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60 χρόνια από την ∆ιακήρυξη Schuman
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Την 9η Μαΐου 2010 η Ευρώπη γιόρτασε τα 60 χρόνια από την ∆ιακήρυξη του Robert Schuman. Η διακήρυξη θεωρείται η αφετηρία της ευρωπαϊκής ενοποιητικής προσπάθειας που οδήγησε στην σηµερινή
Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον λόγο αυτό στην συνάντηση κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο Μιλάνο το 1985 αποφασίστηκε να εορτάζεται η
9η Μαΐου ως «Ηµέρα της Ευρώπης».
Οι προσπάθειες για την ευρωπαϊκή ενοποίηση
άρχισαν αµέσως µετά το τέλος του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου. Η οικονοµική εξαθλίωση που
επικρατούσε την περίοδο εκείνη στην Γηραιά
Ήπειρο και η απειλή ενός τρίτου παγκοσµίου πολέµου επέβαλαν την εξεύρεση αποτελεσµατικών λύσεων που θα απέφεραν ειρήνη, ευηµερία και πρόοδο
στους λαούς της Ευρώπης. Την τραγική κατάσταση
των Ευρωπαίων µετά την λήξη του πολέµου περιέγραψε µε γλαφυρότητα ο Winston Churchill στην
οµιλία του στο Πανεπιστήµιο της Ζυρίχης την 19η
Σεπτεµβρίου 1946, αναφερόµενος σε «τεράστιες
φρικιώσες µάζες βασανισµένων, πεινασµένων και
αµήχανων ανθρώπινων υπάρξεων… που διερευνούν
τους σκοτεινούς ορίζοντες για το ενδεχόµενο κάποιου νέου κινδύνου, τυραννίας ή τρόµου». Ο Βρετανός
πολιτικός πρότεινε τότε ως «αποτελεσµατική θεραπεία» την οικοδόµηση ενός είδους Ηνωµένων Πολιτειών της Ευρώπης. Στις 17 ∆εκεµβρίου του ίδιου
έτους δηµιουργήθηκε στο Παρίσι η Ευρωπαϊκή
Ένωση Φεντεραλιστών, ενώ τον Απρίλιο του 1948
υπογράφηκε η ιδρυτική συνθήκη του Οργανισµού
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Συνεργασίας (ΟΕΟΣ) για
τον συντονισµό του σχεδίου Marshall. Το Μάιο του
1948 διεξήχθη στην Χάγη το Συνέδριο για την Ευρώπη µε συµµετοχή εξεχουσών πολιτικών προσωπικοτήτων. Στο συνέδριο διατυπώθηκαν διαφορετικές απόψεις για το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα και τις
οδούς που θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην ολοκλήρωσή του και τέθηκαν οι βάσεις για την ίδρυση
στις 5 Μαΐου 1949 του Συµβουλίου της Ευρώπης,
ενός ευρωπαϊκού οργανισµού διακυβερνητικής
συνεργασίας µεταξύ ευρωπαϊκών κρατών, ο οποίος
λειτουργούσε σύµφωνα µε το κλασικό πρότυπο διεθνούς οργανισµού, χωρίς οι δράσεις του να περιλαµβάνουν ενοποιητικές διαδικασίες.

Την άνοιξη του 1950 είχε γίνει πλέον σαφές ότι για
την προώθηση του ευρωπαϊκού οράµατος απαιτούνταν ένας νέος µηχανισµός δράσης, ο οποίος
θα αντιµετώπιζε συγχρόνως και το ζήτηµα της επανένταξης της Γερµανίας στη δυτική κοινότητα. Επιπλέον, είχε γίνει αντιληπτό ότι η άµεση, οµοσπονδιακής µορφής, πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης
αποτελούσε µη ρεαλιστική πρόταση δεδοµένων των
πολιτικών και οικονοµικών επικρατουσών συνθηκών. Για την επιτυχία του ενοποιητικού εγχειρήµατος απαιτούνταν σταδιακή οικοδόµηση της ενωµένης Ευρώπης και δροµολόγηση της ολοκλήρωσης
µέσω συγκεκριµένων τοµέων στρατηγικής σηµασίας.
Στο πλαίσιο αυτό, την 9η Μαΐου 1950, ο Γάλλος
Υπουργός Εξωτερικών Robert Schuman σε µία
έκτακτη συνέντευξη τύπου στην αίθουσα Ωρολογίου του γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών προέβη
στην ιστορική διακήρυξή του, µε την οποία πρότεινε την από κοινού εκµετάλλευση του άνθρακα και
του χάλυβα της Γαλλίας και της Οµοσπονδιακής
∆ηµοκρατίας της Γερµανίας µε την δηµιουργία
µίας υπερεθνικής οργάνωσης ανοιχτής στην συµµετοχή των άλλων χωρών της Ευρώπης. Εµπνευστής
και συντάκτης του σχεδίου ήταν ο Jean Monnet,
επικεφαλής τότε της Επιτροπής Προγραµµατισµού
για τον εκσυγχρονισµό της Γαλλίας και ένας από
τους Ευρωπαίους µε την µεγαλύτερη επιρροή στο
δυτικό κόσµο.
Η διακήρυξη του Schuman θέτει σειρά αρχών:
– Η Ευρώπη δεν θα δηµιουργηθεί διαµιάς, ούτε σε
ένα συνολικό οικοδόµηµα· θα διαµορφωθεί µέσα
από συγκεκριµένα επιτεύγµατα που θα δηµιουργήσουν πρώτα µία πραγµατική αλληλεγγύη.
– Η µακραίωνη αντίθεση της Γαλλίας και της Γερµανίας πρέπει να εξαλειφθεί: Η πρόταση αφορά
κυρίως αυτές τις δύο χώρες, όµως είναι ανοιχτή σε
όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά έθνη τα οποία µοιράζονται τους στόχους της.
– Η άµεση δράση πρέπει να αφορά «ένα περιορισµένο αλλά αποφασιστικό» σηµείο: την γαλλογερµανική παραγωγή άνθρακα και χάλυβα που θα
πρέπει να τεθεί κάτω από κοινή Ανώτατη Αρχή.
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– Η συγχώνευση αυτών των οικονοµικών συµφερόντων θα συµβάλει στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου
και στην εγκαθίδρυση µιας οικονοµικής κοινότητας.
– Οι αποφάσεις της Ανώτατης Αρχής θα συνδέουν τις
χώρες που θα προσχωρήσουν σε αυτήν την κοινότητα.
Η εν λόγω αρχή θα αποτελείται από ανεξάρτητες προσωπικότητες σε ίση βάση. Οι αποφάσεις της θα είναι
εκτελεστές.
Η πρόταση του Schuman οδήγησε στην υπογραφή την
18η Απριλίου 1951 της Συνθήκης των Παρισίων, µε
την οποία ιδρύθηκε η πρώτη από τις τρεις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και
Χάλυβα (ΕΚΑΧ). Χάρη στην επιτυχία της ΕΚΑΧ, ακολούθησε τον Μάρτιο του 1957 η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και της Ευρωπαϊ-
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κής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ).
Με την ∆ιακήρυξή του ο Robert Schuman έδωσε το
έναυσµα πριν από 60 χρόνια για την ανασυγκρότηση
της Ευρωπαϊκής ηπείρου, µέσα από τα ερείπια που
είχε αφήσει ο δεύτερος παγκόσµιος πόλεµος. Τα δύο
τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιµετωπίζει
την χειρότερη οικονοµική κρίση που έζησε ο πλανήτης από τη δεκαετία του 1930. Οφείλει στην δύσκολη
αυτή χρονική συγκυρία να εµπνευστεί από το παράδειγµα που έδωσαν οι «πατέρες» της: Να µετατρέψει
την κρίση σε ευκαιρία.
Αναστασία Κωνσταντινίδου
LL.M., ∆ικηγόρος,
Υπότροφος «Κρ. Ιωάννου» Κ∆ΕΟ∆

Ευρώπη 2020: Νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και την ανάπτυξη
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, κατά την σύνοδό τους στις Βρυξέλλες στις 17 Ιουνίου 2010 ενέκριναν την νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση
και την ανάπτυξη. Είχε προηγηθεί στις 3 Μαρτίου του
2010 η σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τίτλο: «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη,
διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη» (COM (2010) 2020 τελικό). Η στρατηγική «Ευρώπη
2020» αντικαθιστά την αποκαλούµενη «στρατηγική
της Λισαβόνας», η οποία είχε θεσπιστεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβόνας τον Μάρτιο του 2000
µε σκοπό να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η πιο ανταγωνιστική οικονοµία στον κόσµο και να επιτευχθεί ο
στόχος της πλήρους απασχόλησης πριν από το έτος
2010.
Η «Ευρώπη 2020» επικεντρώνεται σε βασικούς τοµείς
όπου απαιτείται δράση: γνώση και καινοτοµία, περισσότερο βιώσιµη οικονοµία, υψηλό ποσοστό απασχόλησης και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού. Η
νέα δεκαετής στρατηγική περιλαµβάνει πέντε πρωταρχικούς στόχους, οι οποίοι θα αποτελέσουν κοινές
επιδιώξεις που θα καθοδηγήσουν την δράση των κρατών µελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
– Επιδίωξη να ανέλθει στο 75% το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών ηλικίας 20-64
ετών, µεταξύ άλλων µε την µεγαλύτερη συµµετοχή
των νέων, των εργαζοµένων µεγαλύτερης ηλικίας και
των ανειδίκευτων εργαζοµένων και µε την καλύτερη
ενσωµάτωση των νοµίµων µεταναστών.
– Βελτίωση των συνθηκών έρευνας και ανάπτυξης
(Ε&Α), κυρίως επιδιώκοντας να ανέλθουν τα επίπεδα
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των συνδυασµένων δηµόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στον συγκεκριµένο τοµέα στο 3% του ΑΕΠ. Η Επιτροπή θα εκπονήσει δείκτη που απεικονίζει την
ένταση της Ε&Α και της καινοτοµίας
– Μείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου
κατά 20% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990, αύξηση
του µεριδίου ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην
τελική ενεργειακή κατανάλωση σε 20% και προσπάθεια προς αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά
20%.
– Βελτίωση των επιπέδων εκπαίδευσης, ιδίως µε την
µείωση των ποσοστών πρόωρης αποχώρησης από το
σχολείο κάτω του 10%, και µε την αύξηση του µεριδίου των ατόµων ηλικίας 30-34 ετών που ολοκληρώνουν την τριτοβάθµια ή ισοδύναµη εκπαίδευση σε
ποσοστό τουλάχιστον 40%.
– Προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, ιδίως µε την
µείωση της φτώχειας, επιδιώκοντας να βγουν από τον
κίνδυνο της φτώχειας ή του αποκλεισµού πάνω από
20 εκατοµµύρια πολίτες.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η στρατηγική
προβλέπει επτά εµβληµατικές πρωτοβουλίες, η υλοποίηση των οποίων απαιτεί ανάληψη δράσης σε όλα
τα επίπεδα: ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό. Οι πρωτοβουλίες είναι οι εξής:
– «Ένωση καινοτοµίας», στόχος της οποίας είναι να
εστιαστεί εκ νέου η πολιτική για Ε&Α και καινοτοµία
σε µείζονες προκλήσεις και να διασφαλιστεί ότι οι
καινοτόµες ιδέες θα καταστεί δυνατό να µετατραπούν
σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα δηµιουργήσουν
ανάπτυξη και θέσεις εργασίας.
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– «Νεολαία σε κίνηση» µε στόχο την ενίσχυση των επιδόσεων των εκπαιδευτικών συστηµάτων και την διευκόλυνση της εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας.
– «Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη» µε στόχο
την επίσπευση της ανάπτυξης των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας και την άντληση
οφελών από µια ψηφιακή ενιαία αγορά για νοικοκυριά
και επιχειρήσεις.
– «Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά
τους πόρους» µε στόχο την αποσύνδεση της οικονοµικής ανάπτυξης από την χρήση των πόρων, την µείωση
εκποµπών άνθρακα, την αύξηση της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, τον εκσυγχρονισµό του τοµέα
των µεταφορών και την ενθάρρυνση της ενεργειακής
αποδοτικότητας.
– «Μια βιοµηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσµιοποίησης», στόχος της οποίας είναι η βελτίωση του
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και η στήριξη της ανάπτυξης µιας ισχυρής και βιώσιµης βιοµηχανικής βάσης.
– «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» µε
στόχο τον εκσυγχρονισµό των αγορών εργασίας και
την παροχή δυνατοτήτων στους πολίτες µέσω της δια
βίου ανάπτυξης δεξιοτήτων µε σκοπό την αύξηση της
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συµµετοχής στην αγορά εργασίας και την καλύτερη
αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά
εργασίας, µεταξύ άλλων και µέσω της κινητικότητας
του εργατικού δυναµικού.
– «Ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την καταπολέµηση της
φτώχειας» µε στόχο την διασφάλιση της κοινωνικής
και εδαφικής συνοχής, ούτως ώστε να εξαπλωθούν
ευρέως τα οφέλη της ανάπτυξης και της απασχόλησης και τα άτοµα που ζουν σε συνθήκες φτώχειας
και κοινωνικού αποκλεισµού.
Όσον αφορά την διακυβέρνηση, η «Ευρώπη 2020»
εισάγει δύο σηµαντικές καινοτοµίες. Η πρώτη αφορά
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, το οποίο, ενώ αποτελούσε
τον τελευταίο κρίκο στην διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέµατα στρατηγικής, πλέον θα έχει την πλήρη
ευθύνη της νέας στρατηγικής, την οποία θα κατευθύνει. Η δεύτερη αφορά την δυνατότητα της Επιτροπής
να εκδίδει προειδοποιήσεις πολιτικής σε περιπτώσεις
ανεπαρκούς ανταπόκρισης από µέρους των κρατών
µελών στους αναφορικά µε τους στόχους της στρατηγικής.
Αναστασία Κωνσταντινίδου
LL.M., ∆ικηγόρος,
Υπότροφος «Κρ. Ιωάννου» Κ∆ΕΟ∆

Εκδήλωση ολοκλήρωσης του Προγράµµατος διδυµαποίησης
HR/2007/IB/FIHR/2007/IB/FI-03TL στην Κροατία
Την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2010 πραγµατοποιήθηκε
στο Ζάγκρεµπ η εκδήλωση για την ολοκλήρωση του
εξάµηνου προγράµµατος διδυµοποίησης (twinning)
HR/2007/IB/FI-03TL µε αντικείµενο την ενίσχυση της
διοικητικής ικανότητας της Κροατικής Υπηρεσίας Συµπράξεων ∆ηµοσίου–Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) στην εφαρµογή της νέας νοµοθεσίας στον τοµέα αυτό. Εταίροι του προγράµµατος ήταν από κροατικής πλευράς η
προαναφερθείσα υπηρεσία και από ελληνικής πλευράς η Ειδική Γραµµατεία Σ∆ΙΤ του Υπ.Οι.Α.Ν. και το
Κ∆ΕΟ∆. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι
της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
του Υπουργείου Οικονοµικών της Κροατίας (Central
Finance and Contracts Agency), οι οποίοι εξήραν την
επιτυχία και την άψογη εκτέλεση του προγράµµατος,
γεγονός που αποδεικνύεται από τον µεγάλο αριθµό
των σηµαντικότατων παραδοτέων του. Την ελληνική
πλευρά εκπροσώπησαν ο κ. Ν. Μαντζούφας, Ειδικός
Γραµµατέας Σ∆ΙΤ, καθώς και ο ∆ρ. Γ. Τράντας, Γραµµατέας του Κ∆ΕΟ∆.
Ναταλία Παπαστεριάδου
LL.M., ∆ικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτις Κ∆ΕΟ∆
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ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΕ
(Ιούνιος 2010)
● ∆ΕΕ CC-570/07 και CC-571/07, José Manuel
Blanco Pérez María del Pilar Chao Gómez,
Gómez,
01.06.2010
Άρθρο 49 ΣΛΕΕ – Οδηγία 2005/36/ΕΚ – Ελευθερία
εγκαταστάσεως – ∆ηµόσια υγεία – Φαρµακεία – Απόσταση µεταξύ τους – Εφοδιασµός του κοινού σε φάρµακα – Άδεια εκµεταλλεύσεως – Εδαφική κατανοµή των
φαρµακείων – Θέσπιση ορίων βάσει του κριτηρίου της
δηµογραφικής πυκνότητας – Ελάχιστη απόσταση µεταξύ
των φαρµακείων – Υποψήφιοι που άσκησαν την επαγγελµατική δραστηριότητα σε τµήµα της εθνικής επικράτειας
– Προτεραιότητα – ∆υσµενής διάκριση

***
● ∆ΕΕ C-2/09,
03.06.2010

Petar

Dimitrov

Kalinchev,

***
Sporting

Exchange

Ltd,

Άρθρο 49 ΕΚ – Περιορισµοί της ελεύθερης παροχής
υπηρεσιών – Τυχερά παίγνια – Εκµετάλλευση τυχερών
παιγνίων µέσω διαδικτύου – Ρύθµιση η οποία προβλέπει
την αδειοδότηση µόνον ενός επιχειρηµατία – Ανανέωση
της άδειας χωρίς προκήρυξη διαγωνισµού – Αρχή της
ίσης µεταχειρίσεως και υποχρέωση διαφάνειας – Εφαρµογή στον τοµέα των τυχερών παιγνίων

Nathalie

De

Fruytier,

Έκτη οδηγία ΦΠΑ – Άρθρο 13, A, παράγραφος 1, στοιχείο δ΄ – Απαλλαγές δραστηριοτήτων γενικού συµφέροντος – Παραδόσεις ανθρωπίνων οργάνων, αίµατος και
γάλακτος – ∆ραστηριότητα της µεταφοράς ανθρωπίνων
οργάνων και βιολογικών δειγµάτων, την οποία πραγµατοποιεί ελεύθερος επαγγελµατίας για νοσηλευτικά ιδρύµατα και ιατρικά εργαστήρια – Έννοιες «παράδοση αγαθού»
και «παροχή υπηρεσιών» – Κριτήρια διακρίσεως

***
● ∆ΕΕ CC-484/08, Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Madrid,
Madrid, 03.06.2010
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● ∆ΕΕ CC-569/08, Internetportal und Marketing
GmbH, 03.06.2010
∆ιαδίκτυο – Τοµέας ανωτάτου επιπέδου.eu – Κανονισµός (ΕΚ) 874/2004 – Ονόµατα τοµέα – Σταδιακή καταχώριση – Ειδικοί χαρακτήρες – Κερδοσκοπικές και καταχρηστικές καταχωρίσεις – Έννοια του όρου «κακή
πίστη»

● ∆ΕΕ C-58/08, Vodafone Ltd κ.λπ., 08.06.2010
Κανονισµός (ΕΚ) 717/2007 – Περιαγωγή σε δηµόσια
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας εντός της Κοινότητας – Κύρος – Νοµική βάση – Άρθρο 95 ΕΚ – Αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας

***
● Γε∆ΕΕ T-138/09, Félix Muñoz Arraiza/ΓΕΕΑ
Arraiza/ΓΕΕΑ Γραφείο Εναρµονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής
Αγοράς, 09.06.2010
Κοινοτικό σήµα – ∆ιαδικασία ανακοπής – Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήµατος RIOJAVINA –
Προγενέστερο συλλογικό εικονιστικό κοινοτικό σήµα
RIOJA – Σχετικός λόγος απαραδέκτου – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισµού (ΕΚ) 40/94 [νυν
άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισµού
(ΕΚ) 207/2009]

***

***
● ∆ΕΕ CC-237/09,
03.06.2010

***

***

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης – Φορολογία των µεταχειρισµένων αυτοκινήτων – Βαρύτερη φορολόγηση των εισαγόµενων µεταχειρισµένων αυτοκινήτων από ό,τι των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν ήδη στην εθνική επικράτεια
– Φορολόγηση βάσει του έτους κατασκευής και του αριθµού χιλιοµέτρων που έχουν ήδη διανύσει τα αυτοκίνητα – Έννοια του όρου “οµοειδή εγχώρια προϊόντα

● ∆ΕΕ CC-203/08,
03.06.2010

Οδηγία 93/13/ΕΟΚ – Συµβάσεις που συνάπτονται µε
καταναλωτές – Ρήτρες που καθορίζουν το κύριο αντικείµενο της συµβάσεως – ∆ικαστικός έλεγχος του καταχρηστικού τους χαρακτήρα – Αποκλείεται – Αυστηρότερες
εθνικές διατάξεις προς εξασφάλιση µεγαλύτερης προστασίας του καταναλωτή

● ∆ΕΕ CC-140/09, Fallimento
Mediterraneo SpA,
SpA, 10.06.2010

Traghetti

del

Κρατικές ενισχύσεις – Επιδοτήσεις χορηγούµενες σε
επιχειρήσεις θαλάσσιων µεταφορών που υπέχουν υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας – Εθνική νοµοθεσία προβλέπουσα τη δυνατότητα χορηγήσεως προκαταβολής
πριν την έγκριση συµβάσεως

***
● ∆ΕΕ CC-262/08, CopyGene A/S, 10.06.2010
Έκτη οδηγία ΦΠΑ – Απαλλαγές – Άρθρο 13, A, παράγραφος 1, στοιχείο β΄ – Νοσοκοµειακή και ιατρική περίθαλψη – Πράξεις στενά συνδεόµενες – ∆εόντως αναγνωρισµένα νοσηλευτικά ιδρύµατα και κέντρα ιατρικής περιθάλψεως και διαγνώσεως – Ιδιωτική τράπεζα βλαστικών

εν
κυττάρων – Υπηρεσίες συλλογής, µεταφοράς, αναλύσεως και αποθηκεύσεως αίµατος από τον οµφάλιο λώρο
νεογνών – Ενδεχόµενη αυτόλογη ή αλλογενής χρήση των
βλαστικών κυττάρων

***
● ∆ΕΕ CC-395/08 και CC-396/08, Tiziana Bruno,
Massimo Pettin CC-395/08, Daniela Lotti, Clara
(C--396/08)
396/08),, 10.06.2010
Matteucci (C
Οδηγία 97/81/ΕΚ – Συµφωνία-πλαίσιο για την εργασία
µερικής απασχολήσεως – Ίση µεταχείριση µεταξύ εργαζοµένων µε µερική απασχόληση και εργαζοµένων µε
πλήρη απασχόληση – Υπολογισµός του συντάξιµου χρόνου που απαιτείται για τη χορήγηση συντάξεως γήρατος
– ∆εν προσµετρούνται τα ανενεργά χρονικά διαστήµατα
– ∆υσµενής διάκριση

***

την αγορά ψηφιακών αποκωδικοποιητών – Απόφαση µε
την οποία η ενίσχυση κηρύσσεται µη συµβατή µε την
κοινή αγορά και διατάσσεται η ανάκτησή της – Έννοια
του όρου κρατική ενίσχυση – Εξαίρεση των αποκωδικοποιητών που χρησιµοποιούνται για τη λήψη τηλεοπτικών
προγραµµάτων µέσω δορυφόρου – Πλεονέκτηµα – Επιλεκτικός χαρακτήρας – Νόθευση του ανταγωνισµού –
Υποχρέωση αιτιολογήσεως

***
● ∆ΕΕ C - 105/08,
17.06.2010

***
● ∆ΕΕ CC-86/09, Future Health Technologies Ltd
Ltd,
10.06.2010
Φόρος προστιθέµενης αξίας – Οδηγία 2006/112/ΕΚ –
Απαλλαγές – Άρθρο 132, παράγραφος 1, στοιχεία β΄
και γ΄ – Νοσοκοµειακή και ιατρική περίθαλψη καθώς
και στενά συνδεόµενες µε αυτές πράξεις – Παροχές
ιατρικής περιθάλψεως πραγµατοποιούµενες στο πλαίσιο
ασκήσεως ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελµάτων –
Συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία αίµατος οµφάλιου
λώρου – Αποθήκευση βλαστοκυττάρων – Ενδεχόµενη
µελλοντική θεραπευτική χρήση – Πράξεις αποτελούµενες από σύνολο στοιχείων και ενεργειών

***
● ∆ΕΕ C-211/08, Επιτροπή /Ισπανία, 15.06.2010
Παράβαση κράτους µέλους – Άρθρο 49 EΚ – Κοινωνική
ασφάλιση – Νοσοκοµειακή περίθαλψη που κατέστη
αναγκαία κατά τη διάρκεια προσωρινής διαµονής σε
άλλο κράτος µέλος – Έλλειψη δικαιώµατος του αρµόδιου
φορέα να προβεί σε κάλυψη συµπληρωµατική αυτής του
κράτους µέλους διαµονής

***
● Γε∆ΕΕ T-177/07, Mediaset SpA/Επιτροπή
SpA/Επιτροπή ΕΕ,
15.06.2010
Κρατικές ενισχύσεις – Τηλεπικοινωνίες – Επιδότηση για
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Επιτροπή/Πορτογαλία,

Παράβαση κράτους µέλους – Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων – Άρθρα 49
ΕΚ και 56 ΕΚ, καθώς και 36 και 40 της Συµφωνίας ΕΟΧ
– Άµεσοι φόροι – Επιβολή φόρου στους εισπραχθέντες
τόκους – ∆υσµενής µεταχείριση των µη εδρευόντων
στην ηµεδαπή – Βάρος αποδείξεως

● ∆ΕΕ CC-58/09, LeoLeo-Libera GmbH, 10.06.2010
Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως – Φόρος
προστιθεµένης αξίας – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Άρθρο
135, παράγραφος 1, στοιχείο θ΄ – Απαλλαγή των στοιχηµάτων, λαχείων και άλλων τυχηρών παιγνίων – Προϋποθέσεις και όρια – Εξουσία καθορισµού των κρατών
µελών

ολίγοις

***
● ∆ΕΕ CC-105/09 και CC-110/09, Terre wallonne
ASBL (C(C-105/09), InterInter-Environnement Wallonie
(C--110/09)
110/09),, 17.06.2010
ASBL (C
Οδηγία 2001/42/ΕΚ – Εκτίµηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων –
Οδηγία 91/676/ΕΟΚ – Προστασία των υδάτων κατά της
νιτρορυπάνσεως γεωργικής προελεύσεως – Προγράµµατα δράσης για τις ευπρόσβλητες ζώνες

***
● ∆ΕΕ C-31/09, Nawras Bolbol, 17.06.2010
Οδηγία 2004/83/ΕΚ – Οι προϋποθέσεις που πρέπει
τουλάχιστον να πληρούν υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς για να µπορούν να ζητήσουν τη χορήγηση του
καθεστώτος πρόσφυγα – Ανιθαγενής παλαιστινιακής
καταγωγής η οποία δεν ζήτησε την προστασία ή συνδροµή του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωµένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς
Ανατολή (UNRWA) – Αίτηση χορηγήσεως του καθεστώτος πρόσφυγα – Απόρριψη λόγω µη πληρώσεως των
προϋποθέσεων που προβλέπει το άρθρο 1A της Συµβάσεως περί του καθεστώτος των προσφύγων, η οποία
υπογράφηκε στη Γενεύη στις 28 Ιουλίου 1951 – ∆ικαίωµα της εν λόγω ανιθαγενούς να της αναγνωρισθεί το
καθεστώς πρόσφυγα βάσει του άρθρου 12, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, δεύτερη περίοδος, της οδηγίας
2004/83

***
● ∆ΕΕ C-413/08
17.06.2010

P,

Lafarge/Επιτροπή
Lafarge/Επιτροπή

ΕΕ,

Αίτηση αναιρέσεως – Σύµπραξη – Γυψοσανίδες – Παραµόρφωση των αποδεικτικών στοιχείων – Βάρος αποδείξεως – Έλλειψη αιτιολογίας – Κανονισµός 17 – Άρθρο

εν

ολίγοις
15, παράγραφος 2 – Κύρωση – Υποτροπή – Στάδιο κατά
το οποίο λαµβάνεται υπόψη το αποτρεπτικό αποτέλεσµα
του προστίµου

***
● ∆ΕΕ C-492/08, Επιτροπή/Γαλλία, 17.06.2010
Παράβαση κράτους µέλους – Οδηγία 2006/112/EΚ –
Φόρος προστιθεµένης αξίας – Μειωµένος συντελεστής –
Άρθρα 96 και 98, παράγραφος 2 – Παράρτηµα III, σηµείο
15 – ∆ικαστική αρωγή – Υπηρεσίες δικηγόρου – Πλήρης ή
µερική αποζηµίωση από το ∆ηµόσιο

***
● Γε∆ΕΕ T-549/08,
18.06.2010

Λουξεµβούργο/Επιτροπή,

ΕΚΤ – Αναστολή χρηµατοδοτικής συνδροµής – Καταπολέµηση των διακρίσεων και ανισοτήτων σε σχέση µε την
αγορά εργασίας – Σοβαρές ελλείψεις των συστηµάτων
διαχειρίσεως ή ελέγχου δυνάµενες να οδηγήσουν σε ανωµαλίες συστηµικού χαρακτήρα – Άρθρο 39, παράγραφος
2, στοιχείο γ΄, του κανονισµού (ΕΚ) 1260/1999 – ∆ικαιολογηµένη εµπιστοσύνη

***
● Γε∆ΕΕ TT-407/08, MIP Metro Group Intellectual
Property GmbH & Co. KG/ Γραφείο Εναρµονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ),
25.06.2010
Κοινοτικό σήµα – ∆ιαδικασία ανακοπής – Αίτηση καταχωρίσεως του κοινοτικού εικονιστικού σήµατος
Metromeet – Προγενέστερο εθνικό λεκτικό σήµα meeting metro – Κίνδυνος συγχύσεως – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισµού (EΚ) 207/2009]

***

● ∆ΕΕ C-338/08 και C-339/08, P. Ferrero e C. SpA,
SpA,
24.06.2010

● ∆ΕΕ CC-139/07 P, Επιτροπή ΕΕ/Technische
ΕΕ/Technische
Glaswerke Ilmenau,
Ilmenau, 29.06.2010

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως – Οδηγία
90/435/ΕΟΚ – Έννοια της “παρακρατήσεως στην πηγή” –
Επιβολή εισφοράς 5 % κατά τη διανοµή µερισµάτων και
την “επιστροφή της προσαυξήσεως φόρου βάσει τελικής
εκκαθαρίσεως” µιας ιταλικής θυγατρικής στην εγκατεστηµένη στις Κάτω Χώρες µητρική εταιρία κατ’ εφαρµογή
διµερούς συµβάσεως

Αίτηση αναιρέσεως – Πρόσβαση σε έγγραφα των θεσµικών οργάνων – Κανονισµός (ΕΚ) 1049/2001 –
Έγγραφα σχετικά µε διαδικασίες εξετάσεως κρατικών
ενισχύσεων – Υποχρέωση του οικείου θεσµικού οργάνου για διενέργεια συγκεκριµένης και εξατοµικευµένης
εξετάσεως του περιεχοµένου των διαλαµβανοµένων σε
αίτηση προσβάσεως εγγράφων

***

***

Συγχωνεύσεις ή διασπάσεις ανωνύµων εταιριών – Απαίτηση για τη σύνταξη εκθέσεως από ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα – Παράλειψη µεταφοράς της οδηγίας στην εσωτερική έννοµη τάξη εντός της ταχθείσας προθεσµίας

***
● ∆ΕΕ C-51/09 P, Becker/Harman International
Industries, 24.06.2010
Αίτηση αναιρέσεως – Κοινοτικό σήµα – Κανονισµός (ΕΚ)
40/94 – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄ – Λεκτικό
σήµα Barbara Becker – Ανακοπή εκ µέρους του δικαιούχου των κοινοτικών λεκτικών σηµάτων BECKER και
BECKER ONLINE PRO – Εκτίµηση του κινδύνου συγχύσεως – Εκτίµηση της οµοιότητας των σηµάτων από εννοιολογικής απόψεως

***
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Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως – Κοινωνική πολιτική – Οδηγία 1999/70/ΕΚ – Συµφωνίαπλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου – Ρήτρα 8 –
Στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται σε σύµβαση
εργασίας ορισµένου χρόνου που συνήφθη για την αντικατάσταση απόντος εργαζοµένου – Υποβάθµιση του
γενικού επιπέδου προστασίας των εργαζοµένων – Ερµηνεία σύµφωνη προς την οδηγία

***

● ∆ΕΕ C-478/09, Επιτροπή/Ελλάδα, 24.06.2010

Σελίδα 6

● ∆ΕΕ C-98/09, Francesca Sorge, 24.06.2010

● ∆ΕΕ C-28/08 P, Επιτροπή/Bavarian
Επιτροπή/Bavarian Lager,
29.06.2010
Αίτηση αναιρέσεως – Πρόσβαση στα έγγραφα των
κοινοτικών οργάνων – Έγγραφο σχετικό µε διαδικασία
διαπιστώσεως παραβάσεως – Προστασία προσωπικών
δεδοµένων – Κανονισµός (EΚ) 45/2001 – Κανονισµός
(EΚ) 1049/2001

***
● ∆ΕΕ C-441/07 P, Επιτροπή ΕΕ/Alrosa
ΕΕ/Alrosa Company Ltd, 29.06.2010
Αίτηση αναιρέσεως – ∆εσπόζουσα θέση – Κανονισµός
(ΕΚ) 1/2003– Παγκόσµια αγορά ακατέργαστων διαµαντιών – Ατοµικές δεσµεύσεις αναληφθείσες από εταιρία περί παύσεως των αγορών ακατέργαστων διαµαντιών από άλλη εταιρία – Απόφαση που καθιστά υποχρεωτικές τις ατοµικές δεσµεύσεις µιας επιχείρησης
και περατώνει τη διαδικασία

εν

ολίγοις
ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ε∆∆Α

● Υπόθεση Kohlhofer και Minarik κατά Τσεχικής

● Υπόθεση Gsell κατά Ελβετίας (Προσφυγή Νο

∆ηµοκρατίας (Προσφυγές Νο 32921/03,
28464/04 και 5344/05), απόφαση της 15ης Οκτωβρίου 2009

12675/05), απόφαση της 8ης Οκτωβρίου 2009

Σύµφωνα µε το τσεχικό εταιρικό δίκαιο, η απόφαση
της γενικής συνέλευσης ανώνυµης εταιρίας που αποφασίζει κατά πλειοψηφία την λύση της εταιρίας προσβάλλεται µόνο µε αίτηση ενώπιον του δικαστή που
εποπτεύει το εµπορικό µητρώο, ενώ για την υποβολή
της νοµιµοποιούνται αποκλειστικά οι µέτοχοι της πλειοψηφίας. Το Ε∆∆Α, κατόπιν προσφυγής που ασκήθηκε
ενώπιόν του από µειοψηφούντες µέτοχους τσεχικής
ανώνυµης εταιρίας, η γενική συνέλευση της οποίας
αποφάσισε την λύση της, διαπίστωσε ότι η εθνική νοµοθεσία, στο µέτρο που στερεί από τους µετόχους της
µειοψηφίας την δυνατότητα να ζητήσουν τον δικαστικό έλεγχο αποφάσεων των οργάνων της εταιρίας, συνιστά περιορισµό στο δικαίωµα πρόσβασής τους σε
δικαστήριο. Περαιτέρω το Ε∆∆Α έκρινε τον εν λόγω
περιορισµό, σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό που
ήταν η εξασφάλιση ευελιξίας στις επιχειρηµατικές
συναλλαγές και η ασφάλεια δικαίου, δυσανάλογο,
διότι είχε ως συνέπεια οι αιτιάσεις των προσφευγόντων για παρατυπίες στην διαδικασία λήψης της απόφασης της γενικής συνέλευσης να µην οδηγηθούν
ποτέ προς δικαστική κρίση. Συνεπώς κρίθηκε ότι εν
προκειµένω παραβιάστηκε το άρθρο 6 ΕΣ∆Α.

Κατά την διάρκεια του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ που διεξήχθη στο Νταβός της Ελβετίας το 2001,
οι αστυνοµικές αρχές της πόλης, έχοντας πληροφορίες για επαπειλούµενες συγκρούσεις και συµπλοκές
κατά την διάρκεια συγκεντρώσεων πολιτών που αντιτίθεντο στην παγκοσµιοποίηση, επέβαλλαν γενική απαγόρευση εισόδου. Το Ε∆∆Α, στην απόφαση του επί της
προσφυγής δηµοσιογράφου στον οποίο δεν επετράπη
η είσοδος στην πόλη, δέχθηκε ότι η εν λόγω απαγόρευση ισοδυναµούσε µε παρέµβαση εκ µέρους του
καθ’ ου κράτους στην άσκηση της ελευθερίας
έκφρασης του προσφεύγοντος, υπό την ειδικότερη
έκφανση της δηµοσιογραφικής ελευθερίας. Σε αντίθεση µε όσα υποστήριξαν οι αστυνοµικές αρχές του
Graubünden επικαλούµενες τη γενική ρήτρα του
άρθρου 36 παρ. 1 του Συντάγµατος της Ελβετικής
Συνοµοσπονδίας, το Ε∆∆Α έκρινε ότι οι αρχές δεν βρίσκονταν αντιµέτωπες µε έναν απρόβλεπτο, σαφή και
παρόντα κίνδυνο. Αντίθετα, το Ε∆∆Α έκρινε ότι οι τοπικές αρχές θα µπορούσαν, κατ’ εφαρµογή ειδικών
νοµοθετικών διατάξεων, να λάβουν εγκαίρως στοχευόµενα µέτρα κατά συγκεκριµένων προσώπων, τα
οποία θεωρούσαν επικίνδυνα, και όχι να επιβάλλουν
γενική απαγόρευση εισόδου. Συνεπώς, θεµελιώνεται
παραβίαση του άρθρου 10 ΕΣ∆Α.

***
● Υπόθεση Τσουρλάκης κατά Ελλάδος (Προσφυγή

Νο 50796/07), απόφαση της 15ης Οκτωβρίου
2009
Ο προσφεύγων, πατέρας ενός ανήλικου τέκνου, µετά
την έκδοση απόφασης από τα εθνικά δικαστήρια µε
την οποία ανατέθηκε η επιµέλεια του παιδιού στην
µητέρα του, επιδίωξε µάταια να πληροφορηθεί το
περιεχόµενο της έκθεσης της Εταιρίας Προστασίας,
στην οποία στηρίχθηκε η εν λόγω απόφαση. Το Ε∆∆Α
έκρινε ότι ο προσφεύγων είχε νόµιµη αξίωση να πληροφορηθεί το περιεχόµενο της εν λόγω έκθεσης, διότι
αφορούσε στην σχέση που είχε µε τον γιο του, ενώ
είχε συνδράµει και ο ίδιος ενεργά στην σύνταξή της.
Οι εθνικές αρχές, αρνούµενες να του χορηγήσουν
αντίγραφο της έκθεσης, χωρίς να επικαλεσθούν την
συνδροµή σπουδαίου λόγου, παρέβησαν τις υποχρεώσεις τους να εξασφαλίζουν τον σεβασµό της ιδιωτικής
και οικογενειακής ζωής του προσφεύγοντος. Το Ε∆∆Α
διαπίστωσε παραβίαση του άρθρου 8 ΕΣ∆Α.
***

7

εν ολίγοις
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ NEWSLETTER ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
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Τηλ. 2310-486900 FAX: 2310-476366
http://www.cieel.gr e-mail: kdeod@cieel.gr
Πρόεδρος ∆.Σ.: Καθηγητής Β. Σκουρής
∆ιεθύντρια: Καθηγήτρια Ευ. Κουτούπα-Ρεγκάκου
Γραµµατέας: ∆ρ Γ. Τράντας
__________________________________________________
Υπεύθυνος σύνταξης: Α. Πετσέτας

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ∆ΕΟ∆
∆ηµόσιες Συµβάσεις Κρατικές Ενισχύσεις
αγορά

Κυκλοφόρησαν τα τεύχη
3/2009 και 1/2010 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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ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ∆ΕΟ∆
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Κοινοτικά Κείµενα
Β΄ ΕΚ∆ΟΣΗ

BIBLIOTHÈQUE DE DROT ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL ET EUROPÉEN
Direction: Ev. KoutoupaKoutoupa-Rengakos
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