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Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετική µε την εφαρµογή του άρθρου
260 παρ. 2 και 3 ΣΛΕΕ (15.01.2011)
(15.01.2011)
Την 15η Ιανουαρίου 2011, η Επιτροπή εξέδωσε
Ανακοίνωση για την εφαρµογή του άρθρου
260 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την εν λόγω διάταξη
τροποποιείται το άρθρο 228 της ΣυνθΕΚ, προκειµένου να ενισχυθεί ο µηχανισµός επιβολής
κυρώσεων κατά κρατών µελών που είτε δεν
εκτελούν απόφαση του ∆ικαστηρίου µε την
οποία διαπιστώνεται παράβαση υποχρέωσης
(άρθρο 260 παρ. 2) είτε δεν ανακοινώνουν τα
µέτρα µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο µιας Οδηγίας που εκδόθηκε κατά την νοµοθετική διαδικασία (άρθρο 260 παρ. 3) στο πλαίσιο προσφυγής της Επιτροπής κατά το άρθρο 258
ΣΛΕΕ.
Στόχος της αντικατάστασης του άρθρου 228
ΣυνθΕΚ µε το άρθρο 260 παρ. 2 της ΣΛΕΕ είναι
η επιτάχυνση της διαδικασίας επιβολής χρηµατικών κυρώσεων επιδιώκοντας την όσο το δυνατό συντοµότερη συµµόρφωση των κρατών
µελών στις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου. Εν
προκειµένου, καταργώντας το προ της ασκήσεως προσφυγής στάδιο της αιτιολογηµένης γνώµης, εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι ένα κράτος
µέλος δεν εκτέλεσε ορθά απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρµόζει
πλέον µόνο το διαδικαστικό στάδιο της αποστολής προειδοποιητικής επιστολής, ενηµερώνοντας ότι το επόµενο βήµα θα είναι η προσφυγή στο ∆ΕΕ. Αν οι παρατηρήσεις, τις οποίες
καλείται το κράτος µέλος να υποβάλει, δεν
θεωρηθούν ικανοποιητικές ή εάν αυτό παραλείψει να απαντήσει, η Επιτροπή µπορεί να
προσφύγει απευθείας στο ∆ικαστήριο. Συνεπώς, η µέση διάρκεια της διαδικασίας µειώνεται σε µια περίοδο που κυµαίνεται από 8 έως
18 µήνες, χωρίς όµως να αποκλείονται εξαιρέσεις για ιδιαίτερες περιστάσεις.
Ιδιαίτερης σηµασίας καινοτοµία της Συνθήκης

της Λισαβόνας είναι η παρ. 3 του άρθρου 260
ΣΛΕΕ, που δηµιουργεί ένα νέο µηχανισµό, κατά τον οποίο η Επιτροπή, όταν υποβάλλει προσφυγή βάσει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ λόγω παράβασης της υποχρέωσης του κράτους µέλους να ανακοινώσει τα µέτρα µεταφοράς
µιας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο που εκδόθηκε
κατά τη νοµοθετική διαδικασία, µπορεί να
προτείνει στο ∆ΕΕ να επιδικάσει την καταβολή
κατ’ αποκοπήν ποσού ή χρηµατικής ποινής
στην ίδια απόφαση, καθώς επίσης και να υποδείξει στο ∆ικαστήριο το ύψος της. Στην νέα
διάταξη του άρθρου 260 παρ. 3 τα κράτη µέλη παροτρύνονται, υπό την απειλή άµεσων
κυρώσεων, να µεταφέρουν στο εθνικό τους
δίκαιο τις Οδηγίες εντός των προθεσµιών, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την αξιοπιστία και την αποτελεσµατικότητα του δικαίου
της Ένωσης.
Τέλος, στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή υπενθυµίζει πως η εφαρµογή του άρθρου 260 πρέπει να διέπεται από τρεις γενικές αρχές. Πρώτον, ο καθορισµός της κύρωσης πρέπει να
αποσκοπεί στην διασφάλιση της έγκαιρης µεταφοράς της νοµοθεσίας της Ένωσης και την
αποφυγή οµοίων παραβάσεων. ∆εύτερον, το
ύψος των κυρώσεων πρέπει να είναι αιτιολογηµένο και να υπολογίζεται βάσει της αρχής
της αναλογικότητας και την αρχή της ίσης µεταχείρισης µεταξύ των κρατών µελών. Τρίτον,
η αποτελεσµατικότητα των κυρώσεων να διασφαλίζεται µε τον αποτρεπτικό και όχι συµβολικό χαρακτήρα των κυρώσεων.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2011:012:FULL:EL:PDF
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Η Επιτροπή οδηγεί την Ελλάδα στο ∆ικαστήριο για παράλειψη προστασίας
της λίµνης Κορώνειας (27.01.2011)
(27.01.2011)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέµπει την Ελλάδα
στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για την παράλειψή
της να προστατεύσει τη λίµνη Κορώνειας, που
αποτελεί διεθνώς σηµαντικό υγρότοπο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η λίµνη έχει υποστεί σοβαρή υποβάθµιση λόγω ρύπανσης και παράνοµης άντλησης, µε σοβαρές συνέπειες για την τοπική πανίδα και χλωρίδα. Αν και υπάρχει ολοκληρωµένο σχέδιο αποκατάστασης της λίµνης, µε
πολλές δράσεις εν µέρει χρηµατοδοτούµενες από
πόρους της ΕΕ, η πρόοδος που σηµειώθηκε ήταν
βραδεία. Μετά από σύσταση του Επιτρόπου κ.
Janez Potočnik, αρµόδιου για το περιβάλλον, η
Επιτροπή παραπέµπει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο.
Η λίµνη Κορώνειας αποτελεί µέρος του δικτύου
Natura 2000, ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόµενων περιοχών φυσικού κάλλους. Εν προκειµένω η
Ελλάδα παρέλειψε να εκπληρώσει υποχρεώσεις
της όσον αφορά τη λίµνη, οι οποίες απορρέουν
από διάφορες βασικές οδηγίες για τα ενδιαιτήµατα και τα πτηνά, την Οδηγία για την επεξεργασία
αστικών λυµάτων και τις απορρίψεις επικίνδυνων
ουσιών στο νερό.
Σε συνέχεια ερευνών που διεξήχθησαν από την
Επιτροπή το έτος 2002 σχετικά µε την ρύπανση
και την υποβάθµιση της λίµνης, οι ελληνικές αρχές
συµφώνησαν να θέσουν σε ενέργεια ειδικό νοµοθετικό πλαίσιο για την αντιµετώπιση παράνοµων
δραστηριοτήτων στην περιοχή. Το έτος 2004 τέθηκε σε εφαρµογή συνολικό σχέδιο δράσης για την
αποκατάσταση του υγροτόπου, στο πλαίσιο του
οποίου το κύριο µέρος των δράσεων συγχρηµατοδοτήθηκε από πόρους της ΕΕ. Στις δράσεις αυτές
συµπεριλαµβάνονται η βελτίωση των φυσικών
χαρακτηριστικών της λίµνης (όπως η στάθµη και
το βάθος του νερού), τα δίκτυα άρδευσης και η
κατασκευή συστηµάτων επεξεργασίας λυµάτων
και άλλων υγρών αποβλήτων για τις γειτονικές
αστικές περιοχές. Προϋπόθεση για τη συγχρηµατοδότηση της ΕΕ ήταν η ανάληψη συγκεκριµένης
δράσης για τη σφράγιση παράνοµων γεωτρήσεων
και τον έλεγχο απορρίψεων αστικών και βιοµηχανικών υγρών αποβλήτων στη λίµνη. Αλλά η Επιτρο2

πή πληροφορήθηκε ότι πολλά από τα µέτρα εξακολουθούν να µην έχουν τεθεί σε εφαρµογή, ενώ
οι περισσότεροι από τους όρους που τέθηκαν για
τη χρηµατοδότηση δεν έχουν τηρηθεί. ∆ιαβιβάστηκε προειδοποιητική επιστολή, την οποία ακολούθησε αιτιολογηµένη γνώµη τον Μάιο του
2010. Λόγω ασήµαντης προόδου µέχρι τώρα, η
Επιτροπή κατέληξε στην προσαγωγή της Ελλάδας
στο ∆ικαστήριο. Επιπλέον, η Επιτροπή δεν θα ανανεώσει την απόφαση συγχρηµατοδότησης και θα
αποφασίσει κατά πόσον θα συνεχιστεί η συγχρηµατοδότηση από την ΕΕ.
Σηµαντικό πρόβληµα για την λίµνη Κορώνεια ήταν
η εκτεταµένη παράνοµη απόληψη υδάτων για
άρδευση, η οποία µείωσε δραστικά την στάθµη
νερού της λίµνης, όπου αρκετές εκατοντάδες οικογενειών ζούσαν παλαιότερα µε την αλιεία. Η
αλιεία και η κολύµβηση στην λίµνη δεν είναι πλέον
δυνατά, ενώ είναι σηµαντική η ρύπανση των υδάτων από απορρίψεις ευτροφιστών, βαρέων µετάλλων και άλλων ρύπων βιοµηχανιών ή και πόλεων
της γύρω περιοχής.
Η λίµνη φιλοξενεί πολυάριθµα απειλούµενα, ενδηµικά και σπάνια ενδιαιτήµατα, καθώς και πτηνά
που αναπαράγονται, διαχειµάζουν ή διαβιούν και
αποτελεί περιοχή Natura 2000 προστατευόµενη
µε βάση τις Οδηγίες της ΕΕ για τα πτηνά και τα
ενδιαιτήµατα. Επίσης περιλαµβάνεται στην σύµβαση Ramsar, διεθνή συνθήκη για την προστασία
και την αειφόρο χρήση φυσικών υγροτόπων. Επίσης η Ελλάδα υπέχει νοµικές υποχρεώσεις για την
περιοχή µε βάση την Οδηγία για την απόρριψη
επικίνδυνων ουσιών στο υδατικό περιβάλλον και
την Οδηγία για την επεξεργασία αστικών υγρών
αποβλήτων, η οποία απαιτεί από τα κράτη µέλη
να προβαίνουν σε επεξεργασία µε αυστηρές προδιαγραφές υγρών αποβλήτων προοριζόµενων να
διοχετευθούν σε ευαίσθητες περιοχές.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=IP/11/89&format=DOC&aged=0&language
=EL&guiLanguage=en
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Αιτιολογηµένη γνώµη της Επιτροπής προς την Ελλάδα για την µη συµµόρφωση
µε τους κανόνες της ΕΕ στον τοµέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης (27.01.2011)
(27.01.2011)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε σήµερα από την
Ελλάδα να µεριµνήσει, ώστε οι κανόνες της νοµοθεσίας της σχετικά µε την εγκατάσταση και τη
λειτουργία ιδιωτικών κέντρων µεταλυκειακής εκπαίδευσης να είναι σύµφωνοι µε τους κανόνες
της ΕΕ για την ελευθερία εγκατάστασης και την
ελεύθερη παροχή και αποδοχή υπηρεσιών. Η Επιτροπή κρίνει ότι οι ισχύοντες κανόνες στην Ελλάδα είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε στρεβλώσεις
στην εσωτερική αγορά υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης. Το αίτηµα της Επιτροπής προς την
Ελλάδα υποβλήθηκε µε τη µορφή αιτιολογηµένης
γνώµης. Αν η Ελλάδα δεν δώσει ικανοποιητική
απάντηση εντός δύο µηνών, η Επιτροπή ενδέχεται
να παραπέµψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο.
Οι κανόνες της ΣΛΕΕ σχετικά µε την ελευθερία εγκατάστασης (άρθρο 49) και την ελεύθερη παροχή
και αποδοχή υπηρεσιών (άρθρο 56) υποχρεώνουν
την Ελλάδα, όπως και όλα τα άλλα κράτη µέλη, να
εξαλείψει από τη νοµοθεσία της κάθε διάταξη που
θα µπορούσε να αποτρέψει ή να εµποδίσει πάροχο
υπηρεσιών νόµιµα εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος
µέλος να δραστηριοποιηθεί στην επικράτειά της. Οι
εν λόγω κανόνες αποτελούν τον πυρήνα της ενιαίας αγοράς της ΕΕ και διασφαλίζουν την ελεύθερη
πρόσβαση των καταναλωτών σε ευρύ φάσµα ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, αφενός, και
των επιχειρήσεων στην πανευρωπαϊκή αγορά, αφετέρου. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν επίσης για τους
παρόχους υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης που
προτίθενται να παράσχουν τις υπηρεσίες τους στην
ελληνική αγορά.
Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία και συγκεκριµένα µε τον Ν. 3696/2008, τα ιδιωτικά κέντρα
µεταλυκειακής εκπαίδευσης υπόκεινται σε διαδικασία αδειοδότησης για την ίδρυση και τη λειτουργία τους στη χώρα. Ορισµένες υποχρεώσεις στο
πλαίσιο της αδειοδότησης αυτής δεν συµβιβάζονται µε τη νοµοθεσία της ΕΕ, όπως για παράδειγµα
η υποχρεωτική κατάθεση από τους αιτούντες εγγυητικής επιστολής καθορισµένου ποσού (500.000
ευρώ), ανεξαρτήτως του αναµενόµενου αριθµού
3

εγγραφών ή του αριθµού ατόµων του προσωπικού που προτίθενται να απασχολήσουν. Το καθορισµένο αυτό ποσό προορίζεται για την επιστροφή
των διδάκτρων και των αµοιβών του προσωπικού,
σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας
του εν λόγω κέντρου µεταλυκειακής εκπαίδευσης.
Επίσης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι µια σειρά διατάξεων περιορίζουν το δικαίωµα των κέντρων
µεταλυκειακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, καθώς
και των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων που συνεργάζονται µε αυτά και είναι εγκατεστηµένα σε άλλα
κράτη µέλη, να παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης
στο πλαίσιο εκπαιδευτικών συµφωνιών δικαιόχρησης (δηλαδή, στις περιπτώσεις στις οποίες προγράµµατα εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, τα οποία οδηγούν στην απόκτηση τίτλου
σπουδών της αλλοδαπής, προσφέρονται στην Ελλάδα από τα ελληνικά κέντρα µεταλυκειακής εκπαίδευσης βάσει συµφωνίας δικαιόχρησης). Σύµφωνα µε τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C-274/2005 και C-151/07), η
εκπαίδευση που παρέχεται στο πλαίσιο συµφωνιών δικαιόχρησης αποτελεί µέρος του εκπαιδευτικού συστήµατος του κράτους µέλους στο οποίο
ευρίσκεται το ίδρυµα που απονέµει το δίπλωµα.
Οι κανόνες αυτοί συνιστούν εµπόδιο τόσο για τους
παρόχους υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης που
είναι ήδη εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα, όσο και
για εκείνους από άλλα κράτη µέλη της ΕΕ που
επιθυµούν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Οι εν
λόγω κανόνες αποτελούν επίσης εµπόδιο για εκπαιδευτικά ιδρύµατα που είναι εγκατεστηµένα σε
άλλα κράτη µέλη και προτίθενται να προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα στο πλαίσιο εκπαιδευτικών συµφωνιών δικαιόχρησης µε ελληνικά κέντρα µεταλυκειακής εκπαίδευσης. Αυτό
έχει, στη συνέχεια, αρνητικό αντίκτυπο στον ανταγωνισµό στην ελληνική αγορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών και περιορίζει τις δυνατότητες επιλογής
των ελλήνων σπουδαστών.

http://ec.europa.eu/community_law/
index_en.htm
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ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΕ
(Ιανουάριος 2011)
● ∆ΕΕ C-155/09, Επιτροπή/Ελλάδα, 20.01.2011
Παράβαση κράτους µέλους – Άρθρα 12, 18 39 και
43 ΣυνθΕΚ – Άρθρα 4, 28 και 31 της συµφωνίας
για τη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου – Φορολογική νοµοθεσία – Προϋποθέσεις
απαλλαγής από τον φόρο µεταβιβάσεως ακινήτων
κατά την αγορά πρώτης κατοικίας – Απαλλαγή
επιφυλασσόµενη µόνο στα πρόσωπα που κατοικούν στην ηµεδαπή καθώς και στους υπηκόους
ελληνικής καταγωγής που κατοικούν στην αλλοδαπή κατά τον χρόνο αγοράς
***
● ∆ΕΕ C-463/09, CLECE SA, 20.01.2011
Κοινωνική πολιτική – Οδηγία 2001/23/ΕΚ – Μεταβίβαση επιχειρήσεων – ∆ιατήρηση των δικαιωµάτων
των
εργαζοµένων
–
Έννοια
της
“µεταβιβάσεως” – ∆ραστηριότητες καθαρισµού –
∆ραστηριότητα αναλαµβανόµενη απευθείας από
δήµο µε πρόσληψη νέου προσωπικού
***

την προστασία του δικαιώµατος του δηµιουργού –
Εθνική νοµοθεσία που αποκλείει ή καθιστά ανενεργή, για ορισµένο χρονικό διάστηµα, την προστασία
του δικαιώµατος του δηµιουργού για τα σχέδια ή
τα υποδείγµατα που κατέστησαν κοινό κτήµα πριν
από την έναρξη ισχύος της νοµοθεσίας αυτής –
Αρχή της προστασίας της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης
***
● Γε∆ΕΕ T-362/08, IFAW Internationaler Tierschutz--Fonds/
schutz
Fonds/Επιτροπή,
Επιτροπή, 13.01.2011
Πρόσβαση στα έγγραφα – Κανονισµός (ΕΚ)
1049/2001 – Έγγραφα σχετικά µε την εκτέλεση
βιοµηχανικού σχεδίου εντός ζώνης προστατευόµενης δυνάµει της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ – Έγγραφα
προερχόµενα από κράτος µέλος – Εναντίωση του
κράτους µέλους – Μερική άρνηση πρόσβασης –
Εξαίρεση που αφορά την οικονοµική πολιτική κράτους µέλους – Άρθρο 4 παρ. 5 έως 7 του Κανονισµού 1049/2001

● ∆ΕΕ C-90/09 P, General Química κ.λπ./
Επιτροπή, 20.01.2011
Αίτηση αναιρέσεως – Ανταγωνισµός – Συµπράξεις
– Σύµπραξη στον τοµέα των χηµικών προϊόντων για
την επεξεργασία ελαστικών – Απόφαση που διαπιστώνει παράβαση του άρθρου 81 ΣυνθΕΚ – Όµιλος
εταιριών – Αλληλέγγυος ευθύνη µητρικής εταιρίας
για διαπραχθείσες από θυγατρικές της παραβάσεις των κανόνων του ανταγωνισµού – Καταλογισµός στην επικεφαλής του οµίλου µητρική εταιρία
***
● ∆ΕΕ
C-382/08,
25.01.2011

Michael

Neukirchinger,

Αεροπορικές µεταφορές – Άδεια για την οργάνωση
εµπορικών πτήσεων µε αερόστατο – Άρθρο 12
ΣυνθΕΚ – Προϋπόθεση κατοικίας ή έδρας – ∆ιοικητικές κυρώσεις
***
● ∆ΕΕ C-168/09, Flos SpA, 27.01.2011
Εµπορική και βιοµηχανική ιδιοκτησία – Οδηγία
98/71/ΕΚ – Νοµική προστασία σχεδίων και υποδειγµάτων – Άρθρο 17 – Υποχρέωση σώρευσης
της προστασίας των σχεδίων ή υποδειγµάτων µε
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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.

5

