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Στο κατώφλι µιας περιορισµένης αλλαγής της Συνθήκης
Με την από 16.12.2010 πρόταση της βελγικής
κυβέρνησης προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο,
σχετική µε την τροποποίηση του άρθρου 136
ΣΛΕΕ το οποίο αφορά έναν µόνιµο µηχανισµό
σταθερότητας για τα κράτη µέλη που έχουν
υιοθετήσει το ευρώ, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
διεξήγαγε διαβουλεύσεις µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Αποτέλεσµα των οποίων ήταν η σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής της 15ης Φεβρουαρίου 2011 ως προς την αναγκαιότητα δηµιουργίας ενός ευρωπαϊκού µηχανισµού για τη διατήρηση της σταθερότητας της ζώνης του ευρώ µε
προβλεπόµενη ηµεροµηνία λήψης της οριστικής
απόφασης από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο την
25η Μαρτίου κατά την συνεδρίασή του, προκειµένου να αντιµετωπιστούν ορισµένες οικονοµικές ανισορροπίες που έχουν διαπιστωθεί σε
ορισµένα κράτη µέλη.
Συγκεκριµένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συµφώνησε ότι η Συνθήκη πρέπει να τροποποιηθεί
πριν από το 2013. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η
προτεινόµενη τροποποίηση του άρθρου 136
ΣΛΕΕ δεν θα µεταβάλει µε κανέναν τρόπο τις
αρµοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή πιστεύει ότι, επειδή η προτεινόµενη τροποποίηση επηρεάζει τις πολιτικές και τις εσωτερικές δράσεις της Ένωσης, πληρούνται οι όροι
για την τροποποίηση της Συνθήκης µε την εφαρµογή, εν προκειµένω, της σχετικής απλουστευµένης διαδικασίας. Εν προκειµένω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προτείνει να τροποποιηθεί το
άρθρο 136 ΣΛΕΕ µε την εισαγωγή νέας παραγράφου 3 σύµφωνα µε την οποία:
«Τα κράτη µέλη που έχουν υιοθετήσει το ευρώ
δύνανται να δηµιουργήσουν µηχανισµό σταθερότητας που θα ενεργοποιείται, εφόσον είναι
απαραίτητο, για τη διασφάλιση της σταθερότητας της περιοχής του ευρώ στο σύνολό της. Η
αιτούµενη στο πλαίσιο του µηχανισµού χρηµατο-

οικονοµική συνδροµή θα χορηγείται υπό αυστηρούς όρους».
Η γνώµη της Επιτροπής καθιστά σαφές ότι η
προτεινόµενη τροποποίηση της Συνθήκης δεν
θα αυξήσει ούτε θα περιορίσει τις αρµοδιότητες της Ένωσης. Η τροποποίηση της Συνθήκης
θα πρέπει επίσης να ειδωθεί υπό το πρίσµα των
νοµοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για να
ενισχυθεί η οικονοµική διακυβέρνηση και η
δηµοσιονοµική εποπτεία των κρατών µελών στη
ζώνη του ευρώ. Η Επιτροπή θα συνεργασθεί
ενεργά µε τους Υπουργούς Οικονοµικών της
ζώνης του ευρώ για την περαιτέρω επεξεργασία των λεπτοµερειών του ευρωπαϊκού µηχανισµού σταθερότητας.
http://ec.europa.eu/commission_20102014/president/news/speechesstatements/2011/02/20110215_speeches_
2_en.htm
http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?
reference=IP/11/153&format=DOC&aged=0&lang
uage=EL&guiLanguage=en
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Προσπάθειες για την διαµόρφωση ενός Συµφώνου Ανταγωνιστικότητας
Η ελληνική οικονοµία διανύει µια σηµαντική κρίση,
που απαιτεί σηµαντικές διαρθρωτικές αλλαγές.
Σηµαντική συνιστώσα για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της, προκειµένου τα προϊόντα της να
αποτελούν πόλο έλξης για τους Ευρωπαίους και
διεθνείς αγοραστές. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στο πλαίσιο της συµµετοχής της Ελλάδας
στην ΟΝΕ, δεν θα πρέπει να αναφέρεται όµως µόνο στη µείωση του εργατικού κόστους, διότι αυτό
δεν είναι το µοναδικό στοιχείο που προσδιορίζει τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Σηµαντική παράµετρος αποτελεί και η βελτίωση της ποιότητας
των προϊόντων, προκειµένου αυτά να καταστούν
ανταγωνιστικότερα. Η ποιότητα όµως µε τη σειρά
της, σε πολλούς παραγωγικούς τοµείς, απαιτεί επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτοµία, µε σκοπό την εξεύρεση τρόπων και µεθόδων που θα καταστήσουν τα προϊόντα ποιοτικότερα. Στο πλαίσιο
των ανωτέρω σκέψεων θεωρούµε χρήσιµο να αναφερθούµε στην προσπάθεια που πραγµατοποιείται
σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη σύνταξη ενός συµφώνου ανταγωνιστικότητας.
Την 04.02.2011, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, παρουσιάστηκε
ανεπισήµως ένα γαλλογερµανικό σχέδιο για ένα
σύµφωνο ανταγωνιστικότητας από την Καγκελάριο
Μέρκελ και τον Πρόεδρο Σαρκοζί. Μεταξύ των ιδεών και µέτρων που παρουσιάστηκαν αναφέρουµε την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, την
κατάργηση της τιµαριθµικής αναπροσαρµογής των
µισθών (ΑΤΑ), την σύνδεση των µισθών µε την παραγωγικότητα, καθώς και τον καθορισµό ελάχιστου συντελεστή στα κέρδη των επιχειρήσεων.
Υπήρξαν αντιδράσεις από ευρωπαϊκές χώρες µε
ενδεικτική την παρέµβαση του Πρωθυπουργού του
Λουξεµβούργου και Προέδρου του Eurogroup ΖανΚλοντ Γιούνκερ, ο οποίος διερωτήθηκε τι θα προσφέρει περισσότερο στην ανταγωνιστικότητα της
οικονοµίας της χώρας του η κατάργηση της ΑΤΑ,
τη στιγµή που το Λουξεµβούργο έχει σήµερα το
χαµηλότερο έλλειµµα (0,7% του ΑΕΠ] και το χαµηλότερο χρέος (19% του ΑΕΠ) της ΕΕ, καθώς και
µία από τις καλύτερες επιδόσεις στην ανεργία
(5%). Με την παρέµβασή του αυτή ο Πρωθυπουργός του Λουξεµβούργου έθεσε το ζήτηµα της πραγµατικής σύγκλισης των ευρωπαϊκών οικονοµιών
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και της ποικιλίας των οικονοµικών συνθηκών που
µπορεί κάποιος να διακρίνει στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η διαφορετικότητα των οικονοµικών συνθηκών είναι λογικό να οδηγεί σε διαφορετικό τρόπο αντιµετώπισης των προβληµάτων. Εκείνο που επίσης επισηµάνθηκε είναι ότι το γαλλογερµανικό σχέδιο δεν µπορεί να γίνει δεκτό, γιατί υποχρεώνει χώρες που δεν έχουν πρόβληµα ανταγωνιστικότητας να καταργήσουν εθνικές πολιτικές,
όπως η ΑΤΑ στους µισθούς, και να έρθουν σε ρήξη µε τα συνδικάτα, προκαλώντας κοινωνική αναταραχή.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου κ. Βαν Ρόµπεϊ προχώρησε σε
διαβουλεύσεις για τη σύνταξη ενός σχεδίου για
ένα Σύµφωνο Ανταγωνιστικότητας.
Την 28.02.2011 ο Πρόεδρος της ΕΕ, παρουσίασε
την πρότασή του για ένα σύµφωνο ανταγωνιστικότητας κεκλεισµένων των θυρών.
Στις 11 Μαρτίου, θα γίνει έκτακτη συνάντηση των
ηγετών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες, η οποία
θα έχει τη µορφή δείπνου και βασικό θέµα συζήτησης το στενό συντονισµό της οικονοµικής πολιτικής. Εκεί θα φανεί κατά πόσον είναι διατεθειµένοι
οι ηγέτες της Ευρωζώνης να δεχθούν και ποιες
από τις προτάσεις του γαλλογερµανικού άξονα. Εν
συνεχεία θα πραγµατοποιηθεί, στις 24-25 Μαρτίου, ένα από τα κρισιµότερα Ευρωπαϊκά Συµβούλια για την πορεία της Ευρωζώνης αλλά και της ελληνικής οικονοµίας.
Πριν ολοκληρώσουµε τη σύντοµη αναφορά µας,
οφείλουµε να επιστρέψουµε στις αρχικές µας σκέψεις και να διαπιστώσουµε ότι η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων δεν φαίνεται να απασχολεί
ιδιαίτερα το γαλλογερµανικό άξονα. Η προσπάθεια
για ένα σύµφωνο ανταγωνιστικότητας φαίνεται να
αποτελεί εργαλείο αποτελεσµατικότερου ελέγχου
οικονοµιών που έχουν οικονοµικά προβλήµατα
όπως η Ελλάδα. Επίσης, φαίνεται να υποκινείται και
από τα πολιτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι
συγκεκριµένοι Ευρωπαίοι ηγέτες εντός των χωρών
τους. Θα αναµένουµε το ακριβές κείµενο και ελπίζουµε ότι έννοιες όπως η ποιότητα, η καινοτοµία
και η έρευνα θα συνεκτιµηθούν µε συστηµατικό και
επαρκή τρόπο.
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H Επιτροπή παραπέµπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο επειδή η χώρα επιβάλλει
περιορισµούς στις επενδύσεις
Η ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων, όντας στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς, επιτρέπει πιο ανοικτές,
ολοκληρωµένες, ανταγωνιστικές και αποτελεσµατικές αγορές και υπηρεσίες στην Ευρώπη. Ενώ
για τους πολίτες σηµαίνει την ικανότητα εκτέλεσης µιας σειράς εργασιών στο εξωτερικό, όπως
το άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού, η αγορά
µετοχών µη εγχώριων εταιριών ή η αγορά ακινήτων, για τις εταιρίες σηµαίνει την ικανότητα επένδυσης σε εταιρίες και απόκτησης της κυριότητας
εταιρειών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς
και ενεργού συµµετοχής στη διαχείρισή τους. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέµψει
την Ελλάδα στο ∆ΕΕ, επειδή η χώρα διατηρεί επενδυτικούς περιορισµούς κατά παράβαση των
ενωσιακών κανόνων σχετικά µε την ελεύθερη
κίνηση κεφαλαίων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι επενδυτικοί περιορισµοί στις αποκαλούµενες
«στρατηγικές επιχειρήσεις» επιβάλλουν δυσανάλογα ανώτατα όρια στην ικανότητα ενός προσώπου να αποκτήσει µετοχές πέραν ορισµένου επιπέδου. Τον Νοέµβριο 2008 η Επιτροπή απέστειλε
στην Ελλάδα «αιτιολογηµένη γνώµη» καλώντας
την να συµµορφωθεί µε το ενωσιακό δίκαιο. Ωστόσο, οι ελληνικές αρχές ούτε κατήργησαν ούτε
τροποποίησαν τον αµφισβητούµενο νόµο.
Οι επενδυτικοί περιορισµοί συνίστανται σε δύο
µηχανισµούς αδειοδότησης που περιορίζουν αδικαιολόγητα την ικανότητα ενός προσώπου να αποκτά µετοχές µε δικαίωµα ψήφου σε ποσοστό άνω
του 20% και να λαµβάνει αποφάσεις στις αποκαλούµενες «στρατηγικές επιχειρήσεις». Οι διατάξεις
του νόµου ορίζουν ότι µόνο το ∆ηµόσιο µπορεί να
υπερβεί το όριο αυτό, εκτός εάν έχει χορηγηθεί
προηγουµένως έγκριση από τη ∆ιυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων. Οι διατάξεις αναφέρουν επίσης ότι ορισµένες σηµαντικές εταιρικές
αποφάσεις, καθώς και ορισµένες αποφάσεις που
αφορούν ειδικά θέµατα διαχείρισης, απαιτούν την
έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών ώστε να είναι
έγκυρες.
Η Επιτροπή κρίνει ότι και τα δύο συστήµατα αδειοδότησης επιβάλλουν δυσανάλογους περιορισµούς
σε δυνητικούς επενδυτές. Επιπλέον, οποιοσδήποτε
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επιζητεί προηγούµενη έγκριση της ∆ιυπουργικής
Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων οφείλει να πληροί ένα σύνολο ασαφώς οριζόµενων κριτηρίων. Ο
νόµος παραλείπει κριτήρια για καταστάσεις που
αφορούν την εκ των υστέρων έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών. Η κατάσταση αυτή δίνει στις
διοικητικές αρχές υπερβολική διακριτική ευχέρεια, η οποία, κατά την άποψη της Επιτροπής, παραβιάζει τη νοµοθεσία της ΕΕ σχετικά µε την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων. Περαιτέρω, η ελληνική νοµοθεσία δεν καθορίζει σαφώς ποιες εταιρείες και κλάδοι δεσµεύονται από τους µηχανισµούς
αυτούς ή ενδεχοµένως θα δεσµεύονται στο µέλλον. Η ασάφεια ως προς το πεδίο εφαρµογής της
νοµοθεσίας σηµαίνει ότι θα µπορούσε ενδεχοµένως να εφαρµοστεί σε ευρύ φάσµα µη καθοριζόµενων επί του παρόντος εταιρειών. Τούτο οδηγεί
σε έλλειψη ασφάλειας δικαίου και αντιβαίνει
στους κανόνες για την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων.
Ως αποτέλεσµα της εν λόγω νοµοθεσίας, οι επενδυτές ενδέχεται να αποτραπούν από το να επενδύουν σε ελληνικές εταιρείες οι οποίες θα µπορούσαν αργότερα να χαρακτηριστούν από τις
ελληνικές αρχές ως στρατηγικής σηµασίας. Επιπλέον, µπορεί επίσης οι ελληνικές αρχές να εµποδίσουν «στρατηγικές επιχειρήσεις» να υλοποιήσουν σηµαντικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί
από τους µετόχους τους. Εφόσον δεν υπάρχουν
σαφώς καθορισµένα κριτήρια για τον τρόπο εφαρµογής των µηχανισµών ή για τις εταιρείες
στις οποίες εφαρµόζονται, η νοµοθεσία συνεπάγεται σε µεγάλο βαθµό έλλειψη ασφάλειας δικαίου και υπέρµετρη διακριτική ευχέρεια για τις
ελληνικές αρχές.
http://ec.europa.eu/internal_market/capital/
index_en.htm
http://ec.europa.eu/community_law/
index_en.htm
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ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΕ
(Φεβρουάριος 2011)
● ∆ΕΕ C-359/09,
03.02.2011

Donat

Cornelius

Ebert,

∆ικηγόροι – Οδηγία 89/48/ΕΟΚ – Αναγνώριση των
διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελµατική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών – Οδηγία 98/5/ΕΚ – Μόνιµη
άσκηση του δικηγορικού επαγγέλµατος σε κράτος
µέλος διάφορο εκείνου στο οποίο αποκτήθηκε ο
επαγγελµατικός τίτλος – Χρήση του επαγγελµατικού τίτλου στο κράτος µέλος υποδοχής – Προϋποθέσεις – Εγγραφή σε δικηγορικό σύλλογο του κράτους µέλους υποδοχής

● ∆ΕΕ C-307/09 έως CC-309/09, Vicoplus SC PUH
(C--307/09), BAM Vermeer Contracting sp. Zoo (C(C
(C308/09), Olbek Industrial Services sp. Zoo (C(C309/09), 10.02.2011
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών – Απόσπαση εργαζοµένων – Πράξη προσχωρήσεως του 2003 – Μεταβατικά µέτρα – Πρόσβαση των Πολωνών υπηκόων
στην αγορά εργασίας των κρατών ήδη µελών της
Ένωσης κατά τον χρόνο προσχωρήσεως της ∆ηµοκρατίας της Πολωνίας – Απαίτηση άδειας εργασίας για τη διάθεση εργατικού δυναµικού – Οδηγία
96/71/ΕΚ – Άρθρο 1, παράγραφος 3

***

***

● Γε∆ΕΕ T-3/09, Ιταλία/Επιτροπή, 03.02.2011
Κρατικές ενισχύσεις – Προσωρινός αµυντικός µηχανισµός υπέρ της ναυπηγικής βιοµηχανίας – Προβλεπόµενη από τις ιταλικές αρχές τροποποίηση
συστήµατος ενισχύσεων το οποίο είχε προηγουµένως εγκρίνει η Επιτροπή – Απόφαση µε την οποία
το σύστηµα ενισχύσεων κηρύσσεται ασύµβατο µε
την κοινή αγορά
***
● Γε∆ΕΕ T-584/08, Cantiere navale De Poli/
Επιτροπή,, 03.02.2011
Επιτροπή
Κρατικές ενισχύσεις – Προσωρινός αµυντικός µηχανισµός υπέρ της ναυπηγικής βιοµηχανίας – Προβλεπόµενη από τις ιταλικές αρχές τροποποίηση
συστήµατος ενισχύσεων το οποίο είχε προηγουµένως εγκρίνει η Επιτροπή – Απόφαση µε την οποία
το σύστηµα ενισχύσεων κηρύσσεται ασύµβατο µε
την κοινή αγορά
***
● Γε∆ΕΕ
08.02.2011

T-157/08,

Paroc

Oy

AB/ΓΕΕΑ,
AB/ΓΕΕΑ,

Κοινοτικό σήµα – Αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού κοινοτικού σήµατος INSULATE FOR LIFE – Απόλυτος λόγος απαραδέκτου – Έλλειψη διακριτικού
χαρακτήρα – Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο
β΄, του κανονισµού (ΕΚ) 40/94 [νυν άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισµού (ΕΚ)
207/2009] – Αµιγώς επιβεβαιωτική απόφαση – Εν
µέρει απαράδεκτο
***
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● ∆ΕΕ C-436/08 και CC-437/08, Haribo Lakritzen
Hans Riegel BetriebsgmbH (C(C-436/08),
Österreichische
10.02.2011

Salinen

AG

(C(C - 437/08),

Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων – Φόρος
εταιριών – Απαλλαγή για ηµεδαπά µερίσµατα –
Απαλλαγή υπό ορισµένους όρους για αλλοδαπά
µερίσµατα – Εφαρµογή του συστήµατος του συνυπολογισµού στα µη απαλλασσόµενα αλλοδαπά µερίσµατα – Αποδείξεις που απαιτούνται ως προς
τον συνυπολογιστέο αλλοδαπό φόρο
***
● ∆ΕΕ C-251/09, Επιτροπή/Κύπρος, 17.02.2011
Συµβάσεις δηµοσίων προµηθειών και δηµοσίων
έργων – Τοµέας του ύδατος, της ενέργειας, των
µεταφορών και των τηλεπικοινωνιών – Οδηγία
93/38/ΕΟΚ – Προκήρυξη διαγωνισµού – Κριτήρια
αναθέσεως – Ίση µεταχείριση των διαγωνιζοµένων
– Αρχή της διαφάνειας – Οδηγία 92/13/ΕΟΚ –
∆ιαδικασία προσφυγής – Υποχρέωση αιτιολογήσεως αποφάσεως περί απορρίψεως διαγωνιζοµένου
***
● ∆ΕΕ C-283/09, Artur Weryński, 17.02.2011
∆ικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις – ∆ιεξαγωγή αποδείξεων – Εξέταση µάρτυρα από το
δικαστήριο εκτελέσεως κατόπιν αιτήµατος του αιτούντος δικαστηρίου – Καταβαλλόµενη στους µάρτυρες αποζηµίωση
***
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ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΕ
(Φεβρουάριος 2011)
● ∆ΕΕ C-78/10, Berel κ.λπ., 17.02.2011
Κοινοτικός τελωνειακός κώδικας – Άρθρα 213,
233 και 239 – Υποχρέωση αλληλεγγύης οφειλετών
για την ίδια τελωνειακή οφειλή – ∆ιαγραφή εισαγωγικών δασµών – Απόσβεση της τελωνειακής οφειλής – ∆υνατότητα εις ολόκληρον ευθυνόµενου συνοφειλέτη να επικαλεστεί την υπέρ άλλου συνοφειλέτη διαγραφή – ∆εν υφίσταται

Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου – Απόφαση
κρίνουσα τα µέτρα συµβατά µε το κοινοτικό δίκαιο
– Αιτιολογία – Άρθρα 49 ΕΚ και 86 ΕΚ – ∆ικαίωµα
ιδιοκτησίας

***
● Γε∆ΕΕ T-385/07, Fédération internationale de
football association (FIFA)/Επιτροπή
(FIFA)/Επιτροπή,
Επιτροπή, 17.02.2011
Τηλεοπτικές εκποµπές – Άρθρο 3α της οδηγίας
89/552/ΕΟΚ – Μέτρα που έλαβε το Βασίλειο του
Βελγίου όσον αφορά τις εκδηλώσεις µείζονος σηµασίας για τη βελγική κοινωνία – Παγκόσµιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου –
Απόφαση κρίνουσα τα µέτρα συµβατά µε το κοινοτικό δίκαιο – Αιτιολογία – Άρθρα 43 ΕΚ και 49 ΕΚ
– ∆ικαίωµα ιδιοκτησίας
***
● Γε∆ΕΕ T-385/09, Annco, Inc./ΓΕΕΑ,
Inc./ΓΕΕΑ, 17.02.2011
Κοινοτικό σήµα – ∆ιαδικασία ανακοπής – Αίτηση
καταχωρίσεως του λεκτικού κοινοτικού σήµατος
ANN TAYLOR LOFT – Προγενέστερο εθνικό λεκτικό
σήµα LOFT – Σχετικός λόγος απαραδέκτου – Κίνδυνος συγχύσεως – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισµού (EΚ) 207/2009
***
● Γε∆ΕΕ T-55/08, Annco, Inc./ΓΕΕΑ,
Inc./ΓΕΕΑ, 17.02.2011
Τηλεοπτικές εκποµπές – Άρθρο 3α της οδηγίας
89/552/ΕΟΚ – Μέτρα που έλαβε το Ηνωµένο Βασίλειο όσον αφορά τις εκδηλώσεις µείζονος σηµασίας για την κοινωνία αυτού του κράτους µέλους –
Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου – Απόφαση
κρίνουσα τα µέτρα συµβατά µε το κοινοτικό δίκαιο
– Αιτιολογία – Άρθρα 49 ΕΚ και 86 ΕΚ – ∆ικαίωµα
ιδιοκτησίας
***
● Γε∆ΕΕ T-68/08, Fédération internationale de
football association (FIFA)/Επιτροπή
(FIFA)/Επιτροπή,
Επιτροπή, 17.02.2011
Τηλεοπτικές εκποµπές – Άρθρο 3α της οδηγίας
89/552/ΕΟΚ – Μέτρα που έλαβε το Ηνωµένο Βασίλειο όσον αφορά τις εκδηλώσεις µείζονος σηµασίας για την κοινωνία αυτού του κράτους µέλους –
5
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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.

6

