InfringEye
Κατανοώντας τις διαδικασίες επί παραβάσει της Ε.Ε. μέσω δεδομένων

Τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν από κοινού την ευθύνη να
διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό/κοινοτικό δίκαιο.
Αυτό το πνεύμα
συνεργασίας είναι η βάση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών και των θεσμών.
Υπό μία έννοια, είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους να ελέγξει κανείς την υγεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς κάθε χρόνο ένας μεγάλος αριθμός οδηγιών και κανονισμών
εγκρίνονται από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και πρέπει να ενσωματωθούν στις νομοθεσίες
κάθε κράτους μέλους.
Τόσο η πολιτιστική όσο και η ρυθμιστική ενσωμάτωση είναι το θεμέλιο της σχέση Ε.Ε. και
κρατών μελών. Έχοντας αυτό υπόψη το θέμα των ευρωπαϊκών διαδικασιών επί παραβάσει
δε μπορεί να αγνοηθεί. Όταν αναφερόμαστε σε αυτές τις διαδικασίες συνήθως δεν
λαμβάνεται υπόψη το υψηλό κόστος της μη συμμόρφωσης στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Καθώς
υπάρχει βεβαίως οικονομικό κόστος, υπάρχουν επίσης, πάνω από όλα, επιπτώσεις στην
ποιότητα ζωής των ευρωπαίων πολιτών.
Με το πέρας των χρόνων έχουν γίνει προσπάθειες να δημιουργηθεί μία εποικοδομητική
σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών, ώστε να περιοριστεί ο
αριθμός των διαδικασιών επί παραβάσει και να δοθεί στα κράτη μέλη αρκετός χρόνος να
συμμορφωθούν. Η προσπάθεια αυτή, όπως θα δούμε παρακάτω, έχει διάφορα
αποτελέσματα: αν και ο ετήσιος αριθμός διαδικασιών έχει μειωθεί, οι αναφορές και οι
καταγγελίες των πολιτών ολοένα και αυξάνονται. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη δείχνουν να
μην μπορούν να ξεφύγουν από τις “κακές τους συνήθειες” με αποτέλεσμα οι διαδικασίες επί
παραβάσει που εκκρεμούν να αυξάνονται κάθε χρόνο.

Πώς λειτουργούν οι διαδικασίες επί παραβάσει
Το ευρωπαϊκό δίκαιο εφαρμόζεται μέσω τριών εργαλείων:
αποφάσεις, οδηγίες και
κανονισμοί. Αυτά τα εργαλεία διαφέρουν στο είδος, τις απαιτήσεις και τις λειτουργίες. Οι
αποφάσεις είναι νομικά δεσμευτικές πράξεις που ισχύουν για μία ή περισσότερες χώρες της
Ε.Ε., εταιρείες ή πολίτες. Αυτές δεν χρειάζεται να ενσωματωθούν στην εθνική νομοθεσία
κάθε κράτους καθώς είναι αυτομάτως δεσμευτικές από την ημέρα που τεθούν σε λειτουργία.
Το ίδιο ισχύει και για τους κανονισμούς. Είναι νομικά δεσμευτικές πράξεις που αυτομάτως
και ανεπισήμως ισχύουν για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες μόλις εγκριθούν, και δεν χρειάζεται
να ενσωματωθούν στους εθνικούς νόμους. Οι οδηγίες από την άλλη, είναι διαφορετικές:
αυτές πρόκειται για μέτρα που απαιτούν συγκεκριμένα αποτελέσματα από τις ευρωπαϊκές
χώρες. Τα κράτη μέλη που πρέπει να υιοθετήσουν αναγκαία μέτρα για να ενσωματώσουν τις
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οδηγίες αυτές στην εθνική νομοθεσία τους ώστε να πετύχουν τους συμφωνηθέντες στόχους
είναι ελεύθερα να επιλέξουν το πως θα το κάνουν (ποια μέτρα θα πάρουν) μόνα τους.
Παρόλα αυτά, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να επικοινωνούν αυτά τα μέτρα στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Η ενσωμάτωση στους εθνικούς νόμους πρέπει να γίνει μέσα σε συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα, συνήθως δύο χρόνια.
Η επιτροπή είναι υπεύθυνη να εγγυάται ότι όλα τα κράτη μέλη συμμορφώνονται σωστά στο
ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτός είναι ο λόγος που η Επιτροπή λέγεται και «φύλακας των
συνθηκών». Η Επιτροπή μπορεί να επενέβη σε δύο περιπτώσεις: όταν μια οδηγία δεν έχει
ενσωματωθεί στους εθνικούς νομούς έως το χρονικό περιθώριο που έχει οριστεί ή όταν το
ευρωπαϊκό δίκαιο δεν εφαρμόζεται σωστά. Αν συμβεί όποια από τις δύο περιπτώσεις η
Επιτροπή μπορεί να κινήσει μια επίσημη διαδικασία επί παραβάσει.
Μπορεί να κινηθεί διαδικασία επί παραβάσει για τρεις διαφορετικούς λόγους:
▪

για κακή επικοινωνία: όταν ένα κράτος μέλος δεν έχε επικοινωνήσει τα μέτρα
ενσωμάτωσης που έχει πάρει στην Επιτροπή εγκαίρως

▪

μη- εφαρμογή: όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακαλύψει ότι η νομοθεσία ενός
κράτους μέλους δεν είναι σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία

▪

κακή εφαρμογή: όταν το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν εφαρμόζεται ή εφαρμόζεται
λανθασμένα από ένα κράτος μέλος.

Η διαδικασία που οδηγεί στην έναρξη μίας διαδικασίας επί παραβάσει ποικίλει. Πέρα από τις
εσωτερικές έρευνες που διαδραματίζει η ίδια η Επιτροπή, οι πολίτες, εταιρείες και μη
κυβερνητικοί οργανισμοί μπορούν να καταγγείλουν μία χώρα για μη-συμμόρφωση στο
ευρωπαϊκό δίκαιο. Τα δύο άρθρα της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΣΛΕΕ) που ρυθμίζει ολόκληρη τη διαδικασία είναι τα 258 και 260. Εάν η εν λόγω χώρα της
Ε.Ε. δεν κοινοποιήσει τα μέτρα ενσωμάτωσης της σε μια δεδομένη οδηγία ή δεν διορθώσει
μια εικαζόμενη παραβίαση της νομοθεσίας της Ε.Ε., η Επιτροπή μπορεί να κινήσει επίσημη
διαδικασία επί παραβάσει (άρθρο 258 ΣΛΕΕ). Κατά τη διάρκεια της προ ασκήσεως της
προσφυγής διαδικασίας, η Επιτροπή απευθύνει επίσημη ειδοποίηση στη χώρα που
αποτελεί αντικείμενο της έρευνας, η οποία στη συνέχεια πρέπει να απαντήσει με εξηγήσεις
εντός καθορισμένης προθεσμίας.
Στις περιπτώσεις που το κράτος μέλος δεν ανταποκρίνεται ή δώσει μια μη ικανοποιητική
απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει μια «αιτιολογημένη γνώμη»
ζητώντας να αντιμετωπιστούν οι ρυθμιστικές αδυναμίες έως μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
Σε περίπτωση που η μη συμμόρφωση συνεχιστεί, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να
κινήσει τη διαδικασία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εάν το δικαστήριο υποστηρίξει
ότι η εν λόγω χώρα όντως παραβίασε το ευρωπαϊκό δίκαιο, μπορεί να περάσει μια ποινή και
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να ζητήσει από τις εν λόγω εθνικές αρχές να συμμορφωθούν παίρνοντας τα κατάλληλα
μέτρα.
Εάν, παρά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η χώρα εξακολουθεί να μην
διορθώνει την κατάσταση, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει ξανά το ζήτημα στο
Δικαστήριο (άρθρο 260 της ΣΛΕΕ). Όταν μια χώρα προσάγεται στο Δικαστήριο για δεύτερη
φορά, η Επιτροπή προτρέπει το δικαστήριο να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις, οι οποίες
μπορούν να συνίστανται σε κατ 'αποκοπή ποσό ή / και ημερήσιες πληρωμές. Τα πρόστιμα
υπολογίζονται σύμφωνα με διάφορους παράγοντες:
• Τη σημασία του κανονισμού που παραβιάστηκε και το αποτέλεσμα αυτής της παραβίασης
στα δημόσια και ιδιωτικά συμφέροντα.
• Το χρονικό διάστημα για το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί το δίκαιο της Ε.Ε.
• Την ικανότητα της χώρας να πληρώσει, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα πρόστιμα όντως
λειτουργούν αποτρεπτικά. Το ποσό που προτείνει η Επιτροπή μπορεί να τροποποιηθεί από
το δικαστήριο στην ποινή του.

Τι συμβαίνει πριν από μια διαδικασία επί
παραβάσει;
Οι διαδρομές που οδηγούν στην κίνηση μιας διαδικασία επί παραβάσει ποικίλουν και
μπορούν να περιλαμβάνουν διάφορους διαδίκους: Από την μία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
μέσω διαφόρων ερευνών και από την άλλη οι ίδιοι οι πολίτες μέσω αναφορών και εκθέσεων.
Οι καταγγελίες που τίθενται από τους πολίτες αυξάνονται όλο και περισσότερο: κατά μέσο
όρο, πάνω από 3.700 καταγγελίες λαμβάνονται κάθε χρόνο κατά κρατών μελών για πιθανές
παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου. Μεταξύ του 2014 και του 2018, τρεις χώρες
απασχόλησαν το ένα τρίτο των καταγγελιών: Η Ιταλία (16,31 τοις εκατό), η Ισπανία (12,06
τοις εκατό) και η Γαλλία (8,27%). Το 2016, η Ιταλία ήταν το αντικείμενο 753 καταγγελιών,
αριθμός ρεκόρ για ένα μόνο κράτος μέλος.
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Ενώ τα δεδομένα από κάθε χώρα είναι διαφορετικά από κράτος σε κράτος, η γενική τάση
δείχνει έντονη αύξηση. Το 2018 υπήρξε μεγαλύτερος αριθμός καταγγελιών από το 2014, με
3.859 υποθέσεις, 200 περισσότερες, κατά μέσο όρο, από τον προηγούμενο χρόνο. Για
ακόμη μία φορά τρεις χώρες ήταν το επίκεντρο των περισσότερων καταγγελιών. Πρώτη
πρώτη η Ιταλία, με 633 καταγγελίες, περίπου οι μισές αφορούσαν την εσωτερική αγορά.
Δεύτερη ήταν Ισπανία με 486 καταγγελίες, και μετά η Γαλλία με 316.
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Από το 2014 έως το 2018 περισσότερες από 20% ήταν οι καταγγελίες που αφορούσαν
πολιτικές στον τομέα « της δικαιοσύνης και των καταναλωτών» Πέρυσι, έσπασε το ρεκόρ όχι
μόνο σε ότι αφορά τις καταγγελίες αλλά και σε ότι αφορά τις καταγγελίες σε αυτούς τους
τομείς πολιτικής, με 943 καταγγελίες συνολικά. Υπό αυτή την οπτική η συνείδηση
των πολιτών και ειδικά των καταναλωτών σε ότι αφορά αυτά τα θέματα ολοένα και αυξάνεται
αρνητικά.
Υπάρχει μια γενικότερη αίσθηση, από ότι φαίνεται από τον αριθμό των
καταγγελιών, ότι τα κράτη μέλη δεν συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό δίκτυο, και πιο
συγκεκριμένα ότι τα δικαιώματα των πολιτών και δε των καταναλωτών καταπατούνται.
Στην πραγματικότητα, η πλειοψηφία αυτών των καταγγελιών δεν οδηγούν πουθενά. Μόνο το
4,77% των καταγγελιών που υποβλήθηκαν το 2018 ερευνήθηκαν από την Επιτροπή μέσω
του EU Pilot (μηχανισμός επίλυσης προβλημάτων της Ε.Ε.). Εκείνο που προκαλεί
εντύπωση είναι ότι αν και ο αριθμός των καταγγελιών αυξάνεται το ποσοστό αυτών που
εξετάζονται από το EU Pilot ολοένα και μειώνεται. Το 2014 αυτές οι υποθέσεις αποτελούσαν
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το 17,09%, το 2016 έπεσαν στο 12,75% και το 2018, όπως αναφέρεται και παραπάνω,
έπεσε στο 4,77%.
Αυτά τα ποσοστά μπορούν να σημαίνουν πολλά πράγματα, αλλά σαφέστατα υποδεικνύουν
ότι η άποψη που έχουν οι πολίτες για την συμπεριφορά των κρατών μελών γίνεται όλο και
χειρότερη, κάτι που τους οδηγεί στο να προβαίνουν σε καταγγελίες, που σπανίως
ερευνώνται από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Από τις 3.882 καταγγελίες του 2018 μόνο οι 185 οδήγησαν στο άνοιγμα μίας υπόθεσης EU
Pilot ή διαδικασίας επί παραβάσει. Σχεδόν όλες αυτές οι καταγγελίες, 3.697, απορρίφθηκαν
από τους θεσμούς, είτε λόγω μη εντοπισμού παραβίασης του ευρωπαϊκού νόμου, είτε
επειδή υπήρχε κάποιο λάθος είτε επειδή η καταγγελία αποσύρθηκε.
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Έπειτα από μία καταγγελία ή μετά από δική της έρευνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να
αποφασίσει να θέσει σε λειτουργία έρευνα μέσω του EU Pilot μηχανισμού. Αυτό το εργαλείο
χρησιμοποιείται ώστε να προβλέπονται και να επιλύονται πιθανά προβλήματα χωρίς να
χρειάζεται να τεθεί σε λειτουργία μια πραγματική διαδικασία επί παραβάσει. Ο μηχανισμός
EU Pilot δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη προκειμένου να
επιλύονται προβλήματα που αφορούν την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου ή την
συμμόρφωση των εθνικών νόμων με το ευρωπαϊκό δίκαιο, έχει σχεδιαστεί για το στάδιο πριν
την επίσημη έναρξη μίας διαδικασίας επί παραβάσει.
Παρόλο που αυτό το εργαλείο έχει αποβεί πολύ χρήσιμο αυτά τα χρόνια, η Επιτροπή
πρόσφατα έχει υπογραμμίσει την ανάγκη να χρησιμοποιείται λιγότερο ο μηχανισμός EU Pilot
ώστε να μην προστίθενται γραφειοκρατικές διαδικασίες πριν την εφαρμογή της διαδικασίας
επί παραβάσει. Για τον λόγο αυτό, σε επείγουσες περιπτώσεις μια διαδικασία επί παραβάσει
μπορεί να εφαρμοστεί προτού διεξαχθεί έρευνα από το EU Pilot. Η νέα στρατηγική της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ προφανείς αν εξετάσουμε τα δεδομένα: ο αριθμός των
υποθέσεων του EU Pilot έπεσαν από τις 1.225 που ήταν το 2014 σε μόλις 110 το 2018. Η
μεγάλη μείωση έλαβε χώρα έγινε το 2017, όπου ο αριθμός των καταγεγραμμένων
υποθέσεων ήταν 178, ενώ τον προηγούμενο χρόνο (2016) ήταν 790.
Μία υπόθεση EU Pilot μπορεί να ανοίξει είτε έπειτα μία καταγγελία πολιτών είτε από
πρωτοβουλία της ίδιας της Επιτροπής. Από τις 110 υποθέσεις που άνοιξαν το 2018 μόνο οι
24 προήλθαν μέσω της Επιτροπής ύστερα από την καταγγελία πολιτών, ενώ οι υπόλοιπες
86 άνοιξαν ύστερα από πρωτοβουλία της ίδιας της Επιτροπής. Πιο σγκεκριμένα, όταν οι
υποθέσεις τελικά προσεγγίζουν το να γίνουν πραγματικές διαδικασίες επί παραβάσει, αυτό
συμβαίνει κυρίως με πρωτοβουλία της Επιτροπής και όχι λόγω καταγγελιών των πολιτών. Η
άποψη αυτή επιβεβαιώνεται επίσης από το γεγονός ότι ο αριθμός των υποθέσεων EU Pilot
που άνοιξαν για τη "δικαιοσύνη και τους καταναλωτές", ο τομέας πολιτικής όπου οι
καταγγελίες των πολιτών είναι οι πολυάριθμες, ήταν μηδέν το 2017 και το 2018.

7

Όπως προαναφέρθηκε, ο μηχανισμός EU Pilot βασίζεται στην εγκαθίδρυση ενός
εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών. Από
αυτή την άποψη, είναι σημαντικό να εξεταστεί το ποσοστό επίλυσης των υποθέσεων EU
Pilot, δηλαδή το ποσοστό των περιπτώσεων όπου η Επιτροπή θεωρεί ότι η ανταπόκριση
των κρατών μελών είναι ικανοποιητική. Όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το ποσοστό τόσο πιο
χρήσιμο φαίνεται να είναι ένα εργαλείο σαν το EU Pilot, αποφεύγοντας έτσι την έναρξη μιας
διαδικασίας επί παραβάσει μέςω του διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στο τέλος του 2018 το ποσοστό των υποθέσεων που είχαν επιλυθεί μέσω του EU Pilot ήταν
73%. Σε σχέση με αυτό το θέμα μεταξύ των καλύτερων χωρών αναδείχθηκαν η Ολλανδία με
ποσοστό επίλυσης 91%, το Λουξεμβούργο με 89% και η Κροατία με 85%. Ανάμεσα στις
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μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες η Γαλλία και η Ισπανία επίσης ανταποκρίθηκαν θετικά
έχοντας και οι δύο ποσοστό επίλυσης 80%. Λιγότερο θετικά ανταποκρίθηκαν παρόλα αυτά η

Γερμανία και η Ιταλία με 71% και το Η.Β. με 63%.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αριθμός αυτός αλλάζει με το πέρας του χρόνου. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση της ικανότητας της κάθε χώρας να ανταποκρίνεται στις
έρευνες της Επιτροπής, για να διεξαχθούν εποικοδομητικές συνομιλίες και για να
αποφευχθούν διαδικασίες επί παραβάσει.
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Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ποσοστό επίλυσης έχει μειωθεί κατά 3% από το 2014 έως το
2018, πέφτοντας από το 75% στο 73%. Το 57 τοις εκατό των ευρωπαϊκών χώρων είδαν τον
αριθμό επίλυσης τους να μειώνεται κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια: Κυρίως η Ρουμανία
που το ποσοστό της έπεσε από το 79 τοις εκατό στο 58 τοις εκατό, μία μείωση της τάξεως
του 26,58 τοι εκατό. Αρνητικά δείγματα είχε και η Βουλγαρία (-25 τοις εκατό) και η Σλοβενία
(-20,99 τοις εκατό). Από την άλλη πλευρα, το Λουξεμβούργο (+43,55 τοις εκατό), η Κροατία
(+30,77 τοις εκατό) και η Ουγγαρία (+24,19 τοις εκατό) αυξήθηκαν σημαντικά. Ανάμεσα στις
μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες τη μεγαλύτερη μείωση είχαν το Η.Β. (-17,11 τοις εκατό) και
η Ιταλία (-5,33%), ενώ η Γαλλία (+7 τοις εκατό) και η Ισπανία (+16 τοις εκατό) είχαν την
μεγαλύτερη βελτίωση.
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Τι συνέβη τα τελευταία πέντε χρόνια
Έπειτα από αυτά τα στάδια, από τις καταγγελίες των πολιτών στο EU Pilot μηχανισμό και
στις έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξεκινά η δρομολόγηση της διαδικασίας επί
παραβάσει. Το πρώτο βήμα αυτής της διαδικασίας είναι ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν
επίσημη προειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Ε.
(ΣΛΕΕ). Από το 2014 έως το 2018 σχεδόν 4.000 προειδοποιήσεις στάλθηκαν, με μέσο όρο
796 το χρόνο. Ύστερα από μια κορύφωση το 2016, ο αριθμός ολοένα και μειώνεται.

Το 15,68 τοις εκατό των νέων διαδικασιών επι παραβάσει αφορούν την εσωτερική αγορά
(101), ο τομέας πολιτικής με το μεγαλύτερο μερίδιο καταγγελιών. Έπειτα είναι οι μεταφρές
(97 υποθέσεις ή το 15.06 τοις εκατό) και το περιβάλλον (73 υποθέσεις ή το 11,34 τοις
εκατό). Όλα μαζί, αυτοί οι τομείς αντιπροσωπεύουν το 40% των υποθέσεων που άνοιξαντο
2018.
Κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, 3.981 νέες διαδικασίες επί παραβάσει έχουν
δρομολογηθεί, 211 από τις οποίες αφορούν την Κύπρο, η χώρα που περισσότερο
απασχολεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το θέμα. Κατά μέσο όρο ο αριθμός
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διαδικασιών κατά της Κύπρου τον χρόνο είναι πάνω από 40, αριθμός κατά πολύ
μεγαλύτερος από οποιαδήποτε άλλο κράτος μέλος. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ο μεγάλος
αριθμός διαδικασιών που δρομολογήθηκαν κατά του Βελγίου (198 καινούργιες υποθέσεις
άνοιξαν μεταξύ του 2014-2018) και της Ελλάδας (190). Μεταξύ των πιο ενάρετων χωρών,
είναι η Εσθονία (79 υποθέσεις άνοιξαν μεταξύ 2014 και 2018), οι Κάτω Χώρες (86) και η
Λετονία (99). Αναφέρουμε τον αριθμό των διαδικασιών της Ισπανίας (179), της Γαλλίας
(156), της Γερμανίας (155) και της Ιταλίας (129) ώστε να μπορεί να γίνει η σύγκριση.

Οι 644 νέες υποθέσεις που άνοιξαν το 2018 αύξησαν τον αριθμό διαδικασιών επί παραβάσει
που εκκρεμούν στις 1.571. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των υποθέσεων στο τέλος κάθε
χρόνου αυξάνεται σταδιακά. Από το 2014 έως το 2015 ο αριθμός αυτός ήταν 1.350 ενώ από
το 2016 και μετά ο αριθμός αυτός έχει παραμείνει στις πάνω από 1.500. Αυτό σημαίνει ότι,
ενώ ολοένα και λιγότερες διαδικασίες ανοίγονται, τα κράτη μέλη δυσκολεύονται να
αποδεσμευτούν από τις διαδικασίες που είχαν ξεκινήσει τα προηγούμενα χρόνια.
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Από το 2014 έως το 2018 ο αριθμός των διαδικασιών που εκκρεμούν στο τέλος κάθε χρόνου
αυξήθηκε κατά 16,63% . Ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί κατά 380 τοις εκατό στην περίπτωση
της Κροατίας-αλλά έχοντας μπει στην Ε.Ε. το 2013 προφανώς το 2014 ξεκίνησε με αρκετά
μικρότερο αριθμό διαδικασιών που εκκρεμούσαν σε σχέση με άλλα κράτη μέλη. Μεταξύ των
μεγαλύτερων χωρών της Ε.Ε. η Ιταλία (-21,35%) και η Γαλλία (-20,51%) φαίνεται να είχαν
την μεγαλύτερη επιτυχία στην εφαρμογή πολιτικών για να μειώσουν των αριθμό των
διαφωνιών με την Επιτροπή. Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα (-14,61%), την Ρουμανία
(-13,24%) και την Πολωνία (-11,39%). Αντιθέτως, η Γερμανία και το Η.Β. είδαν το δικό τους
αριθμό διαδικασιών σε εκκρεμότητα να αυξάνεται κατά 17,65% και 20,3&% αντίστοιχα.
Οι τομείς πολιτικής τους οποίους αφορούν οι διαδικασίες αυτές έχουν επίσης αλλάξει κατά
την περίοδο αυτή. Ιστορικά, το περιβάλλον έχει αποδειχθεί ως ο πλέον προβληματικός
τομέας για τις χώρες της Ε.Ε. και το μεγαλύτερο μέρος των εκκρεμών παραβάσεων στο
τέλος του 2018 (περίπου 19%) αφορούσε το περιβάλλον. Παρόλα αυτά, αυτο το ποσοστό
μειώνεται: το 2014 οι διαδικασίες που αφορούσαν το περιβάλλον αποτέλεσαν το 24% του
συνόλου. Τα μερίδια άλλων τομέων πολιτικής είναι σχετικά σταθερά, όπως στην περίπτωση
της κινητικότητας και των μεταφορών (~ 15%), της εσωτερικής αγοράς (~ 10%) και της
μετανάστευσης και των εσωτερικών υποθέσεων (~ 9%), φορολογία και τελώνια (~6 τοις
εκατό) και ενέργεια (~5 τοις εκατό).
Από την άλλη, παραβάσεις που αφορούν θέματα δικαιοσύνης και τους καταναλωτές
αυξάνονται, έχοντας αυξηθεί από το 6% στο 10%, το ίδιο και οι παραβάσεις που αφορούν τα
δίκτυα επικοινωνίας, το περιεχόμενο και την τεχνολογία, έχοντας αυξηθεί από το 1% το 2014
στο 4,26% το 2018. Το τελευταίο ποσοστό προκύπτει από τον ολοένα και σημαντικότερο
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ρόλο που παίζει η τεχνολογία στην καθημερινότητα κάτι που έχει οδηγήσει σε έναν
αυξανόμενο αριθμό εγκεκριμένων κανονισμών και κατά συνέπεια σε έναν αυξανόμενο
αριθμό διαδικασιών επί παραβάσει. Εν αντιθέσει, το ποσοστό των υποθέσεων που
αφορούσαν την υγεία και την ασφάλεια τροφίμων έπεσε από το 7% το 2014 στο 2% το 2018.
Όπως αναφέρθηκε, στο τέλος το 2018 υπήρχαν ακόμη 1.571 εκκρεμείς υποθέσεις επί
παραβάσει, με μέσο όρο 56 διαδικασίες ανά χώρα. Η χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό
ανοιχτών υποθέσεων είναι η Ισπανία (97 υποθέσεις), η Γερμανία (80) και το Βέλγιο ( 79). Τα
χαμηλότερα νούμερα είχαν η Εσθονία (27), η Φιλανδία (32) και η Δανία (32).

Ευρωπαϊκές διαδικασίες επί παραβάσει χρόνος και
αριθμοί
΄Όπως παρατηρήσαμε, η δρόμος που οδηγεί στο άνοιγμα μίας διαδικασίας επί παραβάσει
είναι πολύ μακρύς. Κατά τη διάρκεια ενός έτους, πολλές υποθέσεις παρουσιάζονται
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ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πόση δουλεία χρειάζεται πραγματικά για μία τέτοια
διαδικασία;
Σύμφωνα με τα στοιχεία των διαπραγματεύσεων και των διαμεσολαβητικών πράξεων μεταξύ
των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών, διεκπεραιώνονται κάθε χρόνο περισσότερες
από 5.000 υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των καταγγελιών, του EU Pilot και των
διαδικασιών επί παραβάσει.
Προφανώς οι διαστάσεις κάθε φάσης ποικίλλουν ευρέως. Κάθε χρόνο, για παράδειγμα,
υπάρχουν περίπου 3000 αναφορές και καταγγελίες από πολίτες για πιθανές παραβιάσεις
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που χειρίζεται η Επιτροπή, με χρόνο επεξεργασίας 44
εβδομάδων ανά περίπτωση πέρυσι. Αντίθετα, ο αριθμός των υποθέσεων EU Pilot που
ανοίγονται κάθε χρόνο μειώνεται ραγδαία, από 1.336 που ήταν το 2014, σε 397 πέρυσι.
Αυτό όπως είδαμε είναι προφανέστατα το αποτέλεσμα της απόφασης της Επιτροπής να
μειώση τη χρήση αυτού του εργαλείου. Παρόλα αυτά, αν και υπάρχουν λιγότερες υποθέσεις
στο EU Pilot κάθε χρόνο, ο ρυθμός εργασίας σε αυτές τις υποθέσεις επίσης έχει μειωθει:
από μέσο όρο χρόνου εργασίας στις 60 εβδομάδες που ήταν το 2014 και 2016, στις
περισσότερες από 100 εβδομάδες κατά τα τελευταία δύο χρόνια.
Όσον αφορά τις διαδικασίες επί παραβάσει που κλείνουν ή απορρίπτονται κάθε χρόνο το
ποσοστό μειώνεται. Αυτό εξηγεί το γιατί ο αριθμός των διαδικασιών που εκκρεμούν στο
τέλους κάθε χρόνου συνεχίζει να αυξάνεται. Από το 2014 έως το 2016 ο ετήσιος αριθμός
κλειστών διαδικασιών ήταν γύρω στις 870, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια έχει πέσει στις 720.
Ο αριθμός επεξεργασίας αυτών των υποθέσεων έχει παραμείνει σχετικά σταθερός: κατά
μέσο όρο χρειάζεται 100 εβδομάδες, σχεδόν δύο χρόνια, από την έναρξη μίας υπόθεσης
έως το κλείσιμο της.

Γιατί δρομολογούνται τόσες πολλές διαδικασίες επί
παραβάσει;
Όπως διαπιστώσαμε οι αιτίες που οδηγούν την Επιτροπή στο να δρομολογήσει μια
διαδικασία επί παραβάσει ποικίλουν. Στη διάρκεια των χρόνων, το ποσοστό των
διαδικασιών κατά της καθυστερημένης εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου έχει αυξηθεί, από
65 τοις εκατό συνολικά το 2014 σε 74 τοις εκατό. Το 2018 17,69 τοις εκατό των υποθέσεων
ξεκίνησαν κατά της κακής εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου και 8,12% κατά των
παραβάσεων των ευρωπαϊκών συνθηκών ή κανονισμών.
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Από τις 419 διαδικασίες που δρομολογήθηκαν το 2018 για καθυστερημένη ενσωμάτωση των
ευρωπαϊκών οδηγιών ανέβασαν τον αριθμό τέτοιων υποθέσεων στις 758. Πρόκειται για
σχεδόν τις μισές από όλες τις ανοιχτές διαδικασίες: 48,25% για την ακρίβεια. Αυτό το
ποσοστό έχει ανέβει σημαντικά κατά τα τελευταία χρόνια. Στο τέλος του 2014, αυτές οι
υποθέσεις αναλογούσαν στο 31,77 % συνολικά, ενώ το 2016 και το 2017 το ποσοστό αυτό
ξεπέρασε το 52%. Ενώ ο απόλυτος αριθμός μπορεί να έχει μειωθεί, ο αντίκτυπος τέτοιων
περιπτώσεων στη συνολική κατάσταση αυξάνεται ραγδαία.
Οι 419 νέες διαδικασίες που δρομολογήθηκαν το 2018 για την καθυστερημένη μεταφορά
των οδηγιών της Ε.Ε. έφεραν το σύνολο των περιπτώσεων αυτών στις 758.
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Από την άποψη αυτή, αξίζει να αντικρουστούν αυτά τα στοιχεία με τον αριθμό των οδηγιών
που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή με προθεσμία εφαρμογής. Πώς συνδέονται αυτοί οι
αριθμοί;
Κάθε χρόνο, κατά μέσο όρο, η Επιτροπή εγκρίνει περίπου 55 οδηγίες με προθεσμία
εφαρμογής. Ταυτόχρονα, ο αριθμός των ανοικτών διαδικασιών επί παραβάσει κατά της
καθυστερημένης ενσωμάτωσης είναι περίπου 500. Αυτό σημαίνει ότι κάθε οδηγία που
απαιτεί την εφαρμογή της εντός ορισμένης προθεσμίας δημιουργεί δέκα διαδικασίες επί
παραβάσει κατά μέσο όρο έναντι μη συμμορφούμενων κρατών μελών.
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Ποιος ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου;
Ένας ακόμα σημαντικός παίχτης στις ευρωπαϊκές διαδικασίες επί παραβάσει είναι το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όπως είδαμε, αυτό είναι το τελευταίο όργανο που όχι μόνο μπορεί
να καταδικάσει ένα κράτος μέλος για παραβιάσεις, αλλά και να επιβάλει μια οικονομική
κύρωση.
Κατά μέσο όρο, από το 2014 περίπου 44 νέες υποθέσεις που μεταφέρθηκαν στο Δικαστήριο
αφορούσαν κράτη μέλη που δεν μπόρεσαν να συμμορφωθούν στο ευρωπαϊκό δίκαιο.
Πέρυσι, ο αριθμός αυτός ήταν ίδιος με το 2014, 57 υποθέσεις. Αυτός ο αριθμός μεγαλώνει με
37 υποθέσεις το 2015, 31 το 2016 και 41 το 2017.
Παρόλη τη βελτίωση κατά τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα είχε τις περισσότερες υποθέσεις
στο Δικαστήριο από οποιαδήποτε άλλο κράτος μέλος κατά τα τελευταία πέντε χρόνια (22
νέες υποθέσεις, με 18 να έχουν δρομολογηθεί μεταξύ του 2014 και του 2016). Η Γερμανία
έπεται, με 17 νέες υποθέσεις μετά η Πολωνία και η Ισπανία (με 16 νέες υποθέσεις και οι
δύο), η Ιταλία (με 14), η Πορτογαλία (13) και το Βέλγιο (12). Μεταξύ του 2014 και του 2018 ο
συνολικός αριθμός νέων υποθέσεων που έφτασαν στο Δικαστήριο ήταν 223.
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Την ίδια περίοδο, 159 νέες υποθέσεις περατώθηκαν είτε με απόρριψη της υπόθεσης είτε με
την κήρυξη κάποιας ποινής. Οι χώρες που έχουν τις περισσότερες υποθέσεις είναι και αυτές
με τον μεγαλύτερο αριθμό ολοκληρωμένων υποθέσεων. Στον τομέα αυτό πρωτοστατεί η
Ελλάδα όπου 20 από τις 20 περιπτώσεις κρίθηκαν παραβατικές. Μεταξύ των χωρών που
έλαβαν τις περισσότερες καταδίκες ήταν η Ισπανία (14 από τις 14 υποθέσεις), η Πολωνία (13
από τις 14 υποθέσεις) και η Ιταλία (11 από 11), η Πορτογαλία (11 στις 11), το Η.Β. (9 στις
12) και το Βέλγιο (10 στις 10). Από τις 159 ολοκληρωμένες υποθέσεις μόνο οι 15
απορρίφθηκαν από το Δικαστήριο, ενώ οι υπόλοιπες 144 κρίθηκαν ως πραγματικά
παραβατικές.
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Με την ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων μπορούμε να κοιτάξουμε ακόμα πιο πίσω στο
παρελθόν. Από το 1952 έως το 2018 σε 3.957 περιπτώσεις κράτη μέλη ήρθαν αντιμέτωπα
με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για μη συμμόρφωση στο ευρωπαϊκό/κοινοτικό δίκαιο. Σε αυτή
την οπτική μία είναι η χώρα που φαίνεται να ξεχωρίζει: Η Ιταλία με περισσότερες από 652
υποθέσεις δηλαδή το 16,48% του γενικού συνόλου. Επόμενη με διαφορά είναι η Γαλλία (με
419 υποθέσεις, 10,59%) ,η Ελλάδα (411, 10,39%), το Βέλγιο ( με 368 υποθέσεις, 9,81%) και
η Γερμανία (με 293 υποθέσεις, 7,40%). Αυτές οι πέντε χώρες αναλογούν σε περισσότερες
από τις μισές (54,66%) υποθέσεις που έχουν έρθει ενώπιον του Δικαστηρίου από το 1952
έως σήμερα.
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Η τωρινή κατάσταση ανά χώρα
Στις αρχές του Σεπτεμβρίου υπήρχαν 1.594 εκκρεμείς διαδικασίες επί παραβάσει κατά
ευρωπαϊκών κρατών μελών, ένα αριθμός ελάχιστα μεγαλύτερος από ότι στο τέλος του
2018. Τα νούμερα για όλες τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες που πρωτοστατούν στην
κλίμακα των διαδικασιών επί παραβάσει επίσης μεγαλώνουν. Η Ισπανία πήγε από τις 97
εκκρεμείς διαδικασίες στις 98, η Ελλάδα από τις 74 στις 84 και οι Ιταλία από τις 70 στις 79.
Τα νούμερα για τη Γερμανία και το Βέλγιο από την άλλη έχουν μειωθεί.
Περισσότερο από το 20% αυτών των διαδικασιών αφορούν το περιβάλλον, που είναι από
τους πιο διαδεδομένος τομέας πολιτικής με διαδικασίες επί παραβάσει. Υπάρχουν 245
περιπτώσεις που αφορούν την εσωτερική αγορά (15,37% του συνόλου), 215 που αφορούν
κινητικότητα και μεταφορές (13,49%) και 171 που αφορούν τη δικαιοσύνη (10,73%).
Όπως έχουμε ήδη δει, οι περιβαλλοντικές ρυθμίσεις έχουν αποδειχθεί οι δυσκολότερες για
τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν. Η κατάσταση αυτή έχει προφανείς επιπτώσεις σε
μεμονωμένες χώρες. Για ακριβώς το 64,29% των κρατών μελών (18 από τα 28), το
περιβάλλον αντιπροσωπεύει σήμερα τον κύριο τομέα πολιτικής με εκκρεμείς διαδικασίες.
Στη συνέχεια, πολύ πίσω, είναι η εσωτερική αγορά, με περιπτώσεις που αφορούν κυρίως
τέσσερα συγκεκριμένα κράτη μέλη και, στη συνέχεια, παραβάσεις που αφορούν κινητικότητα
και μεταφορές.
Ο δρόμος των διαδικασιών επί παραβάσει είναι μακρύς και περιλαμβάνει πολλά στάδια,
καθιστώντας τις έρευνες των πιθανών παραβάσεων αρκετά διαφορετικές. Για αυτόν ακριβώς
τον λόγο, αξίζει να δοθεί προσοχή στις περιπτώσεις που πλησιάζουν την ολοκλήρωση τους
ή εκείνες για τις οποίες το Δικαστήριο έχει ήδη αποφανθεί με απόφαση, σύμφωνα με το
άρθρο 260 της ΣΛΕΕ. Συνολικά, υπάρχουν 18 περιπτώσεις, εκ των οποίων οι επτά αφορούν
την Ιταλία και οι έξι αφορούν την Ελλάδα.
Από αυτές τις περιπτώσεις, οι 11 αφορούν το περιβάλλον, από καταγγελίες σχετικά με τη
ρίψη των αποβλήτων έως εκείνες που αφορούν την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.
Ορισμένες από αυτές τις παραβάσεις έχουν ήδη οδηγήσει στην επιβολή προστίμων. Το πιο
σημαντικό όμως είναι ότι ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις είναι ανοικτές εδώ και πολλά
χρόνια, 11 κατά μέσο όρο. Μεταξύ αυτών, η διαδικασία παράβασης 20012273, που αφορά
την Ελλάδα και τη μη εξουσιοδοτημένη ρίψη αποβλήτων, που ξεκίνησε στις 26 Ιουνίου 2002,
πριν από περισσότερα από 17 χρόνια.
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Περισσότερα για το Openpolis
Το όραμα του Openpolis είναι να προωθήσει την ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένα και σε
πληροφορίες, ώστε να βελτιωθεί η κουλτούρα της διαφάνειας και της δημοκρατικής
συμμετοχής και, ως εκ τούτου, να ενισχυθεί η θέση των πολιτών. Ο στόχος αυτός σημαίνει ότι
συλλέγονται δεδομένα που αφορούν τη δημοκρατία και την κοινωνία, ώστε να δημιουργηθεί
μία αποθήκη δεδομένων που θα είναι διαθέσιμη σε όλους δωρεάν και θα είναι ικανή να
παράγει και να προωθεί πληροφορίες που βασίζονται στα δεδομένα.
Αναλύουμε δεδομένα που αφορούν την εξουσία, την πολιτική, την οικονομία, περιοχές και
τοπικές κοινωνίες. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να αυξηθεί η συνείδηση των πολιτών
σε ότι αφορά την χρήση των δεδομένων ώστε να δημιουργηθούν κοινότητες ανθρώπων που
είναι γνώστες δεδομένων. Βλέπουμε την τεχνολογία και τα δεδομένα ως ψηφιακά κοινά.
Παρακολουθούμε την πολιτική εξουσία, αναλύοντας τους παραδοσιακούς θεσμούς και νέους
παράγοντες. Σκεφτόμαστε, σχεδιάζουμε και διαχειριζόμαστε δεδομένα που βασίζονται σε ICT
πλατφόρμες με σκοπό να παραχθεί πληροφορία, να πούμε ιστορίες, να ξεκινήσουμε έρευνες
και να βελτιώσουμε την ευαισθητοποίηση του κοινού σε συγκεκριμένα θέματα.

Μετάφραση: Toni Aravadinos | VoxEurop
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