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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0260/2005, του Fransisco Guillan y Suarez, αγνώστου ιθαγένειας, σχετικά με 
την κοινοτική νομοθεσία για την ασφάλεια των ανελκυστήρων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εφιστά την προσοχή σε εικαζόμενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους 
ευρωπαϊκού ομίλου εταιρειών (ELA), ο οποίος εγκαθιστά και συντηρεί ανελκυστήρες που 
αναλογούν στο 80% του κύκλου εργασιών της βελγικής αγοράς, έχοντας επιτυχώς ασκήσει 
πίεση στις αρχές για τη θέσπιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αριθμού υποχρεωτικών διατάξεων. Ο 
αναφέρων υποστηρίζει ότι τα επισυναπτόμενα στατιστικά στοιχεία είχαν υποστεί σκόπιμη 
επεξεργασία και ότι οι εθνικοί κανονισμοί εγκρίθηκαν ως αποτέλεσμα παραπληροφόρησης 
και παρουσιάστηκαν ως μέτρα εφαρμογής υποχρεώσεων σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία: συγκεκριμένα, ένα βελγικό βασιλικό διάταγμα, το οποίο στο προοίμιό του 
αναφέρεται στην ανακοίνωση 95/218 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 1995, εσφαλμένα 
αναφέρθηκε σε αυτή στον Τύπο και στις εξειδικευμένες εκδόσεις ως οδηγία. Αυτό 
αποδείχθηκε αντιπαραγωγικό για την Επιτροπή η οποία έχει επικριθεί από την κοινή γνώμη 
για περιττή και δαπανηρή νομοθεσία στον τομέα των ακινήτων που είναι θεμελιώδους 
σημασίας για τους μεμονωμένους πολίτες ενώ πλουτίζει σε μεγάλο βαθμό την εταιρεία η 
οποία βρισκόταν εξαρχής πίσω από την άσκηση πίεσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Ιουλίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Ιουλίου 2006.

Η αναφορά πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα των ακόλουθων στοιχείων:
α) Η μόνη κοινοτική νομοθεσία που σχετίζεται με την ασφάλεια των ανελκυστήρων είναι 

η οδηγία 95/16/ΕΚ για τους ανελκυστήρες. Αποτελεί νομοθεσία της ενιαίας αγοράς
βάσει του άρθρου 95 της Συνθήκης ΕΚ (πρώην άρθρο 100A ΕΚ) και συνεπώς αφορά 
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μόνον την εγκατάσταση νέων ανελκυστήρων. Η συντήρηση, η περιοδική επιθεώρηση
και βελτίωση της ασφάλειας των ανελκυστήρων που έχουν εγκατασταθεί πριν από την 
έναρξη ισχύος της οδηγίας για τους ανελκυστήρες τον Ιούλιο του 1999 (αναφέρονται 
ως ήδη εγκατεστημένοι ανελκυστήρες) δεν καλύπτονται από την κοινοτική 
νομοθεσία. Αυτός ο τομέας υπόκειται αποκλειστικά σε εθνικές διατάξεις.

β) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρχικά θέλησε να συμπεριλάβει διατάξεις που 
αφορούσαν την ασφάλεια ήδη εγκατεστημένων ανελκυστήρων στην οδηγία για τους 
ανελκυστήρες. Αυτό απορρίφθηκε από το Συμβούλιο και την Επιτροπή, δεδομένης
της έλλειψης βάσης στη Συνθήκη ΕΚ για την κοινοτική νομοθεσία σε αυτόν τον 
τομέα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
συμφώνησε για την οδηγία για τους ανελκυστήρες μόνον υπό τον όρο ότι η Επιτροπή 
θα ενέκρινε σύσταση σχετικά με την ασφάλεια των ήδη εγκατεστημένων
ανελκυστήρων. Η εν λόγω σύσταση αναφέρεται σε αιτιολογική σκέψη της οδηγίας 
95/16/ΕΚ.

Η σύσταση της Επιτροπής 95/216/ΕΚ της 8ης Ιουνίου 1995 σχετικά με τον 
εκσυγχρονισμό των ήδη εγκατεστημένων ανελκυστήρων1 βασίζεται στο πρώην άρθρο 
155 της Συνθήκης ΕΚ (τώρα άρθρο 211 ΕΚ). Δεν αποτελεί κοινοτική νομοθεσία και 
δεν είναι δεσμευτικό για τα κράτη μέλη που παραμένουν ελεύθερα να νομοθετούν ή
όχι στον εν λόγω τομέα, υπό το πρίσμα της ανάλυσής τους για την εθνική κατάσταση 
και την υφιστάμενη νομοθεσία τους.

γ) Υπό το πρίσμα της σύστασης 95/216/ΕΚ, αρκετά κράτη μέλη έχουν, τα τελευταία
χρόνια, εισαγάγει νέες ή τροποποιημένες διατάξεις στον τομέα της διατήρησης, της
περιοδικής επιθεώρησης ή του εκσυγχρονισμού των ήδη εγκατεστημένων
ανελκυστήρων. Άλλα κράτη μέλη έχουν κρίνει ότι οι υφιστάμενες διατάξεις τους είναι
επαρκείς, διατηρώντας παράλληλα υπό έλεγχο την κατάσταση των ήδη 
εγκατεστημένων ανελκυστήρων τους. Πολλά από τα κράτη μέλη που προσχώρησαν
στην ΕΕ το 2004 αρχίζουν να εξετάζουν την ασφάλεια των ήδη εγκατεστημένων
ανελκυστήρων τους υπό το πρίσμα της σύστασης.

Σχέδια των εθνικών μέτρων που σχετίζονται με την ασφάλεια των ήδη 
εγκατεστημένων ανελκυστήρων γνωστοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και την
Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην οδηγία 98/34/ΕΚ. Τα εν
λόγω σχέδια εξετάζονται από την άποψη της συμβατότητάς τους με τη Συνθήκη ΕΚ 
και την παράγωγη κοινοτική νομοθεσία. Η Επιτροπή δεν διατυπώνει παρατηρήσεις
σχετικά με το περιεχόμενο των εν λόγω μέτρων σε σχέση με την εθνική κατάσταση.

δ) Νομικές διατάξεις εγκρίθηκαν στο Βέλγιο το 2003 προκειμένου να βελτιωθεί η 
ασφάλεια των ήδη εγκατεστημένων ανελκυστήρων. Τα μέτρα αυτά προκάλεσαν
έντονη αντίσταση από ορισμένους ιδιοκτήτες ακινήτων που αμφισβητούν την ανάγκη 
λήψης συγκεκριμένων μέτρων και θεωρούν ότι συνεπάγονται υπερβολικό κόστος. Σε
απάντηση αυτής της αντίθεσης, τα βελγικά μέτρα τροποποιήθηκαν, ιδίως για να 
παραχωρηθεί περισσότερος χρόνος για την εφαρμογή τους.

  
1 Επίσημη Εφημερίδα L 134 , 20/06/1995 σελ. 0037 – 0038.
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Υπάρχει σύγχυση ως προς το νομικό καθεστώς των βελγικών μέτρων λόγω, εν μέρει, 
του γεγονότος ότι ένα επίσημο φυλλάδιο το οποίο δημοσιεύτηκε από τις βελγικές
αρχές εσφαλμένα παρουσίασε ότι τα μέτρα εφαρμόζουν μια ευρωπαϊκή οδηγία
(παρότι το βελγικό νομικό κείμενο αυτό καθαυτό παραπέμπει ορθά στη σύσταση 
95/216/ΕΚ). Παρόμοια σύγχυση επικράτησε και σε ορισμένα άλλα κράτη μέλη.

Το εν λόγω θέμα έχει πλέον αποσαφηνιστεί εκτενώς μέσω συνεδριάσεων μεταξύ των
υπηρεσιών της Επιτροπής και της Διεθνούς Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων (βλ.
συνημμένη έκθεση της συνεδρίασης) και την απάντηση που δόθηκε στις 30 Μαρτίου
2005 από τον Αντιπρόεδρο Verheugen σε γραπτή ερώτηση του βουλευτή του ΕΚ 
Μανώλη Μαυρομμάτη (βλ. συνημμένη απάντηση).
Επίσης, κατά τη διάρκεια του 2005, τρεις απαντήσεις στάλθηκαν από τις υπηρεσίες 
της Επιτροπής στον αναφέροντα, κ. Guillan y Suarez, οι οποίες εξηγούν την 
κατάσταση και το ιστορικό της σύστασης 95/216/ΕΚ (βλ. συνημμένες επιστολές).

(ε) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε, στις 7 Οκτωβρίου 2005, ανακοίνωση των αιτιάσεων
σε κατασκευαστές ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων στο Βέλγιο, τη Γερμανία, 
το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις του 
άρθρου 81 της Συνθήκης ΕΚ. Οι εικαζόμενες παραβιάσεις, αναλόγως της
εμπλεκόμενης χώρας, περιλαμβάνουν τη συμφωνία ή την έγκριση ανάθεσης
προσφορών και συμβάσεων για την πώληση, εγκατάσταση, συντήρηση και 
εκσυγχρονισμό των ανελκυστήρων και των κυλιόμενων κλιμάκων μεταξύ των 
συμμετεχόντων καρτέλ. Οι εικαζόμενες παραβιάσεις συνέβαιναν επί αρκετά έτη, 
αναλόγως την εταιρεία.

Η ανακοίνωση αιτιάσεων σηματοδοτεί την έναρξη των διαδικασιών επί παραβάσει και
περιέχει την αρχική αξιολόγηση της Επιτροπής. Τα ενδιαφερόμενα μέρη δικαιούνται
πλέον να παρουσιάσουν την υπεράσπισή τους γραπτώς, καθώς και σε ακροαματική 
διαδικασία.

Συμπέρασμα:

α) Η αναφορά αφορά ουσιαστικά το περιεχόμενο και την εφαρμογή των εθνικών
νομικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλεια των ήδη εγκατεστημένων
ανελκυστήρων, που εγκρίθηκαν ελλείψει οιασδήποτε δεσμευτικής κοινοτικής
νομοθεσίας σε έναν τομέα που αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών
μελών. Από αυτήν την άποψη, η αναφορά δεν αφορά «θέμα που υπάγεται στους 
τομείς δραστηριοτήτων της Κοινότητας» σύμφωνα με το πνεύμα του άρθρου 194 της 
Συνθήκης ΕΚ.

Οι παρατηρήσεις που περιέχονται στην εν λόγω αναφορά σχετικά με το περιεχόμενο
και την πρακτική εφαρμογή των εθνικών μέτρων που αφορούν την ασφάλεια των ήδη 
εγκατεστημένων ανελκυστήρων μπορούν να απαντηθούν μόνον από τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές.

β) Όσον αφορά τη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό, η αναφορά παραπέμπει σε
εικαζόμενη κατάχρηση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης από εταιρείες που
εγκαθιστούν και συντηρούν ανελκυστήρες στην Ευρώπη, συγκεκριμένα στο Βέλγιο. Η
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εικαζόμενη αυτή κατάχρηση εμπίπτει στο άρθρο 82 της Συνθήκης. Οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής για τον ανταγωνισμό δεν διαθέτουν στοιχεία για την εικαζόμενη εν λόγω 
κατάχρηση.

Ωστόσο, η Επιτροπή μπορεί να επιβεβαιώσει ότι, δυνάμει διαφορετικής νομικής διάταξης για
τον ανταγωνισμό, δηλαδή το άρθρο 81 της Συνθήκης ΕΚ, έχει αποφασίσει να κινήσει 
επίσημες διαδικασίες και να αποστείλει ανακοίνωση αιτιάσεων σε αρκετούς κατασκευαστές 
ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων. Το άρθρο 81 απαγορεύει εναρμονισμένη
συμπεριφορά ή συμφωνίες μεταξύ εταιρειών που έχουν σκοπό ή αποτέλεσμα σε βάρος του 
ανταγωνισμού. Αφού εισακούσει την υπεράσπιση των εταιρειών, η Επιτροπή θα λάβει
οριστική απόφαση η οποία ενδέχεται να συνοδευτεί από πρόστιμα ύψους έως και το 10% του 
συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών των εταιρειών.
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