχει προθεσμία δύο μηνών
για να απαντήσει. Εάν η Ισπανία δεν λάβει μέτρα εντός των επόμενων δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να
παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

2. Ενέργεια και κλίμα

(Για περισσότερες πληροφορίες: Tim McPhie — Τηλ.: +32 229 58602, Lynn Rietdorf — Τηλ.: +32 229
74959)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

 

Ενεργειακή απόδοση: Η Επιτροπή καλεί την ΚΡΟΑΤΙΑ να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις
υποβολής εκθέσεων σχετικά με τους στόχους ενεργειακής απόδοσης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει αποστέλλοντας
προειδοποιητική επιστολή στην Κροατία, επειδή δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωσή της να
συντάσσει έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την επίτευξη των εθνικών στόχων
ενεργειακής απόδοσης.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32013R1257
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32013R1257
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A31991L0271
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A31991L0271


Η Κροατία δεν έχει υποβάλει ακόμη την ετήσια έκθεση προόδου για το 2019, η οποία έπρεπε να είχε
υποβληθεί έως τις 30 Απριλίου 2019, όπως απαιτείται βάσει της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση
(οδηγία 2012/27/ΕΕ). Χωρίς την εν λόγω έκθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να αξιολογήσει την
πρόοδο που έχουν σημειώσει τα κράτη μέλη, τόσο μεμονωμένα όσο και συλλογικά, ως προς την
επίτευξη των ενωσιακών στόχων ενεργειακής απόδοσης για το 2020. Η ελλιπής εικόνα εμποδίζει επίσης
την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσαρμόσει, κατά περίπτωση, τις πολιτικές και τα μέτρα της για την επίτευξη
των κοινών στόχων ενεργειακής απόδοσης, κάτι που έχει καθοριστική σημασία για την καταπολέμηση
της κλιματικής αλλαγής. Η Κροατία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην Επιτροπή.
Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. 

 

Βασικά πρότυπα ασφάλειας: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΛΩΝΙΑ να μεταφέρει στο εθνικό της
δίκαιο την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία από την ακτινοβολία
Η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει, αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή
στην Πολωνία, με την οποία ζητεί την πλήρη μεταφορά της τελευταίας οδηγίας για τα βασικά πρότυπα
ασφάλειας (οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου) στο εθνικό της δίκαιο. Τα κράτη μέλη της ΕΕ
όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία έως τις 6 Φεβρουαρίου 2018, αλλά η Πολωνία δεν μετέφερε στο
εθνικό της δίκαιο τους κανόνες στο σύνολό τους. 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. Η Πολωνία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να
απαντήσει στις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει
αιτιολογημένη γνώμη. 

 

 
Αιτιολογημένη γνώμη

 
Δράση για το κλίμα: Η Επιτροπή καλεί τη Ρουμανία να κοινοποιήσει τα εθνικά μέτρα για τις
κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Ρουμανία, επειδή
δεν θέσπισε μέτρα σχετικά με τις κυρώσεις για παραβάσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 για τα
φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Τα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, γνωστά και ως «φθοριούχα
αέρια», είναι μια οικογένεια ανθρωπογενών αερίων που χρησιμοποιούνται σε διάφορες βιομηχανικές
εφαρμογές. Ο στόχος του εν λόγω κανονισμού είναι να συμβάλει στην καταπολέμηση της κλιματικής
αλλαγής μέσω της μείωσης των εκπομπών φθοριούχων αερίων στην ΕΕ κατά τα δύο τρίτα έως το 2030.
Τα φθοριούχα αέρια ευθύνονται σημαντικά για την υπερθέρμανση του πλανήτη [έως 23.000 φορές
περισσότερο από το διοξείδιο του άνθρακα (CO2)]. Το δίκαιο της ΕΕ ορίζει αυστηρούς κανόνες σχετικά
με τη χρήση φθοριούχων αερίων και τους όρους διάθεσης στην αγορά των προϊόντων που τα περιέχουν.
Σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίστηκαν από τα κράτη μέλη, θα έπρεπε να είχαν επιβληθεί κυρώσεις
έως την 1η Ιανουαρίου 2017 και να είχαν ληφθεί όλα τα μέτρα που εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους.
Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Η πρόβλεψη κατάλληλων
κυρώσεων στο εθνικό δίκαιο συνιστά καθοριστικό στοιχείο για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τον
κανονισμό και, ως εκ τούτου, για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Η θέσπιση κυρώσεων είναι
ιδιαίτερα σημαντική για την πρόληψη του παράνομου εμπορίου υδροφθορανθράκων. Τα κράτη μέλη
συμφώνησαν επίσης να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα εθνικά μέτρα τους σχετικά με τις κυρώσεις έως
την 1η Ιανουαρίου 2017. Μέχρι σήμερα, η Ρουμανία δεν έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή τη θέσπιση
εθνικών μέτρων για τις κυρώσεις. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προχώρησε στο δεύτερο στάδιο της
διαδικασίας επί παραβάσει αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη, σε συνέχεια της προειδοποιητικής
επιστολής που είχε αποστείλει στη Ρουμανία τον Ιούλιο του 2019. Η Ρουμανία έχει προθεσμία δύο
μηνών από την παραλαβή της αιτιολογημένης γνώμης για να κοινοποιήσει τα εν λόγω μέτρα στην
Επιτροπή.

 

3. Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: + 32 2 298 65 00, Αικατερίνη Αποστολά + 32 2
298 76 24)

 

Προειδοποιητικές επιστολές

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1399375464230&amp;uri=CELEX:32012L0027
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1574319275756&amp;uri=CELEX:32013L0059
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32014R0517
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32014R0517
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/INF_19_4251


 
Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: Η Επιτροπή καλεί
8 κράτη μέλη να μεταφέρουν την 5η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές στην Ισπανία, τις Κάτω Χώρες, την Κύπρο, την
Ουγγαρία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία, επειδή δεν κοινοποίησαν
κανένα μέτρο εφαρμογής για την 5η οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες. Οι κανόνες αυτοί έχουν καθοριστική σημασία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τα πρόσφατα
σκάνδαλα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ανέδειξαν την ανάγκη αυστηρότερων
κανόνων σε ενωσιακό επίπεδο. Τα νομοθετικά κενά που παρατηρούνται σε ένα κράτος μέλος έχουν
αντίκτυπο στο σύνολο της ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ενωσιακοί κανόνες θα πρέπει να
εφαρμόζονται και να εποπτεύονται αποτελεσματικά, με στόχο την καταπολέμηση του εγκλήματος και
την προστασία του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος. Όλα τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν τις
διατάξεις της 5ης οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έως τις 10
Ιανουαρίου 2020. Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι τα οικεία κράτη μέλη δεν
μετέφεραν εγκαίρως την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο και τα ενθαρρύνει να σπεύσουν να το πράξουν,
δεδομένης της σημασίας που έχουν αυτοί οι κανόνες για το συλλογικό συμφέρον της ΕΕ. Εάν τα κράτη
μέλη δεν απαντήσουν ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει
αιτιολογημένες γνώμες.

 

4. Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ

(Για περισσότερες πληροφορίες: Sonya Gospodinova — Τηλ.: +32 229-66953, Federica Miccoli — Τηλ.:
+32 229-58300)

 
Αιτιολογημένη γνώμη
 

Επαγγελματικά προσόντα: Η Επιτροπή καλεί την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ να συμμορφωθεί με τους
ενωσιακούς κανόνες για τα επαγγελματικά προσόντα
Η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Πορτογαλία σχετικά με τους νέους κανόνες της που
περιορίζουν τα κεκτημένα δικαιώματα των Πορτογάλων μηχανικών να εκτελούν αρχιτεκτονικά έργα
στην Πορτογαλία και σε άλλα κράτη μέλη. Επί του παρόντος, οι μηχανικοί που δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις βάσει των νέων κανόνων θα υποστούν περιορισμό ή άρση του δικαιώματός τους στην
ελεύθερη κυκλοφορία, δεδομένου ότι, από νομική άποψη, δεν θα είναι πλέον σε θέση να εκτελούν
αρχιτεκτονικά έργα στην Πορτογαλία και σε άλλα κράτη μέλη. Επιπλέον, η Πορτογαλία δεν αιτιολόγησε
τους εν λόγω περιορισμούς, ενώ η αρχή των κεκτημένων δικαιωμάτων συνιστά θεμελιώδη αρχή του
δικαίου. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Πορτογαλία παραβίασε την οδηγία για την αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/55/ΕΕ),
καθώς και τους ενωσιακούς κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων (άρθρο 45 της
ΣΛΕΕ), την ελευθερία εγκατάστασης (άρθρο 49 της ΣΛΕΕ) και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (άρθρο
56 της ΣΛΕΕ). Η Πορτογαλία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στις αιτιάσεις της
Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την Πορτογαλία στο
Δικαστήριο της ΕΕ.

 

 

5. Κινητικότητα και μεταφορές

(Για περισσότερες πληροφορίες: Stefan de Keersmaecker — Τηλ.: +32 229 84680, Stephan Meder —
Τηλ.: +32 229 13917)

 
Αιτιολογημένη γνώμη

 

Οδικές μεταφορές: Η Επιτροπή καλεί το ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ να συμμορφωθεί με την οδηγία
για την επιβολή τελών χρήσης του οδικού δικτύου 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί το Ηνωμένο Βασίλειο να εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις της οδηγίας για
το ευρωπαϊκό σήμα τέλους κυκλοφορίας (ευρωβινιέτα) (οδηγία 1999/62/ΕΚ) όσον αφορά τα βαρέα
φορτηγά οχήματα. Η εν λόγω οδηγία ορίζει αρχές που διέπουν την επιβολή ετήσιων φόρων, διοδίων ή

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843#_blank
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βινιετών από τα κράτη μέλη στα βαρέα φορτηγά οχήματα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το τέλος που
θεσπίστηκε για τα βαρέα φορτηγά οχήματα από το Ηνωμένο Βασίλειο το 2014 συνιστά φόρο ο οποίος
μπορεί να επιβληθεί μόνο από το κράτος μέλος ταξινόμησης. Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι αυτό το
τέλος εισάγει διακρίσεις εις βάρος των αλλοδαπών μεταφορέων σε σύγκριση με τους μεταφορείς του
Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι αποζημιώνονται μέσω της μείωσης του ετήσιου φόρου που καταβάλλεται
για τα οχήματα που είναι ταξινομημένα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πλέον
προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα εφαρμογής. Διαφορετικά, η Επιτροπή
μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ. Όπως ορίζεται στη συμφωνία
αποχώρησης, το δίκαιο της ΕΕ εξακολουθεί να εφαρμόζεται πλήρως στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη
διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Ειδικότερα, το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να υπόκειται στους
μηχανισμούς επιβολής της ΕΕ, όπως οι διαδικασίες επί παραβάσει.

 

6. Φορολογία και τελωνειακή ένωση

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: +32 2 298 65 00, Nerea Artamendi Erro — Τηλ.:
+ 32 2 299 09 64)

 

Παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Φορολογία: Η Επιτροπή παραπέμπει την ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν
τροποποίησε νομοθεσία που εισάγει διακρίσεις όσον αφορά το τέλος ταξινόμησης
αυτοκινήτων
Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Πορτογαλία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
επειδή δεν έχει τροποποιήσει τους κανόνες σχετικά με το τέλος ταξινόμησης εισαγόμενων
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες, «[κ]ανένα κράτος μέλος δεν
επιβάλλει άμεσα ή έμμεσα στα προϊόντα άλλων κρατών μελών εσωτερικούς φόρους οποιασδήποτε
φύσεως, ανωτέρους από εκείνους που επιβαρύνουν άμεσα ή έμμεσα τα ομοειδή εθνικά προϊόντα». Η
επίμαχη πορτογαλική νομοθεσία δεν λαμβάνει πλήρως υπόψη την απομείωση της αξίας των
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη. Αυτό συνεπάγεται υψηλότερη
φορολογία των εν λόγω εισαγόμενων αυτοκινήτων σε σύγκριση με ομοειδή εγχώρια αυτοκίνητα, κάτι
που 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. Δεδομένου ότι η Πορτογαλία 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.

 
Προειδοποιητικές επιστολές

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τη ΛΕΤΟΝΙΑ να τροποποιήσει τους κανόνες που εισάγουν
διακρίσεις όσον αφορά τη φορολόγηση των αυτοκινήτων
Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Λετονία, επειδή τα οχήματα που
είναι ταξινομημένα σε άλλα κράτη μέλη και χρησιμοποιούνται από κατοίκους της Λετονίας τα φορολογεί
βαρύτερα από ό,τι τα οχήματα που είναι ταξινομημένα στη Λετονία. Σύμφωνα με τους λετονικούς
κανόνες, οι κάτοικοι της Λετονίας που οδηγούν αυτοκίνητο το οποίο είναι ταξινομημένο στο εξωτερικό
πρέπει να καταβάλλουν «φόρο κυκλοφορίας» (τέλος λειτουργίας οχήματος) με πολύ υψηλότερο
συντελεστή από εκείνον που ισχύει για τα αυτοκίνητα που είναι ταξινομημένα στη Λετονία. Η Επιτροπή
θεωρεί ότι η επίμαχη λετονική νομοθεσία δεν συνάδει προς τις σχετικές με την κυκλοφορία ελευθερίες
που κατοχυρώνει η Συνθήκη (άρθρα 21, 45, 49, 56 και 63 της ΣΛΕΕ). Εάν η Λετονία δεν λάβει μέτρα
εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στις λετονικές
αρχές.

Φορολογία: Η Επιτροπή καλεί τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ να προβεί σε ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με
τις αποκαλούμενες ρυθμίσεις για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αγοραστή («call-
off»)
Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία, επειδή τα πληροφοριακά
συστήματά της δεν είναι έτοιμα για τις απλουστεύσεις που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2020 ως
προσωρινές λύσεις για τον ΦΠΑ. Αυτές οι προσωρινές λύσεις αφορούν ιδίως τη μεταφορά
εμπορευμάτων από ένα κράτος μέλος σε άλλο [ρυθμίσεις για τα αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου
αγοραστή («call-off»)]. Οι εν λόγω ρυθμίσεις αφορούν την περίπτωση στην οποία, κατά τη μεταφορά
εμπορευμάτων σε άλλο κράτος μέλος, ο προμηθευτής γνωρίζει ήδη την ταυτότητα του αποκτώντος,
στον οποίο θα παραδοθούν τα εν λόγω εμπορεύματα σε μεταγενέστερο στάδιο και όταν θα φθάσουν στο
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κράτος μέλος προορισμού. Οι κανόνες για τον ΦΠΑ έχουν απλουστευθεί προκειμένου να μην είναι πλέον
υποχρεωτική η εγγραφή του προμηθευτή στα μητρώα ΦΠΑ άλλου κράτους μέλους απλώς και μόνο
επειδή το απόθεμα βρίσκεται εκεί. Η απλούστευση των κανόνων σημαίνει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να
ανταλλάσσουν μεταξύ τους ηλεκτρονικές πληροφορίες προς αποφυγή της απάτης. Ωστόσο, η Γερμανία
δεν είναι έτοιμη να υποβάλει τις πληροφορίες αυτές και δεν αναμένεται ότι θα διαθέτει τις απαραίτητες
τεχνικές υποδομές πριν από το τέλος του 2021. Αυτό θα επηρεάσει την ικανότητα άλλων κρατών μελών
όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης και θα εμποδίσει επίσης την ομαλή λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς. Κατά συνέπεια, η Γερμανία θεωρείται ότι παραβιάζει την αρχή της καλόπιστης
συνεργασίας και δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του κανονισμού για τη διοικητική
συνεργασία [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010]. Εάν η Γερμανία δεν λάβει μέτρα εντός των προσεχών
δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στις γερμανικές αρχές.

 

Συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή

Φορολογία: Η Επιτροπή αποστέλλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη ΜΑΛΤΑ,
επειδή δεν επιβάλλει το σωστό ποσό φόρου προστιθέμενης αξίας στις θαλαμηγούς
Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη Μάλτα, επειδή
εφαρμόζει εσφαλμένη μέθοδο υπολογισμού του ΦΠΑ για τη μίσθωση θαλαμηγών. Μετά την αρχική
προειδοποιητική επιστολή της 8ης Μαρτίου 2018, η Μάλτα τροποποίησε τη νομοθεσία της προκειμένου
να την ευθυγραμμίσει με τις αναγκαίες απαιτήσεις βάσει του δικαίου της ΕΕ. Ωστόσο, οι νέοι αυτοί
εθνικοί κανόνες εξακολουθούν να μην είναι πλήρως σύμφωνοι με το δίκαιο της ΕΕ. Επί του παρόντος, η
μαλτεζική νομοθεσία προβλέπει τη χρήση μεθόδου με βάση την απόσταση για τον υπολογισμό της
πραγματικής χρησιμοποίησης και εκμετάλλευσης θαλαμηγού εκτός της ΕΕ. Οι ενωσιακοί κανόνες δεν
επιτρέπουν τη χρήση μεθόδου με βάση την απόσταση, αλλά απαιτούν τη χρήση μεθόδου με βάση τον
χρόνο. Η Επιτροπή αποστέλλει πλέον συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στη Μάλτα, καλώντας
την να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωσή της με τη νομοθεσία της ΕΕ. Εάν τον εν λόγω κράτος μέλος
δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει
αιτιολογημένη γνώμη.

 

 

Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Eric MAMER (+32 2 299 40 73)

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