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Μεταξύ των μειζόνων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Αναφορών 
συγκαταλέγεται η διερεύνηση ζητημάτων που εγείρονται από τους ευρωπαίους πολίτες, οι 
οποίοι εφιστούν την προσοχή σε ισχυρισμούς περί παραβίασης του δικαίου της ΕΕ. Στην 
πράξη, πάνω από το ήμισυ της δραστηριότητας της Επιτροπής Αναφορών αφορά ζητήματα 
που συνδέονται με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και τούτο ενδέχεται να οδηγεί όχι 
μόνο σε εκτενείς συζητήσεις στο πλαίσιο της επιτροπής, αλλά και σε διερευνητικές 
επισκέψεις στις ενεχόμενες χώρες ή περιφέρειες. 

Όταν το δίκαιο της ΕΕ δεν εφαρμόζεται με ορθό ή συνεπή τρόπο από τα κράτη μέλη, 
πλήττεται η αξιοπιστία της ΕΕ, και οι στόχοι και οι προθέσεις των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων καθίστανται ασαφείς για τους ευρωπαίους πολίτες. Δυνάμει των διαδοχικών 
Συνθηκών, μόνον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρμόδια να κινεί διαδικασία επί παραβάσει 
κατά των κρατών μελών που μεταφέρουν ή εφαρμόζουν πλημμελώς το δίκαιο της ΕΕ, 
διαδικασία που έχει θεσπιστεί αποκλειστικά για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των 
κρατών μελών προς το δίκαιο της ΕΕ· δεν προβλέπονται μεμονωμένα μέσα προσφυγής για 
τους πολίτες. Επιπλέον, η Επιτροπή δεν έχει καμία υποχρέωση να κινεί τέτοιου είδους 
διαδικασίες· το πράττει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. 

Η εν λόγω κατάσταση αποτελεί αντικείμενο μακροχρόνιων επικρίσεων εκ μέρους της 
Επιτροπής Αναφορών και καθίσταται ολοένα πιο ακατάλληλη για το παρόν επίπεδο 
ανάπτυξης της ΕΕ. Η επιτροπή έχει επίσης διατυπώσει επικρίσεις σχετικά με την έλλειψη 
κατάλληλων μέσων προσφυγής για άτομα ή κοινότητες που έχουν θιγεί από την πλημμελή 
εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και ενδέχεται να αποτελούν επί μακρόν θύματά της, και να 
αισθάνονται τον αντίκτυπό της για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την περάτωση των 
διαδικασιών επί παραβάσει. Εν προκειμένω, τα εθνικά δικαστήρια είναι απρόθυμα να 
αναγνωρίσουν τα δικαιώματα των πολιτών υπό αυτές τις περιστάσεις.

Εντούτοις, στην ετήσια έκθεση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γίνονται θεωρητικές 
μόνον αναφορές στη συμβολή της διαδικασίας αναφορών στη διασφάλιση της ορθής 
εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ, ενώ η διαδικασία καταγγελιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής –η 
οποία δεν αναγνωρίζεται ειδικώς από τη Συνθήκη– προωθείται, και όχι παραδόξως, ως η 
γενική βάση επί της οποίας κινούνται οι διαδικασίες επί παραβάσει. Μολονότι αναγνωρίζεται 
σποραδικά, ο ρόλος της διαδικασίας αναφορών αντιμετωπίζεται με ασυνεπή τρόπο, μέσω 
αντιφατικών προσεγγίσεων που υιοθετούν διαφορετικά τμήματα της Επιτροπής. Δεδομένης 
της συμμετοχής των αρμόδιων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε έκαστη συνεδρίαση 
της Επιτροπής Αναφορών, το φαινόμενο αυτό είναι παράδοξο και ανησυχητικό. Τα 
παραδείγματα που ακολουθούν είναι γλαφυρά.

Εσωτερική αγορά: Στην αναφορά στη συζήτηση επί της υπόθεσης «Equitable Life»1 δεν 
γίνεται καμία μνεία της έκθεσης και των συστάσεων της εξεταστικής επιτροπής για την 
οικονομική κατάρρευση της εταιρείας «Equitable Life» – η οποία συγκροτήθηκε συνεπεία 
των υποβληθεισών αναφορών και περιλάμβανε μεταξύ των μελών της τον πρόεδρο και την 
εισηγήτρια, που ήταν και οι δύο υψηλόβαθμα μέλη της Επιτροπής Αναφορών. Η έκθεση 
αναφέρει απλώς: «Φυσικά, τα πραγματικά περιστατικά των αναφορών που καταδεικνύουν 

                                               
1 SEC(2009) 1684/2, σ. 218.
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παραβίαση του δικαίου της ΕΕ “μετασχηματίζονται” σε διαδικασίες επί παραβάσει»1. Όσον 
αφορά, ωστόσο, τις παραβιάσεις των κανόνων ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, παρέχονται 
περαιτέρω λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον ρόλο των αναφορών στις εν εξελίξει 
διαδικασίες επί παραβάσει που έχουν κινηθεί από την Επιτροπή κατά της περιφέρειας της 
Βαλένθια2. Μολαταύτα, ουδόλως επιχειρείται η παροχή πληροφοριών επί της ουσίας της 
υπόθεσης.

Περιβάλλον: Όσον αφορά τη λαθροθηρία πτηνών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «αποφάσισε να 
προσφύγει στο Δικαστήριο κατά της Μάλτας, λόγω των θηρευτικών πρακτικών της κατά την 
εαρινή περίοδο»3, Εκ νέου, δεν γίνεται καμία μνεία ούτε στις αναφορές επί του 
συγκεκριμένου θέματος ούτε στη διερευνητική αποστολή της Επιτροπής Αναφορών και το 
συνακόλουθο ψήφισμα P6_TA(2007)0074 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ίδιο ισχύει και 
για τη διαδικασία επί παραβάσει που κίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Πολωνίας 
σχετικά με την κοιλάδα του Rospuda (παραβίαση της οδηγίας για το δίκτυο Natura 20004), 
καθώς και για την υπόθεση κατά της Ισπανίας αναφορικά με την περιφερειακή οδό ταχείας 
κυκλοφορίας M-30 στη Μαδρίτη και για την υπόθεση κατά της Ιρλανδίας5, στις οποίες 
ενεχόταν ο κίνδυνος παραβίασης της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. Πρόκειται για σοβαρές παραλείψεις, οι οποίες καταδεικνύουν, επιπλέον, ότι η εν 
λόγω έκθεση καλύπτει ελάχιστα μόνο, και μάλιστα με στατιστικό αποκλειστικά τρόπο, 
ζητήματα που έχουν εγείρει ή εξακολουθούν να εγείρουν ιδιαίτερες ανησυχίες στους 
ευρωπαίους πολίτες.

Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις: στο παρόν κεφάλαιο αναγνωρίζεται έως κάποιον 
βαθμό ο ρόλος που διαδραματίζουν οι αναφορές· ιδίως ζητήματα διαχείρισης των συνόρων 
και ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων (οδηγία 2004/38/ΕΚ) αποτέλεσαν το έναυσμα για 
την υποβολή πολυάριθμων αναφορών και οδήγησαν στην εκπόνηση έκθεσης από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας6. Εντούτοις, η 
παραπομπή στον κανονισμό Βρυξέλες ΙΙ, ο οποίος διασφαλίζει το δικαίωμα των τέκνων να 
διατηρούν τακτικές επαφές με αμφότερους τους γονείς τους μετά από χωρισμό, δεν κάνει 
καμία μνεία ούτε στις πολυάριθμες αναφορές που υποβλήθηκαν σχετικά με τη γερμανική 
υπηρεσία παιδικής και νεανικής πρόνοιας «Jugendamt» ούτε στο έγγραφο εργασίας που 
κατέθεσε η Επιτροπή Αναφορών επί του θέματος αυτού7. Επιπλέον, στο κείμενο γίνεται 
λόγος για «[…] περίπου 12 αναφορές» σχετικά με την εφαρμογή αμφότερων των κανονισμών 
Βρυξέλλες ΙΙα και Βρυξέλλες Ι. Η διατύπωση αυτή δεν είναι ούτε ακριβής ούτε χρήσιμη και 
καταδεικνύει την ελλιπή προσοχή που δίδεται στις απόψεις των πολιτών, όπως εκφράζονται 
μέσω της διαδικασίας αναφορών.

Κοινωνικές Υποθέσεις: Στις 24 Ιουνίου 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι 
επρόκειτο να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, προκειμένου 
να διασφαλιστούν οι παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των Βρετανών στο 
εξωτερικό. Η Επιτροπή Αναφορών έχει λάβει πολυάριθμες αναφορές με το ίδιο αντικείμενο 

                                               
1 Αυτόθι, σ. 234.
2 Αυτόθι, σ. 247.
3 Αυτόθι, σ. 140.
4 Αυτόθι, σ. 144.
5 Αυτόθι, σ. 153.
6 COM(2009) 313
7 PE418.136
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και επικροτεί την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναλάβει δράση. Η προκειμένη 
περίπτωση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της επιθυμίας της επιτροπής να τηρείται 
ενήμερη σχετικά.

Με τις παρούσες παρατηρήσεις, η επιτροπή δεν υπονοεί ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής θα έπρεπε, κατά κάποιον τρόπο, να αναγνωρίζει σε μεγαλύτερο από τον δέοντα 
βαθμό τη διαδικασία αναφορών, διότι είναι φυσικό, σε μια έκθεση που καταρτίζεται από την 
Επιτροπή, το ενδιαφέρον να εστιάζεται στις δραστηριότητες της ίδιας της Επιτροπής και όχι 
στις δραστηριότητες κάποιου άλλου θεσμικού οργάνου. Παρ’ όλα αυτά, δεδομένης της 
συμβολής και της συμμετοχής των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις εργασίες της 
Επιτροπής Αναφορών, είναι εύλογο να αναμένεται, αν μη τι άλλο, ακρίβεια όσον αφορά τις 
παρατηρήσεις σχετικά με τις αναφορές. Υπενθυμίζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ρόλος 
της Επιτροπής Αναφορών ως μεσολαβητή στη δημιουργία άμεσων επαφών με τις αρχές των 
κρατών μελών, όπως διαπιστώθηκε στην πρόσφατη υπόθεση σχετικά με το ζήτημα της 
διαχείρισης των αποβλήτων στην Καμπανία, στο πλαίσιο της οποίας οι υπηρεσίες ήταν σε 
θέση να έχουν άμεσες και ειλικρινείς ανταλλαγές απόψεων με τις εθνικές και περιφερειακές 
αρχές κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων στην επιτροπή.

Δικτυακές πύλες
Η Επιτροπή Αναφορών έχει ζητήσει επανειλημμένως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα 
σύστημα «που να εκθέτει με σαφήνεια τους διάφορους μηχανισμούς προσφυγής που 
διαθέτουν οι πολίτες, το οποίο θα μπορούσε να λάβει τη μορφή κοινής δικτυακής πύλης της 
ΕΕ ή ηλεκτρονικού κέντρου πολλαπλών συναλλαγών για την εξυπηρέτηση των πολιτών»1, 
αίτημα που συμπεριλαμβάνεται και στην τελευταία γνωμοδότησή της προς την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων σχετικά με την 25η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του 
κοινοτικού δικαίου.

Στην απάντησή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει σε ανακοίνωση του Μαΐου του 2008 
σχετικά με ένα «σχέδιο δράσης για τη βελτιστοποίηση των εννέα υφιστάμενων υπηρεσιών 
υποστήριξης του κοινού, οι οποίες είναι σε θέση να παρέχουν βασικές πληροφορίες 
αναφορικά με τα δικαιώματα που εκχωρεί η ΕΕ, εξατομικευμένες συμβουλές επί ειδικότερων 
ερωτημάτων και άτυπη συνδρομή για την επίλυση προβλημάτων. Θα συνδέεται επίσης με 
μηχανισμούς υποβολής επίσημων καταγγελιών σε περιπτώσεις που κάτι τέτοιο ενδείκνυται 
περισσότερο ή σε περιπτώσεις στις οποίες έχουν αποτύχει άτυπες, ταχύτερες μέθοδοι. Τα 
αποτελέσματα του σχεδίου δράσης αναμένονται στις αρχές του 2010».

Η Επιτροπή Αναφορών αντιλαμβάνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται επί του εν λόγω 
έργου υπό την ονομασία «Τα δικαιώματά σας στην ΕΕ». Η επιτροπή θα ήταν ευγνώμων εάν 
τηρείτο ενήμερη σχετικά με αυτές τις εν εξελίξει εργασίες και, ενδεχομένως ακόμα, εάν της 
ζητείτο και η εποικοδομητική συμβολή της.

Διαφάνεια και πρόσβαση στα έγγραφα
Η Επιτροπή Αναφορών έχει επίσης ζητήσει επανειλημμένως και ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα από την Επιτροπή «[…] να παρέχονται στην Επιτροπή Αναφορών τακτικές και 
σαφείς πληροφορίες όσον αφορά το στάδιο στο οποίο ευρίσκεται μία διαδικασία επί 
παραβάσει για την οποία υποβλήθηκε επίσης αναφορά η εξέταση της οποίας δεν έχει ακόμα 

                                               
1 (2008/2337(INI))
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ολοκληρωθεί ή, ειδάλλως, να παρέχεται στην επιτροπή πρόσβαση στη σχετική βάση 
δεδομένων της Επιτροπής σε ισότιμη βάση με το Συμβούλιο»1. Έχει επίσης ζητήσει 
κατ’ επανάληψη έγγραφα, τα οποία οι υπηρεσίες έχουν αρνηθεί να παράσχουν για λόγους 
που παραβιάζουν την προσδοκώμενη πιστή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων.

Η Επιτροπή απαντά απλώς ότι «πληροφορίες σχετικά με το στάδιο στο οποίο ευρίσκεται μια 
διαδικασία επί παραβάσει δημοσιεύονται τακτικά στον ιστότοπο Europa. Πρόκειται για τη 
βάση δεδομένων την οποία θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διάθεση των λοιπών θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ ή του ευρύτερου κοινού». Η επιτροπή δεν θεωρεί ικανοποιητική αυτήν την 
απάντηση και αναπτύσσει τα επιχειρήματά της στην ετήσια έκθεσή της: «Δεδομένου του 
αριθμού των υποθέσεων και του γεγονότος ότι ο ρυθμός της προόδου μιας δεδομένης 
υπόθεσης είναι δύσκολο να προβλεφθεί, καθώς και ότι δεν παρέχεται κάποιο εργαλείο 
αναζήτησης που θα επέτρεπε τον εντοπισμό κάποιας συγκεκριμένης διαδικασίας επί 
παραβάσει, η μηνιαία παρακολούθηση αυτής της βάσης δεδομένων συνεπάγεται άσκοπη 
σπατάλη ανθρώπινων πόρων και χρόνου. Επομένως, θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω βήματα 
ώστε η Επιτροπή να ειδοποιεί αυτόματα την Επιτροπή Αναφορών για κάθε εξέλιξη στις 
διαδικασίες επί παραβάσει οι οποίες συνδέονται με αναφορές»2. Κατά συνέπεια, η έκκληση 
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το στάδιο στο οποίο 
ευρίσκεται μια διαδικασία επί παραβάσει για την οποία υποβλήθηκε επίσης αναφορά, η 
εξέταση της οποίας δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, επαναλαμβάνεται και ενισχύεται από την 
παράγραφο 3, στοιχείο ε), σημείο 5, του σχεδίου συμφωνίας-πλαίσιο μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής.3

Η Επιτροπή Αναφορών συντάσσεται με την άποψη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ως 
προς την ανάγκη θέσπισης ενός «διαδικαστικού κώδικα» με τη μορφή κανονισμού της 
Ένωσης που θα καθορίζει τις διάφορες πτυχές των διαδικασιών επί παραβάσει, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων, των προθεσμιών, του δικαιώματος ακρόασης και 
της πρόσβασης στους φακέλους.

EU Pilot
Στην 25η ετήσια έκθεσή της για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη του νέου νομικού μέσου «EU PILOT για να 
προσφέρει απαντήσεις και ταχύτερες και καταλληλότερες λύσεις στα ζητήματα και τα 
προβλήματα που εμφανίζονται κατά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου και τα οποία 
απαιτούν συμπληρωματικές πληροφορίες για την πραγματική ή νομική κατάσταση που 
επικρατεί σε κάποιο κράτος μέλος». Η Επιτροπή Αναφορών λαμβάνει υπό σημείωση την 
«Έκθεση αξιολόγησης της πρωτοβουλίας “EU Pilot”»4. Επικροτεί την πρόθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προβεί στην «επανόρθωση σε πρώιμο στάδιο παραβάσεων του 
δικαίου της ΕΕ, στο μέτρο του δυνατού, χωρίς να απαιτείται προσφυγή σε διαδικασίες 
παράβασης»5, κρίνοντάς την ως εν γένει θετική, υπό την προϋπόθεση ότι το νόμιμο δικαίωμα 

                                               
1 Αυτόθι.
2 A7-0186/2010, σ. 21.
3 «η Επιτροπή να παρέχει στο Κοινοβούλιο συγκεντρωτικές πληροφορίες για όλες τις διαδικασίες επί παραβάσει 
από την επιστολή επίσημης κοινοποίησης, συμπεριλαμβανομένων, αν το ζητήσει το Κοινοβούλιο, κατά 
περίπτωση και με την επιφύλαξη των κανόνων εμπιστευτικότητας, πληροφοριών για τα ζητήματα που αφορά η 
διαδικασία επί παραβάσει».
4 COM(2010) 70 τελικό.
5 Αυτόθι, σ. 1.
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των πολιτών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών στην ακρόαση της υπόθεσής 
τους από ουδέτερη αρχή δεν παρακάμπτεται ζητώντας από τα κράτη μέλη να επιληφθούν των 
καταγγελιών σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. Προσδοκάται επίσης ότι η αναζήτηση μιας λύσης για 
την ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων επί παραβάσει δεν θα αποκλείει τη διεξοδική και 
αντικειμενική αξιολόγηση κάθε επιμέρους υπόθεσης.

Η επιτροπή εκφράζει ορισμένες ανησυχίες σχετικά με την ύπαρξη κάποιας εμμένουσας 
ασάφειας ως προς την εξέταση των καταγγελιών και αιτήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στην επιστολή της προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, με την οποία παρέχει πρόσθετες 
πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση του προγράμματος EU Pilot1, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αναφέρει ότι ο συνολικός αριθμός των υποθέσεων που υποβλήθηκαν στο σύστημα 
EU Pilot ανέρχεται σε 876 φακέλους, εκ των οποίων οι 664 (76%) αφορούν καταγγελίες και 
αιτήσεις από 15 συμμετέχοντα κράτη μέλη. Στη συνέχεια της ίδιας επιστολής αναφέρει ότι, 
κατά μέσο όρο, το ποσοστό επί του συνολικού όγκου των νέων αιτήσεων και καταγγελιών 
που εξετάζονται μέσω του συστήματος EU Pilot μόλις υπερβαίνει το 25%. Λαμβάνοντας 
υπόψη το γεγονός ότι τα 15 κράτη μέλη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα EU Pilot 
αντιπροσωπεύουν περίπου το 65% του πληθυσμού της ΕΕ, φαίνεται να υπάρχει κάποια 
ανεξήγητη αντίφαση. Επιπροσθέτως, στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι 1.741 νέοι φάκελοι 
αιτήσεων και καταγγελιών από τα ίδια 15 κράτη μέλη έχουν καταχωρισθεί σε μια νέα βάση 
δεδομένων που ονομάζεται «CHAP» («Χειρισμός καταγγελιών») (Case Handling/Accueil 
Plaignants) για την περίοδο μεταξύ Οκτωβρίου 2009 και Απριλίου 2010. Η Επιτροπή 
Αναφορών απευθύνει έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσαφηνίσει, με τρόπο 
κατανοητό για τους πολίτες, τον τρόπο και τα κριτήρια βάσει των οποίων καταχωρίζονται και 
εξετάζονται οι αιτήσεις και οι καταγγελίες μέσω των διαφόρων δικτύων. Επιπλέον, θα 
επιθυμούσε να ενημερώνεται και για τον αριθμό των υποθέσεων αυτών που συνδέονται με 
αναφορές.

Η Επιτροπή Αναφορών επισημαίνει με ενδιαφέρον τη διαπιστωθείσα τάση σύμφωνα με την 
οποία το περιβάλλον αποτελεί το κεντρικό θέμα ερωτήσεων, καταγγελιών και αναφορών. Τα 
πορίσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνουν τους προβληματισμούς που έχουν 
επισημανθεί στην Επιτροπή Αναφορών, ιδίως όσον αφορά την οδηγία για τους οικοτόπους2, 
την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα3, την οδηγία περί της υγειονομικής ταφής των 
αποβλήτων4 και την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων5. Η Επιτροπή 
Αναφορών ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει προορατική δράση ώστε να 
διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τις εν λόγω οδηγίες, επί των οποίων υπάρχουν αναφορές 
των οποίων η εξέταση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνει την κατάσταση στην Καμπανία σχετικά με 
την κρίση των αποβλήτων, η οποία αποτέλεσε το αντικείμενο διερευνητικής αποστολής εκ 
μέρους της Επιτροπής Αναφορών και το θέμα της έκθεσης που συντάχθηκε συνακολούθως.
Η Επιτροπή Αναφορών θα ήθελε απλώς να επισημάνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα 
πρέπει να καταστήσει πιο σαφή τα διδάγματα που έχει αποκομίσει από τη γνώση και τη 
συνειδητοποίηση των προβλημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή των οδηγιών για τα 
                                               
1 Ares(2010) 291478
2 92/43/EOK.
3 2008/98/EΚ.
4 1999/31/EΚ.
5 2003/35/EΚ.
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απόβλητα σε αρκετά κράτη μέλη, διότι, κατά τα φαινόμενα, πρόκειται για επαναλαμβανόμενο 
ζήτημα, στο οποίο δέον είναι να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη.


