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Σύνοψη 
I Η επιτυχία πολλών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται από το πώς τα 
κράτη μέλη εφαρμόζουν στην πράξη το δίκαιο της ΕΕ στο πλαίσιο της έννομης τάξης 
τους. Δυνάμει του άρθρου 17, παράγραφος 1, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την υποχρέωση να επιβλέπει την εφαρμογή του 
δικαίου της ΕΕ από τα κράτη μέλη. Ο ρόλος της ως «θεματοφύλακα των Συνθηκών» 
είναι καταλυτικός για τη διασφάλιση των συνολικών επιδόσεων και της λογοδοσίας 
της ΕΕ. Οι δραστηριότητες επίβλεψης της Επιτροπής περιστρέφονται γύρω από τη 
διαχείριση του κινδύνου παραβίασης του δικαίου της ΕΕ από κράτη μέλη, η οποία 
ενδεχομένως να οδηγήσει στην κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει δυνάμει του 
άρθρου 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

II Ως το ελεγκτικό όργανο της ΕΕ, με τους ελέγχους μας εξακριβώνουμε κατά πόσον 
τα κράτη μέλη συμμορφώνονται με το δίκαιο της ΕΕ ως επί το πλείστον μόνον όταν η 
συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή στα 
κράτη μέλη πληρωμών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ενδέχεται επίσης να 
εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή εκτελεί τις δραστηριότητες επίβλεψης 
που τις αναλογούν, καθώς και το πώς λογοδοτεί για αυτές. Κατόπιν αιτήματος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποφασίσαμε να καταρτίσουμε πανοραμική επισκόπηση 
η οποία να πραγματεύεται: 

o τα βασικά χαρακτηριστικά του νομικού τοπίου της ΕΕ που δυσχεραίνουν την από 
μέρους των κρατών μελών επίβλεψη της εφαρμογής του δικαίου της, 

o τους στόχους, τις προτεραιότητες και τους πόρους της Επιτροπής που συνδέονται 
με τις εν λόγω δραστηριότητες επίβλεψης, 

o τις βασικές διαδικασίες που χρησιμοποιεί η Επιτροπή τόσο για την πρόληψη, όσο 
και για τον εντοπισμό και τη διόρθωση ενδεχόμενων παραβάσεων του δικαίου 
της ΕΕ από τα κράτη μέλη, 

o τους τρόπους με τους οποίους η Επιτροπή διασφαλίζει τη διαφάνεια των 
δραστηριοτήτων επίβλεψης και τα αποτελέσματά τους, και 

o τη συμβολή του δημόσιου ελέγχου, σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, στη 
διασφάλιση της εφαρμογής και της επίβλεψης του δικαίου της ΕΕ στα κράτη 
μέλη. 

III Η πανοραμική επισκόπηση δεν είναι έλεγχος: παρουσιάζει περιγραφές και 
αναλύσεις που βασίζονται σε δημοσιευμένες πληροφορίες και πληροφορίες για τη 
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δημοσίευση των οποίων οι συμμετέχοντες στην επισκόπησή μας έδωσαν τη 
συγκατάθεσή τους. Βασικές πηγές πληροφόρησης ήταν έρευνες στις οποίες 
συμμετείχαν οι γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής και εκπρόσωποι των κρατών 
μελών, η ανάλυση στοιχείων που μας διαβίβασε η Επιτροπή, συνεντεύξεις με θεσμικά 
ενδιαφερόμενα μέρη και επισκοπήσεις εκθέσεων ελέγχου.  

IV Διαπιστώσαμε ότι η Επιτροπή βρίσκεται ενώπιον ενός πολυσύνθετου νομικού 
τοπίου τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. Διάφοροι είναι οι 
παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο παραβάσεων και, συνεπώς, η επίβλεψη της 
εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου αποτελεί απαιτητικό εγχείρημα. Μεταξύ των 
παραγόντων αυτών συγκαταλέγονται: 

o το μέγεθος του δικαιικού όγκου που πρέπει να παρακολουθείται και η 
πολυπλοκότητα πολλών νομικών πράξεων, 

o οι ιδιαιτερότητες κάθε τομέα πολιτικής, περιλαμβανομένων της διαθεσιμότητας 
πόρων της ΕΕ και των εναλλακτικών λύσεων που προσφέρονται αντί της 
διαδικασίας επί παραβάσει, και 

o ορισμένα γνωρίσματα των ρυθμίσεων που διέπουν το νομοθετικό έργο και την 
επίβλεψη στα κράτη μέλη, όπως, μεταξύ άλλων, η διάρκεια της νομοθετικής 
διαδικασίας, οι επιλογές που προκρίνονται όσον αφορά τη μεταφορά στο εθνικό 
δίκαιο και η διοικητική ικανότητα. 

V Στην παρούσα πανοραμική επισκόπηση, προβάλλουμε τους τρόπους με τους 
οποίους η Επιτροπή αναγνωρίζει τις προκλήσεις αυτές καθώς και τον τρόπο με τον 
οποίο τις έχει αντιμετωπίσει έως τώρα, ως εξής: 

o καθορίζοντας προτεραιότητες ως προς την επιβολή και σημεία αναφοράς για τη 
διεκπεραίωση καταγγελιών από πολίτες, καθώς και εικαζόμενων παραβάσεων· 

o οργανώνοντας την επίβλεψη ανά τομέα πολιτικής και ενσωματώνοντάς την στο 
ευρύτερο θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας· 

o ελέγχοντας συστηματικά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, αξιοποιώντας τις 
καταγγελίες από πολίτες και διενεργώντας έρευνες για την εξακρίβωση 
εικαζόμενων περιπτώσεων μη συμμόρφωσης· 

o ενισχύοντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών με τα κράτη μέλη 
μέσω μιας σειράς εργαλείων για την προώθηση της συμμόρφωσης· 
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o επικοινωνώντας απευθείας με ενδιαφερόμενα μέρη και δημοσιεύοντας στοιχεία 
σχετικά με τις δραστηριότητες επίβλεψης που ασκεί, με πολλά και διάφορα 
μέσα, περιλαμβανομένης ειδικής ετήσιας έκθεσης. 

VI Παραθέτουμε επίσης παραδείγματα των εργασιών που έχουν εκτελέσει τα 
ανώτατα όργανα ελέγχου των κρατών μελών, όπως και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο (ΕΕΣ), σε σχέση με τη συμμόρφωση και την επίβλεψη σε εθνικό και 
ενωσιακό επίπεδο. 

VII Εν κατακλείδι, εκθέτουμε ορισμένες σκέψεις σχετικά με το πώς θα μπορούσε η 
Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις λοιπές προκλήσεις που παρατηρούνται σχετικά με τις 
αρμοδιότητες επίβλεψης που έχει. Συγκεκριμένα, καλούμε την Επιτροπή να εξετάσει 
το ενδεχόμενο να ενισχύσει περαιτέρω τη λειτουργία της επίβλεψης που ασκεί με 
τους εξής τρόπους: 

o εφαρμόζοντας την προσέγγιση της βελτίωσης της νομοθεσίας στην πολιτική 
επιβολής που ασκεί και πραγματοποιώντας μια εφ’ όλης της ύλης ανασκόπηση 
της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των 
δραστηριοτήτων επίβλεψης· 

o αναπτύσσοντας μια περισσότερη συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ των 
υπηρεσιών της ως προς τη χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ κατά τρόπο που 
να διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ· 

o ενθαρρύνοντας τις υπηρεσίες της στους διάφορους τομείς πολιτικής να 
ανταλλάσσουν τις γνώσεις και την εμπειρογνωσία που αποκομίζουν από τα 
κράτη μέλη, κατά περίπτωση δε να μοιράζονται και πόρους· 

o προωθώντας τη συμμόρφωση κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται περισσότερο 
στις επιμέρους ανάγκες των μεμονωμένων κρατών μελών, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα τη συνοχή της μεταξύ διαφορετικών τομέων πολιτικής· 

o αναπτύσσοντας και καθιερώνοντας προτεραιότητες ως προς την επιβολή και 
σημεία αναφοράς για τον χειρισμό υποθέσεων, τα οποία να ενταχθούν σε ένα 
συνολικό πλαίσιο για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων επίβλεψης· 

o παρέχοντας στην ετήσια έκθεσή της περισσότερα συγκεντρωτικά και αναλυτικά 
στοιχεία, προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων μερών, σχετικά με τον 
χειρισμό των υποθέσεων, περιλαμβανομένων στοιχείων για τη διάρκεια των 
υποθέσεων και το σκεπτικό περάτωσης μιας υπόθεσης. 
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VIII Τέλος, η παρούσα πανοραμική επισκόπηση σκιαγραφεί το πεδίο στο οποίο 
μπορεί το ΕΕΣ να αναλάβει εργασίες σχετικά με την επίβλεψη που ασκεί η Επιτροπή 
επί της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ από τα κράτη μέλη, με αντικείμενο, 
παραδείγματος χάριν: 

o τη συνεισφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ στη διασφάλιση της εφαρμογής του 
δικαίου της ΕΕ από τα κράτη μέλη, 

o τις ρυθμίσεις επίβλεψης της Επιτροπής σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής,  

o πτυχές της από μέρους της Επιτροπής διαχείρισης των καταγγελιών και των 
υποθέσεων επί παραβάσει,  

o την ποιότητα των στοιχείων που υποβάλλει η Επιτροπή σχετικά με τα 
αποτελέσματα των δραστηριοτήτων επίβλεψης που πραγματοποιεί. 
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Εισαγωγή 

Εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στην πράξη 

01 Η εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στην πράξη έχει καταλυτικό ρόλο για την 
επίτευξη αποτελεσμάτων υπέρ των πολιτών, καθώς και για την προστασία των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών τους. Τα κράτη μέλη οφείλουν να εκπληρώνουν τις 
υποχρεώσεις που έχουν κατ’ εφαρμογήν του δικαίου της ΕΕ, περιλαμβανομένων της 
ενσωμάτωσης των οικείων νομικών πράξεων της ΕΕ στο εθνικό δίκαιό τους 
(μεταφορά) καθώς και της εφαρμογής τους στην έννομη τάξη τους (εφαρμογή)1. Οι 
νομικές πράξεις της ΕΕ συνιστούν βασικό μέσο που αυτή μετέρχεται, προκειμένου να 
επιτυγχάνει τους στόχους της και το κράτος δικαίου αποτελεί θεμελιώδη αξία της ΕΕ2 
την οποία πρέπει να ασπάζονται όλα τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανά της. 

02 Η νομοθεσία της ΕΕ εφαρμόζεται είτε άμεσα είτε έμμεσα, ανάλογα με το είδος 
του νομοθετικού κειμένου3. Οι συνθήκες, οι κανονισμοί και οι αποφάσεις έχουν 
αυτομάτως δεσμευτική ισχύ σε όλη την ΕΕ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, 
ενώ τα κράτη μέλη οφείλουν να ενσωματώνουν τις οδηγίες της ΕΕ στην εθνική τους 
έννομη τάξη εντός τασσόμενης προθεσμίας, προτού αυτές τεθούν σε εφαρμογή. Στην 
πραγματικότητα, τα κράτη μέλη απολαύουν σημαντικής διακριτικής ευχέρειας όσον 
αφορά τον τρόπο μεταφοράς και εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ στο εσωτερικό τους 
δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Επιτροπή) είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της 
μεταφοράς και εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ από τα κράτη μέλη («συμμόρφωση»), 
σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφος 1, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΣΕΕ). 

03 Στόχος της Επιτροπής είναι η πρόληψη, ο εντοπισμός και η διόρθωση 
περιπτώσεων μη συμμόρφωσης των κρατών μελών με το δίκαιο της ΕΕ. Για τον σκοπό 
αυτό παρακολουθεί την από μέρους των κρατών μελών εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ 
και αναλαμβάνει δράση για την προώθηση και την επιβολή της συμμόρφωσης 
(«δραστηριότητες επίβλεψης»). Οι δραστηριότητες επίβλεψης της Επιτροπής 
περιστρέφονται κυρίως γύρω από τον εντοπισμό και την ανάληψη δράσης σε 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή της 

                                                      
1 Άρθρο 4, παράγραφος 3, της ΣΕΕ. 

2 Άρθρο 2 της ΣΕΕ. 

3 Η Επιτροπή παρουσιάζει συνοπτικά το δίκαιο της ΕΕ στη διεύθυνση: https://europa.eu/european-
union/law_el 
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εφαρμογής, μέσω της διαδικασίας επί παραβάσει, δυνάμει των άρθρων 258 και 260 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) («ενδεχόμενες 
παραβάσεις»). Στο πλαίσιο 1 προσδιορίζονται τα τέσσερα βασικά είδη ενδεχόμενων 
παραβάσεων. 

Πλαίσιο 1 

Είδη ενδεχόμενων παραβάσεων 

Η Επιτροπή εντοπίζει τέσσερα βασικά είδη υποθέσεων ενδεχόμενης παράβασης: 

1) την παράλειψη κράτους μέλους να κοινοποιήσει εμπρόθεσμα στην Επιτροπή 
τα μέτρα που έλαβε για τη μεταφορά οδηγίας στο εσωτερικό του δίκαιο, 

2) τη μη συμμόρφωση της νομοθεσίας των κρατών μελών με τις απαιτήσεις 
οδηγίας της ΕΕ, 

3) την παραβίαση των Συνθηκών, των κανονισμών και των αποφάσεων –όταν η 
νομοθεσία των κρατών μελών δεν συνάδει με τις απαιτήσεις των Συνθηκών, 
των κανονισμών και των αποφάσεων, 

4) την εσφαλμένη εφαρμογή ή την παράλειψη εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ 
από κράτος μέλος. 

04 Στην κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει δεν οδηγούν όλα τα είδη μη 
συμμόρφωσης των κρατών μελών με το δίκαιο της ΕΕ. Σε ορισμένους τομείς 
πολιτικής, οι νομικές πράξεις της ΕΕ προβλέπουν άλλες μορφές χρηματικών ή και μη 
κυρώσεων. Η Επιτροπή δεν χειρίζεται τις υποθέσεις αυτές ως εμπίπτουσες στο πεδίο 
των δραστηριοτήτων επίβλεψης που ασκεί δυνάμει του άρθρου 17, παράγραφος 1, 
ΣΕΕ. 

Επισκόπηση των δραστηριοτήτων επίβλεψης της Επιτροπής 

05 Η Επιτροπή χρησιμοποιεί μια σειρά μέσων (εργαλεία) για την παρακολούθηση 
της συμμόρφωσης και την επιβολή της (ήτοι τον εντοπισμό και τη διόρθωση της μη 
συμμόρφωσης). Για τις νέες οδηγίες, η Επιτροπή παρακολουθεί τη συμμόρφωση 
ελέγχοντας κατά πόσον τα κράτη μέλη κοινοποιούν εμπρόθεσμα τα εθνικά τους μέτρα 
εφαρμογής («κοινοποίηση»), αν μεταφέρουν πλήρως τις διατάξεις οδηγίας στο εθνικό 
δίκαιο («μεταφορά») και αν έχουν αποτυπώσει με ακρίβεια όλες τις διατάξεις της 
(«συμφωνία»). 

06 Όσον αφορά τον προσδιορισμό άλλων ειδών ενδεχόμενων παραβάσεων, η 
Επιτροπή διεκπεραιώνει καταγγελίες από πολίτες ή φορείς και διενεργεί έρευνες ιδία 



10 

 

πρωτοβουλία σε υποθέσεις εικαζόμενης παράβασης. Η Επιτροπή διεκπεραιώνει 
καταγγελίες χρησιμοποιώντας ένα ειδικό σύστημα πληροφορικής (CHAPs) και μπορεί 
να ερευνά υποθέσεις ενδεχόμενης παράβασης χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό 
εργαλείο επικοινωνίας και βάση δεδομένων «EU Pilot». Το «EU Pilot» είναι ένα 
εργαλείο που προσφέρεται για τη συγκέντρωση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά 
με ενδεχόμενες παραβάσεις από κράτη μέλη, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, για την επίτευξη της συμμόρφωσης. Στο γράφημα 1 φαίνεται 
ο αριθμός των καταγγελιών και οι υποθέσεις ενδεχόμενης παράβασης που χειρίστηκε 
η Επιτροπή την περίοδο 2010-20164. 

Γράφημα 1 – Υποθέσεις ενδεχόμενης παράβασης που χειρίστηκε η 
Επιτροπή 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής. 

07 Δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ, η Επιτροπή έχει διακριτική ευχέρεια να κινήσει 
διαδικασία επί παραβάσει κατά κράτους μέλους που θεωρεί ότι έχει παραβιάσει το 
δίκαιο της ΕΕ. Η διαδικασία εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να παραπέμψει κράτος μέλος 
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και να ζητήσει την επιβολή σε αυτό 
χρηματικής ποινής δυνάμει του άρθρου 260 ΣΛΕΕ. Στο πλαίσιο 2 παρουσιάζονται τα 
βασικά στάδια της επίσημης διαδικασίας επί παραβάσει. 

                                                      
4 Κατά τον χρόνο διενέργειας της παρούσας επισκόπησης η Επιτροπή δεν είχε δημοσιεύσει στοιχεία 

για το 2017. 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Καταγγελίες που καταχωρίστηκαν

Φάκελοι που δημιουργήθηκαν στο «EU Pi lot»

Διαδικασίες επί παραβάσει που κινήθηκαν



11 

 

Πλαίσιο 2 

Επίσημη διαδικασία επί παραβάσει 

Τα κύρια στάδια από τα οποία διέρχεται η Επιτροπή κατά τη διαδικασία είναι τα 
εξής: 

1) Η Επιτροπή αποστέλλει επίσημη προειδοποιητική επιστολή δυνάμει του 
άρθρου 258 ΣΛΕΕ, στο κράτος μέλος, ζητώντας από αυτό την παροχή 
εξηγήσεων εντός δεδομένου χρονικού διαστήματος.  

2) Εάν το κράτος μέλος δεν ανταποκριθεί δεόντως, η Επιτροπή εκδίδει 
αιτιολογημένη γνώμη με την οποία του ζητά να συμμορφωθεί εντός 
δεδομένου χρονικού διαστήματος.  

3) Εάν το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη, η 
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή του στο ΔΕΕ δυνάμει του 
άρθρου 258 ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση παράλειψης κοινοποίησης, στο συγκεκριμένο 
στάδιο η Επιτροπή μπορεί να προτείνει την επιβολή χρηματικών ποινών 
δυνάμει του άρθρου 260, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ.  

4) Εάν το ΔΕΕ διαπιστώσει ότι το κράτος μέλος έχει παραβεί τις υποχρεώσεις που 
το βαρύνουν κατ’ εφαρμογήν του δικαίου της ΕΕ, το διατάσσει να λάβει τα 
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να συμμορφωθεί και η Επιτροπή ελέγχει τη 
συμμόρφωση του κράτους μέλους με την απόφαση του ΔΕΕ. 

5) Εάν το κράτος μέλος δεν λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να 
συμμορφωθεί, η Επιτροπή μπορεί να κινήσει τη διαδικασία επί παραβάσει 
του άρθρου 260, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ, αποστέλλοντας προειδοποιητική 
αποστολή στο κράτος μέλος και αναπέμποντας την υπόθεση στο ΔΕΕ. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει, και το ΔΕΕ να επιβάλει, 
χρηματικές ποινές υπό τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού ή/και κυρώσεων ανά 
ημέρα ή άλλη οριζόμενη χρονική περίοδο. 

 

08 Πέραν της παρακολούθησης και της επιβολής της συμμόρφωσης, η Επιτροπή 
έχει επίσης αναπτύξει σειρά άλλων εργαλείων, προκειμένου να διευκολύνει τα κράτη 
μέλη να εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ ορθώς και εγκαίρως («εργαλεία προώθησης 
της συμμόρφωσης»), με σκοπό να αποφεύγονται («πρόληψη») ή να επιλύονται 
υποθέσεις επί παραβάσει, προτού αυτές παραπεμφθούν στο ΔΕΕ («διόρθωση»). 
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Ανάγκη για διαφάνεια, λογοδοσία και έλεγχο 

09 Για τη διασφάλιση της νομιμότητας και της εμπιστοσύνης, οι πολίτες και τα άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να γίνονται κοινωνοί της εφαρμογής της νομοθεσίας της 
ΕΕ από τα κράτη μέλη. Αυτό συνεπάγεται διασφάλιση της διαφάνειας, της λογοδοσίας 
και του δημόσιου ελέγχου σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και των 
δραστηριοτήτων επίβλεψης της Επιτροπής. Όπως έχουμε επισημάνει και στο 
παρελθόν5, οι πολιτικές της ΕΕ που έχουν ως βάση μη δημοσιονομικά μέσα ενέχουν 
ιδιαίτερες προκλήσεις ως προς τη λογοδοσία. Καθώς συνιστούμε το ελεγκτικό 
θεσμικό όργανο της ΕΕ, οι ελεγκτές του Συνεδρίου εξετάζουν, ως επί το πλείστον, τη 
συμμόρφωση των κρατών μελών προς το δίκαιο της ΕΕ, όταν αυτή συνιστά 
προϋπόθεση προκειμένου να εισπράξει το κράτος μέλος πληρωμές από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ ή ουσιώδη παράμετρο για την επίτευξη αποτελεσμάτων. 
Ενδέχεται επίσης να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή εκτελεί τις 
δραστηριότητες επίβλεψης που τις αναλογούν, καθώς και το πώς λογοδοτεί για 
αυτές. 

  

                                                      
5 Πανοραμική επισκόπηση του ΕΕΣ με τίτλο «Κενά, αλληλοεπικαλύψεις και προκλήσεις: πανοραμική 

επισκόπηση των ρυθμίσεων της ΕΕ σχετικά με τη λογοδοσία και τον δημόσιο έλεγχο» (2014), σημείο 
IV, στοιχείο vi). 
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Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης της 
επισκόπησης 
10 Η επίβλεψη της από μέρους των κρατών μελών εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ 
συνιστά πολυσύνθετο ζήτημα που καλύπτει πολλούς τομείς πολιτικής της ΕΕ. Κατόπιν 
αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ΕΕΣ αποφάσισε να εκπονήσει σχετική 
πανοραμική επισκόπηση. Στόχος της πανοραμικής επισκόπησης είναι να περιγράψει 
και αναλύσει τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει η ΕΕ για την επίβλεψη της εφαρμογής 
του δικαίου της ΕΕ από τα κράτη μέλη.  

11 Στο επίκεντρο της μελέτης μας βρέθηκαν οι δραστηριότητες επίβλεψης της 
Επιτροπής υπό την ιδιότητά της ως «θεματοφύλακα των Συνθηκών» βάσει του 
άρθρου 17, παράγραφος 1, ΣΕΕ σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει. Καλύψαμε 
τους τομείς πολιτικής της ΕΕ στους οποίους τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόζουν 
το δίκαιο της ΕΕ στην έννομη τάξη τους και τις δραστηριότητες επίβλεψης που ασκούν 
οι αρμόδιες για τους τομείς αυτούς γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής (βλέπε 
παράρτημα I). Δεν καλύψαμε τις δραστηριότητες επίβλεψης άλλων θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ.  

12 Η πανοραμική επισκόπηση δεν είναι έλεγχος. Περιέχει περιγραφές και 
αναλύσεις που βασίζονται σε δημοσίως διαθέσιμα πληροφοριακά στοιχεία. Η 
παρούσα πανοραμική επισκόπηση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για τη 
δημοσιοποίηση των οποίων για τον συγκεκριμένο σκοπό λάβαμε τη σύμφωνη γνώμη 
των συμμετεχόντων στην έρευνα. Η επισκόπησή μας βασίστηκε σε ανάλυση των 
δεδομένων που μας διαβίβασε η Επιτροπή σχετικά με τις δραστηριότητες επίβλεψης 
που ασκεί, σε έρευνα απευθυνόμενη στις γενικές διευθύνσεις, σε έρευνα 
απευθυνόμενη στα κράτη μέλη, σε συνεντεύξεις με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη και 
σε επισκόπηση συναφούς αντικειμένου ειδικών εκθέσεων του ΕΕΣ και των ΑΟΕ των 
κρατών μελών (βλέπε παράρτημα II).  

13 Τα αποτελέσματα της πανοραμικής επισκόπησής μας αναφέρονται σε χωριστές 
ενότητες, καθεμία από τις οποίες εστιάζει: 

o στα βασικά χαρακτηριστικά του πολυσύνθετου τοπίου συμμόρφωσης της ΕΕ, το 
οποίο ανάγει σε πρόκληση την επίβλεψη της από μέρους των κρατών μελών 
εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ, 
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o στη στρατηγική που εφαρμόζει η Επιτροπή όσον αφορά τη χρήση των εξουσιών, 
των εργαλείων και των πόρων που έχει στη διάθεσή της, προκειμένου να 
διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ, 

o στον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή διαχειρίζεται τις δραστηριότητες επίβλεψης 
και διασφαλίζει τη διαφάνεια, και 

o στη συνεισφορά του δημόσιου ελέγχου, σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, στην 
εξασφάλιση της αποδοτικής και αποτελεσματικής εφαρμογής και επίβλεψης του 
δικαίου της ΕΕ. 

14 Συμπερασματικά, εφιστούμε την προσοχή σε ορισμένες προκλήσεις αλλά και σε 
ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη της επίβλεψης και του ελέγχου της εφαρμογής του 
δικαίου της ΕΕ. 

Επίβλεψη της εφαρμογής του δικαίου 
της ΕΕ 

Ένα τοπίο συμμόρφωσης αρκετά σύνθετο για να 
παρακολουθηθεί 

Πολλές και διαφορετικών ειδών οι νομοθετικές πράξεις της ΕΕ που 
τίθενται υπό παρακολούθηση 

15 Η Επιτροπή οφείλει να παρακολουθεί την εφαρμογή πληθώρας νομικών 
πράξεων διαφόρων ειδών, που περιλαμβάνουν διατάξεις οι οποίες εφαρμόζονται στα 
κράτη μέλη. Το σώμα της ενωσιακής νομοθεσίας («το κεκτημένο») αλλάζει και αυτό 
με την πάροδο του χρόνου, καθώς εξελίσσονται οι πολιτικές και οι αρμοδιότητες της 
ΕΕ και αυτή εγκρίνει και αναθεωρεί τη νομοθεσία που πρέπει να εφαρμόζουν τα 
κράτη μέλη. Κάθε παραβίαση νομοθετικής διάταξης της ΕΕ που αφορά κράτη μέλη 
μπορεί δυνητικά να ενεργοποιήσει τη διαδικασία επί παραβάσει. Οι πιθανότητες 
παράβασης –και οι δραστηριότητες παρακολούθησης που ασκεί η Επιτροπή– 
εξαρτώνται από το επίμαχο κάθε φορά είδος νομικής πράξης (βλέπε πλαίσιο 2). 
Παραδείγματος χάριν, για τις οδηγίες προβλέπονται συγκεκριμένες δραστηριότητες 
παρακολούθησης που αφορούν την κοινοποίησή τους και τη μεταφορά τους στο 
εθνικό δίκαιο. 



15 

 

16 Η Επιτροπή δεν δημοσιεύει κάποια εκτίμηση του συνολικού αριθμού των 
νομικών πράξεων που παρακολουθεί. Όλες οι οδηγίες γεννούν υποχρεώσεις έναντι 
των κρατών μελών. Ωστόσο, στην περίπτωση πολλών άλλων νομικών πράξεων, 
ορισμένες μόνο διατάξεις ισχύουν για τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, είναι κατ’ αρχήν 
δύσκολο να εκτιμηθεί ο αριθμός των νομοθετημάτων της ΕΕ που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει, βάσει του δημόσιου αρχείου 
νομοθεσίας της ΕΕ6.  

17 Στην έρευνά μας, ζητήσαμε από τις αρμόδιες για τον εκάστοτε τομέα πολιτικής 
γενικές διευθύνσεις να καταγράψουν τον αριθμό των νομοθετημάτων της ΕΕ που 
έχουν υπό παρακολούθηση. Αθροιστικά, ανέφεραν ότι παρακολουθούσαν περί 
τα 5 600 νομοθετήματα, εκ των οποίων περίπου το ένα τέταρτο ήταν οδηγίες, το ένα 
τρίτο κανονισμοί, και τα υπόλοιπα ενέπιπταν στις λοιπές νομικές πράξεις (βλέπε 
γράφημα 2). Ενώ τα αριθμητικά στοιχεία για τις οδηγίες και τους κανονισμούς είναι 
σχετικά συγκρίσιμα μεταξύ των διαφόρων τομέων πολιτικής, η συγκέντρωση 
αριθμητικών στοιχείων για τις λοιπές νομικές πράξεις είναι εκ της φύσεώς τους 
δυσκολότερο να γίνει με συνέπεια. 

Γράφημα 2 – Τα είδη των πράξεων του δικαίου της ΕΕ που 
παρακολουθούνται από τις γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής 

 
Πηγή: Έρευνα του ΕΣΣ στην οποία συμμετείχαν γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής. 

18 Ο κίνδυνος μη συμμόρφωσης μπορεί να επιταθεί από μια σειρά 
χαρακτηριστικών των νομικών πράξεων της ΕΕ. Στις έρευνές μας, τα πλέον κοινά 

                                                      
6 Δημόσια βάση δεδομένων Eur-Lex. 
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χαρακτηριστικά γνωρίσματα που αναφέρθηκαν, τόσο από τις γενικές διευθύνσεις όσο 
και από τα κράτη μέλη, ως παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα 
κατά την ενσωμάτωση ή της εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ ήταν: 

o ο σύνθετος χαρακτήρας και η τεχνική φύση του αντικειμένου, και 

o η σαφήνεια της νομοθεσίας της ΕΕ. 

19 Τα κράτη μέλη ανέφεραν επίσης πολλάκις και αρκετούς άλλους παράγοντες που 
επέτειναν τη δυσκολία της από μέρους τους ορθής και εμπρόθεσμης εφαρμογής του 
δικαίου της ΕΕ, ιδίως: 

o σοβαρές αποκλίσεις των νέων απαιτήσεων της ΕΕ από την κείμενη σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο νομοθεσία, 

o διαφορές ως προς την ερμηνεία των διατάξεων του δικαίου της ΕΕ μεταξύ αυτών 
και της Επιτροπής και 

o την πληθώρα των επιλογών που έχουν στη διάθεσή τους, σε εθνικό επίπεδο, για 
εφαρμογή μιας οδηγίας. 

20 Στην πράξη, κάθε νομοθετική πράξη της ΕΕ θέτει ξεχωριστές προκλήσεις για τα 
κράτη μέλη σε ό,τι αφορά την ορθή και εμπρόθεσμη εφαρμογή της. 

Κάθε τομέας πολιτικής έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες 

21 Ο αριθμός και το είδος των νομοθετικών πράξεων που παρακολουθούνται από 
τις γενικές διευθύνσεις ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των τομέων πολιτικής (βλέπε 
γράφημα 3). Στην έρευνά μας, το ένα τρίτο περίπου των νομικών πράξεων με 
διατάξεις ή υποχρεώσεις απευθυνόμενες σε κράτη μέλη εμπίπτουν στον τομέα της 
δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων (ΓΔ SANTE), με πάνω από το ένα 
τέταρτο των οδηγιών να ρυθμίζουν τον τομέα του περιβάλλοντος. Όσον αφορά την 
ισορροπία μεταξύ της χρήσης κανονισμών και οδηγιών, οι αρμόδιες για οκτώ τομείς 
πολιτικής γενικές διευθύνσεις ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν κυρίως κανονισμούς, 
επτά γενικές διευθύνσεις ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν εξίσου οδηγίες και 
κανονισμούς και τρεις ανέφεραν ότι κατάρτιζαν ως επί το πλείστον οδηγίες. Τα κράτη 
μέλη ανέφεραν ότι η διασφάλιση της εμπρόθεσμης και ορθής εφαρμογής του δικαίου 
της ΕΕ ήταν δυσκολότερη στους τομείς πολιτικής του περιβάλλοντος (ΓΔ ENV), της 
κινητικότητας και των μεταφορών (ΓΔ MOVE), της ενέργειας (ΓΔ ENER), της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της 
ένωσης των κεφαλαιαγορών (ΓΔ FISMA) και της εσωτερικής αγοράς, της βιομηχανίας, 
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της επιχειρηματικότητας και των ΜΜΕ (ΓΔ GROW). Στους συγκεκριμένους τομείς 
αναλογούν οι μεγαλύτεροι αριθμοί νομοθετικών πράξεων της ΕΕ και οι περισσότερες 
υποθέσεις επί παραβάσει που αφορούν τη μεταφορά των οδηγιών στο εσωτερικό 
δίκαιο. 

Γράφημα 3 – Σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των διαφόρων 
γενικών διευθύνσεων της Επιτροπής ως προς τον αριθμό και το είδος 
των πράξεων του δικαίου της ΕΕ που παρακολουθούν 

 
Πηγή: Έρευνα του ΕΣΣ στην οποία συμμετείχαν οι γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής. 
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22 Οι τομείς πολιτικής της ΕΕ διαφέρουν επίσης πολύ ως προς τον βαθμό στον 
οποίο συνδυάζουν νομοθετικά και δημοσιονομικά μέτρα. Ενώ σε εννέα τομείς 
πολιτικής λαμβάνουν χώρα κυρίως νομοθετικές δραστηριότητες7, στους υπόλοιπους 
εννέα παρατηρείται είτε μια ισόρροπη κατανομή μεταξύ νομοθετικών και 
δημοσιονομικών πράξεων είτε η επικέντρωση κυρίως στη διαχείριση δαπανών της ΕΕ. 
Υπάρχει επίσης μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά το ύψος των κονδυλίων που 
αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης και δαπανώνται στους διάφορους τομείς 
πολιτικής, καθώς και στις ρυθμίσεις δημοσιονομικής διαχείρισης που ισχύουν. Σε 
ορισμένους τομείς πολιτικής, τα κράτη μέλη μπορεί να αιτηθούν την είσπραξη πόρων 
από την ΕΕ για προγράμματα ή έργα της ΕΕ που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την 
από μέρους τους εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ. Παραδείγματος χάριν, τα κράτη 
μέλη μπορεί να προτείνουν τη χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών 
ταμείων (ΕΔΕΤ) για τη στήριξη σημαντικών έργων υποδομής που χρειάζεται να 
πληρούν τα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ ή να αιτούνται επιχορήγηση τεχνικής 
βοήθειας για τη λήψη μέτρων ενίσχυσης των δικαστικών συστημάτων τους.  

23 Οι εξουσίες της Επιτροπής να εντοπίζει και να διορθώνει τη μη συμμόρφωση των 
κρατών μελών με το δίκαιο της ΕΕ διαφέρουν επίσης ανάλογα με τον τομέα πολιτικής 
και, σε πολλές περιπτώσεις, εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα πόρων της ΕΕ. Στην 
έρευνά μας, οι περισσότερες γενικές διευθύνσεις (13/18) ανέφεραν ότι διέθεταν 
συγκεκριμένες εξουσίες διεξαγωγής ερευνών, προκειμένου να εντοπίζουν 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ, τουλάχιστον σε σχέση με μερικά 
από τα τμήματα του οικείου τομέα πολιτικής8. Λίγο πάνω από το ένα τρίτο των 
γενικών διευθύνσεων (7/18) θεώρησε ότι η ενίσχυση της επιτήρησης ή των εξουσιών 
έρευνας θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση της συμμόρφωσης προς το δίκαιο 
της ΕΕ. Οι περισσότερες θεωρούσαν ότι είχαν ήδη σχετικά αυξημένες εξουσίες 
διεξαγωγής ερευνών (4/7).  

24 Πάνω από το ένα τρίτο των γενικών διευθύνσεων (7/18) ανέφεραν ότι διέθεταν 
συγκεκριμένες εξουσίες επιβολής κυρώσεων ή διορθωτικών μέτρων έναντι των 
κρατών μελών, πέραν της διαδικασίας επί παραβάσει. Η κύρια εξουσία επιβολής 
διορθωτικών μέτρων που ανέφεραν (5/7) σχετιζόταν με τομείς που συνεπάγονται 
εκτέλεση δαπανών της ΕΕ. Δυνάμει των κανονισμών που διέπουν τα ταμεία της ΕΕ, οι 
γενικές διευθύνσεις διαθέτουν συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που διευκολύνουν 
τον εντοπισμό υποθέσεων μη συμμόρφωσης και την επιβολή δημοσιονομικών 
                                                      
7 Οι γενικές διευθύνσεις που ανέφεραν τις περισσότερες νομοθετικές δραστηριότητες ήταν εξής: 

ΓΔ CLIMA, ΓΔ COMP, ΓΔ ENER, ΓΔ ENV, ΓΔ FISMA, ΓΔ JUST, ΓΔ MARE, ΓΔ REGIO και ΓΔ SANTE. 

8 Στο παράρτημα II περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο αναφερόμαστε στα αποτελέσματα των 
ερευνών μας. 
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διορθώσεων (βλέπε γράφημα 4). Παραδείγματος χάριν, στον τομέα της γεωργίας, η 
ΓΔ AGRI9 εντοπίζει περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία της ΕΕ μέσω του 
μηχανισμού ελέγχου της συμμόρφωσης και χρησιμοποιεί τη διαδικασία εκκαθάρισης 
των λογαριασμών, προκειμένου να πείσει τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν το 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου τους και να αποφύγουν την επιβολή 
δημοσιονομικών διορθώσεων. Παρόμοιες ρυθμίσεις εφαρμόζονται και σε πολλά άλλα 
ταμεία που τελούν υπό επιμερισμένη διαχείριση10. 

Γράφημα 4 – Δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις το 2017 

 
Πηγή: ΕΕΣ βάσει της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης και επιδόσεων της Επιτροπής. 

25 Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να διατάξει την ανάκτηση παρανόμων κρατικών 
ενισχύσεων από τους αποδέκτες. Εάν το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί σε εύλογο 
χρόνο, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο ΔΕΕ, χωρίς να κινήσει τη 
διαδικασία επί παραβάσει, όπως προβλέπεται στο άρθρο 258 ΣΛΕΕ. Επιπλέον, στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου11, η Επιτροπή μπορεί να συστήσει σε κράτος 
μέλος να λάβει μέτρα για να ενισχύσει το δικαστικό του σύστημα, ενώ τυχόν μη 
εφαρμογή των μέτρων αυτών μπορεί να οδηγήσει σε παρακράτηση πόρων της ΕΕ. 

26 Στην πράξη, κάθε τομέας πολιτικής έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά από την 
άποψη του αριθμού και του είδους των εν ισχύι νομοθετικών πράξεων και της 
ύπαρξης ή μη συγκεκριμένων εξουσιών για τη διεξαγωγή ερευνών ή την επιβολή 
κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των κρατών μελών με συγκεκριμένες 

                                                      
9 Αναφερόμαστε στις γενικές διευθύνσεις που συμμετείχαν στην έρευνά μας με τις επίσημες 

συντομογραφίες τους, οι οποίες παρατίθενται λεπτομερώς στο παράρτημα I. 

10 Άλλα ταμεία που τελούν υπό επιμερισμένη διαχείριση και συνοδεύονται από μηχανισμούς 
δημοσιονομικής διόρθωσης είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. 

11 Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι ένας κύκλος συντονισμού της οικονομικής και δημοσιονομικής 
πολιτικής της ΕΕ. Πρόκειται για μέρος του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Εστιάζει στους πρώτους έξι μήνες κάθε έτους, εξ ου και η ονομασία «εξάμηνο». 
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νομικές πράξεις της ΕΕ. Επομένως, ο βαθμός στον οποίο προσφεύγει η Επιτροπή στη 
διαδικασία επί παραβάσει για την επιβολή του δικαίου της ΕΕ ποικίλλει σημαντικά 
από τομέα σε τομέα πολιτικής. 

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών  

27 Οι σημαντικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των πολιτικών, των νομικών και 
συνταγματικών ρυθμίσεων των κρατών μελών μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο με 
τον οποίο αυτά εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ. Στις έρευνές μας, οι γενικές διευθύνσεις 
και τα κράτη μέλη ανέφεραν τρόπους με τους οποίους διάφοροι παράγοντες που 
σχετίζονται με τις έννομες τάξεις των κρατών μελών, την οικονομική και διοικητική 
ικανότητά τους και τις εθνικές ρυθμίσεις επίβλεψης μπορεί να επηρεάσουν τη 
συμμόρφωσή τους με το δίκαιο της ΕΕ, όπως επίσης και τη δυνατότητα της Επιτροπής 
να παρακολουθήσει τη συμμόρφωση αυτή. 

Νομοπαρασκευαστική διαδικασία: ρυθμίσεις και προσέγγιση 

28 Τα κράτη μέλη ανέφεραν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τις 
νομοπαρασκευαστικές διαδικασίες τους, τις εμπλεκόμενες κυβερνητικές βαθμίδες και 
την προτιμώμενη προσέγγιση που ακολουθούν προκειμένου να διασφαλίσουν τη 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ. Οι διαφορές 
αυτές βοηθούν στον προσδιορισμό του αριθμού, του είδους και του 
χρονοδιαγράμματος έγκρισης των εθνικών μέτρων μεταφοράς. 

29 Από τα αποτελέσματα των ερευνών που απευθύναμε στις γενικές διευθύνσεις 
και τα κράτη μέλη συμπεραίνουμε ότι η διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας σε 
ένα κράτος μέλος είναι παράγοντας που καθορίζει τον χρόνο που απαιτείται για τη 
μεταφορά μιας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Πολλά κράτη μέλη (10/27) και γενικές 
διευθύνσεις (8/17) ανέφεραν ότι, συχνά, διάφορα προβλήματα που σχετίζονταν με τη 
νομοθετική διαδικασία επηρέαζαν συνακολούθως και την ενσωμάτωση ή την 
εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Πολλά κράτη μέλη (8/26) ανέφεραν ότι, τουλάχιστον σε 
ορισμένες περιπτώσεις, οι περιφερειακές αρχές διαδραμάτιζαν κάποιον ρόλο στη 
νομοθετική διαδικασία. Οι καθυστερήσεις όσον αφορά την έγκριση των εθνικών 
μέτρων μεταφοράς είναι γεγονός, καίτοι τα περισσότερα κράτη μέλη (23/27) 
ανέφεραν ότι διέθεταν μηχανισμό προτεραιοποίησης της μεταφοράς οδηγιών ή της 
επίσπευσης της νομοθετικής διαδικασίας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.  

30 Ο κίνδυνος καθυστερημένης μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο 
εξαρτάται ως έναν βαθμό από την πολυπλοκότητα της οδηγίας και την τασσόμενη 
προθεσμία μεταφοράς. Οι προθεσμίες αυτές συμφωνούνται στο πλαίσιο νομοθετικής 
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διαδικασίας της ΕΕ, στην οποία συμμετέχουν τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη 
της ΕΕ. Στην έρευνά μας, τα περισσότερα κράτη μέλη θεωρούσαν τις προθεσμίες 
μεταφοράς ικανοποιητικές όσον αφορά οδηγίες με σαφώς οριοθετημένο αντικείμενο 
και μέτριο πλήθος νομικών υποχρεώσεων σε τομείς που δεν ρυθμίζονται εκτενώς σε 
εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, τα περισσότερα κράτη μέλη έκριναν επίσης ότι οι 
προθεσμίες μεταφοράς δεν ήταν παρά σπάνια μόνο ικανοποιητικές για οδηγίες που 
περιείχαν μεγάλο αριθμό νομικών υποχρεώσεων, ευρύ πεδίο εφαρμογής ή που 
επηρέαζαν πολλούς εθνικούς νόμους. Από τις απαντήσεις των κρατών μελών 
προκύπτει ότι οι καθυστερήσεις στη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο 
οφείλονται εν μέρει στον βαθμό συντονισμού ή στις διαβουλεύσεις που απαιτούνται 
σε εθνικό επίπεδο για τη μεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο. 

31 Τα κράτη μέλη έχουν επίσης διαφορετικές προτιμήσεις μεταφοράς. Η 
ενσωμάτωση των οδηγιών μπορεί να συνεπάγεται την τροποποίηση ή/και την έγκριση 
νέας εθνικής νομοθεσίας σε ένα κράτος μέλος. Μολονότι λίγα κράτη μέλη εξέφρασαν 
την προτίμησή τους στην τροποποίηση υφιστάμενης εθνικής νομοθεσίας, εφόσον 
αυτό είναι δυνατό, τα περισσότερα ανέφεραν την προτίμησή τους για 
εξισορροπημένη χρήση αμφότερων των προσεγγίσεων. Τα κράτη μέλη ανέφεραν με 
διάφορους τρόπους ότι η επιλογή τους εξαρτιόταν από παράγοντες όπως η φύση της 
οικείας οδηγίας, ο χαρακτήρας της εθνικής κείμενης νομοθεσίας, και το κατά πόσον η 
μεταφορά της οδηγίας αποτελεί μέρος ευρύτερων εθνικών μεταρρυθμίσεων που 
λαμβάνουν χώρα στον σχετικό τομέα πολιτικής.  

32 Τα κράτη μέλη διαφέρουν επίσης ως προς τα είδη των νομοθετικών πράξεων 
που χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ στην έννομη τάξη τους. Οι 
από μέρους των κρατών μελών εκτιμήσεις του λόγου της ανώτερης τυπικής ισχύος 
νομοθεσίας (π.χ. νόμοι ψηφισμένοι στη βουλή) προς την κατώτερης τυπικής ισχύος 
νομοθεσία (ήτοι κατ’ εξουσιοδότηση νομοθετικές πράξεις / κανονιστικές πράξεις) για 
την περίοδο 2014-2016 διέφεραν σημαντικά. Ενώ τα περισσότερα κράτη μέλη 
ανέφεραν υψηλότερα ποσοστά νομοθεσίας κατώτερης τυπικής ισχύος, πάνω από το 
ένα τέταρτο ανέφερε υψηλότερο ποσοστό νομοθεσίας ανώτερης τυπικής ισχύος. Οι 
εκτιμήσεις για τη νομοθεσία ανώτερης τυπικής ισχύος ποίκιλλαν μεταξύ 5 % και 80 % 
και για τη νομοθεσία κατώτερης τυπικής ισχύος μεταξύ 20 % και 90 %. 

33 Σημαντικές διαφορές μεταξύ κρατών μελών υπήρχαν επίσης ως προς τον αριθμό 
και το πεδίο εφαρμογής των εθνικών μέτρων μεταφοράς οποιασδήποτε οδηγίας της 
ΕΕ. Κατά την ανάλυση των δεδομένων μας παρατηρήσαμε τη σχέση που υπήρχε 
μεταξύ του αριθμού των εθνικών μέτρων μεταφοράς και του αριθμού των υποθέσεων 
επί παραβάσει που κινήθηκαν την περίοδο 2014-2016 για μια δεδομένη οδηγία 
(βλέπε γράφημα 5). Στην έρευνά μας, πολλά κράτη μέλη ανέφεραν ότι ο αριθμός των 
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επιβεβλημένων εθνικών μέτρων μεταφοράς επηρέαζε αποφασιστικά τον χρόνο που 
απαιτούνταν για τη μεταφορά μιας οδηγίας.  

Γράφημα 5 – Το πλήθος των εθνικών μέτρων μεταφοράς μπορεί να 
αυξήσει τον κίνδυνο παραβάσεων 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής. 

34 Ενώ πολλά κράτη μέλη (10/26) ανέφεραν ότι έχουν καθιερώσει πολιτική ή 
νομική απαίτηση αποφυγής του «κανονιστικού υπερθεματισμού» ως προς τις 
οδηγίες της ΕΕ12, τα περισσότερα παραδέχθηκαν ότι ορισμένες φορές προσέθεταν 
επιπλέον διατάξεις κατά τη μεταφορά οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, προκειμένου να 
ικανοποιήσουν εθνικές ανάγκες ή εθνικά συμφέροντα. Τα κράτη μέλη αυτά εξήγησαν 
ότι αυτό μπορεί να γίνεται με σκοπό να ελαχιστοποιηθούν οι τροποποιήσεις της 
εθνικής νομοθεσίας ή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η μεταφορά της οδηγίας της 
ΕΕ αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης του σχετικού τομέα πολιτικής 
σε εθνικό επίπεδο. Συνιστάται στα κράτη μέλη να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά 
με κάθε μέτρο που εφαρμόζουν και το οποίο θα μπορούσε να συνιστά κανονιστικό 

                                                      
12 Ο κανονιστικός υπερθεματισμός αναφέρεται στην προσθήκη υποχρεώσεων στα εθνικά μέτρα 

εφαρμογής, οι οποίες βαίνουν πέραν των απαιτήσεων της νομοθεσίας της ΕΕ. 
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υπερθεματισμό13 μέσω του ηλεκτρονικού εργαλείου της Επιτροπής για την 
κοινοποίηση των εθνικών μέτρων μεταφοράς14. 

35 Μερικά κράτη μέλη και γενικές διευθύνσεις επισήμαναν επίσης ότι, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, οι πολιτικές σκοπιμότητες σε επίπεδο κράτους μέλους 
συνετέλεσαν στην παράλειψη της μεταφοράς ή στην εσφαλμένη ή εκπρόθεσμη 
μεταφορά νομικών πράξεων της ΕΕ στην εθνική νομοθεσία. Επρόκειτο για 
περιπτώσεις κατά τις οποίες: 

o τα κράτη μέλη είχαν διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες από την Επιτροπή, 

o τα κράτη μέλη δεν ήταν σύμφωνα με τη νομοθετική πράξη ή με ορισμένες 
διατάξεις αυτής, 

o στο εσωτερικό των κρατών μελών διακυβεύονταν σημαντικά ευαίσθητα σημεία ή 
εθνικά συμφέροντα, 

o ο εκλογικός κύκλος ή η πολιτική σταθερότητα επηρέασαν την έγκριση της 
νομοθεσίας. 

Διοικητική και οικονομική ικανότητα 

36 Η ύπαρξη επαρκούς διοικητικής ικανότητας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 
διασφάλιση της ορθής και εμπρόθεσμης εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ. Στις έρευνες 
που διεξαγάγαμε: 

o Πολλά κράτη μέλη (8/19) θεωρούσαν ότι η διοικητική ικανότητα ήταν 
καταλυτικός παράγοντας για τη συμμόρφωση των εθνικών μέτρων μεταφοράς με 
το δίκαιο της ΕΕ. 

o Τα περισσότερα κράτη μέλη (13/22) χαρακτήρισαν τις νομοθετικές εργασίες που 
επιβάλλονταν για τη μεταφορά του ενωσιακού δικαίου στην εθνική έννομη τάξη 
ως πολύ απαιτητικές, από την άποψη ανθρώπινων πόρων και διαθέσιμων 
δεξιοτήτων.  

                                                      
13 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, 
της 13ης Απριλίου 2016. 

14 Επί του παρόντος, κανένα κράτος μέλος δεν χρησιμοποιεί τη δυνατότητα κοινοποίησης σχετικών με 
τον «κανονιστικό υπερθεματισμό» μέτρων μέσω του διαθέσιμου ηλεκτρονικού εργαλείου 
κοινοποίησης (MNE). 



24 

 

o Τα περισσότερα κράτη μέλη (14/22) και γενικές διευθύνσεις (13/14) επισήμαναν 
ότι η ανεπαρκής διοικητική ικανότητα μπορούσε, τουλάχιστον σε ορισμένες 
περιπτώσεις, να συνεπιφέρει προβλήματα κατά την ενσωμάτωση ή την 
εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ από τα κράτη μέλη.  

o Οι αρμόδιες για τους τομείς πολιτικής απασχόλησης, μεταφορών και 
δικαιοσύνης γενικές διευθύνσεις τόνισαν ότι η διοικητική ικανότητα συνιστούσε 
πρόβλημα για συγκεκριμένες ομάδες κρατών μελών.  

37 Η ανεπαρκής οικονομική ικανότητα μπορεί επίσης να διαδραματίσει ρόλο στη 
μη συμμόρφωση των κρατών μελών με ορισμένες διατάξεις του δικαίου της ΕΕ, όπως 
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν σημαντικές 
επενδύσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΕΕ. Στις 
περιπτώσεις αυτές, στη διάθεση των κρατών μελών μπορούν να τεθούν τα ΕΔΕΤ ή 
άλλα προγράμματα δαπανών της ΕΕ.  

Οι ρυθμίσεις επίβλεψης που τηρούν τα ίδια τα κράτη μέλη 

38 Δεδομένης της ευθύνης που υπέχουν για εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, τα κράτη 
μέλη εφαρμόζουν και τα ίδια ρυθμίσεις για την επίβλεψη της μεταφοράς των οδηγιών 
στο εθνικό δίκαιο, διασφαλίζοντας την ορθή εφαρμογή των νομοθετικών πράξεων της 
ΕΕ, καθώς και τη διαχείριση των υποθέσεων επί παραβάσει. Αν και οι ρυθμίσεις 
ποικίλλουν, τα περισσότερα κράτη μέλη τείνουν να συγκεντρώνουν περισσότερο σε 
κεντρικό επίπεδο την οργάνωση της επίβλεψης της μεταφοράς των οδηγιών στο 
εθνικό δίκαιο και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων επί παραβάσει και όχι τόσο την 
παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ.  

39 Σχεδόν όλα τα κράτη μέλη (21/22) ανέφεραν ότι το υπουργείο που ήταν αρμόδιο 
για έναν συγκεκριμένο τομέα πολιτικής ήταν επίσης αρμόδιο για τη μεταφορά των 
σχετικών με τον συγκεκριμένο τομέα οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο, ενίοτε σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές που συμμετέχουν στη 
νομοπαρασκευαστική διαδικασία. Επίσης, σχεδόν όλα τα κράτη μέλη (25/27) 
ανέφεραν ότι διέθεταν ειδικό φορέα για τον συντονισμό της μεταφοράς των οδηγιών 
στο εθνικό δίκαιο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο φορέας αυτός ήταν επίσης 
αρμόδιος για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με το δίκαιο της ΕΕ. Εντούτοις, σε λίγες 
περιπτώσεις, ο ρόλος του περιοριζόταν στο να παρέχει καθοδήγηση και στήριξη. 
Επιπλέον, σχεδόν όλα τα κράτη μέλη ανέφεραν επίσης ότι διαθέτουν ρυθμίσεις σε 
κεντρικό επίπεδο για την παρακολούθηση και τη μεταφορά των οδηγιών, με ορισμένα 
κράτη μέλη να χρησιμοποιούν και συστήματα ΤΠ με δυνατότητα προειδοποιήσεων 
και ανακοινώσεων σχετικά με την επικείμενη λήξη προθεσμιών. 
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40 Σχεδόν όλα τα κράτη μέλη (21/22) ανέφεραν ότι την πρωταρχική αρμοδιότητα 
επίβλεψης της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ έχει το αρμόδιο για τον σχετικό τομέα 
πολιτικής υπουργείο. Πολλά κράτη μέλη (12/27) ανέφεραν ότι διέθεταν ειδικό φορέα 
αρμόδιο να επιβλέπει την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Ομοίως, τα περισσότερα 
κράτη μέλη (15/27) ανέφεραν ότι την πρωταρχική αρμοδιότητα για τη διαχείριση 
υποθέσεων επί παραβάσει έχει το αρμόδιο για τον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής 
υπουργείο ή η αρμόδια διεύθυνση. Λίγα κράτη μέλη (3/27) ανέφεραν ότι η 
συγκεκριμένη αρμοδιότητα ασκούνταν σε κεντρικό επίπεδο. Όλα τα κράτη μέλη 
ανέφεραν (27/27) ότι διέθεταν έναν κεντρικό φορέα αρμόδιο για τον συντονισμό και 
την επίβλεψη των υποθέσεων επί παραβάσει. 

41 Στην πλειονότητά τους, οι εθνικοί συντονιστικοί φορείς ή οι κεντρικές αρχές με 
αρμοδιότητες στον τομέα του δικαίου της ΕΕ υπάγονται στο υπουργείο Εξωτερικών ή 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ορισμένοι στο υπουργείο Δικαιοσύνης, και λίγοι στην 
κεντρική κυβέρνηση (π.χ. γραφείο πρωθυπουργού, καγκελαρίου ή γενικού 
γραμματέα). Παρότι σχεδόν όλα τα κράτη μέλη ανέφεραν ότι παρακολουθούν ως 
έναν βαθμό κεντρικά τις διαδικασίες μεταφοράς του εθνικού δικαίου και τις 
υποθέσεις επί παραβάσει, λίγα είναι αυτά που δημοσιοποιούν στοιχεία σχετικά με τα 
αποτελέσματα. Στα περισσότερα κράτη μέλη, οι αρμόδιες υπηρεσίες καταρτίζουν 
εκθέσεις για εσωτερική χρήση είτε από την κυβέρνηση είτε από το κοινοβούλιο. 

42 Στην πράξη, κάθε κράτος μέλος τηρεί τη δική του χωριστή προσέγγιση όσον 
αφορά τη διασφάλιση της ορθής και εμπρόθεσμης εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ στο 
πλαίσιο της έννομης τάξης του. 

Στρατηγική της Επιτροπής: προτεραιότητες, οργάνωση και 
πόροι 

Στόχοι και προτεραιότητες των δραστηριοτήτων επίβλεψης 

43 Η προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά την επίβλεψη της εφαρμογής του 
δικαίου της ΕΕ αναγνωρίζει τις προκλήσεις που τίθενται ένεκα του μεγέθους και της 
φύσης του κεκτημένου της ΕΕ, των ιδιαιτεροτήτων κάθε διαφορετικού τομέα 
πολιτικής στον οποίο μπορεί να προκύψουν παραβάσεις, και των ιδιαιτεροτήτων των 
ρυθμίσεων των κρατών μελών όσον αφορά το νομοπαραγωγικό έργο τους και την 
επίβλεψή του. 
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44 Δεδομένου του περίπλοκου αυτού τοπίου συμμόρφωσης, η Επιτροπή έχει 
εξελίξει με την πάροδο του χρόνου την προσέγγισή της ως προς την επίβλεψη της 
εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ με μια σειρά ανακοινώσεων που δημοσίευσε το 
200215, το 200716 και το 201617. Εξετάζοντας τις ανακοινώσεις αυτές, διαπιστώσαμε 
μια σειρά βασικών αρχών, στόχων και χαρακτηριστικών που διέπουν την προσέγγιση 
της Επιτροπής όσον αφορά την επίβλεψη του δικαίου της ΕΕ, δυνάμει του άρθρου 17, 
παράγραφος 1, ΣΕΕ. Οι βασικές αρχές της τρέχουσας προσέγγισης, οι οποίες 
απορρέουν ως επί του πλείστον από το νομικό πλαίσιο της ΕΕ, είναι: 

o ο σεβασμός του δικαίου της ΕΕ ως προϋπόθεση για τον σεβασμό όλων των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Συνθήκες, 

o ο συστηματικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται η επίτευξη των στόχων πολιτικής 
της ΕΕ από την μη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, 

o η πρωταρχική αρμοδιότητα του κράτους μέλους να διασφαλίζει την εφαρμογή 
του δικαίου της ΕΕ και να παρέχει έννομη προστασία στους πολίτες, 

o η υποχρέωση ειλικρινούς συνεργασίας με τα κράτη μέλη για τη διερεύνηση 
εικαζόμενων παραβάσεων, 

o η διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής να κινεί και να περαιώνει διαδικασίες επί 
παραβάσει και να ζητά από το ΔΕΕ την επιβολή κυρώσεων, 

o ο εμπιστευτικός χαρακτήρας της ανταλλαγής πληροφοριών με τα κράτη μέλη 
κατά το προδικαστικό στάδιο των υποθέσεων επί παραβάσει, 

o το καθήκον της Επιτροπής να διασφαλίζει την ορθή διοικητική συμπεριφορά 
κατά τη διεκπεραίωση καταγγελιών πολιτών για φερόμενη παράβαση. 

45 Οι αρχές αυτές αντιστοιχούν σε διακριτές πτυχές των ρυθμίσεων επίβλεψης της 
Επιτροπής. Εντός του πλαισίου που διαμορφώνουν οι αρχές αυτές, η Επιτροπή 
ανέπτυξε στρατηγική για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διόρθωση των 
παραβιάσεων του δικαίου της ΕΕ. Οι βασικοί στόχοι της στρατηγικής είναι: 

                                                      
15 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη βελτίωση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ 

COM(2002) 725 final της 11ης Δεκεμβρίου 2002. 

16 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά «Μια Ευρώπη αποτελεσμάτων – Εφαρμογή του κοινοτικού 
δικαίου», COM(2007) 502 final της 5ης Σεπτεμβρίου 2007. 

17 Ανακοίνωση της Επιτροπής: «Δίκαιο της ΕΕ: Καλύτερη εφαρμογή για καλύτερα αποτελέσματα», 
C(2016) 8600 final της 21ης Δεκεμβρίου 2016. 
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o να διευκολυνθούν η ενσωμάτωση, η εφαρμογή και η επιβολή της νομοθεσίας της 
ΕΕ· 

o να ενθαρρυνθούν οι πολίτες ώστε να παρακολουθούν και να επιβάλλουν τα 
δικαιώματά τους· 

o να ενισχυθούν οι σχέσεις και η συνεργασία με τις αρχές κρατών μελών ώστε να 
εντοπίζονται και να επιλύονται ζητήματα παραβάσεων·  

o να αντιμετωπίζονται ταχέως και με τη δέουσα αυστηρότητα σοβαρές 
παραβάσεις και, παράλληλα, να αποφεύγεται η περιττή ενεργοποίηση της 
διαδικασίας επί παραβάσει· 

o να εξασφαλίζεται η διαφάνεια τόσο όσον αφορά την από μέρους των κρατών 
μελών εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ όσο και αναφορικά με τις δραστηριότητες 
επίβλεψης της Επιτροπής. 

46 Κατά την επιδίωξη των στόχων αυτών, η Επιτροπή αναγνωρίζει επίσης την 
ανάγκη να περιχαρακωθεί έναντι μιας σειράς συγκεκριμένων κινδύνων που 
σχετίζονται με τη διαχείριση υποθέσεων εικαζόμενης παράβασης. Ειδικότερα, οι 
κίνδυνοι αυτοί είναι: 

o η δημιουργία ενός χάσματος μεταξύ των προσδοκιών των πολιτών σε σχέση με 
τη φύση της διαδικασίας επί παραβάσει και της δυνατότητας έννομης 
προστασίας ή αποζημίωσής τους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις· 

o τα κράτη μέλη που κερδίζουν τεχνηέντως χρόνο εκμεταλλευόμενα τα επιμέρους 
στάδια των διαδικασιών για τη διερεύνηση και τον χειρισμό υποθέσεων, 
προκειμένου να εξασφαλίσουν πρόσθετο χρόνο για την ενσωμάτωση και την 
εφαρμογή των συγκεκριμένων νομικών πράξεων ή για την κατά το δυνατόν 
μεγαλύτερη καθυστέρηση της επιβολής χρηματικών ποινών. 

47 Για την επίτευξη των στόχων και τη διαχείριση των σχετικών κινδύνων, η 
Επιτροπή ανέπτυξε μια προσέγγιση που συνίσταται σε σειρά βασικών 
χαρακτηριστικών και εργαλείων. Όσον αφορά τη νομοθεσία της ΕΕ αυτή καθαυτή, 
από το 2020, η Επιτροπή έχει εντάξει την πολιτική επίβλεψης στην ευρύτερη 
προσέγγιση για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Βασικός στόχος της βελτίωσης της 
νομοθεσίας είναι η προώθηση της σαφήνειας και της απλότητας στη διατύπωση των 
νομοθετικών κειμένων της ΕΕ. Η Επιτροπή έχει αναπτύξει ειδικά εργαλεία για τη 
βελτίωση της νομοθεσίας με σκοπό να διασφαλίσει ότι ζητήματα εφαρμογής και 
ενσωμάτωσης θα λαμβάνονται δεόντως υπόψη σε κάθε στάδιο του κύκλου πολιτικής, 
περιλαμβανομένου του σταδίου της αξιολόγησης.  
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48 Όσον αφορά την αναβάθμιση του ρόλου των πολιτών, η Επιτροπή επαφίεται σε 
μεγάλο βαθμό στις καταγγελίες, οι οποίες αποτελούν για αυτή σημαντικότατη πηγή 
πληροφόρησης για τον εντοπισμό παραβάσεων. Για την ενθάρρυνση της υποβολής 
καταγγελιών, η Επιτροπή ενημερώνει τους πολίτες σχετικά με τα δικαιώματα που 
τους παρέχει το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο. Προβλέπεται επίσης μια σειρά 
διαδικαστικών εγγυήσεων για τους καταγγέλλοντες που αφορούν τη διεκπεραίωση 
των καταγγελιών τους. Η Επιτροπή παρέχει επίσης συμβουλές στους πολίτες για την 
έννομη προστασία που δικαιούνται σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, έχει αναπτύξει 
σειρά εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης για τον χειρισμό επιμέρους υποθέσεων 
μη συμμόρφωσης των κρατών μελών με το δίκαιο της ΕΕ. Παραδείγματος χάριν, σε 
σχέση με τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, η ΕΕ συγκρότησε τον μηχανισμό SOLVIT 
προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιλύουν μόνα τους υποθέσεις 
παραβίασης των δικαιωμάτων πολιτών ή επιχειρήσεων ενός κράτους μέλους, τα 
οποία απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ από τις δημόσιες αρχές άλλου.  

49 Όσον αφορά τη συνεργασία με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή έχει αναπτύξει σειρά 
εργαλείων προώθησης της συμμόρφωσης για την πρόβλεψη και την επίλυση 
προβλημάτων που αφορούν την ενσωμάτωση και την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, 
όπως και τη διευθέτηση υποθέσεων παραβίασης του δικαίου της ΕΕ. Η Επιτροπή 
ενθαρρύνει επίσης τα κράτη μέλη να υποβάλλουν, κατά περίπτωση, αίτημα για 
χρηματοδοτική στήριξη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, για την ενίσχυση της 
διοικητικής ικανότητάς τους και τη χρηματοδότηση των υποδομών που είναι 
απαραίτητες για την εφαρμογή ορισμένων κανονισμών και οδηγιών. Επιπλέον, μέσω 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η είσπραξη πόρων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ενός 
κράτους μέλους μπορεί να εξαρτηθεί από την υλοποίηση διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων προς ενίσχυση του δικαστικού του συστήματος. 

50 Όσον αφορά τη στόχευση σοβαρών παραβάσεων, οι ανακοινώσεις της 
Επιτροπής περιλαμβάνουν κατάσταση με τις υποθέσεις επί παραβάσει που 
εξετάζονται κατά προτεραιότητα (βλέπε πλαίσιο 3). Με την ευκαιρία αυτή, οι 
ανακοινώσεις επεξηγούν επίσης την πολιτική που ακολουθεί η Επιτροπή σχετικά με 
το αίτημά της προς το ΔΕΕ για επιβολή κυρώσεων σε κράτη μέλη σε υποθέσεις επί 
παραβάσει, δυνάμει του άρθρου 260, παράγραφοι 2 και 3, ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή 
ανέπτυξε επίσης σημεία αναφοράς για την έγκαιρη διεκπεραίωση καταγγελιών και 
υποθέσεων επί παραβάσει. 
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Πλαίσιο 3 

Κατάσταση με τις υποθέσεις επί παραβάσει που εξετάζονται κατά 
προτεραιότητα 

Η Επιτροπή κινεί κατά προτεραιότητα διαδικασία επί παραβάσει για υποθέσεις που 

αφορούν: 

o παράλειψη κοινοποίησης ή εσφαλμένη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο· 

o μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΔΕΕ, 

o ζημία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ,  

o παραβίαση των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της ΕΕ, 

o ικανότητα των εθνικών δικαιοδοτικών συστημάτων να εφαρμόζουν το δίκαιο 
της ΕΕ, 

o διαρκή παράλειψη κράτους μέλους να εφαρμόσει ορθά το δίκαιο της ΕΕ. 

 

51 Με την πάροδο του χρόνου, η Επιτροπή καθιέρωσε την ετήσια υποβολή 
στοιχείων σχετικά με τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων επίβλεψης ως βασική 
συνιστώσα διαφάνειας. Η Επιτροπή απαντάει επίσης δημοσίως σε αναφορές και 
ερωτήματα που της απευθύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με υποθέσεις 
εικαζόμενης παράβασης και έρευνες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σχετικά με τη 
μεταχείριση των καταγγελλόντων. Επιπλέον, τηρεί δημόσιο αρχείο με το σύνολο των 
αποφάσεων επί παραβάσει και δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τις αποφάσεις 
και τις αποφάσεις του ΔΕΕ μέσω δελτίων Τύπου. 

Οργάνωση των αρμοδιοτήτων και των πόρων που συνδέονται με τις 
δραστηριότητες επίβλεψης 

52 Η Επιτροπή είναι οργανωμένη σε γενικές διευθύνσεις, καθεμία αρμόδια για 
συγκεκριμένο τομέα πολιτικής. Η Γενική Γραμματεία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο 
στον συντονισμό των νομοθετικών δραστηριοτήτων της Επιτροπής. Στη συγκεκριμένη 
δομή εντοπίζεται και η λειτουργία επίβλεψης της Επιτροπής. Η γενική διεύθυνση που 
καταρτίζει το σχέδιο της νομοθετικής πράξης είναι επίσης αρμόδια για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής του. Όταν στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία 
εμπλέκονται παραπάνω από μία γενικές διευθύνσεις, το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 
της Επιτροπής επισημαίνει την «επικεφαλής» γενική διεύθυνση.  
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53 Καθεμία από τις επικεφαλής γενικές διευθύνσεις είναι, έκαστη για τη 
νομοθεσία της, αρμόδια για:  

o την υποβολή των μέτρων μεταφοράς που θεσπίζουν τα κράτη μέλη σε ελέγχους 
μεταφοράς και συμφωνίας, 

o τη διεκπεραίωση καταγγελιών και την κίνηση διαδικασιών αυτεπαγγέλτως,  

o τη διερεύνηση υποθέσεων μέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής 
πληροφοριών με τα κράτη μέλη,  

o την εισήγηση της κίνησης ή μη διαδικασίας επί παραβάσει και την 
παρακολούθηση της συνέχειας που δίδεται στις υποθέσεις, και 

o την προώθηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών μέσω πληθώρας 
εργαλείων. 

54 Οι επικεφαλής γενικές διευθύνσεις είναι επίσης αρμόδιες για την καταγραφή 
των δραστηριοτήτων επίβλεψης σε τρία συστήματα ΤΠ που καλύπτουν ολόκληρη την 
Επιτροπή (βλέπε γράφημα 6): 

o CHAPs – βάση δεδομένων για την καταγραφή και την παρακολούθηση της 
πορείας καταγγελιών που υποβάλλουν μεμονωμένα άτομα και επιχειρήσεις·  

o EU Pilot – πλατφόρμα της Επιτροπής και των κρατών μελών για συνεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις του δικαίου της 
ΕΕ, η οποία μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να χρησιμοποιηθεί και 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση· 

o NIF – βάση δεδομένων για τη διαχείριση επίσημων διαδικασιών επί παραβάσει 
και την καταχώριση των αποφάσεων που λαμβάνει η Επιτροπή σε κάθε διακριτό 
στάδιο της επίσημης διαδικασίας επί παραβάσει (βλέπε πλαίσιο 2).  
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Γράφημα 6 – Διεκπεραίωση καταγγελιών και υποθέσεων επί 
παραβάσει 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

 

55 Οι λειτουργίες επίβλεψης των γενικών διευθύνσεων ποικίλλουν σημαντικά. Οι 
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εντός των διευθύνσεων που είναι αρμόδιες για τη συγκεκριμένη πολιτική. Σε περίπου 
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για την παρακολούθηση και την επιβολή. Σε άλλες, υπάρχει χωριστή νομική υπηρεσία 
εντός της γενικής διεύθυνσης ή εξειδικευμένη μονάδα τμήματος που δεν ασχολείται 
με τη χάραξη πολιτικής, η οποία αναλαμβάνει δραστηριότητες παρακολούθησης και 
επιβολής. Σχεδόν όλες οι γενικές διευθύνσεις οργανώνουν οι ίδιες τον τρόπο 
διεκπεραίωσης των καταγγελιών, τις διαδικασίες «EU Pilot» και τις υποθέσεις επί 
παραβάσει ανά τομέα πολιτικής, νομική πράξη ή κράτος μέλος. Στις μισές γενικές 
διευθύνσεις, οι υπεύθυνοι πολιτικής που φέρουν την πρώτιστη ευθύνη για την οικεία 
νομοθεσία είναι αυτοί που χειρίζονται τις υποθέσεις εικαζόμενης μη συμμόρφωσης. 
Στο ένα τρίτο των γενικών διευθύνσεων, για τον χειρισμό των υποθέσεων ευθύνονται 
πρωτίστως οι υπάλληλοι της νομικής υπηρεσίας. 

56 Όταν στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία και τη διαδικασία επίβλεψης πρέπει 
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χειρισμό υποθέσεων επί παραβάσει και πάνω από το ένα τρίτο τους έχει ορίσει 
συντονιστές για τις οδηγίες. Η Επιτροπή διασφαλίζει τον συνολικό συντονισμό των 
δραστηριοτήτων επίβλεψης μέσω μιας ειδικής για τον σκοπό αυτό μονάδας της 
Γενικής Γραμματείας και ενός εσωτερικού δικτύου. Κάθε γενική διεύθυνση διαθέτει 
έναν «ανταποκριτή για τη διαδικασία επί παραβάσει», ο οποίος ενεργεί ως το 
πρόσωπο επικοινωνίας με τη Γενική Γραμματεία και εκπροσωπεί τη γενική διεύθυνση 
στο δίκτυο. Το δίκτυο ασχολείται με όλα τα ζητήματα διαχείρισης που σχετίζονται με 
την παρακολούθηση και την επιβολή του δικαίου της ΕΕ στα κράτη μέλη, προωθεί τη 
συνοχή και τη συνέπεια μεταξύ των γενικών διευθύνσεων και συνέρχεται δις ετησίως. 
Οι γενικές διευθύνσεις που μοιράζονται πόρους (ήτοι που ανήκουν στην ίδια 
«οικογένεια») διαθέτουν επιμέρους δίκτυα.  

57 Στην Επιτροπή, ορισμένες δραστηριότητες επίβλεψης εκτελούνται κεντρικά. 
Μια μονάδα εντός της Γενικής Γραμματείας είναι αρμόδια για την παρακολούθηση 
των κοινοποιήσεων των μέτρων μεταφοράς από τα κράτη μέλη, της ολοκλήρωσης από 
τις γενικές διευθύνσεις των ελέγχων μεταφοράς και συμφωνίας, και της εκ μέρους 
των γενικών διευθύνσεων διαχείρισης των καταγγελιών, των υποθέσεων του «EU 
Pilot» και των διαδικασιών επί παραβάσει (περιλαμβανομένου του ελέγχου ορθής 
καταχώρισης των σχετικών πληροφοριών στα σχετικά συστήματα ΤΠ από τις γενικές 
διευθύνσεις). Η νομική υπηρεσία της Επιτροπής παρέχει συμβουλές για υποθέσεις 
που βρίσκονται στο προδικαστικό στάδιο και είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία με 
το ΔΕΕ κατά τη διάρκεια της ένδικης διαδικασίας. Η ΓΔ BUDG είναι αρμόδια για την 
είσπραξη των χρηματικών ποινών που επιβάλλονται στα κράτη μέλη από το ΔΕΕ. 

58 Δεδομένου ότι κάθε γενική διεύθυνση οργανώνει τις οικείες λειτουργίες 
επίβλεψης με διαφορετικό τρόπο, δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα στοιχεία για τους 
ανθρώπινους πόρους που εμπλέκονται στη διαδικασία. Από τις εκτιμήσεις που 
παρείχαν 13/18 γενικές διευθύνσεις προκύπτει ότι σε δραστηριότητες επίβλεψης 
συμμετέχει μεταξύ του 15 έως 20 % του προσωπικού της Επιτροπής που εργάζεται σε 
τομείς πολιτικής που απαιτούν από τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ. 
Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των εν λόγω γενικών διευθύνσεων, 
από την άποψη του απόλυτου αριθμού των υπαλλήλων που συμμετέχουν και του 
μεριδίου των υπαλλήλων κάθε γενικής διεύθυνσης που ασχολείται με δραστηριότητες 
επίβλεψης. Παραδείγματος χάριν, στη ΓΔ SANTE, σε δραστηριότητες επίβλεψης 
συμμετέχουν περί τους 550 υπαλλήλους (54 %), σε αντιδιαστολή με τους λιγότερους 
από 10 υπαλλήλους στη ΓΔ CLIMA (5 %). Καμία γενική διεύθυνση δεν είχε περιλάβει 
στον βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό της αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων της, 
δεδομένων της τρέχουσας πολιτικής προσωπικού της Επιτροπής και των επικείμενων 
νομοθετικών προτάσεων. 
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59 Συνολικά, στη συντριπτική πλειονότητά τους, οι υπάλληλοι που ασχολούνται με 
δραστηριότητες επίβλεψης συγκεντρώνονται στις γενικές διευθύνσεις που 
χειρίζονται μεγάλο αριθμό υποθέσεων. Στο πλαίσιο της έρευνάς μας, στις τρεις 
πρώτες σε αριθμό υποθέσεων γενικές διευθύνσεις, βάσει των εκτιμήσεων που μας 
παρείχαν, υπαγόταν άνω του 60 % του συνόλου των εμπλεκόμενων υπαλλήλων.  

Εποπτεία και συντονισμός σε επίπεδο Επιτροπής και γενικών 
διευθύνσεων 

60 Η Επιτροπή εποπτεύει και συντονίζει τις δραστηριότητες επίβλεψης τόσο σε 
κεντρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο γενικών διευθύνσεων. Με την πάροδο του 
χρόνου, η Επιτροπή καθιέρωσε μια σειρά από σημεία αναφοράς για τις γενικές 
διευθύνσεις που διεκπεραιώνουν καταγγελίες, υποθέσεις «EU Pilot» και διαδικασίες 
επί παραβάσει (βλέπε πλαίσιο 4). Η Γενική Γραμματεία παρακολουθεί τις επιδόσεις 
των γενικών διευθύνσεων βάσει των εν λόγω σημείων αναφοράς στο πλαίσιο της 
εξέτασης της συνοχής που διενεργεί δις ετησίως. 
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Πλαίσιο 4 

Σημεία αναφοράς για τη διεκπεραίωση καταγγελιών και υποθέσεων 
επί παραβάσει 

Η Επιτροπή έχει θέσει τα εξής σημεία αναφοράς για τη διεκπεραίωση καταγγελιών 
και υποθέσεων επί παραβάσει: 

o ένα έτος για τη διερεύνηση καταγγελίας και είτε την περάτωση της υπόθεσης 
είτε την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει (τυχόν καθυστερήσεις πρέπει να 
αιτιολογούνται στον καταγγέλλοντα), 

o ένα έτος για την παραπομπή στο ΔΕΕ υπόθεσης που αφορά την παράλειψη 
κοινοποίησης ή για τη θέση της στο αρχείο, 

o έξι μήνες από την καταληκτική ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο / 
κοινοποίησης για την ολοκλήρωση των ελέγχων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, 

o 16 έως 24 μήνες από την κοινοποίηση για την ολοκλήρωση των ελέγχων 
συμμόρφωσης, 

o 10 εβδομάδες για την αξιολόγηση των απαντήσεων των κρατών μελών σε 
αιτήματα της Επιτροπής στο πλαίσιο του «EU Pilot», 

o 8 έως 18 μήνες για την παραπομπή στο ΔΕΕ υποθέσεων του άρθρου 260 ΣΛΕΕ 
ή για την περάτωσή τους (12 έως 24 μήνες για υποθέσεις που παραπέμφθηκαν 
για πρώτη φορά στο ΔΕΕ πριν τις 15 Ιανουαρίου 2011), 

o ειδικοί στόχοι των γενικών διευθύνσεων για τη διευθέτηση τυχόν επί μακρόν 
συσσωρευμένων εκκρεμών υποθέσεων. 

 

61 Στην έρευνά μας, οι περισσότερες γενικές διευθύνσεις (15/18) ανέφεραν 
συστηματικά ότι παρακολουθούσαν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών, των 
υποθέσεων «EU Pilot» και των υποθέσεων επί παραβάσει, προκειμένου να 
αξιολογήσουν τον φόρτο εργασιών, να εξακριβώσουν την πρόοδο ή να 
προγραμματίσουν μελλοντικές ενέργειες. Μόνο τρεις γενικές διευθύνσεις που 
διαχειρίζονταν πολύ μικρό αριθμό υποθέσεων ανέφεραν ότι δεν παρακολουθούσαν 
συστηματικά τις υποθέσεις (ΓΔ ECFIN, ΓΔ CLIMA και ΓΔ COMP). Οι γενικές διευθύνσεις 
υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με τον χειρισμό των υποθέσεων στους αντίστοιχους 
Επιτρόπους ως μέρος του μηνιαίου κύκλου της Επιτροπής με υποθέσεις επί 
παραβάσει. Οι περισσότερες υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση 
υποθέσεων (13/18) αναφέρονται τακτικά στον γενικό διευθυντή. Άλλες γενικές 
διευθύνσεις αναφέρονται στον γενικό διευθυντή μόνον εφόσον παραστεί ανάγκη, 
παραδείγματος χάριν προκειμένου να δοθεί έμφαση σε υποθέσεις για τις οποίες 
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χρειάζεται περισσότερη καθοδήγηση. Οι περισσότερες αναφορές καλύπτουν το 
πλήθος και την έκβαση των υποθέσεων, καθώς και τα αποτελέσματα των 
προσπαθειών για εξασφάλιση συνοχής και τυχόν γενικά ζητήματα σχετιζόμενα με την 
επιβολή. Λίγες γενικές διευθύνσεις ανέφεραν επίσης πληροφορίες σχετικά με τους 
βασικούς δείκτες επιδόσεων και τη χρήση των ανθρώπινων πόρων. 

62 Δεδομένου ότι μόνον ορισμένες γενικές διευθύνσεις επιβλέπουν την εφαρμογή 
του δικαίου της ΕΕ από τα κράτη μέλη, η Επιτροπή δεν απαιτεί από τις γενικές 
διευθύνσεις να αναφέρουν συστηματικά στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητες 
επίβλεψης στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων τους. Οι μισές από τις γενικές 
διευθύνσεις που συμμετείχαν στην έρευνά μας (9/18) ανέφεραν ότι έθεταν δείκτες 
επιδόσεων αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης των ελέγχων της μεταφοράς στο 
εθνικό δίκαιο, των καταγγελιών, των υποθέσεων «EU Pilot» και των υποθέσεων επί 
παραβάσει. Οι περισσότερες από τις εν λόγω γενικές διευθύνσεις χρησιμοποιούν 
ορισμένα ή και όλα τα σημεία αναφοράς που ορίζει η Επιτροπή (βλέπε πλαίσιο 4). 
Από την επισκόπηση των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων της περιόδου 2014-2016 
προκύπτει ότι οι διάφορες γενικές διευθύνσεις επιλέγουν να εστιάσουν σε 
διαφορετικές πτυχές των δραστηριοτήτων επίβλεψης. Οι δείκτες για τους οποίους 
υποβάλλονται στοιχεία περιλάμβαναν: 

o Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο – το ποσοστό των κοινοποιήσεων που 
αποστέλλουν τα κράτη μέλη εμπρόθεσμα (ΓΔ FISMA), το ποσοστό ή το έλλειμμα 
μεταφοράς οδηγιών στο εθνικό δίκαιο (ΓΔ GROW, ΓΔ MOVE, ΓΔ JUST και 
ΓΔ MARKT), τον αριθμό των οδηγιών για τις οποίες οι έλεγχοι συμφωνίας από την 
Επιτροπή δεν ολοκληρώνονται εντός ενός έτους (ΓΔ JUST).  

o Καταγγελίες – τον συνολικό αριθμό των καταγγελιών που διεκπεραιώνονται 
κατά τη διάρκεια του έτους (ΓΔ EMPL και ΓΔ JUST), το ποσοστό των καταγγελιών 
που περατώνονται εντός ενός έτους (ΓΔ JUST), το μέσο διάστημα σε μήνες που 
χρειάζεται για τη διεκπεραίωση μιας υπόθεσης (ΓΔ FISMA). 

o EU Pilot – το πλήθος των υποθέσεων που κινήθηκαν και περατώθηκαν εντός του 
έτους (ΓΔ ENV και ΓΔ TAXUD), 

o Διαδικασίες επί παραβάσει – το ποσοστό των υποθέσεων παράλειψης 
κοινοποίησης που χειρίζεται η Επιτροπή εμπρόθεσμα (ΓΔ MOVE και ΓΔ FISMA), 
το ποσοστό των υποθέσεων που είτε περατώθηκαν είτε παραπέμφθηκαν στο 
ΔΕΕ εντός ορισμένης περιόδου (ΓΔ JUST), τον αριθμό των κινηθεισών, 
περατωθεισών ή εν εξελίξει υποθέσεων (ΓΔ MOVE), το ποσοστό των υποθέσεων 
που παραμένουν εκκρεμείς για πάνω από μία τριετία (ΓΔ FISMA), τον αριθμό των 
υποθέσεων για τις οποίες υποβάλλεται πρόταση απόφασης της Επιτροπής ως 
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ποσοστό του συνολικού αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων (ΓΔ TAXUD), τη 
διάρκεια των υποθέσεων παράβασης (ΓΔ GROW). 

63 Οι περισσότερες γενικές διευθύνσεις (11/18) ανέφεραν ότι διέθεταν ρυθμίσεις 
για την ανταλλαγή διδαγμάτων εντός γενικής διεύθυνσης, μεταξύ εκείνων που είναι 
αρμόδιοι για την παρακολούθηση και την επιβολή και εκείνων που είναι αρμόδιοι για 
την πολιτική και το νομοθετικό έργο της ΕΕ. Επρόκειτο είτε για οργανωτικές ρυθμίσεις 
(5/11) είτε για ειδικές ομάδες, συναντήσεις ή επιμορφωτικές εκδηλώσεις (6/11). 
Ομοίως, περίπου οι μισές γενικές διευθύνσεις (8/18) μεριμνούν για τη διάδοση των 
αντληθέντων διδαγμάτων στους υπευθύνους για την αξιολόγηση και τους ελέγχους 
καταλληλότητας, είτε μέσω οργανωτικών ρυθμίσεων (4/8) είτε μέσω ειδικών ομάδων, 
συναντήσεων ή επιμορφωτικών εκδηλώσεων (4/8). Σε κεντρικό επίπεδο, η Επιτροπή 
εξασφαλίζει τον συντονισμό τοποθετώντας την αρμόδια για την παρακολούθηση της 
εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ μονάδα της Γενικής Γραμματείας, που υπάγεται στη 
διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας που έχει την ευθύνη για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας και το σχετικό πρόγραμμα εργασίας, πλάι στην αρμόδια για την 
αξιολόγηση και τη βελτίωση της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του 
κανονιστικού πλαισίου μονάδα και τη μονάδα που είναι υπεύθυνη για τις εκτιμήσεις 
επιπτώσεων. 

64 Όσον αφορά την αξιολόγηση και τον εσωτερικό έλεγχο, παρότι έχουν γίνει 
ορισμένες μελέτες σε επίπεδο γενικών διευθύνσεων, η Επιτροπή δεν έχει μέχρι 
στιγμής διενεργήσει συνολική αξιολόγηση της πολιτικής και των δραστηριοτήτων 
επίβλεψης. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) της Επιτροπής ελέγχει 
τις ρυθμίσεις που εφαρμόζουν οι γενικές διευθύνσεις όσον αφορά την 
παρακολούθηση και την επιβολή του δικαίου της ΕΕ. Από το 2014 και εξής, η IAS 
ολοκλήρωσε σειρά ελέγχων στις γενικές διευθύνσεις με μεγάλο αριθμό οδηγιών ή 
υποθέσεων επί παραβάσει, στο πλαίσιο σειράς ελέγχων που προγραμματίστηκαν με 
αυτό το αντικείμενο.  

Διαχείριση: παρακολούθηση, επιβολή και προώθηση της 
συμμόρφωσης 

Έλεγχος της μεταφοράς νέων ή αναθεωρημένων οδηγιών της ΕΕ στο 
εθνικό δίκαιο 

65 Σε κάθε νέα ή αναθεωρημένη οδηγία (βλέπε γράφημα 7) προβλέπεται 
υποχρέωση των κρατών μελών να κοινοποιούν στην Επιτροπή τα μέτρα που 
λαμβάνονται για τη μεταφορά της στην εθνική έννομη τάξη. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
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διαβιβάζουν την κοινοποίηση εντός ορισμένης προθεσμίας (κατά κανόνα εντός 
διετίας από την έγκριση) και να ενημερώνουν την Επιτροπή για τα εθνικά μέτρα 
μεταφοράς.  

Γράφημα 7 - Οδηγίες της ΕΕ που εγκρίθηκαν κατά την περίοδο 
2014-2016 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων από την EUR-LEX. 

66 Όταν ένα κράτος μέλος παραλείπει να κοινοποιήσει εμπρόθεσμα στην Επιτροπή 
τα μέτρα μεταφοράς, η Γενική Γραμματεία, κατόπιν συνεννόησης με την επικεφαλής 
γενική διεύθυνση, συντάσσει επιστολή σχετικά με τη μη κοινοποίηση, την οποία η 
Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει και να διαβιβάσει στο κράτος μέλος. Στην πλειονότητά 
τους οι διαδικασίες επί παραβάσει που κινεί η Επιτροπή αφορούν καθυστερημένη 
μεταφορά οδηγιών στο εθνικό δίκαιο (βλέπε γράφημα 8). 
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Γράφημα 8 – Οι περισσότερες υποθέσεις επί παραβάσει αφορούν 
καθυστερημένη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής. 

67 Αφού λάβει τη σχετική κοινοποίηση, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον τα κράτη 
μέλη έχουν μεταφέρει πλήρως και επακριβώς στο εθνικό δίκαιο οδηγίες της ΕΕ, 
χρησιμοποιώντας την προσέγγιση δύο σταδίων που περιλαμβάνει τον έλεγχο 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και τον έλεγχο συμφωνίας. Με τους ελέγχους 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσον η κοινοποίηση από 
μέρους των κρατών μελών περιλαμβάνει εθνικά μέτρα μεταφοράς για κάθε 
υποχρέωση που προβλέπεται στην οδηγία της ΕΕ (πληρότητα). Με τους ελέγχους 
συμφωνίας, η Επιτροπή αντιπαραβάλλει κατ’ άρθρο τις διατάξεις και τις υποχρεώσεις 
που διατυπώνονται στην οδηγία της ΕΕ με το γράμμα των εθνικών μέτρων μεταφοράς 
(ακρίβεια).  

68 Η επικεφαλής για μια οδηγία γενική διεύθυνση είναι υπεύθυνη για τη 
διενέργεια των ελέγχων μεταφοράς και συμμόρφωσης και καθορίζει την εμβέλεια 
του ελέγχου αυτού. Σχεδόν όλες οι γενικές διευθύνσεις ανέφεραν ότι έλεγχαν τη 
μεταφορά όλων των διατάξεων ή υποχρεώσεων κάθε οδηγίας, για όλα τα κράτη μέλη. 
Οι περισσότερες γενικές διευθύνσεις ανέφεραν επίσης ότι έλεγχαν την συμφωνία των 
εθνικών μέτρων μεταφοράς με το σύνολο των διατάξεων κάθε οδηγίας, για όλα τα 
κράτη μέλη, ενώ λίγες ήταν αυτές που επικεντρώνονταν σε ελέγχους των 
σημαντικότερων μόνο διατάξεων ή της διάταξης που λογιζόταν ότι απειλούνταν 
περισσότερο από κίνδυνο παραβίασης. Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής επιβολής της 
ΕΕ, από το 2017, οι γενικές διευθύνσεις οφείλουν να διενεργούν συστηματικούς 
ελέγχους μεταφοράς και συμφωνίας. 
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69 Βασικός παράγοντας που επηρεάζει τον φόρτο εργασίας μιας γενικής 
διεύθυνσης όσον αφορά τους ελέγχους μεταφοράς και συμφωνίας είναι ο αριθμός 
των οδηγιών που τέθηκαν πρόσφατα σε ισχύ στον τομέα πολιτικής για τον οποίο είναι 
αρμόδια. Πρόκειται για ένα μέγεθος που μεταβάλλεται σημαντικά μέσα στον χρόνο, 
ως συνιστώσα του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής και της νομοθετικής 
διαδικασίας της ΕΕ. Για την περίοδο 2014-2016, οι γενικές διευθύνσεις που 
απάντησαν στην έρευνά μας, αναφέροντας τα υψηλότερα επίπεδα ελέγχων, ήταν οι 
ΓΔ TAXUD, ΓΔ ENV, ΓΔ GROW, ΓΔ ENER και ΓΔ CLIMA. Ωστόσο, καθώς οι γενικές 
διευθύνσεις δεν υποχρεούνται να καταχωρίζουν συστηματικά τους ελέγχους που 
διενεργούν σε κάποια κεντρική βάση δεδομένων, δεν ήταν όλες τους σε θέση να 
παράσχουν εκτιμήσεις, και αυτές που παρασχέθηκαν δεν είναι πλήρως συγκρίσιμες. 

70 Η διενέργεια ελέγχων μεταφοράς και συμμόρφωσης συνιστά απαιτητικό 
εγχείρημα. Οι γενικές διευθύνσεις χρειάζεται να διαθέτουν αυξημένη γνώση των 
νομικών συστημάτων και των γλωσσών των κρατών μελών και να διενεργούν 
ελέγχους εντός ορισμένων προθεσμιών. Οι περισσότερες σχετικές γενικές διευθύνσεις 
θεωρούν δύσκολο εγχείρημα την έγκαιρη διενέργεια ελέγχων, εξαιτίας των σχετικά 
σύντομων προθεσμιών που ορίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις και της ανάγκης 
ύπαρξης υπαλλήλων με τις απαραίτητες δεξιότητες και εμπειρογνωσία.  

71 Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των ελέγχων μεταφοράς και 
συμφωνίας εξαρτάται από σειρά παραγόντων. Οι παράγοντες που αναφέρθηκαν 
συχνότερα από τις γενικές διευθύνσεις ήταν: 

o η έκταση, η περιπλοκότητα ή/και ο καινοτόμος χαρακτήρας του αντικειμένου, 

o η ποιότητα και η έγκαιρη διαβίβαση πληροφοριών από τα κράτη μέλη σχετικά με 
τα μέτρα μεταφοράς, 

o ο αριθμός και η περιπλοκότητα των εθνικών μέτρων μεταφοράς, και 

o η διαθεσιμότητα πόρων (περιλαμβανομένων των μεταφραστικών υπηρεσιών και 
των νομικών/γλωσσικών γνώσεων), λαμβανομένων υπόψη των ανταγωνιστικών 
προτεραιοτήτων εντός μιας γενικής διεύθυνσης. 

72 Δεδομένου ότι οι γενικές διευθύνσεις δεν υποχρεούνται να καταχωρίζουν 
συστηματικά τους ελέγχους που διενεργούν σε κάποια κεντρική βάση δεδομένων, δεν 
υπάρχουν επίσημες εκτιμήσεις του απαιτούμενου χρόνου. Οι εκτιμήσεις που έδωσαν 
οι γενικές διευθύνσεις στο πλαίσιο της έρευνάς μας υποδεικνύουν σημαντικές 
διαφοροποιήσεις μεταξύ των διαφόρων τομέων πολιτικής. Όπως επισήμανε μια 
γενική διεύθυνση, από την ημερομηνία που εκπνέει η προθεσμία μεταφοράς μέχρι 
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την ολοκλήρωση του ελέγχου συμφωνίας μπορεί να μεσολαβήσουν από τέσσερα έως 
και έξι χρόνια. Οι γενικές διευθύνσεις ανέφεραν ότι οι έλεγχοι συμφωνίας χρειάζονται 
πολύ περισσότερο χρόνο να ολοκληρωθούν από ό,τι οι έλεγχοι μεταφοράς. Μία 
γενική διεύθυνση επισήμανε ότι η προσέγγιση των δύο σταδίων είναι χρήσιμη, αλλά 
ότι επιβραδύνει τη συνολική αξιολόγηση. Μάλιστα η συγκεκριμένη γενική διεύθυνση 
πρότεινε να προσφέρει η Επιτροπή τη δυνατότητα εξέτασης ζητημάτων μη 
συμφωνίας στο πλαίσιο διαδικασιών επί παραβάσει που αφορούν την παράλειψη 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Για την επίσπευση της διαδικασίας, μία άλλη γενική 
διεύθυνση πραγματοποιεί τις έρευνές της χρησιμοποιώντας γλωσσικές τεχνολογίες 
που αυτοματοποιούν τον έλεγχο. 

73 Οι περισσότερες γενικές διευθύνσεις που έχουν μεγάλο αριθμό οδηγιών προς 
έλεγχο καταφεύγουν περιστασιακά στην ανάθεσή του σε τρίτους. Ο κύριος λόγος που 
προέβαλαν οι γενικές διευθύνσεις για να δικαιολογήσουν την ανάθεση ελέγχων σε 
τρίτους ήταν οι ανεπαρκείς εσωτερικοί ανθρώπινοι πόροι, περιλαμβανομένης της 
έλλειψης γνώσεων της γλώσσας ή των νομικών συστημάτων των συγκεκριμένων 
κρατών μελών. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι έλεγχοι είχαν ανατεθεί σε τρίτους, 
οι γενικές διευθύνσεις ανέφεραν ότι οι υπάλληλοί τους επαλήθευαν τις εργασίες των 
εξωτερικών αναδόχων. Οι περισσότερες γενικές διευθύνσεις δήλωσαν 
ικανοποιημένες ή πολύ ικανοποιημένες με την πληρότητα, την ακρίβεια και την 
έγκαιρη εκτέλεση των εργασιών του αναδόχου και καμία δεν εξέφρασε δυσαρέσκεια 
σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων που είχε αναθέσει σε τρίτους. Ωστόσο, 
όπως ανέφερε μία γενική διεύθυνση, η ανάθεση σε τρίτους μπορεί να αυξήσει τον 
συνολικό χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση ενός ελέγχου. 

Διεκπεραίωση των καταγγελιών και εντοπισμός υποθέσεων ιδίας 
πρωτοβουλίας 

74 Η Επιτροπή εντοπίζει κυρίως πιθανές παραβάσεις που σχετίζονται με τη μη 
συμμόρφωση προς τις Συνθήκες, κανονισμούς και αποφάσεις, καθώς και υποθέσεις 
μη εφαρμογής οδηγιών, μέσω της διεκπεραίωσης καταγγελιών και της διενέργειας 
ερευνών εξ ιδίας πρωτοβουλίας. Στην έρευνά μας, συνολικά, οι γενικές διευθύνσεις 
έκριναν τις καταγγελίες ως την πλέον σημαντική πηγή πληροφόρησης για τον 
εντοπισμό υποθέσεων εικαζόμενης παράβασης.  

75 Οι γενικές διευθύνσεις δέχονται καταγγελίες μέσω διάφορων διαύλων. Οι 
καταγγελίες υποβάλλονται απευθείας στην αρμόδια γενική διεύθυνση ή στον 
ιστότοπο της Επιτροπής. Η Επιτροπή χειρίζεται επίσης ως καταγγελία αναφορές που 
της προωθούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από το 2017, οι γενικές 
διευθύνσεις οφείλουν να ζητούν από τους καταγγέλλοντες που έρχονται σε επαφή 
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μαζί τους να συμπληρώνουν ένα τυποποιημένο έντυπο καταγγελίας. Σκοπός της 
πρωτοβουλίας αυτής είναι να βελτιωθεί η καταχώριση των καταγγελιών, όπως και 
των καταγγελλόντων, στην κατάλληλη κατηγορία για μελλοντική χρήση. 

76 Η Επιτροπή δέχεται καταγγελίες από πολλούς και διάφορους τύπους 
καταγγελλόντων, στους οποίους περιλαμβάνονται πολίτες, επιχειρήσεις και ομάδες 
συμφερόντων. Επειδή ακριβώς οι γενικές διευθύνσεις δεν υποχρεούνται να 
κατηγοριοποιούν τους καταγγέλλοντες, δεν υπάρχουν επίσημες αναλύσεις ανά τύπο 
καταγγέλλοντα. Οι εκτιμήσεις που παρέθεσαν στην έρευνά μας 13 από τις γενικές 
διευθύνσεις υποδεικνύουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των τομέων 
πολιτικής. Δέκα γενικές διευθύνσεις ανέφεραν ότι δέχθηκαν περισσότερες 
καταγγελίες από μεμονωμένα άτομα παρά από οργανώσεις, ενώ έξι εκτίμησαν ότι 
το 90 % και πλέον των καταγγελιών που λαμβάνουν υποβάλλεται από μεμονωμένα 
άτομα. Οι γενικές διευθύνσεις ανέφεραν μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών από 
οργανώσεις στους τομείς της φορολογίας, της ενέργειας και της δράσης για το κλίμα. 
Βάσει ενός σταθμισμένου μέσου όρου των εκτιμήσεων που παρείχαν οι γενικές 
διευθύνσεις, τα αποτελέσματα που εξαγάγαμε από την έρευνά μας υποδηλώνουν ότι 
οι γενικές διευθύνσεις δέχονται περί τα δύο τρίτα των καταγγελιών τους από 
μεμονωμένα άτομα και το ένα τρίτο από οργανώσεις. 

Πλαίσιο 5 

Καταγγελίες από οργανώσεις 

Η Επιτροπή λαμβάνει καταγγελίες από ένα ή και περισσότερα είδη οργανώσεων, 
ανάλογα με τον τομέα πολιτικής. Τα βασικά είδη των οργανώσεων που εμπλέκονται 
στους διάφορους τομείς πολιτικής είναι:  

o οι οργανώσεις που εκπροσωπούν παραγωγούς, καταναλωτές, επιχειρήσεις ή 
πολίτες (ΓΔ AGRI, ΓΔ CLIMA, ΓΔ EAC, ΓΔ FISMA, ΓΔ GROW, ΓΔ HOME, ΓΔ JUST, 
ΓΔ MARE, ΓΔ MOVE και ΓΔ SANTE), 

o μη κυβερνητικές οργανώσεις / δημόσιοι φορείς (ΓΔ CNECT, ΓΔ EMPL, ΓΔ ENV, 
ΓΔ HOME, ΓΔ JUST, ΓΔ MARE, ΓΔ REGIO, ΓΔ SANTE και ΓΔ HOME), 

o δικηγορικές εταιρείες (ΓΔ ECFIN, ΓΔ ENER, ΓΔ MOVE και ΓΔ TAXUD). 
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77 Οι διαδικασίες διεκπεραίωσης των καταγγελιών καθορίζονται σε ανακοίνωση 
της Επιτροπής18. Οι γενικές διευθύνσεις οφείλουν να καταχωρίζουν τις καταγγελίες 
στο σύστημα CHAPs. Η Επιτροπή υποχρεούται να απαντάει απευθείας στους 
καταγγέλλοντες και να τους ενημερώνει για κάθε δράση που έχει (ή μη) αναλάβει, 
προκειμένου να συμμορφωθεί με τον κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς και να 
εξασφαλίσει διαφάνεια.  

78 Η αρμόδια γενική διεύθυνση αξιολογεί πρώτα κατά πόσον θα διερευνήσει μια 
καταγγελία. Η Επιτροπή έχει καθιερώσει κριτήρια που καθορίζουν πότε οι γενικές 
διευθύνσεις πρέπει να θέτουν μια καταγγελία στο αρχείο. Οι περισσότερες 
καταγγελίες δεν καταλήγουν στην κίνηση έρευνας στο πλαίσιο του «EU Pilot» ή 
διαδικασίας επί παραβάσει (βλέπε γράφημα 9).  

Γράφημα 9 – Οι περισσότερες καταγγελίες δεν καταλήγουν στην κίνηση 
διαδικασίας επί παραβάσει 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής. 

79 Η Επιτροπή δεν δημοσιεύει στοιχεία σχετικά με τους λόγους για τους οποίους 
μια καταγγελία μπορεί να τεθεί στο αρχείο. Στην έρευνά μας, οι περισσότερες 
γενικές διευθύνσεις (13/18) ανέφεραν ότι παρακολουθούσαν τη σχετική αιτιολόγηση. 
Οι πλέον κοινοί λόγοι για τους οποίους οι γενικές διευθύνσεις έθεταν καταγγελίες στο 
αρχείο ήταν: 

                                                      
18 COM(2012) 154 final με τίτλο «Επικαιροποίηση του χειρισμού των σχέσεων με τους καταγγέλλοντες 

όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης», η οποία συμπληρώνεται από το παράρτημα 
της C(2016) 8600 final με τίτλο «Δίκαιο της ΕΕ: Καλύτερη εφαρμογή για καλύτερα αποτελέσματα». 
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o στο πλαίσιο του ζητήματος που έθιγε ο καταγγέλλων, δεν είχε λάβει χώρα 
παραβίαση του δικαίου της ΕΕ ή το ζήτημα δεν ενέπιπτε στη σφαίρα 
δικαιοδοσίας της ΕΕ· 

o ανεπαρκείς ενδείξεις στην καταγγελία ότι πρόκειται για μια γενικευμένη 
πρακτική (ήτοι πρακτική που δεν αφορά αποκλειστικά την περίπτωση της 
συγκεκριμένης καταγγελίας)· 

o το πρόβλημα του καταγγέλλοντος θα μπορούσε να επιλυθεί ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων ή μέσω εναλλακτικού μηχανισμού επίλυσης διαφορών (π.χ. 
του SOLVIT)· 

o ο καταγγέλλων δεν παρέσχε επαρκείς πληροφορίες ακόμη και αφότου κλήθηκε 
να συμπληρώσει την καταγγελία του· 

o η καταγγελία αφορά μεταφορά οδηγίας στο εθνικό δίκαιο κράτους μέλους 
γενικά, η οποία υπόκειται σε έλεγχο μεταφοράς ή συμφωνίας· 

o ενώπιον του ΔΕΕ εκκρεμεί διαδικασία με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής 
αποφάσεως δυνάμει του άρθρου267 ΣΛΕΕ για το ίδιο θέμα· 

o βρίσκεται υπό κατάρτιση νομοθετική πρόταση της ΕΕ ή εθνικό σχέδιο νόμου που 
διαλαμβάνει το πρόβλημα που θίγεται στην καταγγελία· 

o εκκρεμεί ένδικη διαδικασία στα εθνικά δικαστήρια για το συγκεκριμένο ζήτημα. 

80 Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα, οι γενικές διευθύνσεις επεσήμαναν με 
διάφορους τρόπους ότι η διαδικασία διεκπεραίωσης των καταγγελιών: 

o συνιστούσε άμεση πηγή πληροφόρησης σχετικά με την ενσωμάτωση και την 
εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ από τα κράτη μέλη· 

o συνιστούσε ένα μέσο άμεσης υποστήριξης των πολιτών της ΕΕ από την Επιτροπή 
με διαφανή και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο, που μπορεί επίσης να βοηθήσει 
τους πολίτες να εμπεδώσουν καλύτερα τη διακυβέρνηση και τις αρμοδιότητες 
της ΕΕ· 

o εστίαζε αποκλειστικά στον χειρισμό καταγγελιών με συναφές προς την 
αρμοδιότητά τους αντικείμενο. 

81 Όσον αφορά τους περιορισμούς, οι γενικές διευθύνσεις περιέγραψαν με 
διάφορους τρόπους σειρά παραγόντων που δυσχέραιναν την διεκπεραίωση 
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καταγγελιών κατά τρόπο αποδοτικό και αποτελεσματικό, ανταποκρινόμενο στις 
ανάγκες των καταγγελλόντων: 

o πολλοί καταγγέλλοντες δεν έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες όσον αφορά τις 
εξουσίες που έχει η Επιτροπή ή την ικανότητα της να επιλύει συγκεκριμένες 
υποθέσεις, ή δεν τεκμηριώνουν επαρκώς την υπόθεσή τους· 

o η συγκεκριμένη πρακτική είναι περίπλοκη και χρονοβόρα, απαιτεί αρκετές 
δεξιότητες και αξιοσημείωτη κρίση, αλλά καταλήγει στην κίνηση σχετικά λίγων 
διαδικασιών επί παραβάσει· 

o ο τρόπος οργάνωσης της Επιτροπής ενδεχομένως να μην επιτρέπει τον 
απρόσκοπτο χειρισμό πολλών καταγγελιών με το ίδιο θέμα ή μεμονωμένων 
καταγγελιών που αφορούν περισσότερες από μία υπηρεσίες της Επιτροπής. 

82 Το πλήθος των καταγγελιών που οι γενικές διευθύνσεις ανέφεραν ότι 
διεκπεραίωσαν την περίοδο 2014-2016 διέφερε σημαντικά μεταξύ τους. 
Παραδείγματος χάριν, η ΓΔ TAXUD ανέφερε ότι διεκπεραίωνε περίπου 
950 καταγγελίες ετησίως, ενώ η ΓΔ CLIMA και η ΓΔ ECFIN διεκπεραίωσαν λιγότερες 
από δέκα υποθέσεις ετησίως σε σύγκριση με τον συνολικό μέσο όρο των περίπου 
200 υποθέσεων. 

83 Όσον αφορά τις υποθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας, για τους τομείς εκείνους στους 
οποίους υπάρχουν, οι γενικές διευθύνσεις θεωρούσαν ότι οι εξουσίες επιθεώρησης, 
διενέργειας έρευνας ή ελέγχου ήταν η κυριότερη πηγή εντοπισμού υποθέσεων 
πιθανής παράβασης. Περί το ένα τρίτο των γενικών διευθύνσεων θεωρούσε 
σημαντικές πηγές πληροφόρησης τους ελέγχους καταλληλότητας και τις 
αξιολογήσεις, όπως και τα δελτία Τύπου και άλλα δημοσιεύματα στα ΜΜΕ. Οι γενικές 
διευθύνσεις τόνισαν την ιδιαίτερη σημασία που είχαν στον οικείο τομέα πολιτικής 
τους και άλλες πηγές πληροφοριών, όπως οι εθνικές εκθέσεις επιθεώρησης, οι 
εκθέσεις της εποπτικής αρχής της ΕΕ (ΓΔ FISMA) και οι αρχές ελέγχου (ΓΔ REGIO). Οι 
γενικές διευθύνσεις με αρμοδιότητα σε τομείς πολιτικής στους οποίους εφαρμόζεται 
ο μηχανισμός SOLVIT δεν συμπεριέλαβαν τις υποθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας στις 
σημαντικότερες πηγές πληροφόρησης για τον εντοπισμό υποθέσεων πιθανής 
παράβασης. 

84 Το πλήθος των υποθέσεων ιδίας πρωτοβουλίας που δήλωσαν ότι είχαν 
χειριστεί οι γενικές διευθύνσεις την περίοδο 2014-2016 διέφερε επίσης αισθητά. 
Παραδείγματος χάριν, την περίοδο αυτή, η ΓΔ ENER ανέφερε ότι χειριζόταν πάνω από 
200 υποθέσεις ετησίως, ενώ η ΓΔ REGIO, η ΓΔ EAC και η ΓΔ ECFIN ούτε μία. Σύμφωνα 
με στοιχεία που ανέφεραν οι γενικές διευθύνσεις, μεγάλες ήταν επίσης οι αποκλίσεις 
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στις αναλογίες των καταγγελιών που χειρίστηκαν προς τις υποθέσεις ιδίας 
πρωτοβουλίας. Οι περισσότερες γενικές διευθύνσεις διεκπεραιώνουν πολύ 
περισσότερες καταγγελίες από ό,τι υποθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας, εκτός από τη 
ΓΔ ENER, τη ΓΔ SANTE και τη ΓΔ MARE. Οι εν λόγω γενικές διευθύνσεις δέχονται 
σχετικά λίγες καταγγελίες, αλλά διαθέτουν εξουσίες διεξαγωγής ερευνών, οι οποίες 
μπορεί να οδηγήσουν στη στοιχειοθέτηση υπόθεσης ιδίας πρωτοβουλίας. Συνολικά, 
διερευνώνται περισσότερες υποθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας παρά καταγγελίες (βλέπε 
γράφημα 10). 

Γράφημα 10 – Περισσότερες οι υποθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας που 
καταλήγουν σε διεξαγωγή ερευνών παρά οι καταγγελίες 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής. 

Διερεύνηση υποθέσεων μέσω του «EU Pilot» 

85 Σε περίπτωση εικαζόμενης παράβασης, οι γενικές διευθύνσεις μπορεί να 
διερευνήσουν την υπόθεση από κοινού με τα οικεία κράτη μέλη, μέσω του 
μηχανισμού «EU Pilot»19. Πρόκειται για ηλεκτρονικό εργαλείο που χρησιμεύει για τη 
συγκέντρωση, με εμπιστευτικό τρόπο, πληροφοριών σχετικά με εικαζόμενες 
παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ από κράτη μέλη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης, δίχως να χρειαστεί η 
προσφυγή στην επίσημη διαδικασία επί παραβάσει. 

                                                      
19 Η πλατφόρμα ξεκίνησε να λειτουργεί ως πιλοτικό έργο που πρότεινε η Επιτροπή και στο οποίο 

συμμετείχαν εθελοντικά 15 κράτη μέλη το 2008· τα υπόλοιπα κράτη μέλη άρχισαν να συμμετέχουν 
μεταξύ 2010 και 2013. 
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86 Το «EU Pilot» προσφέρει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη ένα μέσο για τη 
διεξαγωγή διαρθρωμένου διαλόγου εντός καθορισμένων προθεσμιών. Οι γενικές 
διευθύνσεις ανοίγουν «φάκελο» στο «EU Pilot» χωριστά για κάθε περίπτωση πιθανής 
παράβασης. Η γενική διεύθυνση αποστέλλει ερωτηματολόγιο στο οικείο κράτος 
μέλος, το οποίο πρέπει να απαντήσει εντός δέκα εβδομάδων. Στη συνέχεια, η γενική 
διεύθυνση έχει στη διάθεσή της δέκα εβδομάδες για να αξιολογήσει την απάντηση. 
Κατόπιν της αξιολόγησης, η γενική διεύθυνση είτε περατώνει την υπόθεση, είτε ζητεί 
περισσότερες λεπτομέρειες, είτε προτείνει στην Επιτροπή να κινήσει επίσημη 
διαδικασία επί παραβάσει.  

87 Στην έρευνα μας, σχεδόν όλα τα κράτη μέλη έκριναν ότι η Επιτροπή παρείχε στο 
«EU Pilot» επαρκείς πληροφορίες για εικαζόμενες παραβάσεις. Τα κράτη μέλη 
υπογράμμισαν τα βασικά πλεονεκτήματα του μηχανισμού, τα οποία είναι τα εξής: 

o αποφυγή κίνησης διαδικασίας επί παραβάσει και προώθηση της έγκαιρης 
διόρθωσης των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, 

o συμβολή στην εμπέδωση μιας κοινής αντίληψης για το δίκαιο της ΕΕ και τα 
μέτρα μεταφοράς των κρατών μελών, 

o προώθηση μιας νοοτροπίας συνεργασίας μεταξύ των γενικών διευθύνσεων της 
Επιτροπής και των εθνικών αρχών, 

o ο φιλικός προς τον χρήστη τρόπος διάρθρωσης της επικοινωνίας εντός 
καθορισμένων προθεσμιών, 

o διευκόλυνση του συντονισμού και της ενημέρωσης εντός των κρατών μελών για 
ζητήματα συμμόρφωσης, και  

o ενίσχυση του ρόλου των πολιτών, στον βαθμό που αποτελεί ένα μέσο για τη 
διερεύνηση περιπτώσεων εικαζόμενης παραβίασης των δικαιωμάτων τους από 
κράτος μέλος. 

88 Όσον αφορά τους περιορισμούς, λίγα κράτη μέλη (5/27) επισήμαναν ότι ενίοτε 
οι αργοπορημένες απαντήσεις των γενικών διευθύνσεων υπονομεύουν την 
αποτελεσματική επίλυση ορισμένων υποθέσεων στο πλαίσιο του «EU Pilot». Λίγα 
κράτη μέλη επισήμαναν επίσης ότι, από το 2017, η Επιτροπή έπαυσε να χρησιμοποιεί 
συστηματικά το «EU Pilot» για τη διερεύνηση ορισμένων τύπων υποθέσεων πριν από 
την κίνηση της διαδικασίας επί παραβάσει, στο πλαίσιο της νέας πολιτικής επιβολής 
που εφαρμόζει. Τα συγκεκριμένα κράτη μέλη προειδοποίησαν ότι η προσπάθεια 
έγκαιρης επίλυσης των υποθέσεων αυτών μπορεί εν τέλει να διαρκέσει περισσότερο. 
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Ορισμένα επισήμαναν επίσης ότι η χρήση της πλατφόρμας «EU Pilot» τα βοήθησε στη 
συντονισμένη επίβλεψη και διεκπεραίωση των υποθέσεων. 

89 Η δρομολόγηση του «EU Pilot» το 2008 συνεπέφερε, για σειρά ετών, μείωση του 
αριθμού των νέων διαδικασιών επί παραβάσει, καθώς οι νέες υποθέσεις 
διερευνούνταν σε πρώτη φάση μέσω της πλατφόρμας. Κατ’ επέκταση, μειώθηκαν και 
οι εκκρεμείς υποθέσεις επί παραβάσει για αρκετά χρόνια. Το 2016 ο αριθμός των 
νέων υποθέσεων επί παραβάσει υπερέβη τον αριθμό των νέων υποθέσεων στο «EU 
Pilot» (βλέπε γράφημα 11). 

Γράφημα 11 – Διαδικασίες μέσω «EU Pilot» και υποθέσεις επί 
παραβάσει 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής. 

Επιβολή του δικαίου της ΕΕ μέσω της διαδικασίας επί παραβάσει  

90 Η κίνηση της επίσημης διαδικασίας επί παραβάσει επαφίεται στην εκτίμηση της 
Επιτροπής. Μόλις η γενική διεύθυνση συγκεντρώσει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία 
σχετικά με εικαζόμενη παράβαση, καταρτίζει απόφαση βάσει της οποίας η Επιτροπή 
δρομολογεί τη διαδικασία. Τα άρθρα 258 και 260 ΣΛΕΕ ορίζουν τα στάδια της 
διαδικασίας (βλέπε πλαίσιο 2), τα οποία ισχύουν για όλα τα είδη υποθέσεων. Σε κάθε 
στάδιο της διαδικασίας προσφέρεται η ευκαιρία στο κράτος μέλος να συμμορφωθεί 
και στην Επιτροπή να περατώσει την υπόθεση.  

91 Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει επίσημα κάθε στάδιο της επίσημης διαδικασίας 
επί παραβάσει. Κατόπιν διαβούλευσης με τη νομική υπηρεσία της Επιτροπής, η γενική 
διεύθυνση καταρτίζει πρόταση απόφασης της Επιτροπής για τη συγκεκριμένη 
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υπόθεση. Η μονάδα της γενικής γραμματείας που είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ συμπεριλαμβάνει τη δέσμη των 
προτάσεων στην ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της Επιτροπής. Η Επιτροπή 
λαμβάνει τις αποφάσεις της επί υποθέσεων επί παραβάσει συνερχόμενη περίπου 
δέκα φορές ετησίως (ήτοι άπαξ κάθε μήνα, πλην της θερινής περιόδου). Ο αριθμός 
των αποφάσεων ανά συνεδρίαση ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τον αριθμό των 
εκκρεμών υποθέσεων.  

92 Κατά τη διάρκεια της προδικαστικής φάσης της επίσημης διαδικασίας επί 
παραβάσει (1ο και 2ο στάδιο), η Επιτροπή προσπαθεί να συνεργαστεί με τα κράτη 
μέλη, ώστε να επιλύσει το ζήτημα και να αποφύγει τυχόν περιττή παραπομπή στο 
ΔΕΕ. Στην έρευνά μας, οι περισσότερες γενικές διευθύνσεις (15/18) ανέφεραν ότι 
επικοινωνούσαν με κράτη μέλη κατά τη διάρκεια της προδικαστικής φάσης μέσω 
επιστολών «πολιτικού» ή διοικητικού περιεχομένου, καθώς επίσης ότι συζήτησαν 
εκκρεμή ζητήματα με τους εκπροσώπους των κρατών μελών σε «συνεδριάσεις-
πακέτα» ή άλλα φόρα. Λίγα ήταν τα κράτη μέλη που επισήμαναν δυσκολίες στον 
συντονισμό των απαντήσεων στις επιστολές διοικητικού περιεχομένου. Στην πράξη, η 
Επιτροπή περατώνει τις περισσότερες υποθέσεις στην προδικαστική φάση προτού 
παραπέμψει την υπόθεση στη ΔΕΕ (3o στάδιο).  

93 Όσον αφορά τις προκλήσεις, περίπου όλες οι γενικές διευθύνσεις (17/18) 
ανέφεραν ότι θεωρούσαν δύσκολο το εγχείρημα της έγκαιρης διεκπεραίωσης 
υποθέσεων επί παραβάσει, ενώ οι περισσότερες (15/17) αναγνώριζαν ως κύριο 
επιβαρυντικό παράγοντα το απαιτούμενο επίπεδο δεξιοτήτων και εμπειρογνωσίας. 
Παρότι σχεδόν όλα τα κράτη μέλη ανέφεραν ότι οι προθεσμίες για την απάντηση στις 
επίσημες προειδοποιητικές επιστολές και τις αιτιολογημένες γνώμες (1ο και 
2ο στάδιο) ήταν συνήθως ικανοποιητικές στην περίπτωση μιας απλής υπόθεσης 
(23/24), τα περισσότερα ανέφεραν ότι σπανίως επαρκούσαν όταν η υπόθεση ήταν 
άκρως περίπλοκη (20/24). Τα περισσότερα κράτη μέλη ανέφεραν ότι θεωρούσαν το 
περιεχόμενο των επιστολών και των γνωμών της Επιτροπής επαρκές για τη σύνταξη 
της απάντησής τους (12/23). Πολλά άλλα το θεώρησαν μόνον εν μέρει επαρκές 
(11/23). Λίγα επισήμαναν ότι τα έγγραφα της Επιτροπής έπασχαν ενίοτε από 
ασάφειες και ότι η ποιότητά τους ποίκιλλε ανάλογα με τη γενική διεύθυνση ή την 
υπόθεση. 

94 Μόλις η υπόθεση παραπεμφθεί στο ΔΕΕ, ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι την 
έκδοση της σχετικής απόφασης εξαρτάται από τον χειρισμό των διαδικασιών από το 
ΔΕΕ (4ο στάδιο). Η διάρκεια εκδίκασης μιας υπόθεσης από το ΔΕΕ εξαρτάται από 
σειρά παραμέτρων, και ιδίως την πολυπλοκότητά της. Εάν η Επιτροπή παραπέμψει εκ 
νέου την υπόθεση στο ΔΕΕ δυνάμει του άρθρου 260, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ 
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(5ο στάδιο), ο χρόνος που χρειάζεται για την επίλυση της υπόθεσης μπορεί να 
αυξηθεί αισθητά. Ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρις ότου αποφανθεί το ΔΕΕ για το αν 
θα επιβάλει χρηματική ποινή, εξαρτάται από τον χρόνο που παραχωρήθηκε στο 
κράτος μέλος, προκειμένου αυτό να συμμορφωθεί με την προηγούμενη απόφαση, 
τον χρόνο που χρειάστηκε η Επιτροπή για να ειδοποιήσει εκ νέου το κράτος μέλος 
σχετικά με τη συνεχιζόμενη μη συμμόρφωση και τον χρόνο που χρειάζεται το ΔΕΕ για 
να εκδώσει απόφαση. 

95 Σε πολλές περιπτώσεις, η Επιτροπή επιλέγει τον διακανονισμό ή την απόσυρση 
μιας υπόθεσης πριν την έκδοση απόφασης από το ΔΕΕ (4ο και 5ο στάδιο), με 
αποτέλεσμα ένα μικρό ποσοστό των διαδικασιών επί παραβάσει να καταλήγει στην 
επιβολή χρηματικής ποινής στο κράτος μέλος, δυνάμει του άρθρου 260, 
παράγραφος 2, ΣΛΕΕ (5ο στάδιο). Στις περιπτώσεις αυτές, η διαδικασία επί 
παραβάσει μπορεί να διαρκέσει αρκετά χρόνια. Τα πρόστιμα επιβάλλονται σε 
ημερήσια βάση, μέχρι ότου το κράτος μέλος να κοινοποιήσει ότι συμμορφώθηκε με 
την απόφαση (περιοδικές χρηματικές ποινές). Όταν ένα κράτος μέλος συμμορφωθεί 
πριν από την έκδοση της οριστικής απόφασης, το ΔΕΕ μπορεί να επιβάλει ένα 
«κατ’ αποκοπή» ποσό που να αντικατοπτρίζει την προτέρα περίοδο μη 
συμμόρφωσης. Η ΓΔ BUDG διαχειρίζεται τον υπολογισμό και την είσπραξη των 
χρηματικών ποινών. 

96 Η επικεφαλής γενική διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση κάθε 
επακόλουθου σχετικού ζητήματος μη συμμόρφωσης ή για επόμενες υποθέσεις 
πλημμελούς εφαρμογής από το κράτος μέλος, μέσω καταγγελιών ή ερευνών ιδία 
πρωτοβουλία. 

97 Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα, οι περισσότερες γενικές διευθύνσεις (13/18) 
υπογράμμισαν τον ρόλο των διαδικασιών επί παραβάσει ως προς την πίεση που 
ασκούν στα κράτη μέλη, προκειμένου αυτά να συμμορφωθούν με το δίκαιο της ΕΕ, 
την αποτροπή της μη συμμόρφωσης και την ανάδειξη των δυσκολιών που απαντούν 
κατά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Διάφορες γενικές διευθύνσεις τόνισαν επίσης 
ως πλεονεκτήματα τον υψηλού επιπέδου, διαρθρωμένο και διαφανή χαρακτήρα της 
διαδικασίας, τη διακριτική ευχέρεια στη χρήση της διαδικασίας, και την προβολή των 
αποτελεσμάτων. Επιπλέον, αρκετές θεωρούσαν ότι η χρήση της διαδικασίας επί 
παραβάσει ήταν ένας καλός τρόπος, προκειμένου η Επιτροπή να καταστήσει σαφές 
δείξει σε κράτη μέλη και πολίτες ότι παίρνει στα σοβαρά τη μη συμμόρφωση με το 
δίκαιο της ΕΕ. Στην έρευνά μας, σχεδόν όλα τα κράτη μέλη ανέφεραν ότι οι 
χρηματικές ποινές που επιβάλλονται από το ΔΕΕ σε υποθέσεις επί παραβάσει έχουν 
ισχυρό αποτρεπτικό αποτέλεσμα (25/26). Την περίοδο 2014-2016, το σύνολο των 
χρηματικών ποινών που επιβλήθηκαν σε κράτη μέλη για μη συμμόρφωση με 
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απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανερχόταν σε 339 εκατομμύρια 
ευρώ20. 

98 Όσον αφορά τους περιορισμούς που συνδέονται με τη διαδικασία επί 
παραβάσει, πολλές γενικές διευθύνσεις (8/18) εστίασαν στη διάρκεια της 
διαδικασίας. Οι γενικές διευθύνσεις επισήμαναν επίσης με ποικίλους τρόπους: 

o τον ιδιαίτερα επιβαρυντικό χαρακτήρα της διαδικασίας (απαιτείται «υψηλός 
βαθμός απόδειξης» για κάθε υπόθεση), 

o την ανάγκη σημαντικών γνώσεων και δεξιοτήτων, 

o τη μακρά και περίπλοκη διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός της Επιτροπής, 

o την αναγκαία ικανότητα κριτικής σκέψης κατά την απόφαση του αν μια υπόθεση 
θα διερευνηθεί περαιτέρω ή θα περατωθεί, 

o την αντιπαράθεσης που επιβάλλουν οι υποθέσεις επί παραβάσει, 

o τις δυσκολίες κατά τον χειρισμό πολιτικά ευαίσθητων υποθέσεων, καθώς και 
υποθέσεων μερικής συμμόρφωσης,  

o την πρόκληση που ενέχει η διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των κρατών 
μελών, και 

o το γεγονός ότι η κίνηση διαδικασιών επί παραβάσει αποβαίνει σε ορισμένες 
περιπτώσεις αντιπαραγωγική.  

99 Ως προς τη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής όσον αφορά την κίνηση επίσημης 
διαδικασίας επί παραβάσει, πολλά κράτη μέλη (9/22) θεωρούσαν ότι αυτή 
διευκολύνει την αποτελεσματική επιβολή του δικαίου της ΕΕ στα κράτη μέλη. Πολλά 
ακόμη (10/22) θεωρούσαν ότι διευκόλυνε εν μέρει την αποτελεσματική επιβολή. Λίγα 
(3/22) ήταν της άποψης ότι δεν διευκόλυνε την αποτελεσματική επιβολή. Η κύρια 
ανησυχία που εξέφρασαν πολλά κράτη μέλη (10/22) αφορούσε το γεγονός ότι, σε 
ορισμένα είδη υποθέσεων, η Επιτροπή δεν χρησιμοποιεί πλέον συστηματικά τον 
μηχανισμό «EU Pilot» για την ανταλλαγή πληροφοριών, προτού κινήσει διαδικασία 
επί παραβάσει. Στο γράφημα 12 απεικονίζεται ο χρόνος (σε εβδομάδες) που 
χρειάστηκε κατά μέσο όρο την περίοδο 2014-2016 για τη διεκπεραίωση καταγγελιών, 

                                                      
20 Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αποτελέσματα για τα οικονομικά έτη 2014, 2015 

και 2016 δυνάμει του άρθρου 711, με τίτλο «Χρηματικές ποινές και κατ' αποκοπή ποσά που 
επιβάλλονται στα κράτη μέλη σε περίπτωση μη εκτέλεσης απόφασης του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω παράβασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συνθήκη».  
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τη διεξαγωγή ερευνών μέσω του «EU Pilot» και τη διαχείριση υποθέσεων επί 
παραβάσει πριν περατωθούν. Εξ αυτού συνάγεται ότι, σε υποθέσεις επί παραβάσει 
που κινήθηκαν κατόπιν καταγγελίας, ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι την επίλυσή τους 
είναι περί τις 140 εβδομάδες, εκ των οποίων, το μισό διάστημα αφιερώνεται στη 
διερεύνηση της καταγγελίας μέσω του «EU Pilot» πριν από την κίνηση της επίσημης 
διαδικασίας επί παραβάσει. 

Γράφημα 12 – Χρόνος που απαιτήθηκε για την επίλυση υποθέσεων επί 
παραβάσει 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Επιτροπής. 

Χρήση εργαλείων για την προώθηση της συμμόρφωσης  

100 Πέραν των μέτρων παρακολούθησης και επιβολής, η Επιτροπή χρησιμοποιεί 
πληθώρα «εργαλείων» σε διάφορες φάσεις του κύκλου πολιτικής, προκειμένου να 
βοηθήσει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ ορθά και εμπρόθεσμα 
(«εργαλεία προώθησης της συμμόρφωσης»). Κατά την προετοιμασία των προτάσεων, 
η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια γενική διεύθυνση να καταρτίσει ένα 
σχέδιο μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, στο οποίο ορίζονται οι κύριες προκλήσεις που 
πρόκειται να αντιμετωπίσουν τα κράτη μέλη, όπως και τα μέτρα που αναμένεται αυτά 
να λάβουν. Μπορεί επίσης να παρέχουν στα κράτη μέλη κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με τον τρόπο ερμηνείας, μεταφοράς και εφαρμογής της εκάστοτε νομικής 
πράξης της ΕΕ. Σε μια οδηγία μπορεί επίσης να προβλέπεται η υποχρέωση των 
κρατών μελών να υποβάλουν επεξηγηματικά έγγραφα στα οποία θα αναπτύσσουν 
τον τρόπο με τον οποίο μετέφεραν τις διατάξεις της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. 

101 Κατά τις φάσεις της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και της εφαρμογής, η 
Επιτροπή χρησιμοποιεί σειρά εργαλείων με κεντρικό στοιχείο τις συνεδριάσεις. Σε 

26 31 29

72 59 74

52
48 34

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2014 2015 2016

Αρ
ιθ

μό
ς 

εβ
δο

μά
δω

ν

Μέσος χρόνος μέχρι την περάτωση της διαδικασίας επί παραβάσει

Μέσος χρόνος από τη δημιουργία φακέλου στο «EU Pi lot» μέχρι την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει

Μέσος χρόνος από την καταγγελία μέχρι την κίνηση έρευνας



52 

 

αυτά συγκαταλέγονται οι επιτροπές εκπροσώπων των κρατών μελών που 
συγκροτούνται βάσει διάταξης της οδηγίας, τα δίκτυα εκπροσώπων των κρατών 
μελών που ήταν υπεύθυνοι για τη μεταφορά της οικείας πράξης στο εθνικό δίκαιο 
υπό τον συντονισμό της Επιτροπής, οι ομάδες εμπειρογνωμόνων που σχηματίζονται 
από την Επιτροπή για παροχή συμβουλών ή τα εργαστήρια που μπορεί να 
διοργανώνει η Επιτροπή με συγκεκριμένα κράτη μέλη. Σε ορισμένους τομείς 
πολιτικής, οι γενικές διευθύνσεις διοργανώνουν επίσης «συνεδριάσεις-πακέτα» με 
συγκεκριμένα κράτη μέλη για να συζητήσουν συναφή με τη μεταφορά στο εθνικό 
δίκαιο ζητήματα και υποθέσεις επί παραβάσει. Πέραν των εν λόγω εργαλείων που 
έχουν ως κεντρικό στοιχείο τους τις συνεδριάσεις, η Επιτροπή ενδέχεται να 
χρησιμοποιεί πίνακες αποτελεσμάτων ή βαρόμετρα, με τα οποία προβάλλει τις 
επιδόσεις των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τη μεταφορά του δικαίου της ΕΕ στο 
εθνικό δίκαιο. 

102 Την ευθύνη χρησιμοποίησης των εργαλείων αυτών με σκοπό να παρέχουν 
υποστήριξη στα κράτη μέλη σε σχέση με τις νομικές πράξεις που εμπίπτουν στον 
οικείο τομέα πολιτικής τους έχουν οι διάφορες γενικές διευθύνσεις. Η Επιτροπή δεν 
τηρεί σε κάποιο κεντρικό αρχείο στοιχεία για τη χρήση των εργαλείων αυτών από τις 
γενικές διευθύνσεις. Στις έρευνές μας21 ζητήσαμε από τις γενικές διευθύνσεις και τα 
κράτη μέλη να μας απαντήσουν σχετικά με τη χρήση και την αποτελεσματικότητα 
κάθε εργαλείου, όπως και σχετικά με τα κυριότερα πλεονεκτήματα και τους 
κυριότερους περιορισμούς τους. Ζητήσαμε επίσης από τα κράτη μέλη να μας 
σχολιάσουν τον διοικητικό φόρτο που επωμίστηκαν εξαιτίας ορισμένων εργαλείων 
και ποιο από αυτά θα προτιμούσαν να χρησιμοποιούν συχνότερα ή σπανιότερα. Τα 
αποτελέσματα της ανάλυσής μας για κάθε εργαλείο παρουσιάζονται στο 
παράρτημα III. Στο γράφημα 13 παρουσιάζεται συνολικά η βαθμολογία που έδωσαν 
στα βασικά εργαλεία οι γενικές διευθύνσεις και τα κράτη μέλη. 

                                                      
21 Για την κατάρτιση των ερωτήσεών μας, αντλήσαμε ιδέες από ερωτήματα που είχαν τεθεί σε 

διαρθρωμένες συνεντεύξεις με υπαλλήλους της Επιτροπής και των κρατών μελών το 2013 από το 
Θεματικό Τμήμα Γ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Δικαιώματα των Πολιτών και Συνταγματικές 
Υποθέσεις για την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
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Γράφημα 13 – Αποτελεσματικότητα των εργαλείων προώθησης της 
συμμόρφωσης 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της έρευνας στην οποία συμμετείχαν γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής και κράτη 
μέλη 

103 Γενικά, οι γενικές διευθύνσεις και τα κράτη μέλη βαθμολόγησαν τα εργαλεία 
προώθησης ως αποτελεσματικά (ήτοι τουλάχιστον «μετρίως» αποτελεσματικά, με 
βαθμολογία «3»). Συνολικά, οι γενικές διευθύνσεις βαθμολόγησαν την 
αποτελεσματικότητα των εργαλείων προώθησης ελαφρώς καλύτερα από ό,τι τα 
κράτη μέλη. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι γενικές διευθύνσεις 
βαθμολόγησαν τα επεξηγηματικά έγγραφα με πίνακες αντιστοιχίας και τις 
«συνεδριάσεις-πακέτα» με αισθητά καλύτερη βαθμολογία από ό,τι τα κράτη μέλη.  

104 Τα σχέδια μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο συνιστούν το εργαλείο που 
χρησιμοποιείται σπανιότερα από όλα. Οι γενικές διευθύνσεις και τα κράτη μέλη 
έκριναν μάλιστα ότι είναι το λιγότερο αποτελεσματικό όλων. Παρότι αναγνωρίστηκε η 
αξία τους από την άποψη της ανάδειξης βασικών δυσκολιών στη διαδικασία 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, η χρησιμότητά τους κρίθηκε περιορισμένη καθώς 
καταρτίζονταν πολύ νωρίς στο πλαίσιο της διαδικασίας και δεν κάλυπταν τις 
ιδιαιτερότητες κάθε επιμέρους κράτους μέλους. 

105 Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι ένα από τα πλέον ευρέως 
χρησιμοποιούμενα εργαλεία. Τόσο οι γενικές διευθύνσεις όσο και τα κράτη μέλη 
έκριναν ότι ήταν άκρως αποτελεσματικές, ιδίως στις περιπτώσεις περίπλοκης 
νομοθεσίας. Οι κατευθυντήριες γραμμές θεωρήθηκε ότι διαδραμάτιζαν σημαντικό 
ρόλο στην εξασφάλιση μιας κοινής κατανόησης των οδηγιών της ΕΕ ακόμη και αν δεν 
παρέχουν ορισμένη ερμηνεία του δικαίου της ΕΕ. Τα περισσότερα κράτη μέλη 
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θεωρούσαν ότι οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να χρησιμοποιούνται 
περισσότερο. 

106 Οι γενικές διευθύνσεις έκριναν τα επεξηγηματικά έγγραφα με πίνακες 
αντιστοιχίας ως άκρως αποτελεσματικά, από την άποψη της διευκόλυνσης του 
ελέγχου μεταφοράς και συμφωνίας στον οποίο υποβάλλονται τα εθνικά μέτρα 
μεταφοράς. Πολλά κράτη μέλη ανέφεραν ότι κατάρτιζαν τέτοια έγγραφα για ιδία 
χρήση στο πλαίσιο των διαδικασιών που εφάρμοζαν, προκειμένου να εξασφαλίσουν 
την ορθή μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ, και βαθμολόγησαν με υψηλό βαθμό την 
αποτελεσματικότητά τους. Ωστόσο, τα κράτη μέλη που δεν κατάρτιζαν επεξηγηματικά 
έγγραφα με πίνακες αντιστοιχίας ανέφεραν ότι θεωρούσαν ασύμφορη την 
επιβάρυνση που συνεπαγόταν η κατάρτισή τους. Οι γενικές διευθύνσεις και τα κράτη 
μέλη παραδέχθηκαν με διάφορους τρόπους ότι τα επεξηγηματικά έγγραφα 
συμβάλλουν επίσης στην ασφάλεια δικαίου και στη διαφάνεια ως προς τον τρόπο με 
τον οποίο εφαρμόζεται στην πράξη το δίκαιο της ΕΕ. 

107 Τα περισσότερα κράτη μέλη παρότρυναν την Επιτροπή να χρησιμοποιεί 
περισσότερο τα εργαλεία που έχουν ως κεντρικό τους στοιχείο τις συνεδριάσεις, και 
αυτό παρά τον σημαντικό διοικητικό φόρτο που συνεπάγεται η συμμετοχή σε αυτά τα 
φόρα. Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη επισήμαναν ότι οι προσεγγίσεις διέφεραν 
μεταξύ γενικών διευθύνσεων και ότι υπήρχε περιθώριο η Επιτροπή να αναπτύξει μια 
περισσότερο στοχευμένη και συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τη χρήση τους. 
Παρότι τα κράτη μέλη αναγνώριζαν τον ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν 
οι πίνακες αποτελεσμάτων από την άποψη της παρότρυνσης των κρατών μελών να 
βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, τα περισσότερα δεν τάσσονταν υπέρ της αυξημένης 
χρήσης τους. 

Διασφάλιση της διαφάνειας σχετικά με τη συμμόρφωση και την 
επίβλεψη  

108 Η Επιτροπή έχει να αντιμετωπίσει τις υψηλές προσδοκίες των πολιτών και των 
ενδιαφερόμενων μερών για διαφάνεια όσον αφορά τον χειρισμό όλων των ειδών 
υποθέσεων επί παραβάσει, τη συμμόρφωση των κρατών μελών με το δίκαιο της ΕΕ 
και τις οικείες δραστηριότητες επίβλεψης της Επιτροπής: 

o οι μεμονωμένοι καταγγέλλοντες απαιτούν να ενημερώνονται σχετικά με τις 
ενέργειες που θα αναληφθούν προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματά τους, 
καθώς και να ενημερώνονται για την πρόοδο των ενεργειών αυτών· 
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o τα κράτη μέλη απαιτούν δίκαιη και συνεπή μεταχείριση κατά την 
παρακολούθηση και την επιβολή· 

o οι νομοθέτες της ΕΕ απαιτούν να ενημερώνονται σχετικά με την ενσωμάτωση και 
την εφαρμογή από τα κράτη μέλη της νομοθεσίας της ΕΕ που έχουν θεσπίσει· και 
γενικότερα 

o άλλα θεσμικά ενδιαφερόμενα μέρη της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ), η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και ο Ευρωπαίος 
Διαμεσολαβητής, αλλά και το ευρύ κοινό, έχουν την προσδοκία να 
ενημερώνονται τόσο σχετικά με τη συμμόρφωση των κρατών μελών προς το 
δίκαιο της ΕΕ όσο και σχετικά με τις επιδόσεις της Επιτροπής κατά την επίβλεψη 
που ασκεί.  

109 Η Επιτροπή χρησιμοποιεί μια σειρά εργαλείων για να επικοινωνεί και να 
υποβάλλει αναφορές στα διαφορετικά αυτά μέρη σχετικά με συγκεκριμένες 
υποθέσεις, ζητήματα συμμόρφωσης των κρατών μελών και τις δραστηριότητες 
επίβλεψης της ίδιας, μεριμνώντας παράλληλα για την τήρηση της εμπιστευτικότητας, 
όπου αυτή επιβάλλεται. 

110 Όσον αφορά συγκεκριμένες υποθέσεις, βασικός τρόπος επικοινωνίας με 
μεμονωμένους καταγγέλλοντες είναι η αλληλογραφία. Σκοπός της αλληλογραφίας 
είναι να ενημερώνονται οι καταγγέλλοντες σχετικά με τον από μέρους της Επιτροπής 
χειρισμό της καταγγελίας και να αιτιολογείται τυχόν απόφαση της Επιτροπής να μη 
διερευνήσει την καταγγελία ή να περατώσει την υπόθεση. Η Επιτροπή έχει 
καθιερώσει σειρά διοικητικών εγγυήσεων για τους καταγγέλλοντες (βλέπε πλαίσιο 6). 
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Πλαίσιο 6 

Διοικητικές εγγυήσεις για τους καταγγέλλοντες 

Σύμφωνα με την ορθή διοικητική συμπεριφορά, η Επιτροπή εγγυάται στους 
καταγγέλλοντες ότι: 

o θα πρωτοκολλά και θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της καταγγελίας τους 
εντός 15 εργάσιμων ημερών· 

o θα τους ενημερώνει εγγράφως για οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί περί 
περαιτέρω εξέτασης της υπόθεσης σε συνεργασία με το οικείο κράτος μέλος· 

o θα τους ενημερώνει εγγράφως για κάθε απόφαση περί περάτωσης της 
υπόθεσης ή κίνησης επίσημης διαδικασίας επί παραβάσει· 

o θα αιτιολογεί την απόφασή της να περατώσει υπόθεση με επιστολή που 
αποστέλλεται πριν την περάτωση και παρέχει στον καταγγέλλοντα προθεσμία 
τεσσάρων εβδομάδων για την υποβολή τυχόν σχολίων· 

o θα ενημερώνει τον καταγγέλλοντα έναν χρόνο αργότερα σε περίπτωση που η 
καταγγελία δεν έχει περατωθεί ή εφόσον έχει κινηθεί διαδικασία επί 
παραβάσει. 

 

111 Μόλις η Επιτροπή κινήσει επίσημη διαδικασία επί παραβάσει, ο καταγγέλλων 
μπορεί να παρακολουθεί τα επόμενα στάδια της διαδικασίας μέσω του δημόσιου 
αρχείου που τηρεί η Επιτροπή με τις αποφάσεις επί παραβάσει και τα σχετικά δελτία 
Τύπου. Η πρόοδος των υποθέσεων που παραπέμπονται στο ΔΕΕ μπορεί να 
παρακολουθείται μέσω του ιστοτόπου του ΔΕΕ. 

112 Όσον αφορά τη συμμόρφωση των κρατών μελών προς το δίκαιο της ΕΕ, 
ορισμένες νομικές πράξεις της ΕΕ προβλέπουν ρήτρες επανεξέτασης, βάσει των 
οποίων η Επιτροπή καταρτίζει εκθέσεις υλοποίησης22 σχετικά με τη μεταφορά των 
οδηγιών στο εθνικό δίκαιο. Ζητήματα μεταφοράς μπορεί να επισημανθούν και σε 
άλλου τύπου έγγραφα εκ των υστέρων επισκόπησης, όπως είναι οι «έλεγχοι 
καταλληλότητας» και οι αξιολογήσεις.  

113 Για τις οδηγίες που σχετίζονται συγκεκριμένα με την ενιαία αγορά, η Επιτροπή 
παρέχει δείκτες και στοιχεία σχετικά με διάφορα ζητήματα μεταφοράς και εφαρμογής 
στον πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς. Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει μια 

                                                      
22 Απαντούν επίσης ως «εκθέσεις παρακολούθησης» ή «εκθέσεις μεταφοράς». 
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σειρά δεικτών, μεταξύ των οποίων και αριθμητικά στοιχεία που αντιστοιχούν στη 
μεταφορά οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, στις υποθέσεις επί παραβάσει και στις 
υποθέσεις «EU Pilot» (βλέπε πλαίσιο 7). 

Πλαίσιο 7 

Δείκτες του πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς που 
σχετίζονται με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ από τα κράτη μέλη 

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 
o Έλλειμμα μεταφοράς στην εθνική νομοθεσία (% των οδηγιών που δεν έχουν 

μεταφερθεί) 

o Πρόοδος τους τελευταίους έξι μήνες (αλλαγή στον αριθμό των οδηγιών που 
δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί) 

o Οδηγίες των οποίων η μεταφορά έχει καθυστερήσει σημαντικά (τουλάχιστον 
δύο έτη) 

o Συνολική καθυστέρηση μεταφοράς (σε μήνες) για τις εκπρόθεσμες οδηγίες 

o Έλλειμμα συμμόρφωσης (% του συνόλου των οδηγιών που έχουν μεταφερθεί 
εσφαλμένα) 

Παράβαση 
o Αριθμός των εκκρεμών διαδικασιών επί παραβάσει 

o Πρόοδος τους τελευταίους έξι μήνες (αλλαγή στον αριθμό των υποθέσεων επί 
παραβάσει) 

o Διάρκεια των διαδικασιών επί παραβάσει (σε μήνες) 

o Διάστημα που μεσολαβεί από την πρώτη απόφαση του Δικαστηρίου (σε μήνες) 

EU Pilot 
o Μέσος χρόνος απόκρισης των κρατών μελών σε ερώτημα της Επιτροπής σε 

σύγκριση με το διάστημα αναφοράς των δέκα εβδομάδων. 

 

114 Γενικότερα, η Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων 
επίβλεψης, καθώς και πτυχές των επιδόσεών της, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης 
για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ. Η Επιτροπή καταρτίζει 
την έκθεση πρωτίστως για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή Νομικών 
Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ελέγχει διεξοδικά την έκθεση κάθε χρόνο, 
καθώς αποτελεί βάση για την κατάρτιση σχετικής έκθεσης. Η Επιτροπή διατηρεί 
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διαχρονικά μια συνεπή προσέγγιση όσον αφορά το περιεχόμενο και την παρουσίαση 
των ετήσιων εκθέσεών της, και προσθέτει πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία, 
κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΟΚΕ έχει 
καλέσει την Επιτροπή να της υποβάλλει την ετήσια έκθεσή της για γνωμοδότηση, 
προκειμένου να συνυπολογίζει τις απόψεις της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών 
σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ. Έχει επίσης παροτρύνει την 
Επιτροπή να ενημερώνει περισσότερο το κοινό σχετικά με τις παραβάσεις, εν γένει23. 
Ομοίως, η ΕτΠ επισήμανε τη σημασία της αυξημένης πρόσβασης του κοινού σε 
πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, δεδομένου του 
σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές όσον 
αφορά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στην πράξη24. 

115 Κατά το διάστημα 2014-2016 στο οποίο αναφέρεται η επισκόπησή μας, οι 
ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής συνίσταντο σε μια καλοδιατυπωμένη έκθεση υψηλού 
επιπέδου (έκτασης περίπου 30 σελίδων) και σε δύο παραρτήματα που παρείχαν 
λεπτομερείς πληροφορίες και διαγράμματα για καθένα από τα 28 κράτη μέλη και για 
καθέναν από τους σχετικούς τομείς πολιτικής. Η υψηλού επιπέδου σύνοψη 
περιγράφει την πολιτική που ακολουθεί η ΕΕ έναντι των παραβάσεων, υπογραμμίζει 
τη συμβολή των δραστηριοτήτων επίβλεψης της Επιτροπής στις συναφείς 
προτεραιότητες της Επιτροπής Juncker και αποσαφηνίζει τις σχετικές αρμοδιότητες 
της Επιτροπής και των κρατών μελών σε σχέση με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Η 
σύνοψη περιέχει επίσης ανάλυση των βασικών πτυχών της από μέρους της Επιτροπής 
διεκπεραίωσης των καταγγελιών και των υποθέσεων επί παραβάσει, καθώς και των 
αποφάσεων του ΔΕΕ, με παράθεση ενδεικτικών παραδειγμάτων. Ωστόσο, η Επιτροπή 
δεν παρέχει πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία σχετικά με σειρά ζητημάτων 
γενικού ενδιαφέροντος για τους εμπλεκομένους (βλέπε πλαίσιο 8). 

                                                      
23 Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ για την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ 

της 18ης Οκτωβρίου 2017. 

24 Η επισήμανση αυτή έγινε από υπαλλήλους της ΕτΠ σε έγγραφη απάντησή τους σε ερωτήματα που 
τους είχαν τεθεί κατά την κατάρτιση της παρούσας πανοραμικής επισκόπησης. 
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Πλαίσιο 8 

Ετήσια υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις δραστηριότητες επίβλεψης 
της Επιτροπής 

Αναλυτικά στοιχεία που παρέχει 
Επιτροπή: 

Αναλυτικά στοιχεία που απουσιάζουν: 

• σύνολο καταγγελιών και 
υποθέσεων επί παραβάσει που 
διεκπεραιώνονται κατά τη διάρκεια 
του έτους, 

• μέση διάρκεια κάθε δράσης της 
διαδικασίας για τη διεκπεραίωση 
καταγγελίας και υπόθεσης επί 
παραβάσει, 

• τάσεις πενταετίας για καταγγελίες 
και υποθέσεις επί παραβάσει, 

• συσχέτιση μεταξύ των τάσεων για 
καταγγελίες, υποθέσεις EU Pilot και 
υποθέσεις επί παραβάσει, 

• αριθμός εκκρεμών καταγγελιών και 
υποθέσεων επί παραβάσει, 

• διάστημα κατά το οποίο εκκρεμούν 
καταγγελίες και υποθέσεις, 

• πληροφορίες σχετικά με 
προληπτικές δράσεις, όπως 
επιλεγμένα εργαλεία προώθησης 
της συμμόρφωσης (ήτοι 
κατευθυντήριες γραμμές, σχέδια 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και 
επεξηγηματικά έγγραφα), 

• πληροφορίες για τη χρήση άλλων 
εργαλείων παρακολούθησης της 
συμμόρφωσης (π.χ. τα βασικά 
εργαλεία που έχουν ως κεντρικό 
στοιχείο τους τις συναντήσεις), 

• πληροφορίες σχετικά με τις 
επιδόσεις των κρατών μελών σε 
σχέση με τις διαδικαστικές 
προθεσμίες, 

• στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις 
της Επιτροπής βάσει των σημείων 
αναφοράς που τίθενται για τον 
χειρισμό καταγγελιών και 
υποθέσεων επί παραβάσει. 

 

 

116 Αναφέρουμε συναφώς την πρόταση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας η 
οποία, βασιζόμενη σε διαδικασία στρατηγικής έρευνας, συνέστησε το 2017 στην 
Επιτροπή να περιλαμβάνει περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις της ως προς 
την επίλυση στοιχειοθετημένων παραβιάσεων του δικαίου της ΕΕ, στο πλαίσιο των 
διαδικασιών που προηγούνται της επίσημης κίνησης διαδικασίας επί παραβάσει –και 
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σχετικά με τη μέση διάρκεια της διαδικασίας– στην ετήσια έκθεσή της για την 
παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ25 

Δημόσιος έλεγχος της συμμόρφωσης προς το δίκαιο της ΕΕ 

Δημόσιος έλεγχος σε εθνικό επίπεδο 

117 Στο πλαίσιο της επισκόπησής μας, καλέσαμε τα ΑΟΕ των κρατών μελών να 
αναζητήσουν και να μας υποβάλουν τις εκθέσεις ελέγχου που σχετίζονταν με την 
εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και αφορούσαν την περίοδο 2013-2017, προκειμένου 
να σχηματίσουμε μια σφαιρική εικόνα των εργασιών τους στον συγκεκριμένο τομέα. 
Από τις 185 εκθέσεις 13 ΑΟΕ, εξετάσαμε τις 62, των οποίων το περιεχόμενο κρίναμε 
ότι ήταν το πλέον συναφές με το αντικείμενο της πανοραμικής επισκόπησής μας. Οι 
εκθέσεις αυτές αποτύπωναν πτυχές ελέγχου τόσο συμμόρφωσης όσο και επιδόσεων.  

118 Αν και οι έλεγχοι των ΑΟΕ κάλυπταν ποικίλους τομείς πολιτικής, οι 
περισσότερες σχετίζονταν με το περιβάλλον και την ενέργεια, τη φορολογία και τις 
μεταφορές. Πολλές από τις εκθέσεις στον τομέα της πολιτικής για την ενέργεια και το 
περιβάλλον (24 εκθέσεις) εστίαζαν στη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο περίπλοκων 
οδηγιών, όπως της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα ή της οδηγίας-πλαισίου για τα 
απόβλητα. Ο δεύτερος σε συχνότητα κάλυψης τομέας πολιτικής ήταν η πολιτική 
φορολόγησης (εννέα εκθέσεις), με πάνω από μία εκθέσεις να καλύπτουν τους 
επιμέρους τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου και του ΦΠΑ. Ο τρίτος στη σειρά 
εκπροσωπούμενος τομέας πολιτικής ήταν οι μεταφορές (οκτώ εκθέσεις), οι οποίες 
κάλυπταν διάφορα θέματα, από τις σιδηροδρομικές μεταφορές έως τις οδικές. Από 
τους υπόλοιπους τομείς πολιτικής, οι εκθέσεις των ΑΟΕ κάλυπταν τη δημοσιονομική 
και οικονομική διακυβέρνηση, τη γεωργία, την περιφερειακή ανάπτυξη και άλλα 
ειδικά θέματα απτόμενα της ενιαίας αγοράς, περιλαμβανομένων θεμάτων όπως οι 
δημόσιες συμβάσεις ή οι κρατικές ενισχύσεις. 

119 Ορισμένοι έλεγχοι επιδόσεων επί της δημόσιας διοίκησης των κρατών μελών 
εξέταζαν τα αίτια της καθυστερημένης μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, μόνο όμως υπό 
το πρίσμα συγκεκριμένης πολιτικής ή νομοθετικής πράξης της ΕΕ. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, οι στόχοι του ελέγχου είχαν να κάνουν με τις επιδόσεις εθνικής 
πολιτικής για την οποία ίσχυαν ορισμένες διατάξεις του δικαίου της ΕΕ. Στις 
περιπτώσεις αυτές, τα ΑΟΕ αξιολογούσαν πρωτίστως την αποτελεσματικότητα των 

                                                      
25 Στρατηγική έρευνα OI/5/2016/AB για την έγκαιρη και διαφανή διεκπεραίωση καταγγελιών για 

παραβάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 



61 

 

εθνικών μέτρων πολιτικής όσον αφορά την επίτευξη των στόχων αυτών των 
διατάξεων. Οι έλεγχοι αυτοί δεν περιλάμβαναν κατά κανόνα αξιολόγηση των εθνικών 
διαδικασιών που εφαρμόζονταν για τη μεταφορά της ενωσιακής νομοθεσίας στο 
εθνικό δίκαιο.  

120 Παρ’ όλα αυτά, σημαντικός αριθμός εκθέσεων περιείχε τουλάχιστον μνεία στο 
εμπρόθεσμο της μεταφοράς της νομοθεσίας της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο, 
επισημαίνοντας τις καθυστερήσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ΑΟΕ ανέλυαν τους 
λόγους στους οποίους οφείλονταν οι καθυστερήσεις αυτές και αξιολογούσαν τυχόν 
άλλες ανεπάρκειες ή ασυνέπειες της μεταφοράς της ενωσιακής νομοθεσίας στο 
εθνικό δίκαιο. Σε μία έκθεση ελέγχου διαπιστωνόταν κίνδυνος καθυστερημένης 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, βάσει ανάλυσης της εθνικής νομοθεσίας έναντι των 
δεσμεύσεων που απέρρεαν από το δίκαιο της ΕΕ. Μία άλλη έκθεση ελέγχου 
περιλάμβανε επισκόπηση της εφαρμοζόμενης εθνικής διαδικασίας για τη μεταφορά 
των οδηγιών της ΕΕ στο εσωτερικό δίκαιο. Επιπλέον, μερικές εκθέσεις αναφέρονταν 
στις επίσημες διαδικασίες επί παραβάσει ή στις υποθέσεις «EU Pilot» που 
σχετίζονταν με το υπό έλεγχο αντικείμενο, ενώ ορισμένα ΑΟΕ παρείχαν επίσης 
επισκόπηση των επιπτώσεων της μη συμμόρφωσης προς το δίκαιο της ΕΕ, 
περιλαμβανομένου του δημοσιονομικού αντικτύπου.  

121 Στο πλαίσιο λίγων ελέγχων που κάλυπταν εκκρεμείς υποθέσεις επί παραβάσει, 
περιλαμβανόταν ποσοτική αξιολόγηση της συμμόρφωσης των διατάξεων της εθνικής 
νομοθεσίας προς το δίκαιο της ΕΕ. Μία έκθεση ελέγχου ανέλυε το εθνικό μέτρο 
μεταφοράς που είχε αναπτυχθεί για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Μία 
άλλη έκθεση περιλάμβανε τις συστάσεις που είχαν ληφθεί υπόψη κατά τη μεταφορά 
της σχετικής οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Σε άλλη πάλι παρετίθεντο εκτιμήσεις του 
κόστους προσαρμογής που συνδεόταν με την εφαρμογή των απαιτήσεων μιας νέας 
υπό μεταφορά οδηγίας.  

122 Σε αρκετές περιπτώσεις, οι εκθέσεις ελέγχου δεν αφορούσαν αποκλειστικά τη 
γενική κυβέρνηση. Οι έλεγχοι αυτοί αξιολογούσαν τα μέτρα που είχαν εγκριθεί σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να εφαρμοστούν οι απορρέουσες 
από το δίκαιο της ΕΕ δεσμεύσεις.  

123 Διαπιστώσαμε την περίπτωση ενός ΑΟΕ που υπέβαλε σε διακυβερνητικό 
έλεγχο επιδόσεων την αποδοτικότητα της μεταφοράς του δικαίου της ΕΕ στο εθνικό 
δίκαιο από μέρους της εθνικής διοίκησης, στο πλαίσιο του οποίου αξιολογούσε τις 
διαδικασίες που ακολουθούνται και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη μεταφορά 
του δικαίου της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο τόσο από άποψη τήρησης των προθεσμιών όσο 
και από άποψη ορθότητας (βλέπε πλαίσιο 9).  
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Πλαίσιο 9 

Έλεγχος των εθνικών διαδικασιών που εφαρμόζονται για τη 
μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο  

Στόχος του εν λόγω ελέγχου ήταν να διερευνηθούν ποιες πτυχές της εσωτερικής 
διοίκησης και ποιες πτυχές που προκύπτουν από το επιχειρησιακό περιβάλλον 
προσφέρουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποδοτική μεταφορά της 
νομοθεσίας της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο. 

Στο πλαίσιο του ελέγχου εξετάστηκε: 

1) κατά πόσον η μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο είχε 
βελτιωθεί συν τω χρόνω (κάνοντας διάκριση μεταξύ καθυστερημένης και 
εσφαλμένης μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο)·  

2) κατά πόσον η κυβέρνηση εξασφάλισε αποτελεσματικές συνθήκες για τη 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο (αξιολόγηση της κατάστασης σε διάφορα 
υπουργεία, στήριξη μέτρων, καθοδήγηση, σχεδιασμός)·  

3) κατά πόσον η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο συμμορφώνεται με το δίκαιο της ΕΕ 
και τις αρχές της καλής νομοθέτησης (αξιολόγηση της διαφάνειας, εφαρμογή 
νομικών πράξεων στο εθνικό δίκαιο, προτεραιοποίηση και διάκριση 
αρμοδιοτήτων)· 

4) κατά πόσον η κυβέρνηση χρησιμοποίησε αποτελεσματικά το περιθώριο 
ευελιξίας που της παρείχαν οι οδηγίες (εξουσία εκτίμησης και εργαλεία όπως 
οι πίνακες αντιστοιχίας ή οι εκτιμήσεις επιπτώσεων). 

124 Τέλος, ορισμένα ΑΟΕ παρέχουν σε ετήσιες εκθέσεις τους επισκοπήσεις της 
μεταφοράς ενωσιακής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο (συνήθως βάσει στατιστικών της 
ΕΕ) και των υποθέσεων παράβασης κατά κράτους μέλους.  

Δημόσιος έλεγχος σε επίπεδο ΕΕ 

125 Το ΕΕΣ είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των εσόδων και των δαπανών της ΕΕ. Στο 
πλαίσιο αυτό ελέγχεται και η συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανονισμούς 
της ΕΕ. Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται επίσης έλεγχοι των επιδόσεων πολιτικών 
και προγραμμάτων δαπανών. Υπό το πρίσμα αυτό, οι έλεγχοι του ΕΕΣ καλύπτουν 
ενίοτε ζητήματα που σχετίζονται με τη συμμόρφωση των κρατών μελών με το δίκαιο 
της ΕΕ. 

126 Προβήκαμε σε επισκόπηση των ειδικών εκθέσεων του ΕΕΣ από την περίοδο 
2014-2017. Από τις 106 εκθέσεις εντοπίσαμε 11 οι οποίες έθιγαν ζητήματα που 
αφορούσαν την από μέρους των κρατών μελών εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ ή 
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δραστηριότητες επίβλεψης της Επιτροπής, δυνάμει του άρθρου 17, παράγραφος 1, 
ΣΕΕ. 

127 Ως επί το πλείστον, οι παρατηρήσεις που εντοπίσαμε στις ειδικές μας εκθέσεις 
σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ άπτονταν περιπτώσεων στις οποίες η μη 
ορθή ή εμπρόθεσμη μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο εγκυμονούσε 
κίνδυνο για τις επιδόσεις σε συγκεκριμένο τομέα πολιτικής. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, είχαμε διατυπώσει επίσης παρατηρήσεις σχετικά με τον χρόνο που 
χρειάστηκε μέχρι την επίλυση μιας υπόθεσης παράβασης. Όσον αφορά τις 
δραστηριότητες επίβλεψης της Επιτροπής, αυτές αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο ελέγχου 
που αφορούσε τους ελέγχους μεταφοράς και συμφωνίας που διενήργησε η Επιτροπή 
στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής. Δημοσιεύσαμε επίσης έκθεση με θέμα ειδικά 
τις επιδόσεις της Επιτροπής όσον αφορά τη διασφάλιση της αποτελεσματικής 
εφαρμογής μιας οδηγίας26. 

128 Οι διαπιστώσεις, οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά μας στις εκθέσεις 
αυτές σκιαγραφούν αρκετά από τα προβλήματα που ανέφεραν οι γενικές διευθύνσεις 
και τα κράτη μέλη στις έρευνές μας, όπως: 

o σαφήνεια του δικαίου της ΕΕ – παρατηρήσαμε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
εξακολουθούσαν να υπάρχουν φραγμοί ως προς την εφαρμογή, μερικοί εκ των 
οποίων οφείλονταν στην αόριστη διατύπωση της οδηγίας για τις υπηρεσίες και 
ότι η Επιτροπή δεν είχε επιδείξει μεγάλη προθυμία να προβεί στη λήψη των 
απαραίτητων μέτρων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εντοπίζονταν 
παραβάσεις, εν μέρει λόγω της απουσίας άρτιας νομικής βάσης27· 

o κανονιστικός υπερθεματισμός – διαπιστώσαμε ότι οι φορείς εκμετάλλευσης και 
άλλοι συμμετέχοντες της αγοράς στα διάφορα κράτη μέλη ενδέχεται να πρέπει 
να τηρούν διαφορετικές απαιτήσεις και κανόνες, εκτός από εκείνους που ορίζουν 
ρητώς η νομοθεσία ή οι κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ28· 

o δυσκολίες των κρατών μελών να μεταφέρουν εμπρόθεσμα τις οδηγίες στο 
εθνικό τους δίκαιο – παρατηρήσαμε ότι η προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό 

                                                      
26 Ειδική έκθεση αριθ. 5/2016, με τίτλο «Διασφάλισε η Επιτροπή την αποτελεσματική εφαρμογή της 

οδηγίας για τις υπηρεσίες;». 

27 Ειδική έκθεση αριθ. 5/2016. 

28 Ειδική έκθεση αριθ. 6/2016, με τίτλο «Η αρτιότητα και η εφαρμογή του συστήματος εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ». 
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δίκαιο είχε τηρηθεί μόνο από οκτώ κράτη μέλη, ενώ το τελευταίο ολοκλήρωσε τη 
μεταφορά δύο έτη και πέντε μήνες μετά την εκπνοή της προθεσμίας29· 

o αντίκτυπος των περιορισμών της οικονομικής ικανότητας των κρατών μελών – 
όσον αφορά την οδηγία για το πόσιμο νερό, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι, 
παρά τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και της πρόσβασης σε αυτό σε τρία 
κράτη μέλη, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές επενδυτικές ανάγκες30· 

o διαρκής μη συμμόρφωση κρατών μελών – όσον αφορά την καταπολέμηση της 
σπατάλης τροφίμων, διαπιστώσαμε μια μακροχρόνια αντίφαση μεταξύ των 
κανόνων της ΕΕ και εκείνων των κρατών μελών όσον αφορά τη νομιμότητα 
πώλησης προϊόντων μετά την λήξη της ημερομηνίας που συνοδεύει την ένδειξη 
«ανάλωση κατά προτίμηση πριν από»31· 

o δυσκολίες των γενικών διευθύνσεων όσον αφορά τον έλεγχο της μεταφοράς 
και της συμφωνίας – καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι έλεγχοι μεταφοράς και 
συμφωνίας που διενεργούσε η Επιτροπή δεν διασφάλιζαν την επιτυχή 
ενσωμάτωση των νομικών πράξεων που επιδίωκαν τον στόχο της ΕΕ στο εθνικό 
δίκαιο32· 

o καθυστερήσεις στην κίνηση της διαδικασίας επί παραβάσει – διαπιστώσαμε ότι 
η διαδικασία που κινήθηκε κατά συγκεκριμένου κράτους μέλους άρχισε τέσσερα 
έτη μετά τον σχετικό έλεγχο συμφωνίας33· 

o σημαντικές καθυστερήσεις στον χειρισμό των υποθέσεων «EU Pilot» – 
καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι μολονότι ο μηχανισμός «EU Pilot» αποτελεί 
χρήσιμο εργαλείο για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της 
Επιτροπής, συνεπέφερε συχνά καθυστερήσεις στην κίνηση της διαδικασίας επί 
παραβάσει34· πέραν αυτού, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υποθέσεις μη 

                                                      
29 Ειδική έκθεση αριθ. 5/2016. 

30 Ειδική έκθεση αριθ. 12/2017, με τίτλο «Εφαρμογή της οδηγίας για το πόσιμο νερό: παρά τη 
βελτίωση της ποιότητας του νερού και της πρόσβασης σε αυτό στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και τη 
Ρουμανία, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές επενδυτικές ανάγκες». 

31 Ειδική έκθεση αριθ. 34/2016, με τίτλο «Καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων: η ΕΕ έχει την 
ευκαιρία να βελτιώσει την αποδοτικότητα των πόρων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων». 

32 Ειδική έκθεση αριθ. 16/2015, με τίτλο «Βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού 
μέσω ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς ενέργειας: απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες». 

33 Ειδική έκθεση αριθ. 12/2017. 

34 Ειδική έκθεση αριθ. 12/2017. 
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συμμόρφωσης επιλύθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, επισημάναμε ότι αυτό 
δεν διευκόλυνε την καθιέρωση νομικής πρακτικής στον υπό εξέταση τομέα35.  

                                                      
35 Ειδική έκθεση αριθ. 5/2016. 



 

Επόμενα βήματα: προκλήσεις και 
ευκαιρίες 

Υπάρχουν ευκαιρίες προκειμένου η Επιτροπή να ενισχύσει 
περαιτέρω την επίβλεψη ανταποκρινόμενη στις υποχρεώσεις 
που υπέχει βάσει της Συνθήκης 

129 Η Επιτροπή ανέπτυξε την επίβλεψη που ασκεί επί της εφαρμογής του δικαίου
της ΕΕ με την πάροδο των ετών, προκειμένου να εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωση 
που υπέχει βάσει του άρθρου 17, παράγραφος 1, ΣΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, ανέπτυξε μια 
προσέγγιση που ανταποκρίνεται στις βασικές προκλήσεις με τις οποίες έρχεται 
αντιμέτωπη κατά την παρακολούθηση και την επιβολή του δικαίου της ΕΕ στα κράτη 
μέλη. Εντοπίσαμε μια σειρά τομέων όπου διακρίνουμε να υπάρχουν ακόμη 
προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. 

130 Η Επιτροπή έχει εντάξει τη λειτουργία της επίβλεψης σε μια ευρύτερη
προσέγγιση για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Κατ’ αυτό τον τρόπο θα 
εξακολουθήσουν να υπάρχουν πλεονεκτήματα και ευκαιρίες που θα εξασφαλίζουν 
ότι η νέα ή η αναθεωρούμενη νομοθεσία είναι όσο το δυνατόν απλή και εύκολη στην 
εφαρμογή της. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο 
να προβεί σε αποτίμηση της πολιτικής επίβλεψης, η οποία να καλύπτει τις σχετικές 
πτυχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των 
σχετικών δραστηριοτήτων.  

131 Σε ορισμένους τομείς πολιτικής, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να
ζητήσουν υποστήριξη και τεχνική βοήθεια από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για δράσεις 
που μπορεί να ενισχύσουν την οικονομική και διοικητική ικανότητά τους να 
εφαρμόζουν σωστά και εμπρόθεσμα το δίκαιο της ΕΕ. Η χρήση δημοσιονομικών 
μέσων παρέχει επίσης στην Επιτροπή πρόσθετες ευκαιρίες για την πρόληψη, τον 
εντοπισμό και τη διόρθωση της μη συμμόρφωσης. Η Επιτροπή θα μπορούσε να 
εξετάσει το ενδεχόμενο να αναπτύξει μια συνεκτική και συντονισμένη προσέγγιση 
για τη χρήση των πόρων της ΕΕ, προκειμένου να ενισχύσει την ικανότητά της να 
προάγει, να παρακολουθεί και να επιβάλλει την από μέρους των κρατών μελών 
εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ τόσο εντός συγκεκριμένων τομέων πολιτικής όσο και 
διατομεακά. 
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132 Η λειτουργία επίβλεψης που ασκεί η Επιτροπή είναι οργανωμένη ανά τομέα 
πολιτικής και πολλές γενικές διευθύνσεις εντάσσουν σε αυτήν αρμοδιότητες που 
αφορούν τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία και την καθαυτό επίβλεψη. Το πλαίσιο 
αυτό εξασφαλίζει πλεονεκτήματα, περιλαμβανομένης της διευκόλυνσης της 
διαχείρισης των εγγενών κινδύνων που εγκυμονεί η μη συμμόρφωση με 
συγκεκριμένη νομοθεσία της ΕΕ. Από την επισκόπησή μας αναδεικνύεται ο τρόπος με 
τον οποίο άλλοι εγγενείς κίνδυνοι που επηρεάζουν περισσότερους του ενός τομείς 
ανάγονται στις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν σε επίπεδο κράτους μέλους. 
Παρουσιάζουμε επίσης τις ρυθμίσεις που εφαρμόζει η Επιτροπή για την ανταλλαγή 
πληροφοριών και ορθών πρακτικών μεταξύ γενικών διευθύνσεων. Επιπλέον, η 
επισκόπησή μας υπογραμμίζει την πρόκληση που συνιστά για ορισμένες γενικές 
διευθύνσεις η εξασφάλιση της έγκαιρης ύπαρξης γνώσεων και εμπειρογνωσίας στα 
κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να λάβει περαιτέρω 
μέτρα για την ενίσχυση της ανταλλαγής σε επίπεδο κρατών μελών γνώσεων και 
εμπειρογνωσίας μεταξύ τομέων πολιτικής, περιλαμβανομένης ενδεχομένως της από 
κοινού χρήσης πόρων. 

133 Η Επιτροπή έχει ενισχύσει τις σχέσεις και τη συνεργασία της με τις αρχές των 
κρατών μελών μέσω σειράς εργαλείων για την ανταλλαγή πληροφοριών. Τα κράτη 
μέλη επισήμαναν, μεταξύ άλλων, ότι τα εργαλεία αυτά διευκολύνουν τον συντονισμό 
των δικών τους δραστηριοτήτων. Θεωρούμε ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να εξετάσει 
την ενδεχόμενη περαιτέρω ανάπτυξη των εργαλείων, προκειμένου να εξασφαλίσει τη 
συντονισμένη ροή πληροφοριών μεταξύ της ίδιας και των κρατών μελών όσον 
αφορά τις εικαζόμενες και τις πραγματικές περιπτώσεις παράβασης, λαμβάνοντας 
υπόψη τη μεταβολή της πολιτικής επιβολής του δικαίου από το 2017.  

134 Γενικώς, διαπιστώσαμε ότι τα κράτη μέλη προτιμούν η Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω τα εργαλεία προώθησης της συμμόρφωσης που διαθέτει ήδη, παρά τη 
διοικητική επιβάρυνση που τα εργαλεία αυτά συνεπιφέρουν για τα κράτη μέλη. Η 
Επιτροπή θα μπορούσε να διερευνήσει την ενδεχόμενη ενίσχυση του συντονισμού 
των υπηρεσιών της μεταξύ τους όσον αφορά την ανάπτυξη και τη χρήση αυτών των 
εργαλείων, με στόχο να εξασφαλιστεί μια περισσότερο στοχοθετημένη και συνεκτική 
προσέγγιση μεταξύ τομέων πολιτικής, η οποία να λαμβάνει δεόντως υπόψη την 
επιβάρυνση που τα εργαλεία αυτά συνεπάγονται για τα κράτη μέλη. Τονίσαμε επίσης 
τη σημασία που έχει για τα κράτη μέλη η παροχή περισσότερων και καλύτερης 
ποιότητας επεξηγηματικών εγγράφων. Τα έγγραφα αυτά διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο για την εξασφάλιση της διαφάνειας υπέρ των πολιτών όσον αφορά την εθνική 
νομοθεσία που ενεργοποιεί τα δικαιώματά τους που απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ, 
καθώς και για την ενίσχυση της ικανότητας της Επιτροπής να ελέγχει, κατά τρόπο 
αποδοτικό και αποτελεσματικό, κατά πόσον τα κράτη μέλη μετέφεραν τους νόμους 
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της ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο πλήρως και ακριβώς. Οι νομοθετικές αρχές της ΕΕ θα 
μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο της συστηματικής απαίτησης από τα κράτη 
μέλη να παρέχουν σαφείς και συνεπείς διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο εφάρμοσαν τις οδηγίες της ΕΕ. 

135 Η Επιτροπή έχει καθιερώσει προτεραιότητες και σημεία αναφοράς ως προς 
την επιβολή στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης υποθέσεων και ορισμένες γενικές 
διευθύνσεις παρακολουθούν ήδη τις δραστηριότητες επίβλεψης και αναφέρουν 
σχετικά στοιχεία στις ετήσιες εκθέσεις τους. Η Επιτροπή θα μπορούσε να αναπτύξει 
αυτά τα ήδη διαθέσιμα στοιχεία σε ένα συνολικό πλαίσιο με δείκτες και στόχους που 
θα καλύπτουν την οικονομία, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των 
δραστηριοτήτων επίβλεψης. Ένα τέτοιο πλαίσιο θα παρείχε τη βάση για τη συν τω 
χρόνω ανάπτυξη μιας περισσότερο στρατηγικής και συνεκτικής προσέγγισης ως προς 
τη διαχείριση των πόρων και των διεργασιών που συνδέονται με την επίβλεψη. 

136 Η Επιτροπή έχει να αντιμετωπίσει υψηλές προσδοκίες ως προς τη διαφάνεια. 
Η ίδια χρησιμοποιεί πολλά και διάφορα εργαλεία προκειμένου να επικοινωνεί με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και να παρουσιάζει στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητες 
επίβλεψης, περιλαμβανομένων μηνιαίων δελτίων Τύπου σχετικά με αποφάσεις που 
αφορούν παραβάσεις και ετήσιας έκθεσης που παρέχει υψηλού επιπέδου, ευρείας 
κλίμακας και αναλυτικές πληροφορίες. Η επισκόπησή μας ανέδειξε και ορισμένες 
πρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να έχουν γενικότερο ενδιαφέρον για τους 
εμπλεκόμενους. Η Επιτροπή θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να αναπτύξει 
περαιτέρω τις ετήσιες εκθέσεις της, προκειμένου να λάβει υπόψη τις προσδοκίες των 
ενδιαφερομένων, περιλαμβανομένης της παροχής περισσότερων πληροφοριών 
σχετικά με τον συνολικό από μέρους της χειρισμό υποθέσεων, σεβόμενη παράλληλα 
τα δικαιώματα απορρήτου των καταγγελλόντων και των κρατών μελών.  

Δημόσιος έλεγχος της επίβλεψης της συμμόρφωσης προς το 
δίκαιο της ΕΕ 

137 Από την πανοραμική επισκόπησή μας προκύπτει ότι τα ΑΟΕ των κρατών 
μελών και το ΕΕΣ έχουν καλύψει ζητήματα που σχετίζονταν με τον τρόπο με τον οποίο 
τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ 
κυρίως στο πλαίσιο ελέγχων επιδόσεων των δημόσιων δαπανών σε συγκεκριμένους 
τομείς πολιτικής. Ωστόσο, λίγοι είναι οι έλεγχοι που εστίαζαν συγκεκριμένα στις 
ρυθμίσεις επίβλεψης, σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, που απέβλεπαν στην 
εξασφάλιση της ορθής και έγκαιρης εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ. Η παρούσα 
πανοραμική επισκόπηση σκιαγραφεί το πεδίο στο οποίο μπορεί το ΕΕΣ να αναλάβει 
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εργασίες σχετικά με την επίβλεψη που ασκεί η Επιτροπή επί της εφαρμογής του 
δικαίου της ΕΕ από τα κράτη μέλη, με αντικείμενο, παραδείγματος χάριν: 

o τη συνεισφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ στην υποστήριξη των κρατών μελών 
για την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στην πράξη, 

o τις ρυθμίσεις επίβλεψης της Επιτροπής σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής της 
ΕΕ,  

o την από μέρους της Επιτροπής διαχείρισης των καταγγελιών και των 
υποθέσεων επί παραβάσει, 

o την ποιότητα των στοιχείων που αναφέρει η Επιτροπή σχετικά με τα 
αποτελέσματα των δραστηριοτήτων επίβλεψης που πραγματοποιεί. 
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Παραρτήματα 

Παράρτημα I - Πεδίο εφαρμογής: Γενικές διευθύνσεις και 
τομείς πολιτικής 

ΓΔ AGRI  Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης* 

ΓΔ CLIMA: Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα 

ΓΔ CNECT: Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και 
Τεχνολογιών 

ΓΔ COMP: Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού 

ΓΔ EAC: Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού 

ΓΔ ECFIN: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων 

ΓΔ EMPL: Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης* 

ΓΔ ENER: Γενική Διεύθυνση Ενέργειας* 

ΓΔ ENV: Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος* 

ΓΔ FISMA: Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, 
Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών* 

ΓΔ GROW: Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, 
Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ* 

ΓΔ HOME: Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων* 

ΓΔ JUST: Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών 

ΓΔ MARE: Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας* 

ΓΔ MOVE:  Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών* 

ΓΔ REGIO: Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής 

ΓΔ SANTE: Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων* 

ΓΔ TAXUD: Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης* 

* Με αστερίσκο επισημαίνονται οι 13 τομείς πολιτικής για τους οποίους η Επιτροπή 
παρέθετε στοιχεία στην ετήσια έκθεσή της σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής του 
δικαίου της ΕΕ. 
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Παράρτημα II - Τρόπος προσέγγισης: πηγές και μέθοδοι 

 Αναλύσαμε δεδομένα που μας παρείχε η Επιτροπή προερχόμενα από τα κύρια 
συστήματα ΤΠ που χρησιμοποιεί για τον χειρισμό καταγγελιών και υποθέσεων 
επί παραβάσει (CHAPs, EU Pilot και NIF). 

 Απευθύναμε έρευνα σε 18 γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής (βλέπε 
παράρτημα I). 

o Η έρευνα περιλάμβανε ερωτήματα αναφορικά με τον τομέα πολιτικής 
της κάθε γενική διεύθυνση, την οργάνωση, τη διαχείριση των 
υποθέσεων, τα εργαλεία προώθησης της συμμόρφωσης και τις 
ρυθμίσεις παρακολούθησης και υποβολής στοιχείων την περίοδο 
2014-2016. 

o Αναφερόμενοι στα αποτελέσματα της έρευνας, χρησιμοποιούμε πολύ 
συχνά τις εξής διατυπώσεις: 
 «σχεδόν όλες» - όταν απάντησαν όλες οι γενικές διευθύνσεις 

εκτός από μία ή δύο· 
 «οι περισσότερες» - όταν απάντησαν πάνω από τις μισές· 
 «πολλές»- όταν απάντησαν πάνω από το ένα τρίτο αλλά 

λιγότερες από τις μισές· 
 «ορισμένες» - όταν απάντησαν πάνω από τρεις αλλά λιγότερες 

από το ένα τρίτο· 
 «λίγες» - όταν απάντησαν το πολύ τρεις. 

o Όταν αναφερόμαστε στα αποτελέσματα, επισημαίνουμε ενίοτε τον 
συνολικό αριθμό των αποκριθέντων στο εκάστοτε ερώτημα (ήτοι x 
απαντήσεις επί y αποκριθέντων). 

 Απευθύναμε έρευνα και στα κράτη μέλη. 

o Από τα 28 κράτη μέλη, τα 27 αποκρίθηκαν στην έρευνά μας. Τον 
συντονισμό των απαντήσεων ανέλαβαν οι νομικοί σύμβουλοι των 
μόνιμων αντιπροσωπειών των κρατών μελών και οι απαντήσεις 
δόθηκαν υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα κατονομάζονταν 
συγκεκριμένα κράτη μέλη. 

o Οι αποκριθέντες δεν απάντησαν όλοι σε όλα τα ερωτήματα. Όταν 
αναφερόμαστε στα αποτελέσματα της έρευνας από τα κράτη μέλη, 
ακολουθούμε την ίδια προσέγγιση με εκείνη που εφαρμόσαμε για την 
έρευνά μας στις γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής, όπως 
περιγράφεται ανωτέρω. 
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 Πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις με βασικά θεσμικά ενδιαφερόμενα μέρη της 
ΕΕ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. 

 Εξετάσαμε φάσμα εγγράφων της Επιτροπής, περιλαμβανομένων 
ανακοινώσεων για την πολιτική επιβολής της νομοθεσίας, ετήσιων εκθέσεων 
δραστηριοτήτων των γενικών διευθύνσεων και ετήσιων εκθέσεων σχετικά με 
την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ. 

 Πραγματοποιήσαμε επισκόπηση 11 συναφών εκθέσεων ελέγχου του ΕΕΣ και 
62 συναφών εκθέσεων των ΑΟΕ των κρατών μελών από την περίοδο 
2013-2017. 
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Παράρτημα III - Εργαλεία προώθησης της συμμόρφωσης 

Σχέδια μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο 
Η Επιτροπή καταρτίζει σχέδια μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο για τις νομικές πράξεις 
εκείνες για τις οποίες κρίνει ότι θα ήταν πρόσφορη η λήψη υποστηρικτικών μέτρων. 
Το σχέδιο μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο συνοδεύει τη νομοθετική πρόταση της 
Επιτροπής, από κοινού με εκτίμηση των επιπτώσεων. Προσδιορίζει τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη, τόσο από άποψη τεχνική όσο και από άποψη 
συμμόρφωσης και τήρησης των προθεσμιών, και απαριθμεί υποστηρικτικά μέτρα της 
Επιτροπής (ήτοι τα υπόλοιπα εργαλεία προώθησης που θα χρησιμοποιηθούν). Τα 
σχέδια μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν από τα κράτη μέλη, καθώς και ρυθμίσεις παρακολούθησης. 

Η Επιτροπή καταρτίζει σχετικά λίγα σχέδια μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο (από ένα 
έως τέσσερα ετησίως κατά την περίοδο 2014-2016, τα οποία αντιστοιχούσαν σε τρεις 
τομείς πολιτικής). Ορισμένες γενικές διευθύνσεις επίσης σχέδια μεταφοράς στο 
εθνικό δίκαιο για εσωτερική χρήση. Συνολικά, οι γενικές διευθύνσεις και τα κράτη 
μέλη βαθμολόγησαν τα σχέδια αυτά ως «μετρίως» αποτελεσματικά. Παρότι τα 
περισσότερα κράτη μέλη (10/18) απάντησαν ότι δεν τάσσονται υπέρ της ευρύτερης 
χρήσης των σχεδίων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο από την Επιτροπή, λίγα που τα 
θεωρούσαν αποτελεσματικά τάχθηκαν υπέρ της αυξημένης χρήσης τους. 

Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα, οι γενικές διευθύνσεις αναγνώρισαν τον ρόλο που 
τα σχέδια αυτά διαδραματίζουν όσον αφορά την καλύτερη προετοιμασία που 
προσφέρουν για την αντιμετώπιση προβλημάτων και τη διαχείριση των πολλών 
διαφορετικών υποστηρικτικών μέτρων. Τα κράτη μέλη σχολίασαν με διάφορους 
τρόπους τη χρησιμότητά τους σε ορισμένους τομείς, τη συμβολή τους στην αποδοτική 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, την προαγωγή μιας περισσότερο ενεργού συμμετοχής 
των κρατών μελών, τη συνεισφορά στη διάδοση μιας κοινής αντίληψης και της 
χάραξης ενός χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή. 

Όσον αφορά τους περιορισμούς, οι γενικές διευθύνσεις επισήμαναν ότι ορισμένες 
φορές τα σχέδια αυτά καταρτίζονταν πολύ νωρίς, με αποτέλεσμα να χρειάζεται στη 
συνέχεια να επικαιροποιηθούν, ότι συχνά απουσίαζε η δέσμευση από μέρους των 
κρατών μελών και ότι επιβάρυναν τα κράτη μέλη με διοικητικό φόρτο. Τα κράτη μέλη 
τόνισαν επίσης με διάφορους τρόπους το γεγονός ότι τα σχέδια μεταφοράς δεν 
συνυπολόγιζαν πάντοτε τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, το περιορισμένο 
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περιθώριο εκτίμησης των κρατών μελών και ότι προωθούσαν τη συμμόρφωση με 
έμμεσο μόνο τρόπο. 

Κατευθυντήριες γραμμές 
Η Επιτροπή παρέχει έγγραφη καθοδήγηση στα κράτη μέλη ή/και στα ενδιαφερόμενα 
μέρη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται ορισμένες νομικές πράξεις της 
ΕΕ. Οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν ερμηνευτικές οδηγίες για το δίκαιο 
της ΕΕ, οι οποίες δεσμεύουν την Επιτροπή. Οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να 
εγκρίνονται από την Επιτροπή. 

Πρόκειται για ένα από τα πλέον συχνά χρησιμοποιούμενα εργαλεία. Οι γενικές 
διευθύνσεις ανέφεραν ότι κατάρτιζαν κυρίως κατευθυντήριες γραμμές στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες διαφαίνονταν προκλήσεις ως προς τη μεταφορά στο 
εθνικό δίκαιο, αλλά ενίοτε και προκειμένου να θεραπεύσουν δυσκολίες που είχαν 
ήδη ανακύψει κατά τη μεταφορά ή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους. Τόσο οι 
γενικές διευθύνσεις όσο και τα κράτη μέλη βαθμολόγησαν τις κατευθυντήριες 
γραμμές ως το πλέον αποτελεσματικό εργαλείο. 

Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα, οι γενικές διευθύνσεις ανέφεραν ότι προωθούν την 
ανάπτυξη μιας κοινής αντίληψης, αποσαφηνίζουν νομικές διατάξεις και 
προσδιορίζουν συγκεκριμένα προβλήματα. Τα κράτη μέλη ανέφεραν ότι η 
καθοδήγηση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στις περιπτώσεις περίπλοκων νομοθετικών 
πράξεων. Υπογράμμισαν με διάφορους τρόπους τον ωφέλιμο ρόλο των 
κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά την επεξήγηση της οπτικής γωνίας της 
Επιτροπής, την αποσαφήνιση ζητημάτων σχετικών με την εφαρμογή, τη συνεισφορά 
τους στην ασφάλεια δικαίου, τη διευκόλυνση της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και τη 
μείωση του κινδύνου εμφάνισης αποκλινουσών πρακτικών μεταξύ των κρατών 
μελών. 

Όσον αφορά τους περιορισμούς, οι γενικές διευθύνσεις επισήμαναν ότι η Επιτροπή 
διαθέτει περιορισμένη εκ του νόμου αρμοδιότητα ερμηνείας του δικαίου της ΕΕ, τα 
κράτη μέλη δεν ήταν πάντοτε πρόθυμα να ακολουθήσουν τις οδηγίες της Επιτροπής 
και η κατάρτιση των κατευθυντήριων γραμμών μπορεί να συνεπάγεται σημαντικό 
φόρτο εργασίας και ενδεχομένως αυτές να είναι πολύ μακροσκελείς ή να 
δημοσιεύονται πολύ αργοπορημένα. Τα κράτη μέλη επισήμαναν με διάφορους 
τρόπους ότι στις κατευθυντήριες γραμμές δεν επιχειρείται κατηγορηματική ερμηνεία 
του δικαίου της ΕΕ. Τόνισαν επίσης ότι οι κατευθυντήριες γραμμές δεν παρείχαν 
πάντοτε το ενδεδειγμένο επίπεδο λεπτομέρειας ή ότι δεν αντικατόπτριζαν επαρκώς 
τις συνθήκες που επικρατούσαν σε συγκεκριμένα κράτη μέλη. Επιπλέον, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, οι κατευθυντήριες γραμμές περιόριζαν τη διακριτική ευχέρεια των 
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κρατών μελών, μείωναν την ευελιξία της Επιτροπής να αποκρίνεται σε απρόβλεπτες 
καταστάσεις και δεν είχαν βασιστεί σε επαρκείς διαβουλεύσεις με κράτη μέλη. Στην 
απάντησή της στο ερωτηματολόγιο μας, η ΕτΠ επισήμανε επίσης ότι η ασάφεια ως 
προς το νομικό κύρος της καθοδήγησης και οι αντιφάσεις μεταξύ της νομοθεσίας της 
ΕΕ και των εγγράφων καθοδήγησης προκαλεί ορισμένες φορές σύγχυση στις τοπικές 
και περιφερειακές αρχές. 

Συνολικά, τα κράτη μέλη ήταν μάλλον θετικά παρά αρνητικά όσον αφορά τη 
σαφήνεια, το κατάλληλο της χρονικής στιγμής, το πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο 
λεπτομέρειας των κατευθυντήριων γραμμών. Τα περισσότερα κράτη μέλη (12/20) 
θεώρησαν ότι οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να χρησιμοποιούνται περισσότερο. 

Επεξηγηματικά έγγραφα 
Τα κράτη μέλη δύνανται να καταρτίζουν έγγραφα που εξηγούν την αντιστοιχία μεταξύ 
των διατάξεων της οδηγίας και των αντίστοιχων μερών των εθνικών πράξεων με τις 
οποίες μεταφέρουν τις οδηγίες. Τα επεξηγηματικά έγγραφα συνοδεύουν την 
κοινοποίηση από τα κράτη μέλη των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Η 
κατάρτισή τους μπορεί να προβλέπεται στη νομική πράξη. Η Επιτροπή αξιολογεί τις 
νομικές πράξεις και προτείνει, εφόσον παρίσταται ανάγκη, την κατάρτιση 
επεξηγηματικών εγγράφων. Δεν προτείνει συνήθως την κατάρτιση επεξηγηματικών 
εγγράφων για οδηγίες που περιλαμβάνουν λίγες νομικές υποχρεώσεις σε σαφώς 
οριοθετημένους τομείς πολιτικής που δεν ρυθμίζονται εκτενώς σε εθνικό επίπεδο. Τα 
επεξηγηματικά έγγραφα μπορεί να περιλαμβάνουν πίνακες αντιστοιχίας ή να είναι 
αυτά καθαυτά ένας τέτοιος πίνακας.  

Οι περίπλοκες οδηγίες μπορεί να απαιτούν τα κράτη μέλη να παρέχουν στην Επιτροπή 
επεξηγηματικά έγγραφα σχετικά με τα εθνικά μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. 
Όλες οι γενικές διευθύνσεις στις οποίες αναλογεί σημαντικός όγκος οδηγιών 
βαθμολόγησαν τα επεξηγηματικά έγγραφα που περιλάμβαναν πίνακα αντιστοιχίας ως 
άκρως αποτελεσματικά. Θεώρησαν επίσης ότι τα επεξηγηματικά έγγραφα χωρίς 
πίνακα αντιστοιχίας ήταν σαφώς λιγότερα αποτελεσματικά. Τα περισσότερα κράτη 
μέλη (18/23) βαθμολόγησαν τα επεξηγηματικά έγγραφα με πίνακα αντιστοιχίας ως 
αποτελεσματικά, ενώ λίγα ήταν τα κράτη μέλη που είχαν αντίθετη άποψη (5/23).  

Πολλά κράτη μέλη καταρτίζουν πίνακες αντιστοιχίας, ή κάτι αντίστοιχο, για δική τους 
χρήση. Για τα υπόλοιπα κράτη μέλη, η κατάρτιση πίνακα αντιστοιχίας συνεπάγεται 
σημαντική πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση. Τα περισσότερα κράτη μέλη ανέφεραν 
ότι κατάρτιζαν πίνακες αντιστοιχίας, εφόσον καλούνταν να παράσχουν επεξηγηματικά 
έγγραφα (17/23).  
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Οι περισσότερες γενικές διευθύνσεις έκριναν θετικά τα κράτη μέλη που τηρούσαν ένα 
τυποποιημένο υπόδειγμα (περιλαμβανομένων πινάκων αντιστοιχίας) κατά την 
κατάρτιση των επεξηγηματικών εγγράφων τους. Ενώ ορισμένα κράτη μέλη (7/23) 
συμφώνησαν ότι με ένα υπόδειγμα θα αυξάνονταν οι πιθανότητες κατάρτισης 
επεξηγηματικών εγγράφων με πίνακα αντιστοιχίας, λίγα κράτη μέλη που δεν 
καταρτίζουν επεξηγηματικά έγγραφα με πίνακα αντιστοιχίας διαφώνησαν (3/5). 

Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα, οι γενικές διευθύνσεις τόνισαν ότι τα άρτια 
καταρτισμένα επεξηγηματικά έγγραφα παρέχουν χρήσιμη επισκόπηση των εθνικών 
μέτρων μεταφοράς των κρατών μελών. Επισήμαναν ποικιλοτρόπως ότι η παρουσίαση 
αυτή διευκόλυνε την Επιτροπή να κατανοήσει τα νομικά ζητήματα που 
αντιμετωπίζουν τα επιμέρους κράτη μέλη και να προβεί σε συγκρίσεις μεταξύ κρατών 
μελών. Οι γενικές διευθύνσεις ανέφεραν ότι τα άρτια καταρτισμένα επεξηγηματικά 
έγγραφα βοηθούσαν επίσης τόσο τα κράτη μέλη όσο και την Επιτροπή στην 
εξακρίβωση της πλήρους και ακριβούς μεταφοράς των πράξεων στο εθνικό δίκαιο, 
καθιστώντας έτσι, σε ορισμένες περιπτώσεις, περιττή την ανάγκη ανάθεσης του 
ελέγχου αυτού από τη γενική διεύθυνση σε τρίτους. Τα κράτη μέλη αναγνώρισαν 
ποικιλοτρόπως τη διευκόλυνση που παρέχουν τα επεξηγηματικά έγγραφα τόσο σε 
κράτη μέλη όσο και στην Επιτροπή. Υπογράμμισαν επίσης τη θετική συμβολή των 
επεξηγηματικών εγγράφων στην ασφάλεια δικαίου και τη διαφάνεια των εθνικών 
μέτρων μεταφοράς.  

Όσον αφορά τους περιορισμούς, οι γενικές διευθύνσεις υπογράμμισαν με διάφορους 
τρόπους ότι τα κράτη μέλη δεν ήταν υποχρεωμένα να καταρτίζουν τα επεξηγηματικά 
έγγραφα, ούτε και ήταν πάντοτε πρόθυμα να το κάνουν. Επισήμαναν επίσης ότι η 
ποιότητα των επεξηγηματικών εγγράφων των κρατών μελών ποίκιλλε σημαντικά, 
ιδίως ως προς τη σαφήνεια, την πληρότητα και τη χρησιμότητα των πληροφοριών που 
περιείχαν. Τα κράτη μέλη τόνισαν το συνεπαγόμενο διοικητικό βάρος, την έλλειψη 
εστίασης στα προσδοκώμενα αποτελέσματα της νομοθετικής διαδικασίας, καθώς και 
την ανάγκη επικαιροποίησης των επεξηγηματικών εγγράφων, ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη οι επακόλουθες αλλαγές στην εθνική νομοθεσία. 

Τα περισσότερα κράτη μέλη (13/19) θεώρησαν σκόπιμο επεξηγηματικά έγγραφα να 
ζητούνται μόνο για πολύ περίπλοκες οδηγίες. Παρότι τα περισσότερα κράτη μέλη 
πρότειναν να μη γίνει καμία αλλαγή ως προς τον βαθμό χρήσης των επεξηγηματικών 
εγγράφων (11/21), περισσότερα ήταν αυτά που τάσσονταν υπέρ της ακόμη 
μεγαλύτερης χρήσης τους παρά υπέρ του αντιθέτου. Τα κράτη μέλη που πρότειναν τη 
μείωση χρήσης τους ήταν συνήθως αυτά που χρησιμοποιούσαν και λιγότερο τα 
επεξηγηματικά αυτά έγγραφα (4/5). Τα κράτη μέλη έδωσαν σχετικά υψηλή 
βαθμολογία στην επιβάρυνση που συνεπάγεται η κατάρτιση επεξηγηματικών 
εγγράφων με πίνακες αντιστοιχίας σε σύγκριση με άλλα εργαλεία, υψηλότερη και από 
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αυτήν που έδωσαν στην κατάρτιση επεξηγηματικών εγγράφων χωρίς πίνακα 
αντιστοιχίας.  

Επιτροπές, δίκτυα, ομάδες εμπειρογνωμόνων και εργαστήρια 
Όσον αφορά τα βασικά εργαλεία για την οργάνωση συναντήσεων, η Επιτροπή 
οργανώνει επιτροπές, δίκτυα, ομάδες εμπειρογνωμόνων και εργαστήρια με σκοπό 
να προάγει την καλή μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο σε όλους 
τους τομείς πολιτικής με σημαντικό όγκο οδηγιών: 

o Επιτροπές - η σύσταση επιτροπής μπορεί να προβλέπεται στις οδηγίες και σκοπό 
έχει να επικουρεί την Επιτροπή κατά τη μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο. Οι 
επιτροπές αυτές απαρτίζονται από εκπροσώπους των κρατών μελών, με την 
Επιτροπή να ασκεί την προεδρία. Εκπρόσωποι μπορεί να είναι εμπειρογνώμονες 
που παρέχουν συμβουλές και λαμβάνουν μέρος σε αξιολογήσεις από ομοτίμους. 
Οι επιτροπές γνωμοδοτούν επίσημα επί προτάσεων εκτελεστικών πράξεων. 

o Δίκτυα - για την ενίσχυση της συνεργασίας, η Επιτροπή μπορεί να συγκροτεί 
ανεπίσημα δίκτυα με εκπροσώπους κρατών μελών που είναι υπεύθυνοι για την 
εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε συγκεκριμένους τομείς. Οι εθνικοί εκπρόσωποι 
συμμετέχουν προαιρετικά στα δίκτυα. Τα δίκτυα μπορεί επίσης να 
περιλαμβάνουν εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων μερών.  

o Ομάδες εμπειρογνωμόνων - η Επιτροπή μπορεί να συγκροτεί ομάδες 
εμπειρογνωμόνων με σκοπό την παροχή συμβουλευτικής στήριξης κατά τη 
μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο.  

o Εργαστήρια - η Επιτροπή οργανώνει εργαστήρια για να πραγματοποιεί 
διαβουλεύσεις με κράτη μέλη καθώς και για να διευκολύνει και να προωθεί την 
εφαρμογή των νομικών πράξεων της ΕΕ. Τα εργαστήρια μπορεί να οργανώνονται 
σε τεχνικό επίπεδο ή σε υψηλό πολιτικό επίπεδο (με τη συμμετοχή Επιτρόπου 
ή/και υψηλά ιστάμενων αξιωματούχων του κράτους μέλους).  

Οι γενικές διευθύνσεις και τα κράτη μέλη βαθμολόγησαν την αποτελεσματικότητα 
των εργαλείων αυτών ως μέτρια προς υψηλή, με τα κράτη μέλη να τα κατατάσσουν 
λίγο υψηλότερα από ό,τι οι γενικές διευθύνσεις. Κατά μέσο όρο, τα κράτη μέλη και οι 
γενικές διευθύνσεις βαθμολόγησαν τις ομάδες εμπειρογνωμόνων ως σχετικά 
αποτελεσματικότερες από τα άλλα τρία εργαλεία.  

Από τα τέσσερα εργαλεία, οι γενικές διευθύνσεις προσφεύγουν συχνότερα στις 
ομάδες εμπειρογνωμόνων, ενώ ακολουθούν τα εργαστήρια. Οι περισσότερες γενικές 
διευθύνσεις χρησιμοποιούν συχνά δίκτυα και εργαστήρια. Ενώ στους περισσότερους 
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τομείς πολιτικής οι επιτροπές συγκροτούνται τουλάχιστον ορισμένες φορές, η χρήση 
τους είναι σπανιότερη σε μερικούς άλλους τομείς, λίγους στον αριθμό (5/15). Οι 
περισσότερες γενικές διευθύνσεις ανέφεραν ότι προσέφευγαν σε επιτροπές και 
ομάδες εμπειρογνωμόνων συστηματικά για την προπαρασκευή νομοθεσίας στους 
οικείους τομείς πολιτικής. Αντιθέτως, ανέφεραν ότι είχαν την τάση να χρησιμοποιούν 
δίκτυα και εργαστήρια μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ανέμεναν δυσκολίες κατά 
τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Τα περισσότερα κράτη μέλη τάσσονταν υπέρ της 
χρήσης των εργαλείων αυτών μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή 
αναμένει να ανακύψουν δυσκολίες κατά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο ή ως 
απάντηση σε αίτημα κράτους μέλους. Λίγα μόνο κράτη μέλη θεωρούσαν ότι η 
Επιτροπή πρέπει να τα χρησιμοποιεί συστηματικά για κάθε νέα οδηγία ή πολιτική. 

Όσον αφορά τη συμμετοχή, τα περισσότερα κράτη μέλη ανέφεραν ότι συμμετείχαν 
τουλάχιστον ορισμένες φορές σε επιτροπές, δίκτυα, ομάδες εμπειρογνωμόνων και 
εργαστήρια (18/27). Ωστόσο, λίγα κράτη μέλη ανέφεραν ότι συμμετείχαν σε όλα 
(2/27). Ο βαθμός στον οποίο τα ενδιαφερόμενα μέρη, πλην της Επιτροπής ή των 
εκπροσώπων των κρατών μελών (π.χ. ΑΟΕ κρατών μελών, εκπρόσωποι της κοινωνίας 
των πολιτών κ.λπ.) συμμετέχουν σε επιτροπές, δίκτυα και ομάδες εμπειρογνωμόνων 
κυμαίνεται.  

Οι περισσότερες γενικές διευθύνσεις διοργανώνουν εργαστήρια (10/16) λίγο μετά 
την έγκριση της νομικής πράξης, τα οποία όμως μπορεί να λάβουν χώρα και πριν από 
την έγκριση ή και αργότερα, εφόσον συντρέχει ανάγκη. Τα περισσότερα κράτη μέλη 
θεώρησαν ότι τα εργαστήρια ήταν πολύ χρήσιμα όταν οργανώνονταν μετά την 
έγκριση της νομικής πράξης (12/17) ή λίγους μήνες μετά ώστε να υπάρχει περιθώριο 
για μια πρώτη αξιολόγηση του εγχειρήματος της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο (4/12). 
Λίγα ήταν τα κράτη μέλη (4/17) που έκριναν ότι η οργάνωσή τους θα ήταν 
χρησιμότερη κατά την προπαρασκευή ή την έγκριση της νομοθεσίας. 

Αν και τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετέχουν ορισμένες μόνο φορές στις επιτροπές 
και για λίγους τομείς πολιτικής (4), συμμετέχουν συχνότερα σε δίκτυα και ομάδες 
εμπειρογνωμόνων από ευρύτερο φάσμα τομέων πολιτικής. Η συμμετοχή ποικίλλει 
ανά κράτος μέλος. Τα περισσότερα κράτη μέλη που απάντησαν στην έρευνά μας 
(14/17) ανέφεραν ότι από το κράτος μέλος τους συμμετείχαν ενδιαφερόμενα μέρη 
ορισμένες φορές ή σπάνια, ενώ δύο ανέφεραν τη συχνότερη συμμετοχή 
ενδιαφερομένων μερών. 

Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα, οι γενικές διευθύνσεις αναγνώρισαν την ευκαιρία 
που δίδουν και τα τέσσερα αυτά εργαλεία για την προώθηση της συνεργασίας, για 
συζήτηση συγκεκριμένων ζητημάτων με κράτη μέλη και για την προώθηση της κοινής 
κατανόησης της νομοθεσίας, της ανταλλαγής εμπειριών και της προβολής θετικών 
πρακτικών. Οι γενικές διευθύνσεις υπογράμμισαν επίσης ιδιαίτερα τη συμβολή των 
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επιτροπών στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και τον ρόλο των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων στην κατάρτιση εγγράφων καθοδήγησης. Τα κράτη μέλη 
επισήμαναν με διάφορους τρόπους τα ίδια γενικά πλεονεκτήματα, δίνοντας έμφαση 
στις δυνατότητες που παρέχουν τα εργαλεία αυτά να διερευνηθούν κοινές 
προκλήσεις και λύσεις σε προβλήματα που συνδέονται με την εφαρμογή του δικαίου 
της ΕΕ. Τα κράτη μέλη εστίασαν επίσης ιδιαίτερα στην πρόσβαση σε εμπειρογνωσία 
που παρείχαν οι επιτροπές και οι ομάδες εμπειρογνωμόνων καθώς και στην ευκαιρία 
που παρεχόταν στο πλαίσιο των δικτύων για περισσότερο άτυπες διαβουλεύσεις. 

Όσον αφορά τους περιορισμούς, οι γενικές διευθύνσεις υπογράμμισαν τον μη 
δεσμευτικό χαρακτήρα των λύσεων, την ανάγκη παρακολούθησης των 
αποτελεσμάτων των συνεδριάσεων, την απροθυμία των κρατών μελών να 
συμμετέχουν σε ορισμένες περιπτώσεις, την ποιότητα της εμπειρογνωσίας των 
συμμετεχόντων και τους πόρους που χρησιμοποιούνται. Τα κράτη μέλη τόνισαν 
ποικιλοτρόπως ότι τα ζητήματα που συζητούνται στις συνεδριάσεις δεν αφορούσαν 
συχνά άλλα κράτη μέλη, την ανάγκη συμμετοχής κατάλληλων ατόμων στις 
συναντήσεις, τον κίνδυνο αλληλεπικάλυψης μεταξύ των εργαλείων αυτών, την 
έλλειψη διαφάνειας ως προς τη χρήση τους, και τα περιθώρια εξορθολογισμού της 
χρήσης τους σε γενικότερο πλαίσιο.  

Τα περισσότερα κράτη μέλη επισήμαναν επίσης ότι τα εργαλεία αυτά συνεπάγονταν 
πρόσθετη επιβάρυνση από την άποψη του χρόνου, του κόστους και των 
εμπλεκόμενων προσώπων. Συνολικά, τα κράτη μέλη βαθμολόγησαν τη διοικητική 
επιβάρυνση που συνεπαγόταν η εφαρμογή των τεσσάρων αυτών εργαλείων με 
κεντρικό στοιχείο τις συνεδριάσεις ως «μέτρια», με τα εργαστήρια να συγκεντρώνουν 
την υψηλότερη βαθμολογία ως προς την επιβάρυνση που συνεπάγονται σε σύγκριση 
με τα άλλα τρία εργαλεία.  

Παρά τις επιβαρύνσεις, τα περισσότερα κράτη μέλη (12/20) παρότρυναν την Επιτροπή 
να χρησιμοποιεί περισσότερο τα εργαλεία που έχουν ως κεντρικό στοιχείο τους τις 
συνεδριάσεις. Κανένα από τα κράτη μέλη δεν θεώρησε ότι τα εργαλεία αυτά θα 
έπρεπε να χρησιμοποιούνται λιγότερο. 

Συνεδριάσεις-πακέτο 
Η Επιτροπή διοργανώνει συνεδριάσεις-πακέτο με εκπροσώπους ενός κράτους μέλους 
από εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο ώστε να επιλύσει σειρά προβλημάτων 
συμμόρφωσης (ήτοι δυσκολίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, διαδικασίες «EU Pilot» 
και υποθέσεις επί παραβάσει). Οργανώνονται συνήθως ανά τομέα πολιτικής για κάθε 
περίπτωση χωριστά. 



80 

 

Σε αντίθεση με άλλα εργαλεία που κεντρικό στοιχείο τους είναι οι συνεδριάσεις, λίγες 
μόνο γενικές διευθύνσεις προβαίνουν σε συστηματική χρήση των συνεδριάσεων-
πακέτου (5/15). Πρόκειται για ορισμένες από τις γενικές διευθύνσεις με τα 
υψηλότερα ποσοστά εκκρεμών υποθέσεων επί παραβάσει (σε 5/7 εξ αυτών 
καταλογίζονται πάνω από 100 εκκρεμείς υποθέσεις). Δύο γενικές διευθύνσεις 
ανέφεραν ότι χρησιμοποιούσαν εναλλακτικές λύσεις αντί των συνεδριάσεων-
πακέτου: η ΓΔ GROW ανέφερε ότι οργάνωνε διαλόγους περί συμμόρφωσης με τρία 
κράτη μέλη και η ΓΔ CNECT ανέφερε την οργάνωση ετήσιων διερευνητικών 
αποστολών σε όλα τα κράτη μέλη σε έναν δεδομένο τομέα πολιτικής.  

Οι γενικές διευθύνσεις που προσφεύγουν σε συνεδριάσεις-πακέτο τις έκριναν ως 
άκρως αποτελεσματικές. Σχεδόν όλα τα κράτη μέλη που απάντησαν έκριναν 
αποτελεσματικές τις συνεδριάσεις-πακέτο (22/23). Παρότι τα περισσότερα κράτη 
μέλη τους έδωσαν υψηλή βαθμολογία (12/23), τις κατέταξαν χαμηλότερα σε 
σύγκριση με το σύνολο των άλλων τεσσάρων εργαλείων που έχουν ως κεντρικό 
στοιχείο τις συνεδριάσεις. Ορισμένα αλλά όχι όλα τα κράτη μέλη αξιοποιούν την 
ευκαιρία να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις-πακέτο. 

Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα, οι γενικές διευθύνσεις ανέφεραν ότι οι 
συνεδριάσεις-πακέτο παρείχαν τη δυνατότητα να συζητηθούν ζητήματα που 
αφορούσαν συγκεκριμένο κράτος μέλος, να κατανοηθούν καλύτερα οι δυσκολίες που 
αυτό αντιμετώπιζε και να καταστούν γνωστές οι τελευταίες εξελίξεις, όπως και να 
ενισχυθούν η συνεργασία και η εμπιστοσύνη με τις εθνικές αρχές. Τα κράτη μέλη 
τόνισαν ποικιλοτρόπως ότι με τις συνεδριάσεις-πακέτο είχαν τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν εγγύτερα τις απόψεις της Επιτροπής, ότι αυτές συνετέλεσαν στην 
αμοιβαία κατανόηση και καθιστούσαν δυνατή την ανταλλαγή απόψεων σε πολλές 
περιπτώσεις. Τα κράτη μέλη θεώρησαν επίσης ότι οι συνεδριάσεις-πακέτο ήταν ένας 
καλός τρόπος για να διευθετηθούν μεμιάς πολλά ζητήματα και υποθέσεις, 
περιλαμβανομένων θεμάτων οριζόντιας φύσης. 

Όσον αφορά τους περιορισμούς, οι γενικές διευθύνσεις επισήμαναν τον κίνδυνο μη 
εντοπισμού λύσεων, τη διοικητική επιβάρυνση που συνεπάγονται η προετοιμασία και 
η διοργάνωση τέτοιων συνεδριάσεων, η εξασφάλιση ότι θα παρευρεθούν στις 
συναντήσεις τα κατάλληλα πρόσωπα από το κράτος μέλος και η έλλειψη διαφάνειας 
της διαδικασίας. Ομοίως, τα κράτη μέλη επισήμαναν ότι οι συνεδριάσεις-πακέτο θα 
μπορούσαν να συνεπιφέρουν σημαντικό διοικητικό φόρτο και ότι η διοργάνωσή τους 
εξαρτιόταν από τη δυνατότητα συγκέντρωσης όλων των σχετικών ατόμων, κάτι που 
θα ήταν δύσκολο αν εμπλέκονταν περισσότερες από μία κυβερνητικές διευθύνσεις. 
Τα κράτη μέλη επισημαίνουν επίσης ότι, σε ορισμένους τομείς πολιτικής, οι 
συνεδριάσεις-πακέτο δεν διοργανώνονταν αρκετά τακτικά, ή και καθόλου, ότι 



81 

 

ορισμένες φορές προσπαθούσαν να επιληφθούν υπερβολικά περίπλοκων ζητημάτων 
ταυτόχρονα και ότι δεν κατέληγαν πάντα σε ταχείες λύσεις. 

Όπως έκαναν και σε σχέση με άλλα εργαλεία με κεντρικό στοιχείο τις συνεδριάσεις, 
πολλά κράτη μέλη βαθμολόγησαν τη διοικητική επιβάρυνση που συνεπάγονται οι 
συνεδριάσεις-πακέτο ως «μέτρια». 

Τα περισσότερα κράτη μέλη που απάντησαν πρότειναν στην Επιτροπή να οργανώνει 
περισσότερες συνεδριάσεις-πακέτο (12/20). Πολλά κράτη μέλη πρότειναν η χρήση 
των συνεδριάσεων-πακέτου να παραμείνει ως έχει. Μόνο ένα κράτος μέλος, το οποίο 
ανέφερε υψηλή συχνότητα διοργάνωσης συνεδριάσεων-πακέτου, πρότεινε να 
μετριαστεί η χρήση των συνεδριάσεων αυτών. 

Πίνακες αποτελεσμάτων 
Η Επιτροπή δύναται να δημοσιεύει πίνακες αποτελεσμάτων (ή βαρόμετρα) ούτως 
ώστε να παρέχει στο κοινό τη δυνατότητα σύγκρισης των επιδόσεων των κρατών 
μελών ως προς την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, μεταξύ άλλων και σχετικά με την 
ορθή και εμπρόθεσμη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε συγκεκριμένους τομείς 
πολιτικής. 

Παρότι η Επιτροπή δημοσιεύει διάφορους πίνακες αποτελεσμάτων36, μόνο ο πίνακας 
αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς περιλαμβάνει δείκτες και στοιχεία σχετικά με τη 
μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, υποθέσεις «EU Pilot» και υποθέσεις επί 
παραβάσει37. Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς καλύπτει τις οδηγίες που 
θεωρείται ότι έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Σε αυτές 
συγκαταλέγονται οδηγίες που συνδέονται άμεσα με την ελεύθερη κυκλοφορία 
ατόμων, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίου πέραν των εθνικών συνόρων, 
εντός της ΕΕ, όπως και οδηγίες με άμεσο αντίκτυπο στην ενιαία αγορά. Οι οδηγίες 
σχετίζονται με τομείς πολιτικής όπως η φορολόγηση, η απασχόληση, η κοινωνική 
πολιτική, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η δημόσια υγεία, η προστασία των 
καταναλωτών, η ενέργεια, οι μεταφορές, το περιβάλλον38, η κοινωνία της 
πληροφορίας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

                                                      
36 Π.χ. ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης, ο πίνακας αποτελεσμάτων στον 

τομέα της καινοτομίας και ο πίνακας αποτελεσμάτων για τις κρατικές ενισχύσεις. 

37 Στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ 
παρατίθενται επίσης αποτελέσματα της επίβλεψης που ασκεί η Επιτροπή ανά κράτος μέλος. 

38 Εκτός από την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 
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Κατά μέσο όρο οι οικείες γενικές διευθύνσεις βαθμολόγησαν την 
αποτελεσματικότητα των πινάκων αποτελεσμάτων ως «μέτρια» όπως επίσης μέτρια 
βαθμολόγησαν και τα κίνητρα που παρέχουν στα κράτη μέλη να συμμορφώνονται με 
το δίκαιο της ΕΕ. Τα κράτη μέλη βαθμολόγησαν την αποτελεσματικότητα των πινάκων 
αποτελεσμάτων και τα κίνητρα που αυτοί παρέχουν για βελτίωση της συμμόρφωσης 
με υψηλότερη βαθμολογία. 

Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα, οι γενικές διευθύνσεις ανέφεραν ότι οι πίνακες 
αποτελεσμάτων παρείχαν μια φιλική προς τον χρήστη επισκόπηση των επιδόσεων, 
επέτρεπαν τις συγκρίσεις μεταξύ κρατών μελών διαχρονικά, και αξιοποιούσαν την 
άσκηση πίεσης από ομοτίμους, προωθώντας παράλληλα τη διαφάνεια, την 
ενημέρωση και τη δημόσια συμμετοχή. Τα κράτη μέλη υπογράμμισαν με διάφορους 
τρόπους παρόμοια οφέλη. Επεσήμαναν επίσης τον ρόλο που θα μπορούσαν να 
διαδραματίσουν οι πίνακες αποτελεσμάτων στο μέτρο που θα μπορούν να 
διευκολύνουν τα κράτη μέλη να εστιάζουν τις προσπάθειές τους στη βελτίωση της 
συμμόρφωσης.  

Όσον αφορά τους περιορισμούς, οι γενικές διευθύνσεις υπογράμμισαν με διάφορους 
τρόπους την προθυμία των κρατών μελών να συμμορφωθεί, την έλλειψη 
εξειδίκευσης των πολιτικών, το κόστος και τα βάρη της προετοιμασίας, και τον 
κίνδυνο αρνητικής αντίδρασης από μέρους των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη 
ανέφεραν με διάφορους τρόπους ότι οι πίνακες αποτελεσμάτων παρείχαν 
υπεραπλουστευμένες αξιολογήσεις, ορισμένους παραπλανητικούς δείκτες, δεν 
έδιναν βάρος στο γεγονός ότι πολλά από τα προβλήματα σχετίζονται με συγκεκριμένα 
νομοθετήματα και δεν απηχούσαν ακριβοδίκαια τις διαφορές μεταξύ των κρατών 
μελών ως προς το σημείο εκκίνησης και την έννομη τάξη του καθενός. Τα κράτη μέλη 
επεσήμαναν επίσης ότι η αποτελεσματικότητα του πίνακα αποτελεσμάτων της 
ενιαίας αγοράς ήταν περιορισμένη, ένεκα της καθυστερημένης δημοσίευσης των 
στοιχείων, της περιόδου αναφοράς που δεν συνέπιπτε με το ημερολογιακό έτος και 
την απουσία κυρώσεων σε περίπτωση πλημμελών επιδόσεων. 

Τα περισσότερα κράτη μέλη που απάντησαν δεν πρότειναν ούτε την αύξηση ούτε τη 
μείωση του βαθμού χρήσης των πινάκων αποτελεσμάτων (15/18). Μόνο δύο κράτη 
μέλη τάχθηκαν υπέρ της εντατικότερης χρήσης των πινάκων αποτελεσμάτων και μόνο 
ένα κράτος μέλος πρότεινε να ελαττωθεί η χρήση των πινάκων αυτών. Συνολικά, τα 
κράτη μέλη που απάντησαν στην έρευνά μας δεν τάχθηκαν υπέρ της εντατικότερης 
χρήσης των πινάκων αποτελεσμάτων από την Επιτροπή. 
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ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
ΑΟΕ: Ανώτατο Όργανο Ελέγχου 

ΓΔ BUDG: Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού 

ΓΔ: Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πλήρης κατάσταση των γενικών 
διευθύνσεων που συμμετείχαν στην έρευνά μας παρατίθεται στο παράρτημα I. 

ΔΕΕ: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΕΔΕΤ: Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία  

ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΕΣ: Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 

ΕΟΚΕ: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

ΕτΠ: Ευρωπαϊκή επιτροπή των Περιφερειών 

EUR-LEX: Το επίσημο δημόσιο αρχείο της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΓΓ: Γενική Γραμματεία της Επιτροπής 

ΣΕΔΕ: Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών 

ΣΕΕ: Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΣΛΕΕ: Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Το αρμόδιο για την πανοραμική 
επισκόπηση κλιμάκιο 
Η παρούσα πανοραμική επισκόπηση διενεργήθηκε από το Τμήμα Ελέγχου V, του 
οποίου προεδρεύει ο Λάζαρος Στ. Λαζάρου, Μέλος του ΕΕΣ, και το οποίο εστιάζει 
στους τομείς της χρηματοδότησης και διοίκησης της Ένωσης.  

Επικεφαλής της επισκόπησης ήταν ο Leo Brincat, Μέλος του ΕΕΣ, συνεπικουρούμενος 
από τον Neil Kerr, προϊστάμενο του ιδιαίτερου γραφείου του, την Annette Farrugia, 
σύμβουλο στο ιδιαίτερο γραφείο του, τον Alberto Gasperoni, ανώτερο διοικητικό 
στέλεχος, τον James McQuade, υπεύθυνο έργου, και τους Michael Spang, Attila 
Horvay-Kovacs και Jitka Benesova, ελεγκτές.  

 
Από αριστερά: Annette Farrugia, Alberto Gasperoni, Leo Brincat, Neil Kerr,  
Jitka Benesova, James McQuade, Attila Horvay-Kovacs. 
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