
3, του κανονισμού (ΕΚ) 1080/2006 ( 2 ) του Ευρωπαϊκού Κοι 
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, 
συστάσεως της επιτροπής παρακολούθησης; 

2.2. Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα, 
και εφόσον δεν έχει συναφθεί σχετική συμφωνία, συνάδει με το 
άρθρο 63 του κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου, 
της 11ης Ιουλίου 2006, η εκδίκαση προσφυγής κατά αποφά 
σεως της επιτροπής παρακολούθησης από δικαστήριο του 
κράτους μέλους του οποίου είναι υπήκοος ο προσφεύγων 
βάσει του εσωτερικού δικαίου του κράτους μέλους αυτού; 

( 1 ) Κανονισμός (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, 
περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει 
ακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνο 
χής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 (ΕΕ L 210, 
σ. 25) 

( 2 ) Κανονισμός (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε 
ρειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
1783/1999 (ΕΕ L 210, σ. 1) 

Προσφυγή της 11ης Απριλίου 2013 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
κατά Δημοκρατίας της Φινλανδίας 

(Υπόθεση C-178/13) 

(2013/C 156/40) 

Γλώσσα διαδικασίας: η φινλανδική 

Διάδικοι 

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: I. Koskinen και 
J. Hottiaux) 

Καθής: Δημοκρατία της Φινλανδίας 

Αιτήματα της προσφεύγουσας 

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο: 

— να αναγνωρίσει ότι η Δημοκρατία της Φινλανδίας, παραλείπο 
ντας να λάβει όλα τα νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά 
μέτρα που απαιτούνται για τη μεταφορά στην εθνική έννομη 
τάξη της οδηγίας 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002 ( 1 ), για την 
οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δρα 
στηριότητες οδικών μεταφορών, ή, τουλάχιστον, παραλείποντας 
να ανακοινώσει τα μέτρα αυτά στην Επιτροπή, παρέβη τις υπο 
χρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 2, παράγραφος 1, 3 έως 7 
και 11 της οδηγίας αυτής· 

— να καταδικάσει τη Δημοκρατία της Φινλανδίας στα δικαστικά 
έξοδα. 

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα 

Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στην εσωτερική έννομη 
τάξη έληξε στις 23 Μαρτίου 2009. 

( 1 ) ΕΕ L 80, σ. 35. 

Προσφυγή της 12ης Απριλίου 2013 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
κατά Δημοκρατίας της Σλοβενίας 

(Υπόθεση C-188/13) 

(2013/C 156/41) 

Γλώσσα διαδικασίας: η σλοβενική 

Διάδικοι 

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: B. Rous και J. 
Hottiaux) 

Καθής: Δημοκρατία της Σλοβενίας 

Αιτήματα της προσφεύγουσας 

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο: 

— να διαπιστώσει ότι η Δημοκρατία της Σλοβενίας, παραλείποντας 
να θεσπίσει όλες τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να μεταφέρει στην εσωτερική έννομη 
τάξη την οδηγία 2011/18/ΕΕ ( 1 ) της Επιτροπής, της 1ης Μαρ 
τίου 2011, περί τροποποιήσεως των παραρτημάτων II, V και VI 
της οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινο 
τικού σιδηροδρομικού συστήματος, ή, εν πάση περιπτώσει, μη 
ενημερώνοντας την Επιτροπή σχετικώς, παρέβη τις υποχρεώσεις 
που υπέχει από το άρθρο 2 της οδηγίας αυτής· 

— να καταδικάσει τη Δημοκρατία της Σλοβενίας στα δικαστικά 
έξοδα. 

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα 

Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στην εσωτερική έννομη 
τάξη έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011. 

( 1 ) ΕΕ L 57, σ. 1. 

Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 13ης Μαρτίου 
2013 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας, υποστηριζόμενη από: Γαλλική 
Δημοκρατία, Ρουμανία, Βασίλειο των Κάτω Χωρών, 

Σλοβακική Δημοκρατία 

(Υπόθεση C-148/12) ( 1 ) 

(2013/C 156/42) 

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική 

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου διέταξε τη διαγραφή της υποθέσεως. 

( 1 ) ΕΕ C 138 της 12.5.2012.

EL 1.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 156/25
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