
PA\900495EL.doc PE487.981v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

2011/2275(INI)

27.4.2012

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Αναφορών

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την 28η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2010)
(2011/2275(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg



PE487.981v01-00 2/5 PA\900495EL.doc

EL

PA_NonLeg



PA\900495EL.doc 3/5 PE487.981v01-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει τη θεμελιώδη σημασία του κράτους δικαίου ως προϋπόθεση για τη 
νομιμότητα κάθε μορφής δημοκρατικής διακυβέρνησης και για την πλήρη διασφάλιση 
στους πολίτες ότι θα απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους όπως προβλέπει το δίκαιο· 

2. τονίζει ότι οι πολίτες και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούν τον μηχανισμό των αναφορών κυρίως για να αναφέρουν και να 
καταγγέλλουν τη μη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ των αρχών των κρατών μελών σε 
διάφορα επίπεδα· υπογραμμίζει, βάσει αυτών, τον καθοριστικό ρόλο της Επιτροπής 
Αναφορών ως αποτελεσματικό σύνδεσμο μεταξύ των πολιτών, του Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής·

3. επικροτεί το ειδικό κεφάλαιο για τις αναφορές, το οποίο περιλαμβάνεται στην 28η ετήσια 
έκθεση, όπως έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο, στο οποίο η Επιτροπή παραθέτει αναλυτικά 
τις νέες αναφορές που έχει λάβει· χαιρετίζει την έκθεση της Επιτροπής κατά την οποία «οι 
αναφορές προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οδήγησαν σε διαδικασίες παράβασης» σε 
πολλούς τομείς· τονίζει ότι, στις περιπτώσεις που οι αναφορές δεν αφορούν παραβάσεις, 
παρέχουν στο Κοινοβούλιο και την Επιτροπή αξιόλογες πληροφορίες σχετικά με τις 
ανησυχίες των πολιτών·

4. επισημαίνει τον σημαντικό αριθμό αναφορών που έχουν υποβληθεί για θέματα που 
αφορούν τη νομοθεσία για το περιβάλλον, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις διατάξεις 
διαχείρισης αποβλήτων· υπενθυμίζει τα σημεία που τόνισε ο πρόεδρος κατά τη διάρκεια 
της διάσκεψης της Επιτροπής για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, 
που διεξήχθη στις 15 Ιουνίου 2011, και τα οποία αναφέρονταν σε συχνή απουσία 
ολοκληρωμένων εκτιμήσεων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αδιαφορία για δημόσιες 
διαβουλεύσεις, και διάφορες άλλες ελλείψεις στη λειτουργία των συστημάτων 
διαχείρισης αποβλήτων·

5. επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή δικαίως τονίζει ότι «την ευθύνη για την 
ορθή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ την έχουν καταρχήν η διοίκηση και ο δικαστικός 
κλάδος των κρατών μελών», οι πολίτες και κάτοικοι της ΕΕ υποβάλλουν συχνά αναφορές 
στις οποίες δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν πραγματικά εμπόδια όταν αναζητούν έννομη 
προστασία στα εθνικά δικαστήρια και τις διοικήσεις· ως εκ τούτου, δίνει έμφαση στο 
γεγονός ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν επίσης την πρωταρχική υποχρέωση να 
ερευνούν τις ενέργειες των κρατών μελών στο πλαίσιο των μηχανισμών επιβολής και 
επίλυσης διαφορών·

6. επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, το συμπέρασμα της Επιτροπής ότι τα όργανα επίλυσης 
προβλημάτων πρέπει να ενισχυθούν· επιπλέον, εκτιμά ότι η Επιτροπή πρέπει να 
απαντήσει καταφατικά στο ζήτημα «κατά πόσο θα μπορούσαν να προστεθούν επιπλέον 
μηχανισμοί στο υφιστάμενο σύστημα διορθωτικών μέτρων της ΕΕ, ώστε να ενισχυθεί η 
εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ»·
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7. επισημαίνει ότι πολλές αναφορές μνημονεύουν τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και 
επικαλούνται τις αξίες των Συνθηκών της ΕΕ, αποδεικνύοντας μια ενδεχόμενη σημαντική 
αποσύνδεση μεταξύ των αξιών που κατοχυρώνονται στο πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ και 
αυτών που καταγράφονται από τα κράτη μέλη·

8. τονίζει ότι, όταν οι πολίτες υποβάλλουν αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
αναμένουν ότι θα προστατεύονται από τις διατάξεις του Χάρτη, ανεξάρτητα από το σε 
ποιο κράτος μέλος κατοικούν και κατά πόσο εφαρμόζεται το δίκαιο της ΕΕ· εξακολουθεί 
να εκφράζει την ανησυχία της, στο πλαίσιο αυτό, για το γεγονός ότι οι πολίτες 
αισθάνονται ότι παραπλανούνται σχετικά με το πραγματικό πεδίο εφαρμογής του Χάρτη· 
ως εκ τούτου, θεωρεί ότι είναι σημαντικό να διευκρινίζεται κατάλληλα η αρχή της 
επικουρικότητας και να διασαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογής του Χάρτη από τη σκοπιά 
του Κοινοβουλίου·

9. επιπλέον, τονίζει ότι οι πολίτες αισθάνονται εξίσου ότι παραπλανούνται σχετικά με την 
εφαρμοσιμότητα του κοινοτικού δικαίου σε περιπτώσεις καθυστερημένης μεταφοράς· 
επισημαίνει τη θλιβερή πραγματικότητα ότι οι πολίτες που δεν είναι σε θέση να 
ωφεληθούν από ένα εφαρμοστέο κοινοτικό νόμο, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχει 
μεταφερθεί ακόμα στο εν λόγω κράτος μέλος, δεν μπορούν να καταφύγουν σε μηχανισμό 
έννομης προστασίας·

10. προσυπογράφει την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι, 
όσον αφορά το παραδεκτό των αναφορών, τα πεδία δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
είναι ευρύτερα των αρμοδιοτήτων της· υπογραμμίζει ότι η αντίληψη αυτή πρέπει να 
λειτουργεί ως βάση για τον τρόπο με τον οποίο το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή 
χειρίζονται τις αναφορές·

11. επικροτεί την έμφαση που δόθηκε στην αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων 
παράβασης μέσω της ανάπτυξης και αξιολόγησης νέων εργαλείων, όπως το «EU Pilot» 
και το CHAP, καθώς και μέσω της ενίσχυσης προληπτικών μέτρων και της δυνατότητας 
αίτησης, σε πρώιμο στάδιο, επιβολής οικονομικών κυρώσεων στα κράτη μέλη σε 
περίπτωση καθυστερημένης μεταφοράς των οδηγιών·

12. επισημαίνει, ειδικότερα, τον ενθαρρυντικό αριθμό των κρατών μελών που συμμετέχουν 
στο πιλοτικό πρόγραμμα της ΕΕ (18 μέχρι τα τέλη του 2010) και τον μεγάλο αριθμό των 
υποθέσεων που περατώθηκαν χαρακτηριζόμενες μετά την εκτίμηση της απάντησης των 
κρατών μελών ως παραδεκτής (81% των υποθέσεων)· χαιρετίζει την έγκριση της πρώτης 
έκθεσης αξιολόγησης της πρωτοβουλίας «EU Pilot» τον Μάρτιο του 2010 και ζητεί την 
έγκαιρη έγκριση μελλοντικών εκθέσεων αξιολόγησης προκειμένου να συνεχιστεί η 
αξιολόγηση του πραγματικού αντίκτυπου και της ικανότητας εφαρμογής του νέου αυτού 
μηχανισμού·

13. τονίζει ότι οι πολίτες εξακολουθούν να μην είναι επαρκώς ενημερωμένοι σχετικά με τις 
διαδικασίες παράβασης, όπως αποδεικνύει ο σημαντικός αριθμός αναφορών που 
υποβάλλονται και οι οποίες, εν αγνοία του αναφέροντα, αφορούν περιπτώσεις που τελούν 
ήδη υπό εξέταση·

14. τονίζει, επιπλέον, ότι οι αναφέροντες έχουν κατά καιρούς διαμαρτυρηθεί ότι οι 
διαδικασίες παράβασης τελικά δεν αντιμετωπίζουν τα ειδικά ζητήματα που εγείρουν οι 
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σχετικές αναφορές τους·

15. επισημαίνει ότι όσον αφορά το ενθαρρυντικό ποσοστό του 88% των περιπτώσεων 
παράβασης που τέθηκαν στο αρχείο το 2010, «η υπόθεση δεν έφτασε ως το Δικαστήριο 
διότι τα κράτη μέλη επίλυσαν τα νομικού τύπου προβλήματα που επεσήμανε η Επιτροπή 
προτού καταστεί αναγκαίο να κινηθεί το επόμενο στάδιο της διαδικασίας παράβασης»· 
θεωρεί, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί ο ενδελεχής έλεγχος των ενεργειών 
των κρατών μελών, αφού ορισμένες αναφορές αφορούν προβλήματα που εξακολουθούν 
να υφίστανται ακόμα και μετά την περάτωση ενός ζητήματος (βλέπε, για παράδειγμα, τις 
αναφορές 0808/2006, 1322/2007, 0492/2010, 1060/2010 και 0947/2011)·

16. εκτιμά ότι η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων αποτελεί βασικό εργαλείο επιβολής 
από πλευράς της Επιτροπής, όπου παρέχεται χρηματοδότηση της ΕΕ σε συγκεκριμένους 
τομείς· εντούτοις, επισημαίνει ότι ομοίως οι πολίτες δεν έχουν επαρκή ενημέρωση 
σχετικά με τις ενέργειες που πιθανώς διεξάγονται – ή έχουν ήδη διεξαχθεί στο πλαίσιο 
αυτό – όπως καταδεικνύουν οι πολυάριθμες αναφορές που επισημαίνουν 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΕΕ·

17. χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για ενίσχυση των προληπτικών μέτρων· 
επικροτεί, ιδιαίτερα, τις πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης που εστιάζουν στη συμμετοχή 
των πολιτών στην εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, επισημαίνοντας ότι τέτοιου είδους 
πρωτοβουλίες θα συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση των αναφερόντων και στην 
αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της Επιτροπής Αναφορών·

18. επικροτεί την προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά την «έξυπνη» νομοθεσία, η οποία 
εστιάζει στην ενσωμάτωση του ελέγχου της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ στον 
ευρύτερο κύκλο πολιτικής, κάτι το οποίο η Επιτροπή θεωρεί ως καίριο μέτρο πρόληψης· 
επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι εξαιρετικά κατάλληλη να 
συμβάλλει στις εν λόγω προσπάθειες σε συνεργασία με την Επιτροπή·

19. τονίζει, συνολικά, ότι πρέπει να καταβληθούν επιπλέον προσπάθειες για την αύξηση της 
διαφάνειας και της αμοιβαιότητας στην επικοινωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής· επισημαίνει, για παράδειγμα, ότι μπορεί να παρασχεθεί μεγαλύτερη πρόσβαση 
σε πληροφορίες που αφορούν καταγγελίες, υποθέσεις παράβασης και άλλους 
μηχανισμούς επιβολής, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο ο σκοπός των ερευνών, και ότι το 
υπέρτερο δημόσιο συμφέρον μπορεί κάλλιστα να δικαιολογήσει την πρόσβαση στις 
πληροφορίες αυτές, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου διακυβεύονται η ανθρώπινη υγεία και 
η μη αναστρέψιμη ζημία στο περιβάλλον·

20. στο πλαίσιο αυτό, προτρέπει για ουσιαστική και πραγματική πρόοδο προς επίτευξη της 
πλήρους εφαρμογής της αναθεωρημένης συμφωνίας πλαισίου που αφορά τις σχέσεις 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, με στόχο τη διασφάλιση της 
ενίσχυσης των διατάξεων σχετικά με την πληροφόρηση και τη συνεργασία.


