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Μαθησιακά αποτελέσματα

Επίπεδο σύμφωνα με το Πλαίσιο Δεξιοτήτων (ΠΠ1 - IO1): Υψηλό

Μετά την ολοκλήρωση της παρούσας ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν μια βασική 

κατανόηση των παρακάτω:

 Περιήγηση στις πηγές δικαίου της ΕΕ

 Κατανόηση των σχετικών νόμων και κανονισμών που διέπουν την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής

Ένωσης

 Εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών της νομοθεσίας της ΕΕ εντός του νομικού πλαισίου της ΕΕ

 Χρήση των κανόνων ελεύθερης κυκλοφορίας και κατανόηση των επιπτώσεών τους στο εμπόριο στην

ΕΕ

 Κατανόηση πολιτικών της ΕΕ και των επιρροών τους στο εξωτερικό εμπόριο και τις επενδύσεις

 Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους μπορεί ένα άτομο να αμφισβητήσει μια ανεπαρκή νομοθεσία

της ΕΕ.



Κωδικός έργου: 2020-1-BG01-KA202-079089

1. Εισαγωγή στο δίκαιο της ΕΕ

1.1 Η ιστορία της ΕΕ - Μια Ευρώπη που εξελίσσεται

Οι σχετικές συνθήκες είναι η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και η Συνθήκη για τη λειτουργία της

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Τα κράτη-μέλη συμφώνησαν στην τρέχουσα έκδοση στην πόλη της Λισαβόνας.

Για τον λόγο αυτό, η παρούσα έκδοση της νομοθετικής διάταξης αναφέρεται και ως η Συνθήκη της

Λισαβόνας.

Στο τέλος του καταστροφικού δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στο επίκεντρο ήταν η διασφάλιση ότι η

Ευρώπη δεν θα ξαναζούσε τέτοιο πόλεμο. Μεγάλη επιρροή σε αυτή την ιδέα άσκησε η Ένωση Ευρωπαίων

Φεντεραλιστών, ένας οργανισμός που ιδρύθηκε το 1946, κάτι σαν τα σημερινά think tank.

Οι ιδέες αυτές οδήγησαν στη δημιουργία διαφόρων διεθνών οργανισμών, όπως τα ΗΕ, το ΔΝΤ, η ΓΣΔΕ και,

ιδιαίτερα σημαντικό για την Ευρώπη, το Συμβούλιο της Ευρώπης και μαζί με αυτό, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Μετά την Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα το 1952, οι Συνθήκες της Ρώμης το

1958 καθιέρωσαν την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας.

Η πρώτη αναθεώρηση έγινε το 1987, με μια Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και μετέπειτα η Συνθήκη του

Άμστερνταμ το 1993, η Συνθήκη του Μάαστριχ το 1999 και η Συνθήκη της Νίκαιας το 2003 εισήγαγαν νέες

αναθεωρήσεις. Η τρέχουσα έκδοση, με την ΣΕΕ και την ΣΛΕΕ, υιοθετήθηκε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας

το 2009.
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1.2 Θεσμικά όργανα της ΕΕ

Τα παρακάτω θεσμικά όργανα της ΕΕ προσδιορίζονται στο Άρθρο 13 της ΣΕΕ: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και, τέλος, το Ελεγκτικό Συνέδριο. Τα Άρθρα 13 έως 19 της ΣΕΕ ορίζουν τις

λεπτομέρειες ως προς αυτά τα θεσμικά όργανα. Εκτός από αυτά τα όργανα, υπάρχουν άλλα, όπως ο

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, στα οποία οι πολίτες και οι οντότητες της ΕΕ μπορούν να προσφύγουν κατά

αθέμιτων πρακτικών.

1.3 Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εξετάζοντας το θεσμικό πλαίσιο, το Άρθρο 19 εξηγεί ότι η δικαστική αρχή ονομάζεται συλλογικά το

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ΔΕΕ. Σκοπός του είναι να διασφαλίζει την τήρηση της νομοθεσίας

κατά τη ερμηνεία και εφαρμογή των συνθηκών. Η δικαστική αρχή περιλαμβάνει το Δικαστήριο, το Γενικό

Δικαστήριο και ειδικευμένα δικαστήρια. Ένα παράδειγμα ειδικευμένου δικαστηρίου είναι το Δικαστήριο

Δημόσιας Διοίκησης, που αντιμετωπίζει εργατικές διαφορές που σχετίζονται με υπαλλήλους της ΕΕ. Το

Δικαστήριο είναι το ανώτατο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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1.4 Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μπορείτε να βρείτε τις κύριες συνθήκες εδώ:

Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012M/TXT

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012M/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT


Κωδικός έργου: 2020-1-BG01-KA202-079089

2. Πηγές και μέθοδοι

2.1 Εισαγωγή στις πηγές ενωσιακού δικαίου

Οι περισσότερες εκδόσεις της ΕΕ είναι πλέον δωρεάν διαθέσιμες online. Η Επίσημη Εφημερίδα της

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το επίσημο έγγραφο που συνοδεύει τη νομοθεσία της ΕΕ και άλλα επίσημα

έγγραφα των θεσμών, φορέων και υπηρεσιών της ΕΕ. Εκδίδεται κάθε μέρα, από Τρίτη έως Σάββατο, στις

επίσημες γλώσσες της ΕΕ και διατίθεται σε διαφορετικές μορφές. Η σειρά L περιλαμβάνει κυρίως παράγωγο

δίκαιο, όπως κανονισμούς, οδηγίες, αποφάσεις και συστάσεις. Η σειρά C περιλαμβάνει πληροφορίες από

τους κύριους θεσμούς, όπως προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις, κατευθυντήριες γραμμές, ανακοινώσεις,

ψηφίσματα, γνώμες, κοινές δηλώσεις, προπαρασκευαστικές πράξεις και περιλήψεις αποφάσεων.

Όλα τα έγγραφα είναι εύκολα προσβάσιμα στη βάση νομικών δεδομένων EUR-Lex. Πρόκειται για μια

δωρεάν online βάση δεδομένων σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Η βάση δεδομένων ενημερώνεται

καθημερινά. Στο EUR-Lex θα βρείτε την επίσημη εφημερίδα. Σημειώστε ότι από την 1η Ιουλίου 2013, η

ηλεκτρονική έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας στο EUR-Lex είναι η αυθεντική, που περιλαμβάνει

ενοποιημένη νομοθεσία, προπαρασκευαστικές πράξεις καθώς και ιστορικά θεσπίσεως, νομολογία της ΕΕ και

τη Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου σε μορφή pdf.

Άλλη μια χρήσιμη βάση δεδομένων βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι διαθέσιμη δωρεάν σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Περιλαμβάνει τις υποθέσεις από το Δικαστήριο μέχρι

το Γενικό Δικαστήριο και το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης, τις γνώμες του γενικού εισαγγελέα,

σημειώσεις από τα ακαδημαϊκά συγγράμματα και δελτία τύπου σχετικά με νέες υποθέσεις.



Κωδικός έργου: 2020-1-BG01-KA202-079089

Τέλος, υπάρχει ο μεγάλος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου μπορείτε να βρείτε πολλά σχετικά

έγγραφα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραδοσιακά δημοσιεύει τα πάντα online και ο ιστότοπος έχει μεταφραστεί

σε όλες τις επίσημες γλώσσες.

2.2 Νομολογία

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τη νομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δείξουμε πώς να αναζητείτε

υποθέσεις, θα εξηγήσουμε την αρίθμηση των υποθέσεων και πώς να κάνετε αναζήτηση μέσα στα έγγραφα.

Ας δούμε ένα παράδειγμα: C-341/05, η υπόθεση Laval. Το γράμμα υποδεικνύει ότι πρόκειται για υπόθεση

του Δικαστηρίου, ο αριθμός 341 είναι ο σειριακός αριθμός και στο τέλος είναι το έτος. Ο αριθμός δίνεται

όταν η υπόθεση έρχεται ενώπιον του δικαστηρίου, οπότε το έτος αφορά την έναρξη της υπόθεσης. Αν πριν

τον αριθμό υπάρχει το γράμμα T ή F, πρόκειται για υπόθεση είτε από το Γενικό Δικαστήριο είτε από το

Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης.

Ένα νέο σύστημα εισήχθη πρόσφατα για την αναφορά και αρίθμηση των υποθέσεων. Το ECLI είναι το νέο

αναγνωριστικό ευρωπαϊκής νομολογίας. Ο αριθμός ECLI θα περιλαμβάνει τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά

δικαστήρια και στόχος είναι να βελτιώσει τις διαδικασίες αναζήτησης νομολογίας.
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Η υπόθεση Laval έχει τον αριθμό ECLI EU:C:2007:809. Αρχικά έχουμε τον κωδικό χώρας, ακολουθεί ο

κωδικός δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, το έτος της απόφασης και, τέλος, ο αύξων αριθμός. Ο

αύξων αριθμός είναι σε μορφή που αποφασίζεται από κάθε κράτος-μέλος. Μπορεί να περιλαμβάνει έως 25

αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Για να αναζητήσετε την υπόθεση, χρησιμοποιήστε τη βάση δεδομένων στον

ιστότοπο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ας εξετάσουμε τα διαφορετικά έγγραφα της Επιτροπής. Τα έγγραφα δημοσιεύονται με διαφορετικούς

τρόπους. Οι προτάσεις νέας νομοθεσίας δημοσιεύονται στη σειρά εγγράφων COM, όπου δημοσιεύονται τα

επίσημα έγγραφα της Επιτροπής. Άλλα σημαντικά έγγραφα, όπως προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις,

δημοσιεύονται μόνο στην επίσημη εφημερίδα. Ορισμένα έγγραφα δημοσιεύονται μόνο στην ιστοσελίδα της

Επιτροπής. Τα έγγραφα COM είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Μπορείτε να αναζητήσετε ένα έγγραφο στην

αρχική σελίδα, όπου καταχωρείτε το έτος, τον αριθμό και τον τύπο. Η Επιτροπή παράγει επίσης άλλα

έγγραφα, όπως εκθέσεις εφαρμογής. Αυτά δεν δημοσιεύονται πάντα με τον ίδιο τρόπο. Αν θέλουμε να

αναζητήσουμε την τελευταία έκθεση εφαρμογής σχετικά με μια οδηγία για μια υπηρεσία, για παράδειγμα,

καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε μια μηχανή αναζήτησης όπως η Google.

2.3 Έγγραφα Επιτροπής
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2.4 Διαδικτυακοί πόροι

• Επίσημος ιστότοπος ΕΕ: http://europa.eu/european-union/index_en

• EUR-lex – Γενική βάση δεδομένων νομοθεσίας ΕΕ: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

• Curia – Δικαστήριο: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/

• Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0389.01.ENG

• Επίσημη εφημερίδα: http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html

• Διοργανικό εγχειρίδιο σύνταξης κειμένων: http://publications.europa.eu/code/en/en-000100.htm

• Επίσημος ιστότοπος ΕΕ:

http://europa.eu/european-union/index_en EU Newsroom http://europa.eu/newsroom/index_en.htm

• Αρχική σελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής: https://ec.europa.eu/commission/index_en

http://europa.eu/european-union/index_en
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0389.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
http://publications.europa.eu/code/en/en-000100.htm
http://europa.eu/european-union/index_en EU Newsroom http:/europa.eu/newsroom/index_en.htm
http://europa.eu/newsroom/index_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/index_en
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3. Οικονομικές ελευθερίες

3.1 Εσωτερική αγορά 

Σύμφωνα με το Άρθρο 26 της ΣΛΕΕ « Η Ένωση θεσπίζει τα μέτρα για την εγκαθίδρυση ή τη διασφάλιση της

λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς». Συνεχίζει, «Η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά

σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των

υπηρεσιών και των κεφαλαίων».

Η ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς μπορεί να χωριστεί σε διαφορετικά στάδια οικονομικής ολοκλήρωσης.

Ξεκινώντας από έναν χώρο ελεύθερου εμπορίου, ο οποίος αργότερα εξελίχθηκε στη λεγόμενη τελωνειακή

ένωση, αρχικά σημασία είχε η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και η απομάκρυνση διαφόρων

φραγμών στο εμπόριο. Με την εγκαθίδρυση της τελωνειακής ένωσης, οι άλλοι παράγοντες της παραγωγής,

το κεφάλαιο, οι εργαζόμενοι και οι υπηρεσίες σιγά σιγά άρχισαν να μετακινούνται μεταξύ των κρατών-

μελών. Ως αποτέλεσμα, οι τρεις εναπομείνασες ελευθερίες συμπεριλήφθηκαν στις συνθήκες και μαζί

σχημάτισαν την εσωτερική αγορά της ΕΕ. Ορισμένες από τις αρχές που αρχικά αναπτύχθηκαν για την

ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, υιοθετήθηκαν αργότερα με παρόμοιο τρόπο και για τις

υπόλοιπες ελευθερίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οικονομική ολοκλήρωση δεν σταματά με την ολοκλήρωση

της εσωτερικής αγοράς. Για να επιτευχθεί η πλήρης οικονομική ολοκλήρωση, απαιτείται οικονομική και

νομισματική ένωση. Η ένωση αυτή περιλαμβάνει την εισαγωγή κοινού νομίσματος που ελέγχεται από

κεντρική αρχή, την εναρμόνιση των δημοσιονομικών πολιτικών, όπως της φορολογίας, και άλλα.

Συγκεκριμένα, αυτό το τελευταίο βήμα θεωρείται αμφιλεγόμενο σε ορισμένα κράτη-μέλη. Ακόμα και το

κοινό νόμισμα, το ευρώ, έχει υιοθετηθεί μόνο από 19 από τα 28 αυτή τη στιγμή κράτη-μέλη και ορισμένες

χώρες, όπως η Σουηδία και η Δανία, χρησιμοποιούν ακόμα το δικό τους νόμισμα.



Κωδικός έργου: 2020-1-BG01-KA202-079089

3.2 Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων προστατεύεται από τους κανόνες του Άρθρου 26 και των

Άρθρων 28 έως 37 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΣΛΕΕ. Τα Άρθρα 28 έως 33 της

ΣΛΕΕ ορίζουν την ουσία της τελωνειακής ένωσης. Η ΕΕ επιβάλλει τελωνειακούς δασμούς στα εξωτερικά

σύνορά της, ενώ εντός της επικράτειας της ΕΕ δεν επιτρέπονται τελωνειακοί δασμοί. Αυτό ορίζουν τα Άρθρα

28 και 30 της ΣΛΕΕ, που απαγορεύουν εισαγωγικούς και εξαγωγικούς δασμούς καθώς και φορολογικές

επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος. Ισχύει επίσης και για φορολογικές επιβαρύνσεις ισοδύναμου

αποτελέσματος. Το ίδιο ισχυεί και για τα εμπορεύματα εξαγωγών, απαγορεύεται δηλαδή η επιβολή

χρεώσεων αν εφαρμόζεται μόνο για εξαγόμενο εμπόρευμα.

3.3 Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Το νομικό πλαίσιο που καλύπτει την ελεύθερη κυκλοφορία ορίζεται από πρωτογενές δίκαιο, παράγωγο

δίκαιο και, τέλος, από νομολογία. Δηλαδή, από τις αποφάσεις των ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Το σχετικό

πρωτογενές δίκαιο είναι η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, που περιλαμβάνεται στο Άρθρο 18 και

στα Άρθρα 20 έως 25 της Συμφωνίας για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΣΛΕΕ. Στα Άρθρα 20 έως

25 ορίζονται οι κανόνες για την ιθαγένεια της ΕΕ. Επίσης, τα Άρθρα 45 έως 48 της ΣΛΕΕ καλύπτουν την

ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.

Σε επίπεδο παράγωγου δικαίου, οι σχετικοί κανόνες είναι ο Κανονισμός 492/2011, που αφορά την ελεύθερη

κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης. Επίσης σχετική είναι και η Οδηγία 2004/38/ΕΚ

σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και

να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, γνωστή και ως οδηγία για τα δικαιώματα των

πολιτών.
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3.4 Ελευθερία εγκαταστάσεως

Το Άρθρο 49 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΣΛΕΕ, ορίζει ότι απαγορεύεται κάθε

περιορισμός στην ελευθερία εγκαταστάσεως των υπηκόων ενός κράτους-μέλους στην επικράτεια ενός

άλλου κράτους μέλους. Η απαγόρευση ισχύει και για περιορισμούς στην ίδρυση πρακτορείων,

υποκαταστημάτων ή θυγατρικών εταιρειών από υπηκόους κράτους-μέλους στην επικράτεια ενός άλλου

κράτους-μέλους. Η ελευθερία εγκαταστάσεως περιλαμβάνει την ανάληψη και την άσκηση μη μισθωτών

δραστηριοτήτων καθώς και τη σύσταση και διαχείριση επιχειρήσεων, και ιδίως εταιρειών.

Τα Άρθρα 54 και 55 της ΣΛΕΕ διασφαλίζουν ότι η ελευθερία εγκαταστάσεως ισχύει και για εταιρείες, ως

προς τη σύσταση εταιρειών. Ομοίως, τα Άρθρα 51 και 52 ορίζουν τις εξαιρέσεις και άλλα στοιχεία της

ελευθερίας εγκαταστάσεως.

Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο της ελευθερίας εγκαταστάσεως, που αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα, είναι

η παρακάτω εγγύηση. Η ελευθερία εγκαταστάσεως περιλαμβάνει και το δικαίωμα αγοράς, εκμετάλλευσης

και μεταφοράς εμπράγματης ή προσωπικής περιουσίας, καθώς και το δικαίωμα λήψης δανείων και

πρόσβασης σε μορφές πίστωσης

Σε αυτή περιλαμβάνεται το δικαίωμα αποδοχής κάθε πραγματικής προσφοράς εργασίας. Ελεύθερη

κυκλοφορία εντός της επικράτειας του κράτους-μέλους, για τον σκοπό αυτόν. Παραμονή σε κράτος-μέλος

προς ανάληψη εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την απασχόληση των υπηκόων αυτού του

κράτους-μέλους. Τέλος, παραμονή στην επικράτεια του κράτους-μέλους μετά την ανάληψη εργασίας σε

αυτό, με την επιφύλαξη των όρων που θα ενσωματωθούν στους κανονισμούς της ΕΕ.
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3.5 Ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών

Η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών προστατεύεται από τους κανόνες των Άρθρων 56 έως 62 της

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΣΛΕΕ. Επίσης, το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ

διασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών εντός της ΕΕ. Η βασική ιδέα είναι η εξής: οι μη μισθωτοί

ή οι εταιρείες που λειτουργούν νόμιμα σε ένα κράτος-μέλος θα πρέπει να μπορούν να εκτελούν αυτές τις

δραστηριότητες σε άλλο κράτος-μέλος. Η ελευθερία εγκαταστάσεως προστατεύει το δικαίωμα των μη

μισθωτών και των εταιρειών να ιδρύουν μια επιχείρηση σε ένα κράτος-μέλος σε συνεχή και σταθερή βάση.

Από την άλλη, η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών προστατεύει το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών σε

άλλο κράτος-μέλος σε προσωρινή βάση, ενώ διατηρείται η μόνιμη βάση στη χώρα προέλευσης. Το Άρθρο 51

της ΣΛΕΕ εξαιρεί υπηρεσίες συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και λειτουργιών, στις οποίες συνεπάγεται η

άσκηση δημόσιας εξουσίας και δικαιολογεί τον περιορισμό ελευθερίας στην παροχή υπηρεσιών λόγω

εθνικών μέτρων.

3.6 Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων

Η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων είναι κομμάτι των πιο σημαντικών και ουσιαστικών στοιχείων της

ευρωπαϊκής νομοθεσίας, των θεμελιωδών ελευθεριών. Η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων

προστατεύεται από τους κανόνες των Άρθρων 63 έως 66 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, ΣΛΕΕ. Η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων θεωρείται σημαντικό θεμέλιο της ενιαίας αγοράς

και συμπληρώνει τις υπόλοιπες ελευθερίες. Επίσης, η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων συμβάλλει

στην οικονομική ανάπτυξη και προωθεί τη χρήση του ευρώ ως διεθνούς νομίσματος. Επιπλέον, είναι

απαραίτητη για την εισαγωγή του ευρώ και την ανάπτυξη της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Με την

εισαγωγή του ευρώ, καταργήθηκαν όλοι οι υπόλοιποι περιορισμοί στην κυκλοφορία κεφαλαίων μεταξύ των

πολιτών στα κράτη-μέλη.
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3.7 Διαδικτυακοί πόροι

• Ιστότοποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=en

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=465&langId=en

• Πρακτική εφαρμογή των κανονισμών της ΕΕ από τη Δανική Κυβέρνηση:

https://www.nyidanmark.dk/enus/coming_to_dk/familyreunification/family_reunification_under_eulaw/fa

mily_reunification_danish_nationals_under_eu-law.htm

• Συμμετοχή εργαζομένων - ΕΕ (για σύνοψη των υποθέσεων):

http://www.worker-participation.eu/Company-Law-and-CG/ECJ-Case-Law/Daily-Mail

Η Οδηγία για την κυκλοφορία των κεφαλαίων τροποποιήθηκε για να συμπεριληφθούν μέτρα σχετικά με τον

μακροπρόθεσμο δανεισμό για εμπορικές συναλλαγές και αγορές τίτλων που δεν αποτελούν αντικείμενο

διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο. Ορισμένα παραδείγματα της νομολογίας για την κυκλοφορία των

κεφαλαίων είναι οι άμεσες επενδύσεις, οι επενδύσεις σε ακίνητα, πράξεις επί τίτλων και άλλων εγγυήσεων,

χρηματοδοτικά δάνεια και πιστώσεις. Επίσης, κληρονομιές, δωρεές και χορηγήσεις.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=457
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=26&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=465&langId=en
https://www.nyidanmark.dk/enus/coming_to_dk/familyreunification/family_reunification_under_eulaw/family_reunification_danish_nationals_under_eu-law.htm
http://www.worker-participation.eu/Company-Law-and-CG/ECJ-Case-Law/Daily-Mail
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4. Επιβολή δικαίου της ΕΕ και δικαστικός έλεγχος

4.1 Επιβολή δικαιωμάτων της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας της ΕΕ που παρέχει ορισμένα

δικαιώματα ή επιβάλλει υποχρεώσεις σε άτομα και εταιρείες. Για παράδειγμα, το δικαίωμα σε ίση αμοιβή ή

δίκαιη δίκη. Ανάλογα με το είδος του νόμου, ενδέχεται να χρειάζεται η εφαρμογή του σε εθνικό επίπεδο. Τι

συμβαίνει, όμως, αν η εφαρμογή αυτή δεν γίνεται σωστά ή αν οι εθνικές διοικήσεις και τα δικαστήρια δεν

εφαρμόζουν σωστά τον νόμο και θέσουν σε ισχύ τις σχετικές διατάξεις του δικαίου της ΕΕ; Αρχικά, είναι

σημαντικό να σημειωθεί ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να το πράξουν, σύμφωνα με το άρθρο 4, υποενότητα 3

της ΣΛΕΕ και την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας. Τα ευρωπαϊκά δικαστήρια έχουν δημιουργήσει τρεις

κύριους μηχανισμούς για τη διασφάλιση ενός συστήματος εφαρμογής. Άμεση εφαρμογή, έμμεση εφαρμογή

και κρατική ευθύνη.

• Η άμεση εφαρμογή είναι η δυνατότητα επίκλησης νομικών κανόνων απευθείας ενώπιον των εθνικών

δικαστηρίων.

• Έμμεση εφαρμογή είναι η υποχρέωση των εθνικών δικαστηρίων να ερμηνεύσουν την εθνική νομοθεσία

σε συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Πρόκειται για εναλλακτική οδό, όταν δεν υπάρχει άμεση

εφαρμογή.

• Η κρατική ευθύνη λαμβάνεται υπόψη όταν άτομα ή εταιρείες έχουν υποστεί ζημία λόγω της παραβίασης

του ευρωπαϊκού δικαίου από το κράτος-μέλος τους. Η εν λόγω ζημία ενδέχεται να αποζημιωθεί υπό

ορισμένες προϋποθέσεις, με διεκδίκηση αποζημίωσης από το κράτος-μέλος σας.
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4.2 Μελέτη περίπτωσης

Στη διάσημη υπόθεση Francovich, ο εργοδότης του Francovich προέβη σε διάλυση της εταιρείας, χωρίς να

έχει εξοφλήσει μέρος των αποδοχών του. Ωστόσο, σύμφωνα με οδηγία της ΕΕ, οι εργαζόμενοι έχουν το

δικαίωμα να ανακτούν τις εν λόγω μη καταβληθείσες αποδοχές από οργανισμούς εγγυήσεων που

συστήνονται σε εθνικό επίπεδο. Το πρόβλημα ήταν ότι η Ιταλία δεν είχε εφαρμόσει την εν λόγω οδηγία.

Πώς μπορούσε ο κύριος Francovich να επικαλεστεί τα δικαιώματα που του παρέχει το ευρωπαϊκό δίκαιο;

Ίσως μέσω άμεσης εφαρμογής. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση, οι σχετικές διατάξεις της οδηγίας δεν

πληρούσαν τις προϋποθέσεις για άμεση εφαρμογή. Ίσως μέσω έμμεσης εφαρμογής; Δυστυχώς, κανένας

εθνικός νόμος δεν μπορούσε να ερμηνευτεί υπό το πρίσμα της οδηγίας σε αυτήν την υπόθεση. Ίσως μέσω

της εθνικής νομοθεσίας; Η ιταλική νομοθεσία δεν επέτρεπε τις αγωγές αποζημίωσης κατά του νομοθέτη.

Τότε το δικαστήριο θέσπισε το μέσο της κρατικής ευθύνης, που υποχρεώνει το κράτος-μέλος να καταβάλλει

αποζημίωση για ζημία που προκαλείται σε άτομα ή εταιρείες, αν το κράτος-μέλος έχει παραβιάσει την

ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Στόχος αυτής της κίνησης είναι η αποτελεσματική εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Με άλλα λόγια, αν

οι πολίτες βασίζονταν μόνο στην άμεση ή έμμεση εφαρμογή ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων τους και δεν

αιτούνταν αποζημίωση για την προκληθείσα ζημία, η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν θα ήταν το ίδιο

αποτελεσματική.

Η άμεση εφαρμογή είναι μόνο μια ελάχιστη εγγύηση, αλλά η κρατική ευθύνη προχωράει περισσότερο.

Λειτουργεί ως καθορισμένη κύρωση για ένα κράτος-μέλος που δεν εφάρμοσε ή δεν επέβαλε την ευρωπαϊκή

νομοθεσία, ώστε να μπορείτε να βασίζεστε στην κρατική ευθύνη ανεξάρτητα από την άμεση ή έμμεση

εφαρμογή, και διατίθεται για δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, αντίθετα π.χ. με την άμεση εφαρμογή.
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4.3 Αμφισβήτηση μιας πράξης της ΕΕ

Γιατί να θέλει κάποιος να αμφισβητήσει άμεσα ένα νομοθέτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

Ίσως επιβάλλει ορισμένες υποχρεώσεις στην εταιρεία του, οι οποίες τον θέτουν σε μειονεκτική θέση σε

σχέση με τον ανταγωνισμό ή κάνουν διακρίσεις εις βάρους του ως άτομο.

Η πιο σημαντική διάταξη είναι το Άρθρο 263 της ΣΛΕΕ, καθώς δίνει τη δυνατότητα αμφισβήτησης ενός

μέτρου της ΕΕ εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, με στόχο την ακύρωσή του, που είναι η προσφυγή ακυρώσεως.

Δηλώνει ξεκάθαρα ότι κάθε νομοθετική πράξη οποιουδήποτε θεσμού της ΕΕ μπορεί να αναθεωρηθεί καθώς

και κάθε κανονισμός, οδηγία ή απόφαση που έχει δεσμευτική νομική ισχύ. Το δεύτερο εδάφιο παραθέτει

τους διαφορετικούς λόγους αναθεώρησης.

Για ποιους λόγους, λοιπόν, μπορείτε να αμφισβητήσετε μια πράξη της ΕΕ; Για παράδειγμα, αν η ΕΕ δεν είχε

την απαραίτητη αρμοδιότητα να πράξει ή έπραξε επί εσφαλμένης νομικής βάσεως.

Ωστόσο, το πιο σημαντικό ερώτημα είναι αν δικαιούστε να ασκήσετε προσφυγή.

Αυτό ονομάζεται ενεργητική νομιμοποίηση. Ως άτομο ή ιδιοκτήτης εταιρείας, θα πρέπει να ανατρέξετε στο

εδάφιο τέσσερα, που παρέχει διαφορετικές επιλογές. Αν το μέτρο απευθύνεται άμεσα σε εσάς, έχετε

πάντοτε ενεργητική νομιμοποίηση. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό δεν ισχύει. Τότε θα

πρέπει να αποδείξετε ότι σας αφορά άμεσα και ατομικά. Το ότι σας αφορά άμεσα σημαίνει ότι υπάρχει

άμεση σύνδεση ανάμεσα στο μέτρο προς αμφισβήτηση και τη ζημία του αιτούντα. Το ότι σας αφορά ατομικά

είναι πιο δύσκολο να αποδειχτεί, σύμφωνα με τα κριτήρια Plaumann.
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Υπάρχει άλλη μία δυνατότητα, η εξωσυμβατική ευθύνη, την οποία μπορείτε να βρείτε στο Άρθρο 340 της

ΣΛΕΕ.

Είναι αντίστοιχη της κρατικής ευθύνης. Όμως, η προσφυγή για εξωσυμβατική ευθύνη γίνεται σε επίπεδο ΕΕ.

Οπότε, πρόκειται για προσφυγή αποζημίωσης ζημίας. Τυχόν πράξεις που επιβλήθηκαν άδικα από θεσμικά

όργανα της ΕΕ ή υπαλλήλους της μπορούν τα αμφισβητηθούν με αυτήν τη διαδικασία, αν ευθύνονται για τη

ζημία.

4.4 Διαδικτυακοί πόροι

• Michal Bobek, ‘The Effects of EU Law in the National Legal Systems’ στο C Barnard and S Peers (eds),

European Union Law (OUP 2014) 140-173, διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://ssrn.com/abstract=2371396

• Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0389.01.ENG

http://ssrn.com/abstract=2371396
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0389.01.ENG
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5. Αρχές και θεσμική διάρθρωση

5.1 Επτά βασικοί παράγοντες

Αρχικά, θα εξετάσουμε τους κανόνες των συνθηκών της ΕΕ, που μας αφορούν. Επίσης, θα εξετάσουμε τη

θεσμική διάρθρωση εντός της ΕΕ, συγκεκριμένα τον ρόλο των διαφορετικών θεσμικών οργάνων και των

κρατών-μελών της ΕΕ. Αυτά τα δύο είναι συνυφασμένα, εφόσον οι κανόνες διέπουν τη θεσμική διάρθρωση.

Όπως στους περισσότερους, αν όχι όλους, τους τομείς του ενωσιακού δικαίου, υπάρχει το πρωτογενές

δίκαιο, οι Συνθήκες και το παράγωγο δίκαιο, οι Οδηγίες και οι Κανονισμοί. Η νομοθεσία ρυθμίζει την

ισορροπία ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές, στην εξωτερική διάσταση. Από τη μία πλευρά είναι η ίδια η

ΕΕ και από την άλλη τα κράτη-μέλη της. Αυτή η παράλληλη διάρθρωση δημιουργεί την πολυπλοκότητα του

συστήματος.

Στην εξωτερική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν επτά βασικοί παράγοντες.

1. Αρχικά είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και ο Ύπατος Εκπρόσωπος ή η ΕΥΕΔ, για

συντομία. Θα βρείτε τη νομική βάση στο άρθρο 27 της ΣΕΕ. Σκοπός της είναι η παρουσίαση μια ισχυρής,

ενιαίας φωνής στα πεδία εκτός της κοινής εμπορικής πολιτικής. Δεν πρόκειται για ένα θεσμικό όργανο

της ΕΕ που περιορίζει την επιρροή και το πεδίο δράσης της.

2. Από την άλλη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τη χάραξη της μελλοντικής πολιτικής της ΕΕ και, ως

εκ τούτου, μπορεί να επηρεάσει μη νομικές, αλλά σημαντικές, δραστηριότητες εξωτερικής πολιτικής.

3. Το συμβούλιο είναι άλλο ένα θεσμικό όργανο που καθορίζει την ατζέντα. Το Συμβούλιο Εξωτερικών

Υποθέσεων, που αποτελείται από τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών-μελών, διαμορφώνει την

εξωτερική δράση της Ένωσης σύμφωνα με τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζει το

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και διασφαλίζει τη συνοχή της δράσης της Ένωσης.
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4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι βασικός παράγοντας σε αυτό το πεδίο. Παρόλο που η ειδική Γενική

Διεύθυνση εξωτερικών σχέσεων καταργήθηκε και έγινε η ΕΥΕΔ, η εξωτερική διάσταση των

περισσότερων τομέων πολιτικής σημαίνει ότι η Επιτροπή παραμένει βασικός παράγοντας σε αυτόν τον

τομέα. Οι τομείς εμπορίου, ενέργειας και ανθρωπιστικής βοήθειας μεταβιβάστηκαν στην ΕΥΕΔ και

παραμένουν πλήρως στη διάθεση της Επιτροπής. Επίσης, η Επιτροπή εκπροσωπεί την ΕΕ στο εξωτερικό

με εξαίρεση, μεταξύ άλλων, την κοινή εξωτερική πολιτική ασφαλείας.

5. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποδειχτεί ότι είναι πολύ ενεργός παράγοντας στον τομέα των

εξωτερικών σχέσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει τακτικά συμβουλές. Πρέπει να δώσει τη

συναίνεσή του πριν η Ευρωπαϊκή Ένωση συνάψει διεθνή συμφωνία. Αυτό έγινε εμφανές πριν από την

υπογραφή της διατλαντικής εταιρικής σχέσης εμπορίου και επενδύσεων (TTIP) με τις Ηνωμένες

Πολιτείες της Αμερικής.

6. Φυσικά, το Δικαστήριο παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξωτερική διάσταση. Ένα από τα κύρια

καθήκοντά του είναι να αποφασίζει για την οριοθέτηση των εξωτερικών αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην

Ένωση και τα κράτη-μέλη. Οι αποφάσεις του για αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικές για τη θεσμική

ισορροπία στην ΕΕ.

7. Τέλος, έχουμε τα κράτη-μέλη. Παρόλο που είναι μέλη της ΕΕ, τα κράτη-μέλη αποτελούν ταυτόχρονα

διεθνείς παράγοντες. Η αρχή της δοτής αρμοδιότητας σημαίνει ότι η ΕΕ μπορεί να ενεργήσει μόνο

εφόσον έχει αρμοδιότητα να το κάνει. Αν δεν έχει αρμοδιότητα ή αν η αρμοδιότητα μοιράζεται ανάμεσα

στην ΕΕ και τα κράτη-μέλη, τα κράτη-μέλη έχουν το ελεύθερο να ενεργούν στη διεθνή σκηνή.
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5.2 Διαδικασία σύναψης νέων διεθνών συμφωνιών.

Η διαδικασία ορίζεται στο Άρθρο 218 της ΣΛΕΕ. Το Συμβούλιο χειρίζεται τη διαδικασία, παρόλο που η

Επιτροπή είναι βασικός παράγοντας. Η Επιτροπή εκκινεί τη διαδικασία με σύσταση, αυτό αναφέρεται στην

παράγραφο 3, αλλά χρειάζεται την έγκριση του Συμβουλίου, παράγραφος 2.

Το Συμβούλιο ελέγχει τη διαδικασία μέσω οδηγιών ή διαβουλεύσεων, όπως αναφέρει η παράγραφος 4.

Το Συμβούλιο εκδίδει εξουσιοδότηση προς υπογραφή, σύμφωνα με την παράγραφο 5. Σύμφωνα με την

παράγραφο 6, πρέπει να ζητείται η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε διάφορες περιπτώσεις.

Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες συμφωνιών. Υπάρχουν οι μικτές συμφωνίες, που σημαίνει ότι και η Ένωση

και τα κράτη-μέλη της γίνονται συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας.

Υπάρχουν συμφωνίες σύνδεσης, προσχώρησης και αποχώρησης, που περιλαμβάνουν αμοιβαία δικαιώματα

και υποχρεώσεις, κοινές δράσεις και ειδικές διαδικασίες.

Υπάρχει η προσχώρηση σε διεθνείς οργανισμούς. Τέλος, υπάρχουν οι μελλοντικές συμφωνίες που

συνάπτουν μόνο τα κράτη-μέλη.
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Άρθρο 6 ΣΕΕ
«Με την επιφύλαξη των μελλοντικών εξελίξεων της νομολογίας, εφόσον οι διατάξεις της παρούσας

συμφωνίας είναι κατ’ ουσίαν ταυτόσημες με τους αντίστοιχους κανόνες της συνθήκης για την ίδρυση της

Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα

και Χάλυβα και με τις πράξεις που εγκρίνονται κατ’ εφαρμογήν αυτών των δύο Συνθηκών, ερμηνεύονται,

κατά τη θέση σε ισχύ και την εφαρμογή τους, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δικαστηρίου των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που έχουν εκδοθεί πριν από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας

συμφωνίας.»

5.4 Διαδικτυακοί πόροι

• Νομικά κείμενα της συμφωνίας ΣΕΕ, διαθέσιμα στη διεύθυνση: http://www.efta.int/legal-texts/eea

5.3 Νομικά κείμενα της συμφωνίας ΣΕΕ

http://www.efta.int/legal-texts/eea
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