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Θέμα: Αναφορά 0256/2006, του Antonio Marín Segovia, ισπανικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της οργάνωσης «Cercle Obert de Benicalp», σχετικά με την 
κατασκευή ιδιωτικού γηπέδου ποδοσφαίρου στα περίχωρα της Βαλένθια

Αναφορά 0278/2008, της N.N.S.,  ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ισχυρισμούς για παρατυπίες αναφορικά με αναπτυξιακά σχέδια για την 
περιοχή La Marina (Elche – Αλικάντε)

Αναφορά 0521/2008, των Peter Jozef, Mathilda Von Kerckhoven και Marie 
Françoise Georgette Schorreels, βελγικής ιθαγένειας, σχετικά με ισχυρισμούς 
για παρατυπίες στο πλαίσιο της έγκρισης του προγράμματος ολοκληρωμένης 
δράσης για την αστική ανάπτυξη της περιοχής La Serreta στη Nucía 
(Βαλένθια)

1. Περίληψη της αναφοράς 0256/2006

Οι αναφέροντες διαμαρτύρονται εν γένει για την έλλειψη συνέπειας όσον αφορά την αστική 
ανάπτυξη στην Ισπανία, ιδίως στην περιφέρεια της Βαλένθια και, στο πλαίσιο αυτό, 
επικροτούν την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνέταξε η κα Fourtou. 
Αποδοκιμάζουν την πρακτική του αυθαίρετου επαναχαρακτηρισμού ακινήτων και των 
απαλλοτριώσεων ιδιωτικών ιδιοκτησιών. Συγκεκριμένα, διαμαρτύρονται για την 
παραχώρηση ακινήτων σε ιδιωτική εταιρεία για την κατασκευή εμπορικού κέντρου και 
ιδιωτικού γηπέδου ποδοσφαίρου, επισημαίνοντας ότι αρχικός σκοπός της απαλλοτρίωσης 
ήταν η κατασκευή δημόσιου αθλητικού κέντρου, από το οποίο θα επωφελούνταν και οι 
κάτοικοι της περιοχής. Μολονότι δεν είναι καταρχήν αντίθετοι σε έργα αστικής ανάπτυξης, 
ζητούν αυτά να εξυπηρετούν το γενικό συμφέρον, και επιθυμούν την κατασκευή κέντρων 
νεότητας και πολιτισμού, βιβλιοθηκών, οίκων ευγηρίας, κοινωνικών κατοικιών κλπ., έργων 
δηλαδή που ωφελούν και εκείνους που ζουν εκτός του κέντρου. Οι αναφέροντες ζητούν από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να οργανώσει σχετική διερευνητική αποστολή.
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Περίληψη της αναφοράς 0278/2008

Η αναφέρουσα εκφράζει την ανησυχία της σχετικά με εικαζόμενες παρατυπίες όσον αφορά 
ορισμένα αναπτυξιακά σχέδια στην περιοχή La Marina (Elche - Αλικάντε), όπου οι τοπικές 
αρχές αποφάσισαν να ανεγείρουν 1 500 νέα διαμερίσματα, ένα έργο το οποίο πλήττει άμεσα 
τους κατοίκους της περιοχής, οι περιουσίες 70 περίπου εκ των οποίων απαλλοτριώθηκαν 
χωρίς αποζημίωση.  Φαίνεται ότι τα διαβήματα προς τις τοπικές αρχές αποδείχθηκαν άκαρπα 
και η αναφέρουσα ζητεί, συναφώς, τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 
επίλυση του προβλήματος. 

Περίληψη της αναφοράς 0521/2008

Οι αναφέροντες καταγγέλλουν παρατυπίες οι οποίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια των 
διαδικασιών έγκρισης του προγράμματος ολοκληρωμένης δράσης (ΠΟΔ) για την 
πολεοδομική ανάπτυξη στην περιοχή La Serreta στη Nucía (Βαλένθια). Ισχυρίζονται ότι το 
ΠΟΔ και το τμηματικό σχέδιο αστικής ανάπτυξης για την περιοχή αυτή έρχονται σε αντίθεση 
με το γενικό σχέδιο πολεοδομικής ανάπτυξης διότι συνεπάγονται την αλλαγή στη χρήση γης 
από «μη οικοδομήσιμη» σε «οικοδομήσιμη». Οι αναφέροντες δηλώνουν ότι, συνεπεία του 
ΠΟΔ, κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους διότι, βάσει του επαναχαρακτηρισμού των γαιών, 
συμπεριελήφθη σε μη οικοδομήσιμη ζώνη η οποία προορίζεται για δημόσιο φυσικό πάρκο. 
Οι αναφέροντες ζητούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διερευνήσει την εν λόγω 
εικαζόμενη κατάχρηση.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 0256/2006 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 31 Ιουλίου 2006.
Η αναφορά 0278/2008 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιουλίου 2008.
Η αναφορά 0521/2008 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Σεπτεμβρίου 2008.
Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192 παράγραφος 4 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2011.

Οι αναφέροντες αντιτίθενται σε σχέδια πολεοδομικής ανάπτυξης (Προγράμματα 
ολοκληρωμένης δράσης - ΠΟΔ), η υλοποίηση των οποίων εικάζεται ότι συνιστά παραβίαση 
των κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων και του δικαιώματος ιδιοκτησίας και κατοικίας στις 
περιοχές Elche, La Nucía και Βαλένθια (οι οποίες ανήκουν στην αυτόνομη περιφέρεια της 
Βαλένθια). 

Στην αναφορά 521/2008 καταγγέλλονται επίσης οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
υπέρμετρης αστικής ανάπτυξης, όπως, παραδείγματος χάριν, τα προβλήματα ύδρευσης.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με τις αναφορές (256/2006, 278/2008 και 521/2008)

Ορισμένα από τα ζητήματα που θίγονται στις εν λόγω αναφορές είναι όμοια με εκείνα 
που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει που κίνησε η Επιτροπή 
κατά της Ισπανίας για μη συμμόρφωση της νομοθεσίας περί γαιών της Βαλένθια
(παλαιός νόμος 6/1994 LRAU (νόμος για τη ρύθμιση της πολεοδομικής δραστηριότητας), 
υφιστάμενος νόμος 16/2005 LUV (νόμος για την πολεοδομία στη Βαλένθια)) προς τους 
κανόνες της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων. 
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Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας επί παραβάσει, η προσφυγή της Επιτροπής ενώπιον του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πρωτοκολλήθηκε στις 9 Ιουλίου 2008, με 
αριθμό αναφοράς C-306/08 Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά του Βασιλείου 
της Ισπανίας1. Σύμφωνα με τη θέση της Επιτροπής στην εν λόγω διαδικασία, τα ΠΟΔ 
(δυνάμει των νόμων LRAU και LUV) πρέπει να ανατίθενται κατά απόλυτη συμφωνία προς 
τους κανόνες και τις αρχές της ΕΕ που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις, και ειδικότερα προς 
την οδηγία 93/37/ΕΟΚ για τις συμβάσεις δημοσίων έργων2 και την οδηγία 2004/18/ΕΚ για τη 
σύναψη δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών3 . Οι ισπανικές αρχές 
αμφισβητούν αυτήν τη θέση.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η προαναφερόμενη διαδικασία επί παραβάσει περιορίζεται στην 
διαπίστωση της παραβίασης των κανόνων της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων από τη 
νομοθεσία περί γαιών της Βαλένθια. Δεν αμφισβητεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί γαιών 
της Βαλένθια σχετικά με τις αρμοδιότητες απαλλοτρίωσης των τοπικών αρχών διότι αυτό το 
θέμα δεν εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της Κοινότητας, βάσει του άρθρου 295 της 
Συνθήκης ΕΚ σχετικά με το καθεστώς της ιδιοκτησίας στα κράτη μέλη.

Εάν το Δικαστήριο ακολουθήσει τη θέση της Επιτροπής στην υπόθεση C-306/08, εναπόκειται 
στις εθνικές αρχές να προβούν στη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την εκτέλεση της 
σχετικής απόφασης. Εάν οι ισπανικές αρχές δεν προβούν στην εκτέλεση της ανωτέρω 
απόφασης εντός εύλογης προθεσμίας ή εάν τα μέτρα που θα ληφθούν αποδειχθούν ανεπαρκή 
για την εκτέλεση της απόφασης, η Επιτροπή δικαιούται, δυνάμει του άρθρου 228 της 
Συνθήκης ΕΚ, να ζητήσει από το Δικαστήριο την επιβολή χρηματικής ποινής στο ισπανικό 
κράτος.

Ωστόσο, η έκδοση απόφασης σε αυτή την υπόθεση από το ΔΕΚ ενδέχεται να καθυστερήσει 
και, επιπλέον, δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί για την επίλυση των μεμονωμένων υποθέσεων 
παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων των αναφερόντων.

Εάν οι αναφέροντες θεωρούν ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματά τους στην προκείμενη 
περίπτωση, πρέπει να προσφύγουν σε εθνικό επίπεδο στις αρμόδιες αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων. 

Τα εθνικά δικαστήρια αποτελούν τα κατεξοχήν αρμόδια όργανα για τη διασφάλιση της 
τήρησης της ενωσιακής νομοθεσίας. Δύνανται, και ενίοτε οφείλουν, να παραπέμπουν 
υποθέσεις στο ΔΕΚ δυνάμει του άρθρου 234 της Συνθήκης ΕΚ, εφόσον κρίνουν ότι κάποιο 
σημείο της νομοθεσίας της ΕΕ, η ερμηνεία του οποίου δεν είναι σαφής, απαιτεί περαιτέρω 

                                               
1 Puede conocer las evoluciones del procedimiento a través del formulario de búsqueda de la 
página Web del Tribunal de Justicia.
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=el
2 Οδηγία 93/37/ΕΟΚ της 14ης Ιουνίου 1993 περί συντονισμού των διαδικασιών για τη 
σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων, ΕΕ L 199 της 9.8.1993, σ. 54.
3 Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 
2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών, ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114.
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αποσαφήνιση για την επίλυση συγκεκριμένου ζητήματος που έχει ανακύψει σε εκκρεμή 
υπόθεση.

Ειδικότερα, το ΔΕΚ έχει αποφανθεί ως ακολούθως: "la Cour, dans son arrêt du 9 mars 1978, 
Simmenthal ( 106/77, Rec . p . 629 ), a déclaré que (…) en vertu du principe de la primauté 
du droit communautaire, les dispositions du traité et les actes des institutions directement 
applicables ont pour effet, dans leurs rapports avec le droit interne des États membres ... de 
rendre inapplicable de plein droit, du fait même de leur entrée en vigueur, toute disposition 
contraire de la législation nationale" (C-213/89, Factortame, par. 18). Par ailleurs, "(…)le 
juge national saisi d’un litige régi par le droit communautaire doit être en mesure d’accorder 
des mesures provisoires en vue de garantir la pleine efficacité de la décision juridictionnelle 
à intervenir sur l’existence des droits invoqués sur le fondement du droit communautaire 
(arrêts Factortame e.a., précité, point 21, et du 11 janvier 2001, Siples, C-226/99, Rec. 
p. I-277, point 19)" (Unibet C-432/05, p.67). It should also be reminded that  "en cas de doute 
sur la conformité de dispositions nationales avec le droit communautaire, l'octroi éventuel de 
mesures provisoires pour suspendre l'application des dites dispositions jusqu'à ce que la 
juridiction compétente se soit prononcée sur la conformité de celles-ci avec le droit 
communautaire est régi par les critères fixés par le droit national applicable devant ladite 
juridiction, pour autant que ces critères ne sont pas moins favorables que ceux concernant 
des demandes similaires de nature interne et ne rendent pas pratiquement impossible ou 
excessivement difficile la protection juridictionnelle provisoire de tels droits" (Unibet C-
432/05, p.83).

Τέλος, οποιοσδήποτε θεωρεί ότι παραβιάστηκε κάποιο από τα θεμελιώδη δικαιώματά του, 
δύναται να προσφύγει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (Συμβούλιο της Ευρώπης, 67075 Στρασβούργο-Cedex, Γαλλία1). 
Επισημαίνεται, εντούτοις, ότι το εν λόγω Δικαστήριο επιλαμβάνεται μιας υπόθεσης μόνον 
εφόσον έχουν εξαντληθεί όλα τα εγχώρια ένδικα μέσα.

Προς το συμφέρον των αναφερόντων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τηρεί πλήρως ενήμερη την
Επιτροπή Αναφορών σχετικά με την έκβαση της ανωτέρω υπόθεσης στη Βαλένθια (C-
306/08).

Περιβαλλοντικές πτυχές (Αναφορά 521/2008):

Οι αναφέροντες διαμαρτύρονται επίσης για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της υπέρμετρης 
αστικής ανάπτυξης, ιδίως σε συνάρτηση με τα προβλήματα ύδρευσης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αναφέροντες δεν καταγγέλλουν ενδεχόμενη παραβίαση 
συγκεκριμένων διατάξεων του περιβαλλοντικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ).  
Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με την επίσημη εφημερίδα που προσκόμισαν οι 
αναφέροντες, το εν λόγω τμηματικό σχέδιο αστικής ανάπτυξης (πρόκειται για ΠΟΔ) στον 
δήμο La Nucía της επαρχίας του Αλικάντε, αποτέλεσε αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης, 
ενώ στον φάκελο της υπόθεσης περιέχεται και σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

                                               
1 http://www.echr.coe.int/ECHR
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Όσον αφορά τις ανησυχίες που εκφράζουν οι αναφέροντες σχετικά με τα προβλήματα 
ύδρευσης, δέον είναι να επισημανθεί ότι η οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ1 ) του 
Δεκεμβρίου 2000, προβλέπει την ανάγκη εμπεριστατωμένου σχεδιασμού όσον αφορά τη 
χρήση των υδάτινων πόρων προκειμένου να αποφευχθούν μη βιώσιμες λύσεις και 
ανεπανόρθωτες καταστροφές του περιβάλλοντος, με την ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης 
λεκανών απορροής ποταμών. Σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα, ο 
Δεκέμβριος 2009 ορίστηκε ως καταληκτική προθεσμία δημοσίευσης των πρώτων σχεδίων για 
τη διαχείριση λεκανών απορροής ποταμών.

Μια από τις κυριότερες προκλήσεις της περιβαλλοντικής πολιτικής είναι η ενσωμάτωση 
αυτής σε άλλες πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για την αστική ανάπτυξη και 
για τον τουρισμό. Το άρθρο 14 της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα προβλέπει την υποχρέωση 
των κρατών μελών να ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών 
στη διαδικασία ανάπτυξης των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών.  Η 
συμμετοχική προσέγγιση της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα παρέχει δυνατότητες για την 
καλύτερη ενσωμάτωση των εν λόγω πολιτικών και για την προαγωγή της προστασίας και της 
βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων στο μέλλον. Από το 2009 και εξής, όλα τα σχέδια ή 
προγράμματα που θα έχουν επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους ή στην ποιότητα του ύδατος 
οφείλουν να συνάδουν προς τις διατάξεις των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής 
ποταμών, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της 
οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα.

Βάσει των στοιχείων που προσκόμισαν οι αναφέροντες, η Επιτροπή δεν δύναται να 
στοιχειοθετήσει παραβίαση του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ στη συγκεκριμένη υπόθεση.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 20 Απριλίου 
2012.

Η Επιτροπή θα επιθυμούσε να παράσχει ορισμένες επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με την 
απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπόθεση C-306/08 Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά του Βασιλείου της Ισπανίας) σχετικά με τη συμβατότητα
ορισμένων διατάξεων της νομοθεσίας της Βαλένθια περί χωροταξικού και αστικού 
σχεδιασμού (παλαιός νόμος LRAU, υφιστάμενος νόμος LUV) με τους κανόνες της ΕΕ για τη 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης C-306/08, η Επιτροπή προσέφυγε κατά της Ισπανίας λόγω της 
ασυμβατότητας ορισμένων διατάξεων της νομοθεσίας της Βαλένθια για τη χωροταξική 
ανάπτυξη με τους κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις. Υπό αυτό το πρίσμα, η 
Επιτροπή έκρινε ότι το μέσο χωροταξικής ανάπτυξης που προβλέπεται στη νομοθεσία της 
Βαλένθια, εν προκειμένω τα προγράμματα ολοκληρωμένης δράσης (ΠΟΔ), αποτελούν 
δημόσιες συμβάσεις έργων που οι δημοτικές αρχές συνάπτουν με ιδιώτες εργολάβους με 
στόχο την ανάπτυξη ορισμένων περιοχών και, συνεπώς, υπόκεινται στην ευρωπαϊκή 
νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις βάσει της οποίας διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση και 
η διαφάνεια κατά τη διαδικασία ανάθεσης.
Η Ισπανία αμφισβήτησε την εν λόγω θέση και ανταπάντησε ότι τα ΠΟΔ δεν ήταν σε καμία 
περίπτωση δημόσιες συμβάσεις και ότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων της 
                                               
1 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1-73.
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ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις. 
Με την απόφασή του της 26ης Μαΐου 2011, την οποία δεν προσέβαλε η Επιτροπή, το 
Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της Επιτροπής.
Ωστόσο, το Δικαστήριο παρείχε ορισμένες χρήσιμες διευκρινίσεις στο πλαίσιο της απόφασής 
του. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο διευκρίνισε ότι, βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας 
(νόμοι LRAU και LUV), ορισμένες δραστηριότητες στο πλαίσιο των ΠΟΔ θα μπορούσαν εκ 
φύσεως να ανήκουν στις δραστηριότητες που απαριθμούνται στην κατηγορία 12 του 
παραρτήματος IA της οδηγίας 92/50 και του παραρτήματος IIA της οδηγίας 2004/18, σχετικά 
με τις υπηρεσίες που προβλέπονται στο άρθρο 1 στοιχείο α της οδηγίας 92/50 και στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο δ της οδηγίας 2004/18 αντίστοιχα. Συνεπώς, μπορεί να 
θεωρηθεί ότι οι εν λόγω συμβάσεις θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως δημόσιες 
συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες υπόκεινται στις οδηγίες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις 
και, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να τηρούνται οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης 
κατά τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων.

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι, με την απόφασή του, το δικαστήριο παρέχει 
περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές στις δημόσιες αρχές και τα εθνικά δικαστήρια της 
Ισπανίας σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις κατά την ανάθεση 
ΠΟΔ.

Επιπλέον, η Επιτροπή σημειώνει ότι με τη συγκεκριμένη απόφαση δεν εγκρίνεται συνολικά η 
νομοθεσία για την χωροταξική ανάπτυξη της περιφέρειας της Βαλένθια. 

Οι διαδικασίες που κίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώπιον του Δικαστηρίου, και η σχετική 
απόφαση, επικεντρώθηκαν μόνο στις πτυχές της χωροταξικής νομοθεσίας της Βαλένθια που 
άπτονται των δημόσιων συμβάσεων. Ούτε οι δικαστικές διαδικασίες ούτε η απόφαση 
αναφέρθηκαν σε άλλες πτυχές της εν λόγω νομοθεσίας, όπως είναι τα ζητήματα 
απαλλοτριώσεων, ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος, ο χαρακτηρισμός της χρήσης αστικής γης ή 
η καταλληλότητα της περιφερειακής πολιτικής για τη χωροταξική ανάπτυξη εν γένει. 

Ο αναφέρων μπορεί να μελετήσει το κείμενο της απόφασης το οποίο είναι διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα του Δικαστηρίου της ΕΕ:

http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=el

Τέλος, υπό το πρίσμα των ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμο να υπενθυμιστεί ότι είναι σε εξέλιξη η 
διαδικασία τροποποίησης των οδηγιών 2004/17 και 2004/18 για τις δημόσιες συμβάσεις. Τα 
προτεινόμενα από την Επιτροπή κείμενα1 εξετάζονται επί του παρόντος από τους δύο 
συννομοθέτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

                                               
1 COM(2011)896 τελικό της 20.12.2011, 2011/0438 (COD):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0896:FIN:EL:PDF


