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Πράσινη Βίβλος για επαρκή, βιώσιµα και ασφαλή ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά
συστήµατα
Στις 7 Ιουλίου 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εξέδωσε την Πράσινη Βίβλο για «επαρκή, βιώσιµα και ασφαλή ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά
συστήµατα» [COM(2010)365 τελικό], η οποία
αποτελεί το επιστέγασµα της κοινής πρωτοβουλίας των Επιτρόπων για την απασχόληση
και τις κοινωνικές υποθέσεις (Λάζλο Άντορ),
για τις οικονοµικές και νοµισµατικές υποθέσεις
(Όλι Ρεν) και για την εσωτερική αγορά και υπηρεσίες (Μισέλ Μπαρνιέ).
Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της Επιτροπής, το
ζήτηµα εντοπίζεται στο γεγονός ότι τα τελευταία πενήντα χρόνια το προσδόκιµο ζωής του µέσου Ευρωπαίου αυξήθηκε κατά πέντε χρόνια,
ενώ οι ηλικίες συνταξιοδότησης στο ίδιο χρονικό διάστηµα εµφάνισαν γενική µείωση. Η
έκθεση του 2009 για τη δηµογραφική γήρανση
έδειξε ότι, λόγω της συρρίκνωσης του εργατικού δυναµικού, η µόνη πηγή ανάπτυξης έως το
2020 θα είναι η παραγωγικότητα της εργασίας
(Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου
2009, σχετικά µε τη δηµογραφική γήρανση «Η
αντιµετώπιση των επιπτώσεων της δηµογραφικής γήρανσης στην ΕΕ). Σε συνδυασµό µάλιστα
µε το ότι οι επιστηµονικές έρευνες προµηνύουν
την αύξηση του προσδόκιµου ζωής κατά επτά
ακόµη χρόνια, η Επιτροπή προτείνει ως αναγκαία λύση την αύξηση του χρόνου παραµονής
στην εργασία, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα
πρέπει είτε να µειωθούν σε µεγάλο βαθµό οι
συντάξεις είτε να αυξηθούν σηµαντικά οι συνταξιοδοτικές εισφορές. Η πρώτη λύση θεωρήθηκε κοινωνικά προβληµατική, ενώ η δεύτερη
κρίθηκε οικονοµικά ασύµφορη.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η εκτίµηση της
Επιτροπής ότι ενώ το 2008 υπήρχαν τέσσερα
άτοµα σε ηλικία εργασίας (15-64 ετών) για
κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλικίας
65 χρονών και άνω, µέχρι το 2060 η αναλογία

αυτή θα µειωθεί σε δύο προς ένα. Η κατάσταση επιδεινώνεται ακόµα περισσότερο λόγω
της χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης που έχει ξεσπάσει την τελευταία διετία σε
παγκόσµιο επίπεδο. Όπως χαρακτηριστικά
αναφέρεται στο εν λόγω κείµενο, η κρίση θα
έχει σοβαρές επιπτώσεις και στις µελλοντικές
συντάξεις, διότι πολλοί εργαζόµενοι θα χάσουν
τη δουλειά τους και θα είναι άνεργοι για κάποιο χρονικό διάστηµα, ενώ άλλοι θα αναγκαστούν να δεχτούν µείωση των αποδοχών τους
ή λιγότερες ώρες εργασίας. Μια από τις προκλήσεις θα είναι να εξασφαλιστεί η διατήρηση
επαρκούς επιπέδου συντάξεων ακόµη και σ’
αυτές τις καταστάσεις.
Ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης
είναι η δήλωση του κ. Άντορ ότι «η σηµερινή
κατάσταση δεν είναι βιώσιµη». Για τους παραπάνω λόγους η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης σε όλα τα κράτη µέλη φαίνεται
να αποτελεί µονόδροµο για την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Η Κοµισιόν ζητά από τις κυβερνήσεις των κρατών µελών να βρουν τρόπους για
την παραµονή των πολιτών για πολλά χρόνια
στην αγορά εργασίας, ενώ τις ενθαρρύνει να
προβούν στη θέσπιση ενός νέου νοµικού πλαισίου για τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού καθεστώτος ιδιωτικών ασφαλίσεων.
Η Πράσινη Βίβλος αγγίζει πολλές και διαφορετικές θεµατικές ενότητες όπως η παράταση
του εργασιακού βίου, η εσωτερική αγορά για
τις συντάξεις, η κινητικότητα των συντάξεων
στην ΕΕ, τα κενά στον ενωσιακό ρυθµιστικό
πλαίσιο. Ακόµα, αναφέρεται στο µελλοντικό
καθεστώς φερεγγυότητας των συνταξιοδοτικών ταµείων, στον κίνδυνο αφερεγγυότητας
των εργοδοτών, στη λήψη τεκµηριωµένων αποφάσεων και στη διακυβέρνηση σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

εν
Ειδικότερα, η Πράσινη Βίβλος πραγµατεύεται τα
ακόλουθα ζητήµατα:
α) εξασφάλιση επαρκών εισοδηµάτων στη σύνταξη και διασφάλιση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας των συνταξιοδοτικών συστηµάτων. Το
εν λόγω κείµενο εστιάζει σε δύο στοιχεία: την
επάρκεια και τη βιωσιµότητα. Αν υπάρξει κίνδυνος ανεπάρκειας των συντάξεων, µπορεί να υπάρξει πίεση για ad hoc αυξήσεις συντάξεων ή
αύξηση της ζήτησης για άλλες παροχές, πράγµα
που θα θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιµότητα. Οµοίως, αν ένα συνταξιοδοτικό σύστηµα δεν είναι
βιώσιµο, τότε µακροπρόθεσµα, όταν θα χρειαστούν απότοµες διορθώσεις, θα αποδειχθεί και
ανεπαρκές.
β) επίτευξη σωστής χρονικής ισορροπίας µεταξύ
της εργασίας και της σύνταξης και διευκόλυνση
της παράτασης του εργασιακού βίου. Καθώς οι
ηλικίες εξόδου από την αγορά εργασίας είναι
ακόµη χαµηλές, το ερώτηµα είναι αν, για την
εξασφάλιση επαρκών και βιώσιµων συντάξεων,
θα ήταν χρήσιµο να καθοριστούν, σε επίπεδο ΕΕ,
κοινές αρχές και λύσεις που θα εφαρµόζονται µε
διαφοροποιηµένο τρόπο, ώστε να λαµβάνονται
υπόψη οι διαφορές στα συνταξιοδοτικά συστήµατα.
γ) εξάλειψη των εµποδίων για τους ανθρώπους
που εργάζονται σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ
και των εµποδίων της εσωτερικής αγοράς για τα
συνταξιοδοτικά προϊόντα. Όπως αναγράφεται
στην πράσινη βίβλο, η αύξηση της ευελιξίας στην
εργασιακή κινητικότητα υποστηρίζει την ικανότητα προσαρµογής της οικονοµίας και ενισχύει το
ευρωπαϊκό κοινωνικό µοντέλο. Η πλήρης απελευθέρωση του δυναµικού της ενιαίας αγοράς θα
µπορούσε να προσφέρει σηµαντικά οφέλη σε
όλους τους πολίτες.
δ) ασφαλέστερες συντάξεις στον απόηχο της
πρόσφατης οικονοµικής κρίσης, και σήµερα αλλά και σε βάθος χρόνου. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την κάλυψη των νοµοθετικών κενών σε
επίπεδο ΕΕ µε τη βελτίωση του καθεστώτος φερεγγυότητας των συνταξιοδοτικών, και µε την
αντιµετώπιση του κινδύνου αφερεγγυότητας των
εργοδοτών.
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ε) διασφάλιση µεγαλύτερης διαφάνειας για τις
συντάξεις ώστε οι άνθρωποι να µπορούν να λάβουν τεκµηριωµένες αποφάσεις για το δικό τους
εισόδηµα µετά τη συνταξιοδότηση. Η Βίβλος
προτείνει στα κράτη µέλη να µελετήσουν τη δηµιουργία µιας αξιόπιστης υπηρεσίας παροχής
συνταξιοδοτικών συµβουλών, έτσι ώστε οι καταναλωτές να διευκολύνονται στις επιλογές τους.
Η Γαλλία επιθυµεί να αυξήσει το όριο ηλικίας
συνταξιοδότησης από τα 60 στα 62 έτη έως το
2018, η Ισπανία εξετάζει το ενδεχόµενο να αυξήσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από τα
65 στα 67 έτη, καθώς και η Γερµανία έως το
2029. Όσον αφορά την Ελλάδα, η Επιτροπή τόνισε ότι εάν δε γίνει µεταρρύθµιση του ελληνικού
συνταξιοδοτικού συστήµατος, το 2060 η χώρα
θα επωµισθεί τις υψηλότερες κρατικές δαπάνες
για τις συντάξεις, µετά το Λουξεµβούργο. Συγκεκριµένα, εκτιµάται ότι το 2060 οι κρατικές δαπάνες για τις συντάξεις στη χώρα µας θα ανέρχονται στο 12,5% του ΑΕΠ, έναντι 2,7% του ΑΕΠ
που θα είναι ο µέσος όρος στην ευρωζώνη και
2,2% του ΑΕΠ ο µέσος όρος στην Ευρωπαϊκή
Ένωση των 27. ∆εν πρέπει να παραληφθεί να
αναφερθεί ότι στην Ελλάδα το φαινόµενο των
πρόωρων συνταξιοδοτήσεων είναι εκτεταµένο,
γεγονός που σηµαίνει ότι η πραγµατική µέση
ηλικία συνταξιοδότησης είναι ακόµα µικρότερη.
Σε χώρες εκτός Ευρώπης όπως οι Η.Π.Α. τα όρια
ηλικίας συνταξιοδότησης έχουν ξεπεράσει το
65ο έτος της ηλικίας, ενώ στην Ιαπωνία προσεγγίζουν σε κάποιες περιπτώσεις το 70ό έτος.
Η παρούσα Πράσινη Βίβλος προωθεί µια ευρωπαϊκή συζήτηση µέσω εκτενών και έγκαιρων
διαβουλεύσεων για τις βασικές προκλήσεις που
αντιµετωπίζουν τα συνταξιοδοτικά συστήµατα
και για τον τρόπο µε τον οποίο η ΕΕ µπορεί να
υποστηρίξει τις προσπάθειες των κρατών µελών
για χορήγηση επαρκών και βιώσιµων συντάξεων. Προσεγγίζει ακόµα µε ολοκληρωµένο τρόπο
τις επιµέρους πολιτικές για την οικονοµία, τα
κοινωνικά ζητήµατα και τις κεφαλαιαγορές και
αναγνωρίζει τους δεσµούς και τις συνέργειες
µεταξύ των συντάξεων και της γενικότερης
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για ανάπτυξη
έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς.

εν
Λαµβάνει υπόψη τις εργασίες της επιτροπής οικονοµικής πολιτικής και της επιτροπής κοινωνικής
προστασίας για τις συντάξεις. Η εν λόγω στρατηγική στοχεύει στην επίτευξη του 75% όσον αφορά
την απασχόληση και προς τον σκοπό αυτό κρίνεται σκόπιµο να αυξηθούν σηµαντικά σε σχέση µε
τα σηµερινά επίπεδα τα ποσοστά απασχόλησης
των ατόµων της ηλικιακής οµάδας 55 έως 65
ετών. Η αντιµετώπιση των προβληµάτων συνταξιοδοτικής ανεπάρκειας, τα οποία ενδέχεται να
είναι σηµαντική αιτία φτώχειας για τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας, µπορεί επίσης να συµβάλει
στην επίτευξη του στόχου τον οποίο θέτει η στρατηγική «Ευρώπη 2020» όσον αφορά τη µείωση
της φτώχειας.
Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η ΕΕ συµβάλλει µε µέτρα όπως η εποπτεία, ο συντονισµός και
η αµοιβαία µάθηση. Τα σχετικά παραδείγµατα
περιλαµβάνουν την ανταλλαγή αποτελεσµατικών
πρακτικών, τη διενέργεια αξιολογήσεων από εµπειρογνώµονες του τοµέα, τον καθορισµό στόχων και δεικτών και την κατάρτιση συγκρίσιµων
στατιστικών. Η νοµοθεσία της ΕΕ καλύπτει τον
συντονισµό των δηµόσιων συντάξεων στο πλαίσιο
της κοινωνικής ασφάλισης και περιλαµβάνει κανόνες για τα επαγγελµατικά συνταξιοδοτικά ταµεία, για τη φορητότητα και την προστασία των
συµπληρωµατικών (επικουρικών) συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων σε περίπτωση αφερεγγυότητας
του εργοδότη, καθώς επίσης και κανόνες για τις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα
των ασφαλειών ζωής.
Στην Πράσινη Βίβλο διατυπώνεται πάντως µε σαφήνεια ότι αρµόδια για τη χορήγηση συντάξεων
παραµένουν τα κράτη µέλη και ότι σε καµία περίπτωση δεν τίθενται σε αµφισβήτηση τα προνόµια
των κρατών µελών όσον αφορά τις συντάξεις ή
τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων ούτε ισχυρίζεται ότι υπάρχει ένα «ιδανικό» συνταξιοδοτικό σύστηµα που να ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις.
Βασική εν προκειµένω είναι η σηµασία των αρχών της αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών και της
εθνικής αλληλεγγύης. Στο συγκεκριµένο κείµενο η
Πράσινη Βίβλος δεν κάνει ειδικές συστάσεις και
δεν περιέχει σχόλια για το συνταξιοδοτικό σύστηµα κανενός συγκεκριµένου κράτους µέλους.
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Η περίοδος της διαβούλευσης θα διαρκέσει τέσσερις µήνες (ξεκίνησε στις 7 Ιουλίου 2010 και
λήγει στις 15 Νοεµβρίου 2010). Κατά το διάστηµα αυτό κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλλει τις παρατηρήσεις του και τις απόψεις
του είτε στον ειδικό δικτυακό τόπο http://
ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/ dispatch?
form=pensions είτε απευθείας στη διεύθυνση
που αναγράφεται στο επίσηµο έγγραφο της διαβούλευσης. Μετά το πέρας της διαβούλευσης, η
Επιτροπή θα υποβάλει συγκεκριµένες προτάσεις
λαµβάνοντας βέβαια υπόψη ότι τα ζητήµατα
του κοινωνικού κράτους εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχο των εθνικών κυβερνήσεων και ως εκ τούτου τα περιθώρια παρέµβασης
των Βρυξελλών είναι σχετικώς περιορισµένα.
Μόνο σε περίπτωση σοβαρής δηµοσιονοµικής
επιδείνωσης συνεπεία της αύξησης των δηµοσιονοµικών δαπανών, οι Βρυξέλλες έχουν αυξηµένα περιθώρια παρέµβασης. Εξάλλου αυτός είναι
και ο λόγος για τον οποίο ο κ. Άντορ, αλλά και οι
Eπίτροποι κ.κ. Όλι Ρεν και Μισέλ Μπαρνιέ θα
παρακολουθήσουν τη διαδικασία της διαβούλευσης και την υποβολή των προτάσεων αυτών.
Η αναζήτηση του πιο αποτελεσµατικού συνταξιοδοτικού µοντέλου αποτελεί κοινή µέριµνα τόσο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των κυβερνήσεων των κρατών µελών. Η διαµόρφωση µιας
κοινής πλατφόρµας για την παρακολούθηση
όλων των πτυχών της συνταξιοδοτικής πολιτικής,
η ρύθµιση των σχετικών θεµάτων µε ολοκληρωµένο τρόπο και η συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων παραγόντων θα µπορούσαν να συµβάλουν στην επίτευξη και τη διατήρηση επαρκών,
βιώσιµων και ασφαλών συντάξεων. ∆εδοµένου
της γήρανσης του πληθυσµού και της ταυτόχρονα υπάρχουσας χρηµατοοικονοµικής κρίσης, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να ανακαλύψει
τις βέλτιστες πρακτικές (best practices) που θα
επιτρέψουν να πραγµατοποιηθούν οι ευρύτεροι
οικονοµικοί και κοινωνικοί στόχοι της Ένωσης.
Ευαγγελία Μαυραγάνη
DES, ∆ικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτις Κ∆ΕΟ∆,
Στέλεχος ΜοΠα∆ιΣ
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ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΕ
(Ιούλιος 2010)
● ∆ΕΕ C-194/08, Susanne Gassmayr, 01.07.2010

● ∆ΕΕ C-471/08, Parviainen, 01.07.2010

Κοινωνική πολιτική − Οδηγία 92/85/ΕΟΚ − Εφαρµογή
µέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της
ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και
γαλουχουσών εργαζοµένων – Άρθρα 5, παράγραφος 3,
και 11, σηµεία 1 έως 3 − Άµεσο αποτέλεσµα − Έγκυος
εργαζόµενη η οποία απαλλάχθηκε από την εργασία της
κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης της − Εργαζόµενη
τελούσα σε άδεια µητρότητας − ∆ικαίωµα λήψεως επιδόµατος εφηµερίας

Κοινωνική πολιτική – Οδηγία 92/85/ΕΟΚ − Προστασία
της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των
εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων −
Άρθρα 5, παράγραφος 2, και 11, σηµείο 1 − Εργαζόµενη
η οποία µετατίθεται σε άλλη θέση εργασίας κατά τη
διάρκεια της εγκυµοσύνης της − Υποχρεωτική µετάθεση
λόγω κινδύνου για την υγεία ή την ασφάλεια της εργαζοµένης και του τέκνου της − Χαµηλότερη αµοιβή από τον
µέσο όρο της αµοιβής που ελάµβανε προ της µεταθέσεως − Προηγούµενη αµοιβή αποτελούµενη από έναν βασικό µισθό και διάφορα επιδόµατα − Υπολογισµός του
µισθού τον οποίο δικαιούται έγκυος εργαζόµενη κατά τη
διάρκεια της προσωρινής µεταθέσεώς της

***
● ∆ΕΕ CC-35/09, Paolo Speranza, 01.07.2010
Έµµεσοι φόροι – Φόρος επί της αυξήσεως του εταιρικού
κεφαλαίου – Άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, της
οδηγίας 69/335/ΕΟΚ– Εθνική κανονιστική ρύθµιση η
οποία επιβάλλει φόρο επί της καταχωρίσεως της πράξεως περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου εταιρίας –
Αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υποχρέωση της εταιρίας
προς την οποία εισφέρεται κεφάλαιο και του συµβολαιογράφου σε καταβολή του φόρου – Έλλειψη πραγµατικής
εισφοράς κεφαλαίου – Περιορισµός των τρόπων αποδείξεως

Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες – Οδηγία 2002/22/ΕΚ –
Άρθρο 30, παράγραφος 2 – Φορητότητα των τηλεφωνικών αριθµών – Εξουσία των εθνικών ρυθµιστικών αρχών
– Άµεσες επιβαρύνσεις των συνδροµητών – Αποτρεπτικός χαρακτήρας – Συνεκτίµηση του κόστους

***

***

● ∆ΕΕ C-393/08, Emanuela Sbarigia, 01.07.2010

● ∆ΕΕ CC-428/08, Monsanto Technology LLC,
06.07.2010

Εθνική νοµοθεσία που ρυθµίζει τα ωράρια λειτουργίας
και τις ηµέρες αργίας των φαρµακείων – Εξαίρεση –
Εξουσία των αρµόδιων αρχών για τη λήψη αποφάσεων

***
● ∆ΕΕ C-407/08
01.07.2010

P,

Knauf

Gips/Επιτροπή
Gips/Επιτροπή,
Επιτροπή,

Αίτηση αναιρέσεως – Συµπράξεις – Γυψοσανίδες – Πρόσβαση στον φάκελο – Απαλλακτικά και ενοχοποιητικά
αποδεικτικά στοιχεία – Περιεχόµενο του όρου
“επιχείρηση” – Οικονοµική µονάδα – Εταιρία υπεύθυνη
για τη συµπεριφορά της οικονοµικής µονάδας – Επιχείρηµα προβληθέν το πρώτον κατά την ένδικη διαδικασία

***
● ∆ΕΕ C-442/08, Επιτροπή/Γερµανία, 01.07.2010
Παράβαση κράτους µέλους – Συµφωνία Συνδέσεως
ΕΟΚ-Ουγγαρίας – Έλεγχος εκ των υστέρων – Μη τήρηση
των κανόνων περί καταγωγής – Απόφαση των αρχών του
κράτους εξαγωγής – Ένδικη προσφυγή – Καθήκον ελέγχου της Επιτροπής – ∆ασµοί – Είσπραξη εκ των υστέρων
– Ίδιοι πόροι – Απόδοση – Τόκοι υπερηµερίας

***
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***
● ∆ΕΕ C-99/09, Polska Telefonia Cyfrowa sp. z
o.o., 01.07.2010

Βιοµηχανική και εµπορική ιδιοκτησία – Έννοµη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων – Οδηγία 98/44/
ΕΚ– Άρθρο 9 – ∆ίπλωµα ευρεσιτεχνίας µε το οποίο κατοχυρώνεται ένα προϊόν που περιέχει γενετική πληροφορία
ή που συνίσταται σε γενετική πληροφορία – Υλικό στο
οποίο είναι ενσωµατωµένο το προϊόν – Προστασία –
Προϋποθέσεις

***
● ∆ΕΕ C-171/08,
08.07.2010

Επιτροπή

ΕΕ/Πορτογαλία,

Παράβαση κράτους µέλους – Άρθρα 56 EΚ και 43 EΚ –
Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων – Προνοµιούχες
µετοχές (“golden shares”) του Πορτογαλικού ∆ηµοσίου
στην εταιρία Portugal Telecom SGPS SA – Περιορισµοί
στην κτήση µετοχών και τη διαχείριση ιδιωτικοποιηµένης
επιχειρήσεως – Κρατικό µέτρο

***
● ∆ΕΕ C-334/08, Επιτροπή/Ιταλία, 08.07.2010
Παράβαση κράτους µέλους – Ίδιοι πόροι της Ενώσεως –
Άρνηση αποδόσεως στην Ένωση ιδίων πόρων προερχόµενων από µη σύννοµες τελωνειακές άδειες – Ανωτέρα

εν
βία – Απάτη των τελωνειακών αρχών – Ευθύνη των κρατών µελών – Νοµότυπο της καταχωρίσεως των βεβαιωθέντων δασµών σε χωριστά λογιστικά βιβλία
***

● ∆ΕΕ CC-343/09, Afton Chemical Limited,
08.07.2010
Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως – Κύρος –
Οδηγία 2009/30/ΕΚ – Άρθρο 1, παράγραφος 8 – Οδηγία 98/70/ΕΚ – Άρθρο 8α – Ατµοσφαιρική ρύπανση –
Καύσιµα – Χρήση µεταλλικών προσθέτων στα καύσιµα –
Όριο περιεκτικότητας µεθυλοκυκλοπενταδιένυλου τρικαρβουνυλικού µαγγανίου (MMT) – Επισήµανση – Μελέτη επιπτώσεων – Πρόδηλη πλάνη εκτιµήσεως – Αρχή της
προφύλαξης – Αναλογικότητα – Ίση µεταχείριση – Ασφάλεια δικαίου – Παραδεκτό

σύµβαση συναφθείσα µεταξύ των κοινωνικών εταίρων

***
● ∆ΕΕ CC-368/09, Pannon Gép Centrum kf,
15.07.2010
Έκτη οδηγία ΦΠΑ – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – ∆ικαίωµα
εκπτώσεως του φόρου εισροών – Εθνική ρύθµιση περί
απώλειας του δικαιώµατος εκπτώσεως λόγω εσφαλµένου στοιχείου του τιµολογίου

***
● ∆ΕΕ C-512/09, Επιτροπή/Ελλάδα, 15.07.2010
Παράβαση κράτους µέλους – Οδηγία 2006/66/ΕΚ –
Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, καθώς και απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών – Παράλειψη
εµπρόθεσµης µεταφοράς στην εσωτερική έννοµη τάξη

***
● ∆ΕΕ C-447/08 και C-448/08, Otto Sjö
Sjöberg (C
(C447/08) και Anders Gerdin (C
(C-448/08),
08.07.2010
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών – Τυχερά παίγνια – Εκµετάλλευση τυχερών παιγνίων µέσω ∆ιαδικτύου – Προώθηση παιγνίων διοργανούµενων σε άλλα κράτη µέλη – ∆ραστηριότητες επιφυλασσόµενες σε δηµόσιους οργανισµούς ή φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα – Ποινικές κυρώσεις»

***
● ∆ΕΕ C-558/08, Portakabin BV, 08.07.2010
Σήµατα – ∆ιαφήµιση στο ∆ιαδίκτυο µε βάση λέξειςκλειδιά (“keyword advertising”) – Οδηγία 89/104/ΕΟΚ –
Άρθρα 5 έως 7 – Εµφάνιση διαφηµιστικών αναγγελιών
µε βάση λέξη-κλειδί πανοµοιότυπη µε σήµα – Εµφάνιση
διαφηµιστικών αναγγελιών µε βάση λέξεις-κλειδιά που
αναπαράγουν ένα σήµα µε “µικρά λάθη” – ∆ιαφήµιση
για µεταχειρισµένα προϊόντα – Προϊόντα που κατασκευάστηκαν και τέθηκαν στο εµπόριο από τον κάτοχο
του σήµατος – Ανάλωση του δικαιώµατος που παρέχεται
από το σήµα – Τοποθέτηση ετικετών που φέρουν το
όνοµα του µεταπωλητή και αφαίρεση ετικετών που φέρουν το σήµα – ∆ιαφήµιση, µε βάση σήµα άλλου, για
µεταχειρισµένα προϊόντα στα οποία περιλαµβάνονται,
πέρα από προϊόντα που κατασκευάστηκαν από τον κάτοχο του σήµατος, προϊόντα άλλης προελεύσεως

***
● ∆ΕΕ C - 271/08,
15.07.2010

Επιτροπή/Γερµανία,

Παράβαση κράτους µέλους – Οδηγίες 92/50/ΕΟΚ και
2004/18/ΕΚ – ∆ηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών – Ιδιωτική ασφάλιση γήρατος των δηµοτικών υπαλλήλων – Απευθείας σύναψη συµβάσεων, χωρίς διαγωνισµό, µε ασφαλιστικούς οργανισµούς προκαθορισµένους µε συλλογική
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ολίγοις

***
● ∆ΕΕ C-582/08,
15.07.2010

Επιτροπή/Μ.

Βρετανία,

Παράβαση κράτους µέλους – Φόρος προστιθεµένης
αξίας – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Άρθρα 169 έως 171 –
∆έκατη τρίτη οδηγία 86/560/ΕΟΚ – Άρθρο 2 – Επιστροφή του φόρου – Υποκείµενοι στον φόρο µη εγκατεστηµένοι εντός της ΕΕ – Ασφαλιστικές πράξεις – Χρηµατοοικονοµικές πράξεις

***
● ∆ΕΕ C-70/09 Alexander Hengartner,
Hengartner, Rudolf Gasser,
ser, 15.07.2010
Συµφωνία µεταξύ, αφενός, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και των κρατών µελών της και, αφετέρου, της Ελβετικής
Συνοµοσπονδίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων – Μίσθωση κυνηγετικής εκτάσεως – Περιφερειακός φόρος – Έννοια της οικονοµικής δραστηριότητας –
Αρχή της ίσης µεταχειρίσεως

***
● ∆ΕΕ C-74/09, Bâtiments και Ponts Construction
και WISAG Produktionsservice, 15.07.2010
Συµβάσεις δηµοσίων έργων – Οδηγία 93/37/ΕΟΚ –
Άρθρο 24 – Λόγοι αποκλεισµού – Υποχρέωση καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως, φόρων και λοιπών τελών – Υποχρέωση εγγραφής εργοληπτών επί ποινή αποκλεισµού – “Επιτροπές εγγραφών” και αρµοδιότητές τους – Έλεγχος του κύρους πιστοποιητικών εκδιδόµενων από τις αρµόδιες υπηρεσίες του κράτους µέλους
εγκαταστάσεως των αλλοδαπών διαγωνιζοµένων

***
● Γε∆ΕΕ T-335/08, BNP Paribas και BNL/
Επιτροπή, 01.07.2010
Κρατικές ενισχύσεις – Μέτρα των ιταλικών αρχών για
ορισµένες τράπεζες υπό αναδιάρθρωση – Σύστηµα

εν

ολίγοις
αναπροσαρµογής των φορολογητέων αξιών στοιχείων
ενεργητικού – Απόφαση µε την οποία το σύστηµα χαρακτηρίζεται ως ενίσχυση ασύµβατη µε την κοινή αγορά και
διατάσσεται η ανάκτηση της ενισχύσεως – Προσφυγή
ακυρώσεως – Πράξη αφορώσα ατοµικώς τις προσφεύγουσες – Παραδεκτό – Έννοια του όρου “κρατική ενίσχυση” – Πλεονέκτηµα – Επιλεκτικός χαρακτήρας – Υποχρέωση αιτιολογήσεως
***
● Γε∆ΕΕ, T-53/08, Ιταλία/Επιτροπή, 01.07.2010
Κρατικές ενισχύσεις − Αποζηµίωση για απαλλοτρίωση
λόγω δηµοσίας ωφελείας − Παράταση της ισχύος µιας
προνοµιακής τιµής για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας
− Απόφαση κηρύσσουσα την ενίσχυση ασυµβίβαστη προς
την κοινή αγορά − Έννοια του πλεονεκτήµατος − Αρχή της
εκατέρωθεν ακροάσεως»
***
● Γε∆ΕΕ T-62/08, ThyssenKrupp Acciai Speciali
Terni/Επιτροπή,
Terni/Επιτροπή, 01.07.2010
Κρατικές ενισχύσεις – Αποζηµίωση για απαλλοτρίωση
λόγω δηµοσίας ωφελείας – Παράταση της ισχύος µιας
προνοµιακής τιµής για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας
– Απόφαση κηρύσσουσα την ενίσχυση ασύµβατη προς
την κοινή αγορά και διατάσσουσα την αναζήτησή της –
Έννοια του πλεονεκτήµατος – Αρχή της προστασίας της
δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης – Εκτέλεση της ενισχύσεως
***
● ∆ΕΕ T-411/07, Aer Lingus Group plc/Επιτροπή,
plc/Επιτροπή,

06.07.2010
Ανταγωνισµός – Συγκεντρώσεις – Απόφαση κηρύσσουσα
πράξη συγκεντρώσεως ασύµβατη προς την κοινή αγορά –
Έννοια της συγκεντρώσεως – ∆ιάθεση του συνόλου των
αποκτηθεισών µετοχών προς επαναφορά της καταστάσεως που επικρατούσε πριν από την πραγµατοποίηση συγκεντρώσεως – Άρνηση διαταγής κατάλληλων µέτρων – Αναρµοδιότητα της Επιτροπής
***
● Γε∆ΕΕ T-44/06, Επιτροπή/Hellenic
Επιτροπή/Hellenic Ventures –

Ελληνική Εταιρεία Επιχειρηµατικής Πρωτοβουλίας
AE, 07.07.2010
Ρήτρα διαιτησίας – ∆ηµιουργία και ανάπτυξη ταµείων
χορηγήσεως αρχικών κεφαλαίων – Καταγγελία της συµβάσεως – Αγωγή στρεφόµενη κατά των εταίρων εταιρίας
– Απαράδεκτο – Επιστροφή των προκαταβληθέντων ποσών – Τόκοι
***
● Γε∆ΕΕ T-30/09, Engelhorn KGaA/Γραφείο
KGaA/Γραφείο Εναρ-

µονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς
(ΓΕΕΑ), 08.07.2010
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Κοινοτικό σήµα – ∆ιαδικασία ανακοπής – Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήµατος peerstorm –
Προγενέστερα λεκτικά κοινοτικά και εθνικά σήµατα
PETER STORM – Σχετικός λόγος απαραδέκτου – Κίνδυνος συγχύσεως – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο
β΄, του κανονισµού (ΕΚ) 40/94 [νυν άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισµού (ΕΚ)
207/2009] – Ουσιαστική χρήση των προγενέστερων
σηµάτων – Άρθρα 15 και 43, παράγραφος 2, του κανονισµού 40/94 (νυν άρθρα 15 και 42, παράγραφος
2, του κανονισµού 207/2009
***
● Γε∆ΕΕ T-85/08, Exalation Ltd/Γραφείο
Ltd/Γραφείο Εναρµο-

νίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς
(ΓΕΕΑ), 09.07.20010
Κοινοτικό σήµα – Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήµατος Vektor-Lycopin – Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου – Απουσία διακριτικού χαρακτήρα – Περιγραφικός χαρακτήρας – Άρθρο 7, παράγραφος 1,
στοιχεία β΄ και γ΄, του κανονισµού (EΚ) 40/94 [νυν
άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία β΄ και γ΄, του κανονισµού (EΚ) 207/2009]
***
● Γε∆ΕΕ T-85/08, Exalation Ltd/Γραφείο
Ltd/Γραφείο Εναρµο-

νίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς
(ΓΕΕΑ), 09.07.2010
Κοινοτικό σήµα – Αίτηση καταχωρίσεως λεκτικού κοινοτικού σήµατος Vektor-Lycopin – Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου – Απουσία διακριτικού χαρακτήρα – Περιγραφικός χαρακτήρας – Άρθρο 7, παράγραφος 1,
στοιχεία β΄ και γ΄, του κανονισµού (EΚ) 40/94 [νυν
άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχεία β΄ και γ΄, του κανονισµού (EΚ) 207/2009]

εν ολίγοις
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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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