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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0007/2005, του Frank Semmig, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
πολύπλοκες διαδικασίες που απαιτούνται για τα ταξίδια στην Ιρλανδία και αφορούν 
άτομα που δεν είναι πολίτες της ΕΕ και έχουν άδεια παραμονής στη Μεγάλη Βρετανία 
και τη Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι Γερμανός, διαμένει με τη ρωσίδα σύζυγό του στη Μεγάλη 
Βρετανία, όπου σε αμφότερους έχει χορηγηθεί το καθεστώς του μόνιμου κατοίκου. Η 
σύζυγός του έχει επίσης άδεια παραμονής στη Γερμανία. Ο αναφέρων καταγγέλλει τις 
δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει η σύζυγός του για να ταξιδέψει στην Ιρλανδία, όταν αυτή 
θέλει να τον συνοδεύσει σε μακράς διάρκειας ταξίδια, δεδομένου ότι κάθε φορά είναι 
υποχρεωμένη να υποβάλει αίτηση για χορήγηση ατομικής θεώρησης στο Λονδίνο και να την 
παραλαμβάνει από εκεί. Ο αναφέρων αισθάνεται επίσης ότι η ελευθερία κινήσεών του 
περιορίζεται, καθώς για κάθε αίτηση χορήγησης θεώρησης που υποβάλλει η σύζυγός του 
είναι υποχρεωμένος να δηλώσει την προσωπική και οικονομική του κατάσταση και να δίδει 
στοιχεία για τα σχέδια ταξιδιών του και αυτά ελέγχονται προσεκτικά.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Μαΐου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

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

Ιστορικό

Ο αναφέρων είναι γερμανός πολίτης και παντρεμένος με ρωσίδα υπήκοο, με την οποία 
διαμένουν στη Μεγάλη Βρετανία. Ο αναφέρων, ο οποίος πραγματοποιεί συχνά 
επαγγελματικά ταξίδια στην Ιρλανδία, καταγγέλλει το γεγονός ότι κάθε φορά πρέπει να 
αποκτά θεώρηση για να μπορεί να τον συνοδεύει η σύζυγός του, διαδικασία που διαρκεί μία 
εβδομάδα. Ύστερα από έξι ή επτά ατομικές θεωρήσεις, η ιρλανδική πρεσβεία αποστέλλει την 
επόμενη αίτηση στο Δουβλίνο, διαδικασία που διαρκεί από έξι έως οκτώ εβδομάδες. 
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Αναφέρει ότι δεν δύναται να ζητήσει από την ιρλανδική πρεσβεία πολλαπλή θεώρηση για τη 
σύζυγό του, γιατί αυτό απαιτεί τουλάχιστον οκτώ εβδομάδες. 

Ο αναφέρων εκφράζει την έκπληξή του για το γεγονός ότι η Ελβετία, η οποία δεν είναι 
κράτος μέλος, επιτρέπει σε πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της ΕΕ και έχουν άδεια 
παραμονής σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εισέρχονται στη χώρα χωρίς 
θεώρηση, ενώ η Ιρλανδία δεν πράττει το ίδιο.

- Θεωρεί ότι η Ιρλανδία παραβαίνει τις υποχρεώσεις της σε ό,τι αφορά την ελεύθερη 
κυκλοφορία, διότι τον υποχρεώνει να κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα, οικονομικά δεδομένα, 
προγράμματα ταξιδιού και κρατήσεις ξενοδοχείων, όταν υποβάλλει αίτηση χορήγησης 
θεώρησης για τη σύζυγό του.

- Καταγγέλλει το γεγονός ότι η ιρλανδική πρεσβεία στο Λονδίνο επιβεβαιώνει τηλεφωνικώς 
ότι βρίσκονται όντως στο ξενοδοχείο όπου έχει γίνει η κράτηση και θεωρεί ότι δεν είναι 
υποχρεωμένος να παρέχει τις πληροφορίες αυτές στην εν λόγω πρεσβεία.

- Θεωρεί πως το γεγονός ότι επιβάλλεται στη σύζυγό του η υποχρέωση να λαμβάνει θεώρηση 
εισόδου, διαδικασία που απαιτεί πολύ χρόνο, αποτελεί διάκριση έναντι της συζύγου του λόγω 
της ρωσικής ιθαγένειάς της.

Νομική εκτίμηση

Η υποχρέωση απόκτησης θεώρησης

Βάσει του ισχύοντος κοινοτικού δικαίου σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία και τη 
διαμονή, τα κράτη μέλη πρέπει να επιτρέπουν στους πολίτες της Ένωσης να εισέρχονται στο 
έδαφός τους με απλή επίδειξη του δελτίου διαμονής τους ή εν ισχύι διαβατηρίου. Τα μέλη της 
οικογένειας που δεν είναι τα ίδια πολίτες της Ένωσης είναι δυνατόν να υπόκεινται σε 
υποχρέωση θεώρησης εισόδου, αναλόγως της ιθαγένειάς τους.

Η Ρωσία περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 του κανονισμού αριθ. 539/20011, ο οποίος 
περιέχει τον κατάλογο των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση 
θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών. Η Ιρλανδία, η οποία
εξαιρείται από τον εν λόγω κανονισμό, υποχρεώνει τους ρώσους πολίτες να λαμβάνουν 
θεώρηση βάσει της εθνικής νομοθεσίας της.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και 
των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην 
επικράτεια των κρατών μελών2, ο οποίος από τις 30 Απριλίου 2006 πρόκειται να 
αντικαταστήσει την υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία 
και τη διαμονή, προβλέπει ότι εφόσον τα μέλη της οικογενείας είναι κάτοχοι δελτίου 
διαμονής εν ισχύι, απαλλάσσονται από την υποχρέωση να έχουν θεώρηση. Μετά την 
ημερομηνία αυτή, η σύζυγος του αναφέροντος θα μπορεί να μεταβαίνει στην Ιρλανδία 

  
1 ΕΕ L 81 της 21.3.2001.
2 ΕΕ L 158 της 30.4.2004.
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επιδεικνύοντας απλώς το εν ισχύι διαβατήριο και το δελτίο διαμονής της που έχει εκδοθεί στο 
Ηνωμένο Βασίλειο.

Η κατοχή τίτλου διαμονής χορηγούμενου από κράτος Σένγκεν ισοδυναμεί στο εξής με 
θεώρηση. Τα μέλη της οικογένειας ενός πολίτη της Ένωσης που είναι κάτοχοι τέτοιου τίτλου 
διαμονής μπορούν, βάσει του εγγράφου αυτού, να μετακινούνται χωρίς θεώρηση εντός του 
χώρου Σένγκεν, εφόσον η διαμονή δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Η ισοτιμία του τίτλου 
διαμονής με τη θεώρηση ισχύει μόνο για τα κράτη που εφαρμόζουν το κεκτημένο Σένγκεν 
στο σύνολό του. Η Ιρλανδία δεν συμμετέχει σε αυτό το τμήμα του κεκτημένου, οπότε η 
ισοτιμία δεν ισχύει σε αυτή.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, βάσει του σημερινού νομικού πλαισίου, το γεγονός ότι η 
ρωσίδα σύζυγος του αναφέροντος, η οποία έχει τίτλο διαμονής στη Μεγάλη Βρετανία, 
υπόκειται σε υποχρέωση θεώρησης εισόδου στην Ιρλανδία δεν αντιβαίνει στο κοινοτικό 
δίκαιο.
Επισημαίνεται ότι η Ελβετία αποφάσισε μονομερώς το 2000 να τροποποιήσει τη νομοθεσία 
της περί αλλοδαπών, ώστε να επιτρέπει στους κατόχους τίτλου διαμονής χορηγουμένου από 
κράτος μέλος να εισέρχονται στη χώρα χωρίς θεώρηση για διαμονή σύντομης διάρκειας.1

Οι προϋποθέσεις και οι προθεσμίες έκδοσης θεωρήσεων:

Για την έκδοση θεώρησης στη σύζυγο του αναφέροντος, η οποία επιθυμεί να ταξιδεύει με τον 
σύζυγό της στην Ιρλανδία στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος της ελεύθερης 
κυκλοφορίας, οι ιρλανδικές αρχές δικαιούνται να της ζητήσουν μόνο το διαβατήριό της ή εν 
ισχύι δελτίο ταυτότητας και αποδεικτικό δεσμού συγγενείας με τον αναφέροντα. Οι 
ισχύουσες οδηγίες για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, και ιδίως η οδηγία 73/1482

για τους παρέχοντες υπηρεσίες και τους αποδέκτες αυτών, προβλέπουν ότι τα κράτη μέλη 
παρέχουν «κάθε διευκόλυνση» στα μέλη της οικογένειας πολιτών της Ένωσης για τη λήψη 
των αναγκαίων θεωρήσεων. Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να θέτουν άλλες προϋποθέσεις 
ούτε να ζητούν άλλα έγγραφα ή πληροφορίες από τα πρόσωπα που υπόκεινται στο κοινοτικό
δίκαιο και ζητούν να λάβουν θεώρηση για την είσοδο στο έδαφός τους. Δεν είναι σύμφωνο με 
το κοινοτικό δίκαιο να ζητείται από τους πολίτες της Ένωσης να παρέχουν λεπτομερείς 
πληροφορίες για προσωπικά δεδομένα, προγράμματα ταξιδιού και κρατήσεις ξενοδοχείων. 

Το διάστημα της μίας εβδομάδας για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου δεν φαίνεται 
υπερβολικό. Αντιθέτως, το διάστημα των έξι έως οκτώ εβδομάδων, όταν πρόκειται για 
αίτηση θεώρησης που υποβάλλεται έπειτα από έξι ή επτά ατομικές θεωρήσεις, δεν συνάδει με 
την υποχρέωση των κρατών μελών να παρέχουν στα μέλη της οικογένειας «κάθε 
διευκόλυνση» για τη λήψη των αναγκαίων θεωρήσεων.

  
1 Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ελβετία υπέγραψαν στις 26.10.2004 συμφωνία σχετικά 
με τη σύνδεση της Ελβετίας για την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν. 
Εφόσον το Συμβούλιο αποφασίσει την πλήρη εφαρμογή των κανόνων Σένγκεν έναντι της Ελβετίας, θα ισχύσει 
και η ισοτιμία του τίτλου διαμονής και της θεώρησης, ώστε οι κάτοχοι ελβετικού τίτλου διαμονής να μπορούν 
να κυκλοφορούν στον χώρο Σένγκεν βάσει του τίτλου διαμονής τους για διαμονές διάρκειας που δεν υπερβαίνει 
τους τρεις μήνες, όπως και οι κάτοχοι τίτλου διαμονής χορηγούμενου από κράτος Σένγκεν θα μπορούν να 
μεταβαίνουν στην Ελβετία βάσει του τίτλου διαμονής τους.
2 ΕΕ L 172 της 28.6.1973.
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Η υποχρέωση παροχής «κάθε διευκόλυνσης» στα μέλη της οικογένειας των πολιτών της 
Ένωσης έχει, κατά την άποψη της Επιτροπής, επιπτώσεις και στη φύση της χορηγούμενης 
θεώρησης. Εφόσον φαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος καλείται να ταξιδεύει συχνά σε ένα κράτος 
μέλος στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας, θα έπρεπε να 
του χορηγείται θεώρηση πολλαπλών εισόδων και μακράς διαρκείας. Η προθεσμία για την 
έκδοση της θεώρησης αυτής θα έπρεπε επίσης να είναι αρκετά σύντομη στο πλαίσιο της 
υποχρέωσης παροχής «κάθε διευκόλυνσης».

Οι έλεγχοι επαλήθευσης από την πρεσβεία της Ιρλανδίας στο Λονδίνο

Σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι η ιρλανδική πρεσβεία στο Λονδίνο ελέγχει εάν ο αναφέρων και 
η σύζυγός του βρίσκονται στο ξενοδοχείο που έχουν δηλώσει στην Ιρλανδία, το κοινοτικό 
δίκαιο προβλέπει μόνον ότι τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν στους πολίτες της 
Ένωσης την υποχρέωση να δηλώνουν την παρουσία τους στο έδαφός τους.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή προτίθεται να επικοινωνήσει με τις ιρλανδικές αρχές σε ό,τι αφορά τις 
περιγραφόμενες πρακτικές που ενδέχεται να είναι αντίθετες με το κοινοτικό δίκαιο.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2007.

Όπως ανακοινώθηκε στην απάντηση προς αυτήν την αναφορά, οι υπηρεσίες της Επιτροπής
απηύθυναν επιστολή στις ιρλανδικές αρχές στις 23 Δεκεμβρίου 2005. Επεσήμαναν ότι 
προκειμένου να χορηγηθεί θεώρηση στη σύζυγο του αναφέροντα, η οποία είναι ρωσίδα 
υπήκοος, οι ιρλανδικές αρχές μπορούν να απαιτούν από εκείνη μόνο ένα διαβατήριο και το 
αποδεικτικό του οικογενειακού δεσμού της με τον αναφέροντα.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επεσήμαναν επίσης ότι η καθυστέρηση έξι ως οκτώ εβδομάδων
για την απόκτηση θεώρησης στην περίπτωση μιας αίτησης για θεώρηση που υποβάλλεται
ύστερα από έξι ή επτά αιτήσεις για ατομική θεώρηση δεν συνάδει με την υποχρέωση των
κρατών μελών να παρέχουν κάθε διευκόλυνση για την απόκτηση των απαραίτητων 
θεωρήσεων. Όσον αφορά τις ενέργειες επαλήθευσης από την ιρλανδική πρεσβεία στο
Λονδίνο εάν όντως ο αναφέρων και η σύζυγός του διαμένουν στο ξενοδοχείο που δήλωσαν
εκ των προτέρων, επεσήμαναν ότι το κοινοτικό δίκαιο προβλέπει μόνο ότι τα κράτη μέλη
μπορούν να επιβάλλουν στους πολίτες της Ένωσης την υποχρέωση να δηλώνουν την 
παρουσία τους στην επικράτειά τους.

Οι ιρλανδικές αρχές απάντησαν με επιστολή της 13ης Απριλίου 2006. Διευκρίνισαν ότι τους
τελευταίους δώδεκα μήνες οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι σύζυγοι πολιτών της Ένωσης 
και ταξιδεύουν στην Ιρλανδία υποχρεούνταν να προσκομίζουν το διαβατήριο του πολίτη της 
Ένωσης, το διαβατήριο του/της συζύγου, το πρωτότυπο πιστοποιητικό γάμου και τρεις 
φωτογραφίες. Στην περίπτωση που ο πολίτης της Ένωσης δεν συνοδεύει τον/την υπήκοο 
τρίτης χώρας υπάρχουν επιπλέον απαιτήσεις που πρέπει να τηρηθούν.

Με επιστολή της 13ης Ιουνίου 2006 οι υπηρεσίες της Επιτροπής επικοινώνησαν και πάλι με
τις ιρλανδικές αρχές και τους υπενθύμισαν ότι δυνάμει της οδηγίας 2004/38/ΕΚ της 29ης 
Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των 
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οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών
μελών (ΕΕ L 229, 29.6.2004), η οποία έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 30ή Απριλίου 2006 
και αντικατέστησε την οδηγία 73/148/ΕΟΚ, οι πολίτες της Ένωσης μπορούν να ταξιδεύουν
σε άλλο κράτος μέλος όχι μόνο με ισχύον διαβατήριο αλλά και με ισχύον δελτίο ταυτότητας, 
πράγμα που ήταν επίσης δυνατό και δυνάμει παλαιότερων εφαρμοστέων κοινοτικών μέσων
για την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή. Η νέα οδηγία προβλέπει επίσης στο άρθρο 5 
παράγραφος 2, ως καινοτομία, ότι η κατοχή ισχύοντος δελτίου διαμονής προβλεπόμενου στο
άρθρο 10 της οδηγίας απαλλάσσει τα μέλη της οικογένειας που δεν είναι υπήκοοι κράτους
μέλους από την υποχρέωση θεώρησης.

Ο ιρλανδικός νόμος περί μετανάστευσης του 2004 (θεωρήσεις) διάταγμα 2006 προβλέπει στο
άρθρο 3(β) 2) και 3) ότι οι μη υπήκοοι που είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας μόνιμης διαμονής
εκδοθείσας δυνάμει του κανονισμού 16 ή ενός ισχύοντος δελτίου διαμονής εκδοθέντος
δυνάμει του κανονισμού 7 των κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ελεύθερη
κυκλοφορία) του 2006 δεν υποχρεούνται να έχουν στην κατοχή τους ισχύουσα ιρλανδική
θεώρηση κατά την άφιξή τους στην Ιρλανδία.
Ωστόσο, η ανωτέρω διάταξη μεταφοράς δεν είναι σύμμορφη με την οδηγία 2004/38/ΕΚ
καθώς, σύμφωνα με το εν λόγω κείμενο, ένα δελτίο διαμονής που έχει εκδοθεί σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος απαλλάσσει τα μέλη της οικογένειας από την υποχρέωση
θεώρησης. Η ιρλανδική νομοθεσία μεταφοράς απαλλάσσει μόνο τα μέλη της οικογένειας που
διαθέτουν δελτίο διαμονής που έχει εκδοθεί στην Ιρλανδία από την υποχρέωση θεώρησης.

Επομένως, δεν μπορεί να απαιτείται θεώρηση από μέλος της οικογένειας πολίτη της Ένωσης
που δεν είναι υπήκοος του κράτους μέλους και διαθέτει δελτίο διαμονής που έχει εκδοθεί από
οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ένωσης. Αυτός ο κανόνας πρέπει επίσης να ισχύει, κατά την
άποψη των υπηρεσιών της Επιτροπής, στις περιπτώσεις που το μέλος της οικογένειας που
διαθέτει δελτίο διαμονής ταξιδεύει μόνο του για να συναντήσει τον πολίτη της Ένωσης στην
Ιρλανδία.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής υπογράμμισαν ότι διατύπωσαν την ανωτέρω παρατήρηση με την 
επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων παρατηρήσεων ενδέχεται να έχουν στο μέλλον όσον αφορά
τη συμβατότητα της ιρλανδικής νομοθεσίας, η οποία βρίσκεται επί του παρόντος υπό
εξέταση, με την οδηγία 2004/38/ΕΚ, και υπενθύμισαν ότι είχαν λάβει επανειλημμένες
καταγγελίες όσον αφορά τις απαιτήσεις θεώρησης για τα μέλη οικογένειας, σχετικά με τις
οποίες είχαν σταλεί χωριστές επιστολές στις ιρλανδικές αρχές και οι οποίες ενδεχομένως 
φανερώνουν την ύπαρξη μιας σταθερής διοικητικής πρακτικής που δεν φαίνεται να είναι 
σύμφωνη με το κοινοτικό δίκαιο.

Όσον αφορά το ζήτημα της καθυστέρησης στην επεξεργασία των θεωρήσεων, οι υπηρεσίες
της Επιτροπής επεσήμαναν ότι το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, όπως και
τα προηγούμενα κοινοτικά νομικά μέσα σε αυτόν τον τομέα, προβλέπει ότι τα κράτη μέλη
παρέχουν στα μέλη οικογένειας που δεν είναι υπήκοοι κρατών μελών και δεν έχουν στην
κατοχή τους ισχύον δελτίο διαμονής κάθε διευκόλυνση για την απόκτηση των απαραίτητων
θεωρήσεων, οι οποίες εκδίδονται ατελώς. Η καινοτομία που εισάγει η οδηγία 2004/38/ΕΚ 
είναι ότι η θεώρηση εκδίδεται βάσει ταχείας διαδικασίας. Σύμφωνα με αυτήν τη διάταξη, οι
κανονισμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ελεύθερη κυκλοφορία) του 20061 που έχουν

  
1  Νομοθετικό διάταγμα S.I.N). 226 του 2006.
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μεταφέρει την οδηγία 2004/38/ΕΚ στο ιρλανδικό δίκαιο, προβλέπουν στο άρθρο 4(3)β ότι ο
υπουργός εξετάζει, βάσει μιας ταχείας διαδικασίας, τις αιτήσεις για ιρλανδική θεώρηση από
μέλος της οικογένειας που πληροί τις προϋποθέσεις όπως αναφέρεται στην υποπαράγραφο α) 
το συντομότερο δυνατόν και ατελώς.

Επομένως, μια καθυστέρηση έξι ως οκτώ εβδομάδων για την έκδοση θεώρησης είναι
ασυμβίβαστη με τις προαναφερθείσες διατάξεις, ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχουν
περίπλοκες συνθήκες.

Οι ιρλανδικές αρχές έχουν απαντήσει με επιστολή της 25ης Σεπτεμβρίου 2006. Αμφισβητούν 
τη δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ στην 
Ιρλανδία. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξετάζουν το ενδεχόμενο κίνησης διαδικασιών επί 
παραβάσει κατά της Ιρλανδίας για αυτήν τη θέση, στο πλαίσιο του ελέγχου των ιρλανδικών 
μέτρων μεταφοράς.

Όσον αφορά τις καθυστερήσεις στην έκδοση θεωρήσεων, δήλωσαν ότι, παρότι ορισμένες
περιπτώσεις ίσως είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, επί του παρόντος η πλειονότητα των αιτούντων
στην πρεσβεία του Λονδίνου λαμβάνουν απάντηση ενός 5 εργάσιμων ημερών και η
επεξεργασία των αιτήσεων για θεώρηση που παραπέμπονται στο Δουβλίνο ολοκληρώνεται
εντός μιάμισης ως δύο εβδομάδων βάσει μιας εσπευσμένης διαδικασίας. Μια αναθεώρηση
των οδηγιών στις αποστολές όσον αφορά την επεξεργασία των θεωρήσεων έχει
πραγματοποιηθεί και θα διαβιβασθεί στις υπηρεσίες της Επιτροπής.


