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Η ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36 ΕΚ σχετικά µε τα
δικαιώµατα των µετόχων εισηγµένων εταιριών
Με την θέσπιση της Οδηγίας 2007/36 ΕΚ (ΕΕ
2007 L 184/17) καθορίζονται οι ελάχιστες
απαιτήσεις για την διευκόλυνση της άσκησης
των δικαιωµάτων των µετόχων εισηγµένων εταιριών, οι οποίοι κατέχουν µετοχές µε δικαίωµα ψήφου στην γενική συνέλευση, µε στόχο να
εξασφαλίζεται υπέρ αυτών η αποτελεσµατική
άσκηση των δικαιωµάτων τους οπουδήποτε
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ήδη από το 2003 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε
ανακοίνωσή της µε τίτλο «Εκσυγχρονισµός του
εταιρικού δικαίου και ενίσχυση της εταιρικής
διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση – σχέδιο για την επίτευξη προόδου», είχε προτείνει
πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των δικαιωµάτων των µετόχων εισηγµένων εταιριών, ενώ µε
την Οδηγία 2004/109 ΕΚ (ΕΕ 2004 L 390/38)
δόθηκαν ορισµένες απαντήσεις όσον αφορά
τις πληροφορίες που οφείλουν να δηµοσιοποιούν στην αγορά οι εκδότες κινητών αξιών. Η
κοινοτική πρωτοβουλία για την διευκόλυνση
και ενίσχυση της άσκησης των δικαιωµάτων
των µετόχων µετουσιώθηκε σε πράξη µε την
Οδηγία 2007/36 ΕΚ, οι διατάξεις της οποίας
στοχεύουν στην µείωση του προβλήµατος της
παθητικότητας των µετόχων και στην επίλυση
ζητηµάτων αναφορικά µε την άσκηση της διασυνοριακής ψήφου, κυρίως µέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι
σύγχρονες τεχνολογίες.
Αναφορικά µε το πεδίο εφαρµογής της νέας
Οδηγίας, αυτό εκτείνεται σε όλες τις εταιρίες
που έχουν την καταστατική τους έδρα σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι µετοχές των οποίων έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά. Ωστόσο, τα
κράτη µέλη µπορούν να εξαιρούν από το πεδίο
εφαρµογής της Οδηγίας τους οργανισµούς
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και

τις εταιρίες που έχουν ως µοναδικό σκοπό να
επενδύουν συλλογικά κεφάλαια που συγκεντρώνουν από το κοινό και τους συνεταιρισµούς (άρθρο 1 Οδηγίας 2007/36 ΕΚ).
Στο επίκεντρο των ρυθµίσεων της Οδηγίας
2007/36 ΕΚ βρίσκονται οι διατάξεις σχετικά
µε τα δικαιώµατα ψήφου µέσω πληρεξουσίου
(άρθρο 10), την δυνατότητα συµµετοχής στην
γενική συνέλευση µε ηλεκτρονικά µέσα
(άρθρο 8) και την δυνατότητα άσκησης δικαιωµάτων διασυνοριακής ψήφου (άρθρο 12). Οι
ρυθµίσεις αυτές αποτέλεσαν τον βασικό
άξονα για την ενσωµάτωση της Οδηγίας
2007/36 ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο και κατ’ επέκταση την τροποποίηση του Ν. 2190/1920
περί ανωνύµων εταιριών.
Πράγµατι, µε τον προσφάτως ψηφισθέντα νόµο 3884/2010 (ΦΕΚ Α 168/24.9.2010), ο
Έλληνας νοµοθέτης επιχειρεί να ανταποκριθεί
επιτυχώς στον στόχο της ενίσχυσης της προστασίας των επενδυτών, προσαρµόζοντας την
υπάρχουσα νοµοθεσία τόσο στην απαίτηση να
διευκολύνεται στο εξής η πρόσβαση των επενδυτών στις πληροφορίες, όσο και στην απαίτηση να ασκούνται τα δικαιώµατα ψήφου σε
διασυνοριακή βάση.
Όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να
κοινοποιούνται πριν από την γενική συνέλευση,
σύµφωνα µε την παρ. 2β που προστέθηκε στο
άρθρο 26 του Ν. 2190/1920 (αντίστοιχα
άρθρο 5 παρ. 3 Οδηγίας), ειδικά οι εταιρίες µε
µετοχές εισηγµένες στο χρηµατιστήριο οφείλουν να παρέχουν µε την πρόσκληση σε γενική
συνέλευση πληροφορίες τουλάχιστον για τα
δικαιώµατα των µετόχων και τις αντίστοιχες
προθεσµίες άσκησης αυτών, για τις διαδικασίες άσκησης του δικαιώµατος ψήφου διά πληρεξουσίου ή µε αλληλογραφία ή µε ηλεκτρονικά µέσα, καθώς και για τον καθορισµό της

εν
ηµεροµηνίας καταγραφής.
Με στόχο την αποτελεσµατικότερη δυνατή διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, οι
ανωτέρω εταιρίες υποχρεούνται, από την ηµέρα
δηµοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση γενικής συνέλευσης µέχρι και την ηµέρα αυτής, να
δηµοσιεύουν στην ιστοσελίδα της εταιρίας την
πρόσκληση σε γενική συνέλευση, το πλήρες κείµενο των σχεδίων απόφασης και όλες τις απαιτούµενες πρακτικές πληροφορίες (συνολικό αριθµό µετόχων και δικαιωµάτων ψήφου,
έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην
γενική συνέλευση, σχόλια για θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, έντυπα που χρησιµοποιούνται
κατά την ψηφοφορία – άρθρο 27 παρ. 3 Ν.
2190/1920 - άρθρο 5 παρ. 4 Οδηγίας). Στα παραπάνω προστίθεται η δυνατότητα δηµοσίευσης
περίληψης της πρόσκλησης στα έντυπα µέσα,
καθώς και η δυνατότητα δηµοσιοποίησης του
πλήρους κειµένου αυτής µε µέσα που κατά την
κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θεωρούνται
ευλόγως αξιόπιστα (άρθρο 26 παρ. 2γ Ν.
2190/1920 – άρθρο 5 παρ. 1 και 2 Οδηγίας).
Αξιοσηµείωτη είναι η ρύθµιση µε την οποία παρέχεται στους µετόχους εταιριών εισηγµένων
στο χρηµατιστήριο η δυνατότητα να εγγράφουν
πρόσθετα θέµατα στην ηµερήσια διάταξη, µε
αποτέλεσµα την αναθεώρηση της τελευταίας,
καθώς και να υποβάλουν σχέδια απόφασης.
Σύµφωνα µε το γράµµα της Οδηγίας 2007/36
ΕΚ (άρθρο 6), η άσκηση του εν λόγω δικαιώµατος υπόκειται σε δύο βασικούς κανόνες. Πρώτον,
περιορίζεται στους µετόχους που κατέχουν τουλάχιστον το 5% του µετοχικού κεφαλαίου και
δεύτερον, απαιτείται κάθε κράτος µέλος να ορίζει ενιαία καταληκτική ηµεροµηνία, ώστε όλοι οι
µέτοχοι να λαµβάνουν εγκαίρως την τελική ηµερήσια διάταξη και να προετοιµάζονται για την
συζήτηση και ψηφοφορία κάθε θέµατος, απαιτήσεις που έγιναν απολύτως σεβαστές από τον
Έλληνα νοµοθέτη (άρθρο 39 παρ. 2, 2α Ν.
2190/1920).
Στον νεοψηφισθέντα νόµο 3884/2010, ως όριο
για την εγγραφή θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη και την υποβολή σχεδίων αποφάσεων τίθεται
η απαίτηση το περιεχόµενο αυτών να µην
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έρχεται σε αντίθεση µε τον νόµο και τα χρηστά
ήθη (άρθρο 39 παρ. 2β Ν. 2190/1920). Στο ίδιο
πλαίσιο, εξίσου σηµαντική είναι η δυνατότητα
των µετόχων να αιτούνται την παροχή συγκεκριµένων πληροφοριών που είναι χρήσιµες για την
πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, και συνακόλουθα η υποχρέωση
της εταιρίας να παρέχει αυτές (άρθρο 39 παρ.
4 Ν. 2190/1920 – άρθρο 9 Οδηγίας).
Ο Έλληνας νοµοθέτης, συµµορφούµενος προς το
γράµµα της κοινοτικής Οδηγίας, ορίζει ως µοναδική προϋπόθεση για την συµµετοχή και ψηφοφορία των µετόχων εισηγµένης εταιρίας στη
γενική συνέλευση την ηµεροµηνία εγγραφής
(άρθρο 7 παρ. 2 Οδηγίας). Με άλλα λόγια, µόνο
τα πρόσωπα που φέρουν την ιδιότητα του µετόχου κατά την οικεία ηµεροµηνία καταγραφής
έχουν δικαίωµα συµµετοχής και ψηφοφορίας
στην γενική συνέλευση, χωρίς κατά τα άλλα η
άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων να προϋποθέτει την δέσµευση των µετοχών του δικαιούχου ή
την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας. Ειδικότερα σύµφωνα µε τον Ν. 3884/2010, η ιδιότητα
του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την
έναρξη της πέµπτης ηµέρας πριν από την ηµέρα
συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, η δε απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται είτε µε
προσκόµιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης, είτε
µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρίας
µε τα αρχεία του προσώπου (άρθρο 28α παρ. 4
Ν. 2190/1920).
Όπως ήδη ειπώθηκε, στις καινοτόµες ρυθµίσεις
της νέας Οδηγίας συγκαταλέγονται η δυνατότητα συµµετοχής των ψηφοφόρων στη γενική συνέλευση µε ηλεκτρονικά µέσα, καθώς και η δυνατότητα ψηφοφορίας των µετόχων δι’ αλληλογραφίας ή µε ηλεκτρονικά µέσα ή µέσω πληρεξουσίου. Η µεταφορά των ρυθµίσεων αυτών στο
ελληνικό δίκαιο έγινε χωρίς κανένα περιορισµό,
πέραν της εύλογης απαίτησης περί ύπαρξης
σχετικής πρόβλεψης στο καταστατικό της εισηγµένης εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση, δύναται µε
σχετική υπουργική απόφαση να καθορίζονται
περαιτέρω τεχνικές προδιαγραφές για την διασφάλιση της ταυτότητας των µετόχων, καθώς
και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης

εν
σύνδεσης (άρθρο 28 α παρ. 7, 8 Ν. 2190/1920).
Ειδικά δε ως προς την συµµετοχή και ψηφοφορία στην γενική συνέλευση µέσω πληρεξουσίου, δεν
υφίστανται περιορισµοί ως προς τα πρόσωπα
που µπορούν να εξουσιοδοτηθούν από έναν µέτοχο. Παρόλα αυτά, εξαιρέσεις θεσπίζονται µόνο σε
περιπτώσεις ενδεχόµενων συγκρούσεων συµφερόντων µεταξύ του πληρεξουσίου και του µετόχου, οπότε κρίνεται αναγκαία η επιβολή σχετικών
περιορισµών ή υποχρεώσεων (άρθρο 28 α παρ. 3
Ν. 2190/1920). Με οποιονδήποτε τρόπο κι αν
λαµβάνει χώρα η ψηφοφορία, η τήρηση των κανόνων διαφάνειας επιτάσσει οι εταιρίες να προβαίνουν σε πλήρη απολογισµό της ψηφοφορίας
για κάθε απόφαση καθώς και να δηµοσιεύουν
στην ιστοσελίδα της εταιρίας τα αποτελέσµατα
κάθε ψηφοφορίας της γενικής συνέλευσης
(άρθρο 32 παρ. 1 Ν. 2190/1920 – άρθρο 14
Οδηγίας).
Έστω και µέσα από την συνοπτική αυτή παρουσίαση των ρυθµίσεων του νέου Ν. 3884/2010, και
κατ’ αντιστοιχία της Οδηγίας 2007/36 ΕΚ, αποτυπώνεται η προσπάθεια τόσο του κοινοτικού όσο
και του Έλληνα νοµοθέτη να αναδείξουν τα δικαιώµατα των µετόχων εισηγµένων εταιριών και
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να παρέχουν σε αυτούς τα κατάλληλα µέσα αλλά και τα εχέγγυα για την ασφαλή και δραστική
άσκηση των δικαιωµάτων τους σε διασυνοριακή
κλίµακα.
Έλσα Αλαγιαλόγλου
Μ2R, ∆ικηγόρος
Επιστ. Συνεργάτις Κ∆ΕΟ∆, Στέλεχος ΜοΠα∆ιΣ

εν
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ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΕ
(Οκτώβριος 2010)
● ∆ΕΕ C-222/08, Επιτροπή/Βέλγιο, 06.10.2010

● ∆ΕΕ C-127/10, Επιτροπή/Ελλάδα, 07.10.2010

Παράβαση κράτους µέλους – Οδηγία 2002/22/ΕΚ
(οδηγία “καθολικής υπηρεσίας”) – Ηλεκτρονικές επικοινωνίες – ∆ίκτυα και υπηρεσίες – Άρθρο 12 – Υπολογισµός του κόστους των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας – Κοινωνική συνιστώσα της καθολικής υπηρεσίας –
Άρθρο 13 – Χρηµατοδότηση των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας – Υπολογισµός της αθέµιτης επιβαρύνσεως

Παράβαση κράτους µέλους – Οδηγία 2006/42/ΕΚ σχετικά µε τα µηχανήµατα – Παράλειψη εµπρόθεσµης µεταφοράς στην εσωτερική έννοµη τάξη

***
● ∆ΕΕ C-389/08, Base NV κ.λπ, 06.10.2010
Ηλεκτρονικές επικοινωνίες – Οδηγία 2002/21/ΕΚ
(οδηγία-πλαίσιο) – Άρθρα 2, στοιχείο ζ΄, 3 και 4 – Εθνική
κανονιστική αρχή – Εθνικός νοµοθέτης ενεργών ως εθνική κανονιστική αρχή – Οδηγία 2002/22/ΕΚ (οδηγία για
την καθολική υπηρεσία) – ∆ίκτυα και υπηρεσίες – Άρθρο
12 – Υπολογισµός του κόστους των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας – Κοινωνική συνιστώσα της καθολικής
υπηρεσίας – Άρθρο 13 – Χρηµατοδότηση των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας – Καθορισµός της αθέµιτης
επιβαρύνσεως

***
● ∆ΕΕ C-173/09, Εlchinov, 05.10.2010
Κοινωνική ασφάλιση – Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών –
Υγειονοµική ασφάλιση – Νοσοκοµειακή περίθαλψη σε
άλλο κράτος µέλος – Προέγκριση – Προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 22, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο,
του κανονισµού (ΕΟΚ) 1408/71 – Ρύθµιση για την επιστροφή στον ασφαλισµένο των δαπανών στις οποίες
υποβλήθηκε για τη νοσοκοµειακή περίθαλψή του σε άλλο
κράτος µέλος – Υποχρέωση των κατώτερων δικαστηρίων
να συµµορφώνονται µε τις κατευθυντήριες οδηγίες ανώτερου δικαστηρίου

***
● ∆ΕΕ C-512/08, Επιτροπή/Γαλλία, 05.10.2010
Παράβαση κράτους µέλους – Άρθρο 49 ΕΚ – Κοινωνική
ασφάλιση – Υγειονοµική περίθαλψη σχεδιαζόµενη εντός
άλλου κράτους µέλους, η οποία απαιτεί τη χρησιµοποίηση βαρέος εξοπλισµού – Απαίτηση προηγούµενης εγκρίσεως – Περίθαλψη προγραµµατισµένη να πραγµατοποιηθεί εντός άλλου κράτους µέλους – ∆ιαφορά µεταξύ των
επιπέδων καλύψεως που ισχύουν, αντιστοίχως, στο κράτος µέλος ασφαλίσεως και στο κράτος µέλος διαµονής –
∆ικαίωµα του έχοντος κοινωνική ασφάλιση σε παρέµβαση του αρµόδιου φορέα, πρόσθετη προς εκείνη του φορέα του κράτους µέλους διαµονής

***
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***
● ∆ΕΕ C-162/09, Lassal, 07.08.2010
Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως – Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων – Οδηγία 2004/38/ΕΚ –
Άρθρο 16 – ∆ικαίωµα µόνιµης διαµονής – ∆ιαχρονική
εφαρµογή – Περίοδοι που συµπληρώθηκαν πριν από την
ηµεροµηνία µεταφοράς

***
● ∆ΕΕ C-222/09, Kronospan Mielec sp. z o.o.,

07.10.2010
Έκτη οδηγία ΦΠΑ – Άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχεία
γ΄ και ε΄ – Εργασίες έρευνας και αναπτύξεως οι οποίες
πραγµατοποιούνται από µηχανικούς – Προσδιορισµός
του τόπου παροχής υπηρεσιών

***
∆ΕΕ C-515/08,
07.10.2010

●

Santos

Palhota

κ.λπ.,
λπ.,

Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών – Άρθρα 56 ΣΛΕΕ και 57
ΣΛΕΕ – Απόσπαση εργαζοµένων – Περιορισµοί – Εργοδότες εγκατεστηµένοι σε άλλο κράτος µέλος – Καταχώριση προηγούµενης δηλώσεως αποσπάσεως – Έγγραφα
κοινωνικής ασφαλίσεως για την εργασία – Έγγραφα
ισότιµα εκείνων που προβλέπει το δίκαιο του κράτους
µέλους υποδοχής – Αντίγραφο – Τήρηση των εγγράφων
στη διάθεση των εθνικών αρχών

***
● ∆ΕΕ C-53/09 και CC-55/09, Loyalty Management

UK Ltd (C(C-53/09), Baxi Group Ltd (C(C-55/09),
07.10.2010
Έκτη οδηγία ΦΠΑ – Βάση επιβολής του φόρου – Σύστηµα προωθήσεως των πωλήσεων – Πρόγραµµα προσελκύσεως τακτικών πελατών στο πλαίσιο του οποίου οι πελάτες συλλέγουν µονάδες από συνεργαζόµενους εµπόρους
και τις ανταλλάσσουν µε δώρα – Ποσά που καταβάλλονται από τον διαχειριστή του προγράµµατος προς τους
προµηθευτές οι οποίοι προµηθεύουν τα δώρα – Ποσά
που καταβάλλονται από τον έµπορο προς τον διαχειριστή
του προγράµµατος ο οποίος παραδίδει τα δώρα

***
● ∆ΕΕ C-45/09, Gisela Rosenbladt, 12.10.2010

εν
Οδηγία 2000/78/EΚ – ∆υσµενείς διακρίσεις λόγω ηλικίας – Λύση συµβάσεως εργασίας λόγω συµπληρώσεως
ορίου ηλικίας συνταξιοδοτήσεως

***
● ∆ΕΕ C-499/08, Ingeniørforeningen i Danmark,
εξ ονόµατος του Ole Andersen, 12.10.2010
Οδηγία 2000/78/ΕΚ– Ίση µεταχείριση στον τοµέα της
απασχολήσεως και της εργασίας – Απαγόρευση διακρίσεων λόγω ηλικίας – Μη καταβολή αποζηµιώσεως απολύσεως σε εργαζόµενους που πληρούν τις προϋποθέσεις
για να λάβουν σύνταξη γήρατος

***
● ∆ΕΕ C-16/09, Gudrun Schwemmer, 14.10.2010
Κοινωνική ασφάλιση – Κανονισµοί (EΟK) 1408/71 και
574/72 – Οικογενειακές παροχές – Κανόνες κατά της
σωρεύσεως παροχών – Άρθρο 76, παράγραφος 2, του
κανονισµού 1408/71 – Άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισµού 574/72 – Τέκνα κατοικούντα
εντός κράτους µέλους µαζί µε την πληρούσα τις προϋποθέσεις λήψεως οικογενειακών παροχών µητέρα, ο πατέρας των οποίων, εργαζόµενος στην Ελβετία και πληρών,
a priori, τις προϋποθέσεις λήψεως οικογενειακών παροχών του ιδίου είδους δυνάµει της ελβετικής νοµοθεσίας,
παραλείπει να ζητήσει τη χορήγηση των παροχών αυτών

***
● ∆ΕΕ C-280/08 P, Deutsche Telekom AG/
Επιτροπή, 14.10.2010
Αίτηση αναιρέσεως – Ανταγωνισµός – Άρθρο 82 ΕΚ –
Αγορές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών – Πρόσβαση στο
σταθερό δίκτυο του ιστορικού φορέα – Τιµές χονδρικής
για ενδιάµεσες υπηρεσίες προσβάσεως στον τοπικό
βρόχο παρεχόµενες στους ανταγωνιστές – Τιµές λιανικής για υπηρεσίες προσβάσεως παρεχόµενες στους
συνδροµητές – Τιµολογιακές πρακτικές κατέχουσας
δεσπόζουσα θέση επιχειρήσεως – Συµπίεση των τιµών
των ανταγωνιστών – Τιµές εγκρινόµενες από την εθνική
ρυθµιστική αρχή – Περιθώριο δράσεως της κατέχουσας
δεσπόζουσα θέση επιχειρήσεως – Καταλογισµός της
παραβάσεως – Έννοια της “καταχρήσεως” – Κριτήριο
του εξίσου αποτελεσµατικού ανταγωνιστή – Υπολογισµός
της συµπιέσεως των τιµών – Αποτελέσµατα της καταχρήσεως – Ύψος του προστίµου

***
● ∆ΕΕ C-345/09, J. A. van Delft κ. λπ.,
λπ., 14.10.2010
Κοινωνική ασφάλιση – Κανονισµός (ΕΟΚ) 1408/71 –
Τίτλος III, κεφάλαιο 1 – Άρθρα 28, 28Α και 33 – Κανονισµός (ΕΟΚ) 574/72 – Άρθρο 29 – Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων – Άρθρα 21 ΣΛΕΕ και 45 ΣΛΕΕ – Παροχές ασφαλίσεως ασθενείας – ∆ικαιούχοι συντάξεως
λόγω γήρατος ή λόγω ανικανότητας προς εργασία –
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ολίγοις

Κατοικία σε άλλο κράτος µέλος πλην του κράτους µέλους που οφείλει τη σύνταξη – Χορήγηση παροχών σε
είδος στο κράτος µέλος της κατοικίας µε επιβάρυνση
του κράτους που οφείλει τη σύνταξη – Μη εγγραφή στο
κράτος της κατοικίας – Υποχρέωση καταβολής εισφορών στο κράτος που οφείλει τη σύνταξη – Τροποποίηση
της εθνικής νοµοθεσίας του κράτους που οφείλει τη
σύνταξη – Συνέχιση της ασφάλισης ασθενείας – ∆ιαφορετική µεταχείριση µεταξύ κατοίκων ηµεδαπής και κατοίκων αλλοδαπής

***
● ∆ΕΕ C-535/07, Επιτροπή/Αυστρία, 14.10.2010
Παράβαση κράτους µέλους – Οδηγίες 79/409/ΕΟΚ και
92/43/ΕΟΚ – ∆ιατήρηση των αγρίων πτηνών – Μη ορθός καθορισµός και ανεπαρκής έννοµη προστασία των
ζωνών ειδικής προστασίας

***
● ∆ΕΕ C-61/09, Landkreis Bad Dürkheim,
14.10.2010
Κοινή γεωργική πολιτική – Ολοκληρωµένο σύστηµα διαχειρίσεως και ελέγχου ορισµένων καθεστώτων ενισχύσεων – Κανονισµός (ΕΚ) 1782/2003 – Καθεστώς ενιαίας
ενισχύσεως – Κοινοί κανόνες για τα καθεστώτα άµεσης
στήριξης – Έννοια “επιλέξιµου εκταρίου” – Μη γεωργικές δραστηριότητες – Προϋποθέσεις για την υπαγωγή
γεωργικής εκτάσεως σε εκµετάλλευση

***
● ∆ΕΕ C-67/09 P, Nuova Agricast Srl, 14.10.2010
Αίτηση αναιρέσεως – Κρατικές ενισχύσεις – Σύστηµα
επενδυτικών ενισχύσεων στις µειονεκτούσες περιοχές
της Ιταλίας – Απόφαση της Επιτροπής µε την οποία το
σύστηµα αυτό κηρύσσεται συµβατό µε την κοινή αγορά
– Αιτήµατα για την αποκατάσταση ζηµιών που φέρονται
ότι υπέστησαν οι αναιρεσείουσες λόγω της εκδόσεως
της αποφάσεως – Μέτρα για την µετάβαση από το προηγούµενο στο υπό κρίση σύστηµα – ∆ιαχρονικό πεδίο
εφαρµογής αποφάσεως της Επιτροπής περί µη προβολής αντιρρήσεων σε σχέση µε το προηγούµενο σύστηµα
– Αρχές της ασφάλειας δικαίου, της προστασίας της
δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης και της ίσης µεταχειρίσεως

***
● ∆ΕΕ C-185/08, Latchways plc, Eurosafe Solutions BV, 21.10.2010
Οδηγία 89/106/ΕΟΚ – Προϊόντα δοµικών κατασκευών –
Οδηγία 89/686/ΕΟΚ – Μέσα ατοµικής προστασίας –
Απόφαση 93/465/ΕΟΚ – Σήµανση “CE” – Συστήµατα
αγκυρώσεως για την προστασία από τις πτώσεις στο
πλαίσιο εργασιών επί στεγών

εν

ολίγοις
● ∆ΕΕ C-205/09, Emil Eredics, Mária Vassné Sápi,
21.10.2010
Αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις – Απόφαση-πλαίσιο 2001/220/JAI – Καθεστώς των
θυµάτων σε ποινικές διαδικασίες – Έννοια του όρου
“θύµα” – Νοµικό πρόσωπο – Ποινική µεσολάβηση στο
πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας – Κανόνες εφαρµογής
***

● Γε∆ΕΕ T-23/09, Conseil national de l’Ordre des
pharmaciens (CNOP), Conseil central de la section
G de l’Ordre national des pharmaciens (CCG)/
Επιτροπή,, 26.10.2010
Επιτροπή
Ανταγωνισµός - ∆ιοικητική διαδικασία – Απόφαση περί
διενέργειας ελέγχου – Άρθρο 20, παράγραφος 4, του
κανονισµού (ΕΚ) 1/2003 – Έλλειψη νοµικής προσωπικότητας ενός αποδέκτη – Υποχρέωση αιτιολογήσεως –
Έννοιες της επιχειρήσεως και της ενώσεως των επιχειρήσεων
***

Γε∆ΕΕ
26.10.2010

●

T-236/07,

Γερµανία/Επιτροπή,

(EK) 726/2004 – Φάρµακα για ανθρώπινη χρήση – Παρεµφερή βιολογικά φάρµακα προϊόντα βιοτεχνολογίας –
Εθνική άδεια κυκλοφορίας στην αγορά χορηγηθείσα πριν
από την προσχώρηση στην Ένωση
***
● ∆ΕΕ C-367/09, SGS Belgium κ.λπ.,
λπ., 28.10.2010
Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως – Προσβολή των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης – Κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) 2988/95 – Άρθρα
1, 3, παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο, 5 και 7 – Κανονισµός
(ΕΟΚ) 3665/87 – Έννοια του όρου “οικονοµικός φορέας”
– Πρόσωπα που συνέπραξαν στην παρατυπία – Πρόσωπα υπεύθυνα για την παρατυπία ή για την αποτροπή της
– ∆ιοικητική κύρωση – Άµεσο αποτέλεσµα – Παραγραφή
της επισύρουσας την κύρωση πράξεως – ∆ιακοπή
***
● ∆ΕΕ C-500/09, Επιτροπή/Ελλάδα, 28.10.2010
Παράβαση κράτους µέλους – Ταχυδροµικές υπηρεσίες –
Οδηγία 97/67/ΕΚ – Εθνικοί περιορισµοί – Επιχειρήσεις
ταχυµεταφοράς – Εθνικό καθεστώς αδειοδοτήσεως
***

ΕΓΤΠΕ – Τµήµα Εγγυήσεων – Εκκαθάριση των λογαριασµών – Οικονοµικό έτος 2006 – – ∆εσµευτική ισχύς µονοµερούς δηλώσεως της Επιτροπής επισυναπτόµενης ως
παραρτήµατος στα πρακτικά συνεδριάσεως της Επιτροπής Μονίµων Αντιπροσώπων

● ∆ΕΕ C-508/08, Επιτροπή/Μάλτα, 28.10.2010
Παράβαση κράτους µέλους – Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων µεταφορών – Κανονισµός (ΕΟΚ)
3577/92 – Άρθρα 1 και 4 – Υπηρεσίες ενδοµεταφορών
στο εσωτερικό κράτους µέλους

***

***

● Γε∆ΕΕ T-24/05, Alliance One International κ.λπ./

● ∆ΕΕ C-72/09, Établissements Rimbaud SA,

Επιτροπή, 27.10.2010

28.10.2010

Ανταγωνισµός – Συµπράξεις – Ισπανική αγορά αποκτήσεως και πρώτης µεταποιήσεως ακατέργαστου καπνού –
Απόφαση που διαπιστώνει παράβαση του άρθρου 81 ΕΚ
– Καθορισµός των τιµών και κατανοµή της αγοράς – Υποχρέωση αιτιολογήσεως – Καταλογισµός της παραβατικής
συµπεριφοράς – Ίση µεταχείριση

Άµεση φορολογία – Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων – Νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε τρίτη χώρα που
είναι µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου – Κυριότητα ακινήτων ευρισκοµένων σε κράτος µέλος – Φόρος
επί της αγοραίας αξίας των εν λόγω ακινήτων – Απόρριψη αιτήσεως απαλλαγής – Καταστολή της φοροδιαφυγής
– Εκτίµηση βάσει της Συµφωνίας για τον ΕΟΧ

***
● ∆ΕΕ C-203/09, Volvo Car Germany GmbH,

28.10.2010

εν ολίγοις

Οδηγία 86/653/ΕΟΚ – Εµπορικοί αντιπρόσωποι
(ανεξάρτητοι επαγγελµατίες) – Καταγγελία της συµβάσεως εµπορικής αντιπροσωπείας από τον αντιπροσωπευόµενο – Αξίωση του αντιπροσώπου για την καταβολή αποζηµιώσεως
***
● ∆ΕΕ C-350/08, Επιτροπή/Λιθουανία, 28.10.2010
Παράβαση κράτους µέλους – Πράξη Προσχωρήσεως του
2003 – Υποχρεώσεις των προσχωρούντων κρατών – Κοινοτικό κεκτηµένο – Οδηγίες 2001/83/ΕΚ και 2003/63/
ΕΚ – Κανονισµός (ΕΟΚ) 2309/93 και κανονισµός (ΕΚ)
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ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ∆ΕΟ∆
∆ηµόσιες Συµβάσεις Κρατικές Ενισχύσεις
αγορά

Κυκλοφόρησαν τα τεύχη
1/2010 και 2/2010 της
νοµικής επιθεώρησης
∆ηΣΚΕ & αγορά, µε
πλούσια ύλη σε θεµατικές
του δηµόσιου οικονοµικού
δικαίου.
Η ∆ηΣΚΕ & αγορά
κυκλοφορεί πλέον και σε
ηλεκτρονική µορφή στην
διεύθυνση:
http://
www.diske.gr/

ελληνική επιθεώρηση
ευρωπαϊκού δικαίου
revue hellénique de droit européen
Η ΕΕΕυρ∆, που εκδίδεται
από το Κ∆ΕΟ∆ και τον
∆.Σ.Θ., ιδρύθηκε το 1981.
Εκδίδεται στα ελληνικά και
η θεµατική της αναφέρεται
στο Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο, και
ιδίως
σε
θέµατα
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,
προστασίας
των
δικαιωµάτων
του
ανθρώπου, διεθνούς
οικονοµικού δικαί ου,
δηµοσίου διεθνούς δικαίου
και ιδιωτικού διεθνούς
δικαίου. Η θεµατική των
προσεχών τευχών της
ΕΕΕυρ∆
θα
είναι
αφιερωµένη στην Συνθήκη
της Λισαβόνας.
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