ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 0 - τεύχος 1/2010

Η Συνθήκη της Λισαβόνας σε εφαρµογή
Μετά από επώδυνη πορεία οκτώ ετών µέχρι την
ψήφισή της, η Συνθήκη της Λισαβόνας τέθηκε σε
ισχύ την 1η ∆εκεµβρίου 2009. Η νέα Συνθήκη φέρνει µαζί της εκτεταµένες αλλαγές στην ΕΕ σε σχεδόν όλα τα επίπεδα λειτουργίας της, αλλά κυρίως
στην ίδια την ουσία και τον προσανατολισµό της.
Αναµένεται να αναζωογονήσει τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων στην ΕΕ και να καταστήσει την ΕΕ
πιο αποτελεσµατική και δηµοκρατική, τη στιγµή
που αυτή βρίσκεται σε µία νέα φάση της ιστορίας
της, µε νέο θεσµικό πλαίσιο, νέα σύνθεση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ταυτόχρονα. Είναι όµως και σε µια αµήχανη κατάσταση, έχοντας τη νέα Συνθήκη ως ένα ισχυρό
εργαλείο αλλαγής και προόδου στα χέρια της, παράλληλα όµως µη διαθέτοντας τα µέσα, τις διαδικασίες και τις πολιτικές για να το χρησιµοποιήσει
πλήρως και κατάλληλα.
Κοµβικό ρόλο καλείται να παίξει στο διάστηµα
αυτό η ισπανική προεδρία, η οποία βρίσκεται ήδη
στο τιµόνι του Συµβουλίου της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου και µέχρι την 30ή Ιουνίου 2010. Σύµφωνα µε τα άρθρα 16 ΣΕΕ και 237 κεπ. ΣΛΕΕ, οι εξουσίες της Προεδρίας στο Συµβούλιο είναι ο σχεδιασµός των δράσεων της ΕΕ για το επόµενο εξάµηνο, η δοµή και υποστήριξη στην υποστήριξη των
δράσεων αυτών και η πρόταση συµβιβαστικών
λύσεων. Εντούτοις, στόχος της Ισπανίας ως πρώτης προεδρεύουσας χώρας βάσει των κανόνων
της Συνθήκης της Λισαβόνας είναι, πέραν των ανωτέρω, να δηµιουργήσει νέες εκτελεστικές διαδικασίες και προηγούµενο στην εφαρµογή πολιτικών
και στη σχέση και το ρόλο παλαιών και νέων οργάνων και θεσµών. Παρακάτω θα εξετάσουµε µερικούς τοµείς όπου αναµένονται εξελίξεις στο άµεσο
µέλλον.
Ι. Μεταξύ των πολυάριθµων και σηµαντικών τροποποιήσεων της νέας Συνθήκης, εισάγονται δύο νέοι
θεσµοί: εκείνος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου και του Ύπατου Εκπροσώπου για τις
Εξωτερικές Υποθέσεις (που κατέχει και τη θέση

του Επιτρόπου αρµοδίου για τις εξωτερικές
σχέσεις), θέσεις που κατέχουν ο πρώην Βέλγος
πρωθυπουργός Χέρµαν βαν Ροµπάι (Herman
van Rompuy) και η πρώην Επίτροπος Εµπορίου
Βαρώνη Κάθριν Άστον (Catherine Ashton) αντίστοιχα, οι οποίοι ανέλαβαν τα καθήκοντά τους
την ηµέρα θέσης σε ισχύ της νέας Συνθήκης.
Στις αρµοδιότητες του πρώτου συγκαταλέγεται
η εκπροσώπηση της ΕΕ στο εξωτερικό, ενώ της
δεύτερης η εκπροσώπηση και άσκηση πολιτικής σε θέµατα εξωτερικών σχέσεων και ασφάλειας («Υπουργός Εξωτερικών της ΕΕ»), ενώ σε
αυτό θα επικουρείται από τη νεοσύστατη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ∆ράσης. Όπως
προκύπτει από την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της ισπανικής προεδρίας, αυτή αναµένεται να έχει έντονο διεθνή και εξωστρεφή χαρακτήρα, µε προγραµµατιζόµενες 9 διασκέψεις
κορυφής µε σηµαντικούς διεθνείς εταίρους
εντός του εξαµήνου. Επίσης, µε τη νέα Συνθήκη
επήλθε διαχωρισµός του Συµβουλίου Γενικών
Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων σε δύο
χωριστές συνθέσεις, αυτή του Συµβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων και του Συµβουλίου Γενικών Υποθέσεων, όπου στο πρώτο σύµφωνα µε
τη ΣΛΕΕ προεδρεύει ο Ύπατος Εκπρόσωπος,
δεσµεύεται όµως από τις κατευθύνσεις που
δίδονται από την Προεδρία του Συµβουλίου της
ΕΕ, τον συναρµόδιο Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Από τα παραπάνω αναδύεται ως
επιτακτική η αναζήτηση και ανεύρεση ισορροπιών και η σαφής κατανοµή αρµοδιοτήτων
στον τοµέα των εξωτερικών σχέσεων µεταξύ
των τριών πόλων εξουσίας εντός της νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής. Ταυτόχρονα, άµεση
επιδίωξη αποτελεί για όλους τους εµπλεκοµένους ο σχεδιασµός της δοµής και η οργάνωση
της νέας Υπηρεσίας Εξωτερικής ∆ράσης
(«∆ιπλωµατικό Σώµα»), ώστε να είναι έτοιµη να
λειτουργήσει εντός του πρώτου εξαµήνου του

εν
έτους.
Σε µία ευρύτερη θεώρηση, θα πρέπει να βρεθούν
κώδικες και διαδικασίες συνεννόησης και συνεργασίες µεταξύ του «µόνιµου» Προέδρου του Ευρ.
Συµβουλίου, ο οποίος έχει µέγιστη θητεία 5 ετών,
µε τον εκάστοτε Προεδρεύοντα του Συµβουλίου
της ΕΕ, ο οποίος εναλλάσσεται κάθε έξι µήνες.
Παράλληλα, στον επείγοντα χαρακτήρα των ανωτέρω έρχονται να προστεθούν υστερήσεις και καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στη νοµιµοποίηση
των νέων προσώπων και θεσµών: παρά την ανάληψη των καθηκόντων τους την 01.12.2009, ο µεν
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου δεν προήδρευσε όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη τη Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του ∆εκεµβρίου 2009 και πραγµατοποιεί τη στιγµή που συνάσσονται αυτές οι γραµµές (Φεβρουάριος 2010)
την πρώτη επίσηµη εµφάνισή του στην έκτακτη
σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου σε θέµατα
περί της οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής κατάστασης στην ΕΕ. Η δε Ύπατη Εκπρόσωπος έλαβε
µόλις στις 9 Φεβρουαρίου τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µαζί µε τα λοιπά µέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να αναλάβει καθήκοντα ως Επίτροπος και να έχει εκτελεστικές αρµοδιότητες εντός του χαρτοφυλακίου της. Παράλληλα, ο κίνδυνος δηµιουργίας ανταγωνιστικής σχέσης µεταξύ προέδρου του Συµβουλίου της ΕΕ και
του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου είναι
πάντοτε ορατός. Ήδη οι δύο πρόεδροι θέλησαν να
διασκεδάσουν τις εντυπώσεις, αποστέλλοντας κοινή επιστολή σε µεγάλη εφηµερίδα (http://
www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/
jan/03/european-union-lisbon-treaty-presidency)
δηλώνοντας µε αυτήν την κοινή τους βούληση για
συνεργασία στην προσπάθεια για ενίσχυση και
καλύτερη προετοιµασία της Ευρώπης απέναντι
στις διεθνείς και εσωτερικές προκλήσεις.
ΙΙ. Με τη νέα Συνθήκη παρέχεται στους ευρωπαίους πολίτες το σηµαντικό δικαίωµα να απευθύνουν αίτηµα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ανάληψη νοµοθετικής πρωτοβουλίας στα πλαίσια των
αρµοδιοτήτων της, εφόσον συγκεντρωθούν τουλάχιστον ένα εκατοµµύριο υπογραφές υπηκόων διαφόρων κρατών µελών (άρθρα 11 ΣΕΕ και 24 ΣΛΕΕ). Η πρακτική υλοποίηση αυτού του δικαιώµατος
όµως απαιτεί µε πρωτοβουλία της προεδρίας τη
θέσπιση διατάξεων από το Ευρωκοινοβούλιο και
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το Συµβούλιο σχετικά µε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την υποβολή του
αιτήµατος των πολιτών, συµπεριλαµβανοµένου του
ελάχιστου αριθµού κρατών µελών από τα οποία
πρέπει να προέρχονται οι πολίτες, τη δυνατότητα
συλλογής των υπογραφών µε ηλεκτρονικά µέσα,
την πιστοποίηση της γνησιότητας των στοιχείων,
την ακριβή έκταση του δικαιώµατος (εάν δηλαδή
θα αφορά όλους τους τοµείς δράσης της ΕΕ) κ.ο.κ.
ΙΙΙ. Τέλος, µια σηµαντική καινοτοµία της νέας Συνθήκης είναι η ιδέα της τριπλής προεδρίας, δηλαδή
ότι τρία κράτη µέλη (το προεδρεύον στο Συµβούλιο
της ΕΕ και τα δύο που θα το διαδεχθούν) προεδρεύουν από κοινού για χρονικό διάστηµα 18 µηνών και στηρίζουν το ένα το άλλο στις προσπάθειές
τους, µε αποτέλεσµα την επέκταση της επίδρασης
µιας προεδρίας πέραν του εξαµήνου, τη συνέχεια
στην εργασία και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ και την
πολύ στενή συνεργασία µε τα υπόλοιπα δύο κράτη
καθ’ όλο το 18µηνο χρονικό διάστηµα. Η Ισπανία
εφαρµόζει το γράµµα της Συνθήκης για πρώτη
φορά, συνεργαζόµενη µε το Βέλγιο και την Ουγγαρία: ήδη από τα τέλη Οκτωβρίου του 2009 κυκλοφόρησε το κοινό λογότυπο της προεδρίας των
τριών χωρών (http://www.eutrio.eu), ενώ εργάζονται βάσει κοινού συνδυασµένου προγράµµατος
που αφορά στο χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου
2010 – Ιουνίου 2011 και έχουν τη δυνατότητα να
συνάπτουν µεταξύ τους εσωτερικές συµφωνίες
κατανοµής αρµοδιοτήτων και εργασιών. Για την
επιτυχία του εγχειρήµατος είναι αναγκαία η συνέργεια µε τον Πρόεδρο του Ευρ. Συµβουλίου και την
Ύπατη Εκπρόσωπο, ενώ τα τρία κράτη βασίζονται
στη συµβολή της Ευρ. Επιτροπής και του Ευρ. Κοινοβουλίου, µε τον αυξηµένο ρόλο που αυτό διαδραµατίζει στα πλαίσια της νέας Συνθήκης.
Ναταλία Παπαστεριάδου, LL.M., ∆ικηγόρος
Επιστ. Συνεργάτις Κ∆ΕΟ∆
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ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
(Ιανουάριος 2010)
***

● ∆ΕΕ C-229/08, Colin Wolf, 12.01.2010, αδηµ.
Λέξεις κλειδιά
Οδηγία 2000/78/ΕΚ – Άρθρο 4, παράγραφος 1 – Απαγόρευση διακρίσεων λόγω ηλικίας – ∆ιάταξη της εθνικής
νοµοθεσίας που ορίζει στο 30ό έτος το ανώτατο όριο
ηλικίας για την πρόσληψη δηµοσίων υπαλλήλων στο πυροσβεστικό σώµα – Επιδιωκόµενος σκοπός – Έννοια της
“ουσιαστικής και καθοριστικής επαγγελµατικής προϋποθέσεως”»
***

● ∆ΕΕ C-341/08, Domnica Petersen, 12.01.2010,
αδηµ.
Λέξεις κλειδιά
Οδηγία 2000/78/ΕΚ – Άρθρα 2, παράγραφος 5, και 6,
παράγραφος 1 – Απαγόρευση των διακρίσεων λόγω
ηλικίας – Εθνική διάταξη που προβλέπει το 68ο έτος ως
ανώτατο όριο ηλικίας για την άσκηση της δραστηριότητας του συµβεβληµένου οδοντιάτρου – Επιδιωκόµενος
σκοπός – Έννοια του όρου “µέτρο αναγκαίο για την προστασία της υγείας” – Συνοχή – Κατάλληλο και πρόσφορο
µέτρο
***

● ∆ΕΕ C-233/08, Milan Kyrian, 14.01.2010, αδηµ.
Λέξεις κλειδιά
Αµοιβαία συνδροµή για την είσπραξη των απαιτήσεων –
Οδηγία 76/308/ΕΟΚ – Εξουσία ελέγχου εκ µέρους των
δικαστηρίων του κράτους µέλους στο οποίο έχει την
έδρα της η αρµόδια αρχή – Εκτελεστότητα του τίτλου
δυνάµει του οποίου ζητείται η είσπραξη της απαιτήσεως
– Νοµότυπο της κοινοποιήσεως του τίτλου στον οφειλέτη
– Κοινοποίηση σε γλώσσα η οποία δεν είναι κατανοητή
στον αποδέκτη
***

● ∆ΕΕ C-304/08, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV,
eV, 14.01.2010, αδηµ.
Λέξεις κλειδιά
Οδηγία 2005/29/ΕΚ – Αθέµιτες εµπορικές πρακτικές –
Εθνική νοµοθετική ρύθµιση που απαγορεύει εξ ορισµού
τις εµπορικές πρακτικές που εξαρτούν τη συµµετοχή των
καταναλωτών σε διαφηµιστικό παίγνιο από την αγορά
προϊόντος ή υπηρεσίας
***

● ∆ΕΕ C-343/08, Επιτροπή ΕΚ/Τσεχία,
ΕΚ/Τσεχία, 14.01.2010,
αδηµ.
Λέξεις κλειδιά
Παράβαση κράτους µέλους – Οδηγία 2003/41/ΕΚ –
∆ραστηριότητες και εποπτεία των επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών φορέων – Παράλειψη µεταφοράς στην
εσωτερική έννοµη τάξη ολόκληρης της οδηγίας εντός της
ταχθείσας προθεσµίας – Απουσία επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών φορέων εγκατεστηµένων εντός της εθνικής επικράτειας – Αρµοδιότητα των κρατών µελών να
οργανώνουν τα εθνικά συνταξιοδοτικά συστήµατα»

3

● ∆ΕΕ C-555/07, Seda Kücükdeveci, 19.01.2010,
αδηµ.
Λέξεις κλειδιά
Αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων λόγω ηλικίας
– Οδηγία 2000/78/ΕΚ – Εθνική νοµοθεσία για τις απολύσεις η οποία δεν λαµβάνει υπόψη για τον υπολογισµό
της διάρκειας της προθεσµίας καταγγελίας της συµβάσεως χρονικά διαστήµατα εργασίας που διανύθηκαν
πριν ο µισθωτός συµπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας
του – ∆ικαιολόγηση του µέτρου – Εθνική νοµοθετική
ρύθµιση αντίθετη προς την οδηγία – Αποστολή του εθνικού δικαστή»
***

● Γ∆ικ T-355/04 και T-446/04, CoCo-Frutta Soc.
Coop/Επιτροπή
Coop/Επιτροπή ΕΚ,
ΕΚ, 19.01.2010, αδηµ.
Λέξεις κλειδιά
Πρόσβαση στα έγγραφα – Κανονισµός (ΕΚ)
1049/2001 – Έγγραφα σχετικά µε την κοινοτική αγορά
εισαγωγής µπανανών – Ρητή άρνηση χορηγήσεως προσβάσεως κατόπιν σιωπηρής αρνήσεως – Προσφυγή
ακυρώσεως – Παραδεκτό – Εξαίρεση σχετική µε την
προστασία εµπορικών συµφερόντων τρίτων – Τήρηση
προθεσµιών – Προηγούµενη συµφωνία κράτους µέλους
– Υποχρέωση αιτιολογήσεως
***

● Γ∆ικ T-252/07, Τ-271/07 και T-272/07, Sungro
SA/Επιτροπή
SA/Επιτροπή ΕΚ και Συµβουλίου (T
(T-252/07)
Eurosemillas SA/ Επιτροπή ΕΚ και Συµβουλίου (T
(T271/07)
Surcotton SA/ Επιτροπή ΕΚ και Συµβουλίου (T
(T272/07), 20.01.2010, αδηµ.
Λέξεις κλειδιά
Εξωσυµβατική ευθύνη – Κοινή γεωργική πολιτική –
Τροποποίηση του κοινοτικού καθεστώτος στηρίξεως για
το βαµβάκι – Tίτλος IV, κεφάλαιο 10 α, του κανονισµού
(ΕΚ) 1782/2003, που προστέθηκε µε το άρθρο 1, σκέψη 20, του κανονισµού (ΕΚ) 864/2004 – Ακύρωση των
επίδικων διατάξεων µε απόφαση του ∆ικαστηρίου –
Αιτιώδης συνάφεια
***

● Γ∆ικ T-460/07, Nokia Oyj/ Γραφείου Εναρµονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς,
Αγοράς,
20.01.2010, αδηµ.
Λέξεις κλειδιά
Κοινοτικό σήµα – ∆ιαδικασία ανακοπής – Αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού κοινοτικού σήµατος LIFE BLOG
– Προγενέστερο λεκτικό εθνικό σήµα LIFE – Σχετικός
λόγος απαραδέκτου – Κίνδυνος συγχύσεως – Άρθρο 8,
παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισµού (EK)
40/94 [νυν άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του
κανονισµού (EK) 207/2009] – Μερική άρνηση καταχωρίσεως
***
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● ∆ΕΕ C-311/08, Société de Gestion Industrielle
SA (SGI),
(SGI), 21.01.2010, αδηµ.
Λέξεις κλειδιά
Ελευθερία εγκατάστασης – Ελεύθερη κυκλοφορία των
κεφαλαίων – Άµεση φορολογία – Νοµοθεσία στον τοµέα της φορολογίας εισοδήµατος – Προσδιορισµός του
φορολογητέου εισοδήµατος των εταιριών – Εταιρίες
που τελούν σε σχέση αλληλεξάρτησης – Υπερβολικό ή
εκ χαριστικής αιτίας όφελος που παρέχει µια ηµεδαπή
εταιρία σε εταιρία εγκατεστηµένη σε άλλο κράτος µέλος – Προσθήκη της αξίας του οφέλους στα κέρδη της
ηµεδαπής εταιρίας που το παρέσχε – Ισόρροπη κατανοµή των φορολογικών εξουσιών µεταξύ των κρατών
µελών – Καταπολέµηση της φοροαποφυγής – Πρόληψη
των καταχρήσεων – Αναλογικότητα»

παράγονται και/ή διατίθενται στο εµπόριο νοµίµως –
∆ιαδικασία παρέχουσα στους επιχειρηµατίες τη δυνατότητα να επιτύχουν την εγγραφή τέτοιων ουσιών σε
“θετικό κατάλογο” – Ρήτρα αµοιβαίας αναγνωρίσεως −
Εθνικό κανονιστικό πλαίσιο το οποίο δηµιουργεί ανασφάλεια δικαίου για τους επιχειρηµατίες»
***

● ∆ΕΕ C-406/08, Uniplex (UK) Ltd,
Ltd, 28.01.2010,
αδηµ.
Λέξεις κλειδιά
Οδηγία 89/665/ΕΟΚ – ∆ιαδικασίες προσφυγής στον
τοµέα της συνάψεως δηµοσίων συµβάσεων – Προθεσµία ασκήσεως προσφυγής – Ηµεροµηνία από την οποία αρχίζει η προθεσµία ασκήσεως της προσφυγής»
***

***

● ∆ΕΕ C-546/07,
21.01.2010, αδηµ.

Επιτροπή

ΕΚ/Πολωνία,

● ∆ΕΕ C-456/08,
28.01.2010, αδηµ.

Επιτροπή

ΕΚ/Ιρλανδία,

Λέξεις κλειδιά

Λέξεις κλειδιά

Παράβαση κράτους µέλους – Οδηγία 93/37/ΕΟΚ –
Συµβάσεις δηµοσίων έργων – Κοινοποίηση στους υποψηφίους και στους προσφέροντες των αποφάσεων που
αφορούν την ανάθεση της συµβάσεως – Οδηγία
89/665/ΕΟΚ – ∆ιαδικασίες ασκήσεως προσφυγής σε
θέµατα συνάψεως δηµοσίων συµβάσεων – Προθεσµία
ασκήσεως προσφυγής – Ηµεροµηνία από την οποία
αρχίζει η προθεσµία ασκήσεως προσφυγής»

Παράβαση κράτους µέλους – Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών – Άρθρο 49 ΕΚ – Παράρτηµα XII της Πράξεως
Προσχωρήσεως – Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο
άρθρο 24 της Πράξεως Προσχωρήσεως: Πολωνία –
Κεφάλαιο 2, παράγραφος 13 – ∆υνατότητα της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας να παρεκκλίνει από το άρθρο 49, παράγραφος 1, ΕΚ – Ρήτρα
standstill – Σύµβαση της 31ης Ιανουαρίου 1990 µεταξύ της Κυβερνήσεως της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας
της Γερµανίας και της Κυβερνήσεως της ∆ηµοκρατίας
της Πολωνίας σχετικά µε την απόσπαση µισθωτών πολωνικών επιχειρήσεων για την εκτέλεση συµβάσεων
έργου – Αποκλεισµός της δυνατότητας των εγκατεστηµένων σε άλλα κράτη µέλη επιχειρήσεων να συνάπτουν
µε πολωνικές επιχειρήσεις συµβάσεις έργου για την
εκτέλεση έργων στη Γερµανία – Επέκταση των περιορισµών που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της
Συνθήκης Προσχωρήσεως όσον αφορά την πρόσβαση
των Πολωνών εργαζοµένων στη γερµανική αγορά εργασίας»

● ∆ΕΕ C-473/08, Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz,
Eulitz, 28.01.2010, αδηµ.

***

***

● ∆ΕΕ C-362/08 Ρ, Internationaler Hilfsfonds eV/
Επιτροπή ΕΚ, 26.01.2010, αδηµ.

● ∆ΕΕ C-118/08, Transportes Urbanos y Servicios
Generales SAL,
SAL, 28.01.2010, αδηµ.

Λέξεις κλειδιά

Λέξεις κλειδιά

Αίτηση αναιρέσεως – Πρόσβαση σε έγγραφα των θεσµικών οργάνων –Κανονισµός (ΕΚ) 1049/2001 – Προσφυγή ακυρώσεως – Έννοια της “προσβαλλοµένης πράξεως” κατά το άρθρο 230 ΕΚ»

∆ικονοµική αυτονοµία των κρατών µελών – Αρχή της
ισοδυναµίας – Αγωγή αποζηµιώσεως λόγω αστικής
ευθύνης του ∆ηµοσίου – Παραβίαση του δικαίου της
Ένωσης – Παραβίαση του Συντάγµατος»

***

● ∆ΕΕ C - 333/08,
28.01.2010, αδηµ.

Επιτροπή

ΕΚ/Γαλλία,

Λέξεις κλειδιά
Παράβαση κράτους µέλους – Ελεύθερη κυκλοφορία
των εµπορευµάτων – Άρθρα 28 ΕΚ και 30 ΕΚ – Ποσοτικός περιορισµός επί των εισαγωγών – Μέτρο ισοδυνάµου αποτελέσµατος – Σύστηµα προηγούµενης αδείας –
Βοηθητικά µέσα επεξεργασίας και τρόφιµα στην παρασκευή των οποίων χρησιµοποιούνται βοηθητικά µέσα
επεξεργασίας προερχόµενα από άλλα κράτη µέλη, όπου
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***

Λέξεις κλειδιά
Έκτη οδηγία ΦΠΑ – Άρθρο 13, A, παράγραφος 1, στοιχείο ι΄ – Απαλλαγή – Ιδιαίτερα µαθήµατα που παραδίδονται από εκπαιδευτικούς και τα οποία ανάγονται στη
σχολική ή πανεπιστηµιακή εκπαίδευση – Υπηρεσίες
που παρέχει ανεξάρτητος εκπαιδευτικός στο πλαίσιο
µαθηµάτων επαγγελµατικής επιµορφώσεως που διοργανώνονται από τρίτο ίδρυµα»

εν

ολίγοις

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
∆ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2010
Αµφιθέατρο του «Μεγάρου ∆ιοικητού Θεόδωρου Β. Καρατζά»,
Καρατζά», Αιόλου 8282-84, Αθήνα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
18.00-18.15

Χαιρετισµοί
Β. Σκουρής, Πρόεδρος του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Γ.-Σ. Κούρτης, Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ευ. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Καθηγήτρια Νοµικής ΑΠΘ, ∆ιευθύντρια Κ∆ΕΟ∆

18.15-20.00

Συντονιστής:
Συντονιστής
Κ. Μενουδάκος, Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας, Πρόεδρος
Ε’ τµήµατος
Ο προσυµβατικός έλεγχος νοµιµότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο – 10 χρόνια λειτουργίας – Προβλήµατα - Προοπτικές
Ι. Καραβοκύρης, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, Πρόεδρος VI τµήµατος
Προσυµβατικός έλεγχος των δηµοσίων συµβάσεων: Η νοµολογιακή διελκυστίνδα
Ν. Μηλιώνης, ∆ρ.Π.Ε., Σύµβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ο έλεγχος των συµβάσεων µεγάλης οικονοµικής αξίας κατά τη νοµολογία
του Ε∆∆Α
Ι. Κάρκαλης, ∆ρ.∆.∆, Αντεπίτροπος Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
∆ιακήρυξη και φωτογραφικές διατάξεις
Ευ. Κουλουµπίνη, Σύµβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Η δάνεια εµπειρία – Νοµολογιακή αντιµετώπιση
Α. Ταµαµίδης, Εισηγητής Ελεγκτικού Συνεδρίου
Προγραµµατικές συµβάσεις
Γ. Μαραγκού, Σύµβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης
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ολίγοις

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου
Αµφιθέατρο του «Μεγάρου ∆ιοικητού Θεόδωρου Β. Καρατζά»,
Καρατζά», Αιόλου 8282-84, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
08:30-09:00

Προσέλευση - Εγγραφές

09:00-09.30

Χαιρετισµοί
Στ. Κοµνηνός, Γενικός Γραµµατέας Εµπορίου
Ευ. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Καθηγήτρια Νοµικής ΑΠΘ, ∆ιευθύντρια Κ∆ΕΟ∆
Παρουσίαση της ΜοΠα∆ιΣ και του περιοδικού ∆ηΣΚΕ & αγορά
Σπ. Παναγόπουλος - Έ. Αδαµαντίδου, συντονιστές ΜοΠα∆ιΣ

09.30-10.30

1η συνεδρίαση
Συντονισµός: Έ. Αδαµαντίδου
Λόγοι αποκλεισµού στις δηµόσιες συµβάσεις
Ε. Τσόλη, DEA, Master 2 professionnel, δικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτις Κ∆ΕΟ∆
Κατάτµηση δηµοσίων συµβάσεων
Χ. Χάχαλης, LL.M., δικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτης Κ∆ΕΟ∆
Λόγοι µαταίωσης διαγωνισµών δηµοσίων έργων
Μ. Βερβενιώτη, LL.M., δικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτις Κ∆ΕΟ∆
Ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις
Σπ. Παναγόπουλος, LL.M., δικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτης Κ∆ΕΟ∆

10:30-11:00

Ερωτήσεις - Συζήτηση

11:00-11:30

∆ιάλειµµα - Καφές

11:30-12:30

2η συνεδρίαση
Συντονισµός: Σπ. Παναγόπουλος
Η εφαρµογή των γενικών αρχών του κοινοτικού δικαίου στις δηµόσιες συµβάσεις
Έ. Αδαµαντίδου, ∆.Ν., δικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτις Κ∆ΕΟ∆
Απευθείας ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων
Κ. Σκουρή, ∆.Ν., δικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτις Κ∆ΕΟ∆
Περιβαλλοντικές παράµετροι κατά την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων
Έ. Αλαγιαλόγλου, Master 2 Recherche, δικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτις Κ∆ΕΟ∆
Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών από δηµόσιες συµβάσεις
Α. Βεζυρτζή, LL.M., Μ∆Ε, δικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτις Κ∆ΕΟ∆

12:30-13:00

Ερωτήσεις - Συζήτηση

13:00-13:30

∆ιάλειµµα - Καφές

13:30-14:30

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης
Πρόεδρος: Ευ. Κουτούπα-Ρεγκάκου, Καθηγήτρια Νοµικής ΑΠΘ, ∆ιευθύντρια Κ∆ΕΟ∆
Πορίσµατα του Ελεγκτικού Συνεδρίου από τον προσυµβατικό έλεγχο συµβάσεων µεγάλης οικονοµικής
αξίας
Ι. Κάρκαλης, ∆ρ.∆.∆., Αντεπίτροπος Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Προσωρινή δικαστική προστασία στις δηµόσιες συµβάσεις
Γ. Τράντας, ∆.Ν., δικηγόρος, Γραµµατέας Κ∆ΕΟ∆

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης
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ολίγοις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία υπεγράφη επισήµως από τους αρχηγούς των κρατών µελών στις
13.12.2007, έχει πλέον κυρωθεί και από τα 27 κράτη µέλη, µετά την κατάθεση στη Ρώµη των κυρωτικών
εγγράφων και από την Τσεχική ∆ηµοκρατία. Σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία, η νέα Συνθήκη
τέθηκε σε ισχύ την 1η ∆εκεµβρίου 2009.
Η “Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού ∆ικαίου”, στο πλαίσιο της τακτικής παρακολούθησης των ευρωπαϊκών εξελίξεων, πρόκειται να αφιερώσει τη θεµατική των προσεχών τευχών της κυρίως στις τροποποιήσεις
που η Συνθήκη της Λισαβόνας θα επιφέρει στις δύο βασικές συνθήκες της ΕΕ, τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στόχος είναι να παρουσιαστούν
οι νέοι κανόνες που θα διέπουν τη µελλοντική δράση της Ένωσης, όσον αφορά κυρίως τη λειτουργία των
ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων και τα ενισχυµένα δικαιώµατα των Ευρωπαίων πολιτών. Την θεµατική
αυτήν εγκαινιάζουµε µε την δηµοσίευση, στο πρώτο τεύχος του 2010, άρθρου του Προέδρου του ∆ΕΚ και
Προέδρου του ∆.Σ. του Κ∆ΕΟ∆, Καθηγητή κ. Β. Σκουρή µε θέµα «Μεταρρύθµιση των ευρωπαϊκών Συνθηκών και οι επιδράσεις της στην κοινοτική δικαιοσύνη».
Κάθε ενδιαφερόµενος να συµβάλει επιστηµονικά στην προσπάθεια αυτή του περιοδικού, παρακαλείται να
αποστείλει σχετικό άρθρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση evy.mouameletzi@cieel.gr (για πληροφορίες σχετικά µε την έκταση των κειµένων και τις οδηγίες συγγραφής στο περιοδικό, απευθυνθείτε στο τηλ. 2310486940).
Ευτυχία Μουαµελετζή
∆ιευθύντρια Ερευνών Κ∆ΕΟ∆
Υπεύθυνη σύνταξης ΕΕΕυρ∆

Π Ρ Ο Σ Κ Λ ΗΣ Η
Το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ενδιαφέρεται για συνεργασία µε νοµικούς:
1. για τα γραφεία του στην Αθήνα, µε τη µορφή της συµβάσεως έργου σε θέµατα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα στους τοµείς της εσωτερικής αγοράς, του ανταγωνισµού και των κρατικών ενισχύσεων, καθώς και των δηµοσίων συµβάσεων.
2. για τα γραφεία του στη Θεσσαλονίκη, µε τη µορφή της συµβάσεως έργου ή εργασίας ορισµένου χρόνου σε θέµατα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα στους τοµείς της εσωτερικής αγοράς, του
ανταγωνισµού και των κρατικών ενισχύσεων, καθώς και των δηµοσίων συµβάσεων.
Οι υποψήφιοι πρέπει:

• να έχουν πτυχίο Τµήµατος Νοµικής
• να έχουν µεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης ή διδακτορικό δίπλωµα
• να γνωρίζουν πολύ καλά µία ξένη γλώσσα (αγγλικά ή γαλλικά ή γερµανικά) και επαρκώς µία δεύτερη
να έχουν καλή γνώση Η/Υ
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να στείλουν αίτηση µε σχετικό βιογραφικό σηµείωµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κ∆ΕΟ∆: kdeod@cieel.gr µέχρι 25 Φεβρουαρίου 2010.
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ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ∆ΕΟ∆
∆ηµόσιες Συµβάσεις Κρατικές Ενισχύσεις
αγορά

Κυκλοφόρησαν τα τεύχη
2/2009 και 3/2009 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
οικονοµικ ού δικαί ου,
δηµοσίου διεθνούς δικαίου
και ιδιωτικού διεθνούς
δικαίου. Εκδίδεται 4 φορές
το χρόνο. Από το 2004
εκδίδεται ένα πέµπτο
τεύχος το οποίο είναι
ξενόγλωσσο (International
Edition).
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