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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Σκοπός του παρόντος τόµου είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές µε τη δοµή και
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και µε µερικά θεµελιώδη στοιχεία
του δικαίου της. Πριν προχωρήσουµε στη µελέτη του τόµου αυτού, πρέπει να κατανοήσουµε ότι το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθίσταται εθνικό δίκαιο, συνεπώς επηρεάζει τη λειτουργία της ελληνικής Πολιτείας, τις πολιτικές που ασκούνται από το ελληνικό κράτος, και παράγει έννοµες συνέπειες για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, άρα και για τους Έλληνες.
Ο τόµος περιλαµβάνει τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο αναλύεται η ιστορική
εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας και Ευρωπαϊκή Οικονοµική
Κοινότητα), καθώς και οι πολιτικές και ιστορικές συγκυρίες που ευνόησαν την
ίδρυση και την εξελιξή τους. Εξετάζονται ακόµη οι Συνθήκες ίδρυσης των διεθνών
αυτών οργανισµών και οι µεταγενέστερες τροποποιητικές των ιδρυτικών διεθνείς
Συνθήκες (Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, Μάαστριχτ, Άµστερνταµ, Νίκαιας).
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Συγκεκριµένα, θα δούµε ποια είναι η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ποιες οι αρµοδιότητες και η λειτουργία
τους. Επίσης, από πού αντλούν τη νοµιµοποίησή τους και πώς ρυθµίζονται οι µεταξύ τους σχέσεις.
Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζονται τα νοµικά εργαλεία του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πεδίο εφαρµογής του, οι διαδικασίες ψήφισης και θέσης σε
ισχύ των κοινοτικών νοµικών κειµένων και η νοµική τους ισχύς. ∆ιερευνώνται
επίσης τα χαρακτηριστικά του δικαίου της Ένωσης, καθώς και η σχέση του µε το
εθνικό δίκαιο.
Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται η οικονοµική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τα στάδια εξέλιξής της. Έννοιες όπως Τελωνειακή Ένωση,
Κοινή Αγορά, Ενιαία Αγορά, Οικονοµική και Νοµισµατική Ολοκλήρωση τοποθετούνται στην ιστορική και νοµική τους διάσταση. Το βάρος της ανάλυσης εντοπίζεται ωστόσο στην εξέταση των θεµελιωδών οικονοµικών ελευθεριών, της ελεύθερης διακίνησης εµπορευµάτων, κεφαλαίων και υπηρεσιών, καθώς και στην
ελευθερία κίνησης των προσώπων.
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KEΦAΛAIO

1

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εξοικειωθεί ο µελετητής του µε την έννοια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, καθώς και µε βασικούς όρους του ευρωπαϊκού δικαίου. Να προσφερθούν κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις για την ιστορική
εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και να
προετοιµαστεί το έδαφος, ώστε κατά τη µελέτη των επόµενων κεφαλαίων οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να κατανοήσουν καλύτερα τη λειτουργία του δικαίου στην
ΕΕ ενόψει της γενεαλογίας της.

Σκοπός

Όταν ολοκληρώσετε τη µελέτη αυτού του κεφαλαίου, θα µπορείτε να συζητήσετε θέµατα όπως:
• Ποιοι παράγοντες ώθησαν στη δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
• Ποιες ήταν οι πολιτικές αντιλήψεις που συγκρούστηκαν στις απαρχές της δηµιουργίας της και επιβιώνουν ακόµη και σήµερα.
• Ποια είναι η νοµική µέθοδος βάσει της οποίας «κατασκευάζεται» η ΕΕ.
• Πώς διευρύνεται χωρικά και λειτουργικά η ΕΕ.
• Ποια είναι η ιστορική εξέλιξη και η ανάπτυξή της.

Προσδοκώµενα
Aποτελέσµατα

•
•
•
•

Έννοιες
Κλειδιά

Κράτος, οµοσπονδία, συνοµοσπονδία
Κυριαρχία – Αρµοδιότητες – Πολιτικές – Πυλώνες
∆ιακυβερνητισµός – Φεντεραλισµός – Κοινοτική µέθοδος
∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη – Επικύρωση διεθνών συνθηκών

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται µε τρόπο σύντοµο η εξέλιξη της ευρωπαϊκής ενοποίησης από την ίδρυση των Κοινοτήτων µέχρι σήµερα και επισηµαίνο-

Εισαγωγικές
Παρατηρήσεις
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νται οι σηµαντικότεροι σταθµοί της πολιτικής της ιστορίας. Επίσης, παρουσιάζεται και η εξέλιξη του πρωτογενούς κοινοτικού δικαίου. Ειδικότερα, εξετάζονται
οι σπουδαιότερες καινοτοµίες των διεθνών Συνθηκών, µέσω των οποίων συγκροτήθηκαν και λειτούργησαν οι Κοινότητες και σήµερα η Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Περιοδικό Το Σύνταγµα, ειδικό τεύχος – αφιέρωµα, Παπαδοπούλου Λ. (επιµ.), Η
πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης και η ανάδυση του ευρωπαϊκού συνταγµατισµού, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα, 2007.
Τσάτσου ∆., Επίµαχες έννοιες της ευρωπαϊκής ενωσιακής τάξης, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, 1997.
Τσάτσου ∆., Ευρωπαϊκή Συµπολιτεία. Για µια Ευρωπαϊκή Ένωση των κρατών,
των λαών, των πολιτών και του ευρωπαϊκού συνταγµατικού πολιτισµού, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα, 2007.
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Nugent Ν., Πολιτική και ∆ιακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα, 2004
Pinder J., Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε, Oxford University.
Press – ΤΟ ΒΗΜΑ 2006
∆ικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στα ελληνικά):
http://www.europa.eu/index_el.htm
Τα κείµενα των ευρωπαϊκών Συνθηκών θα τα βρείτε στη διεύθυνση
http://eur-lex.europa.eu/el/treaties/index.htm
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TA ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εξεταστούν τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η λειτουργία, η νοµιµοποίησή τους και οι µεταξύ τους σχέσεις.

Σκοπός

Όταν ολοκληρώσετε τη µελέτη αυτού του κεφαλαίου, θα µπορείτε να συζητήσετε θέµατα όπως:
• Ποια είναι τα όργανα που ασκούν τις λειτουργίες και εφαρµόζουν τις πολιτικές στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Ποια είναι η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ποιες οι αρµοδιότητές τους.
• Από πού αντλούν τα όργανα αυτά τη νοµιµοποίησή τους.

Προσδοκώµενα
Aποτελέσµατα

•
•
•
•
•
•

Έννοιες
Κλειδιά

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ― Συµβούλιο Υπουργών
Ενισχυµένη πλειοψηφία ― Στάθµιση ψήφων
Λειτουργική και δηµοκρατική νοµιµοποίηση
Αρχή των ανατεθειµένων αρµοδιοτήτων
Αρχή της επικουρικότητας
Αποκλειστικές, συντρέχουσες και επικουρικές αρµοδιότητες

Ένα από τα χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που τη διαφοροποιεί
από τους κλασικούς διεθνείς οργανισµούς, είναι ότι οι λειτουργίες της δεν ασκούνται µόνο ή κυρίως µέσω της διπλωµατίας και των διακυβερνητικών διαπραγµατεύσεων. Αντίθετα, διαθέτει έναν ικανό αριθµό οργάνων, θεσµών και διαδικασιών, για την υλοποίηση στόχων σε µια πληθώρα τοµέων, στους οποίους έχει αρµοδιότητα. Τα σηµαντικότερα όργανα είναι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, το Συµβούλιο Υπουργών, το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή, το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών
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Κοινοτήτων (∆ΕΚ) και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Παρά την ύπαρξη των διαφορετικών αυτών οργάνων, η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών
(εκτελεστική, νοµοθετική, δικαστική) δε βρίσκει στο ενωσιακό οικοδόµηµα την
εφαρµογή που απολαµβάνει σε εθνικό επίπεδο. Τα πολλά αυτά όργανα έχουν ως
στόχο την αντιπροσώπευση διαφορετικών συµφερόντων και συσσωµατώσεων και
τη µεταξύ τους ισορροπία. Από την αρχική αυτή παρατήρηση προκύπτει η διττή
φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως Ένωσης κρατών και λαών –κάποιοι θα πρόσθεταν και πολιτών–, καθώς και η µεικτή φύση των οργάνων της, ως διακρατικών
και υπερεθνικών ταυτόχρονα – άλλων περισσότερο υπερεθνικών (Επιτροπή, Κοινοβούλιο, ∆ΕΚ) και άλλων περισσότερο διακρατικών (Ευρωπαϊκό Συµβούλιο
και Συµβούλιο Υπουργών). Αντίστοιχα, αυξάνεται ή µειώνεται ο ρόλος των υπερεθνικών οργάνων στους διάφορους τοµείς αρµοδιοτήτων, ανάλογα µε το εάν τα
εθνικά συµφέροντα υποχωρούν ή υπερισχύουν αντίστοιχα.
Η λειτουργία των οργάνων αυτών κρίνεται τόσο από άποψη δηµοκρατικής (ή
διαδικαστικής) νοµιµοποίησης όσο και από άποψη λειτουργικής (ή κατ' αποτέλεσµα νοµιµοποίησής τους). Η πρώτη αφορά τις διαδικασίες που επιτρέπουν την
αναγωγή των οργάνων αυτών στη βούληση των λαών ή/και των πολιτών των Κρατών-Μελών της Ένωσης, ενώ η δεύτερη απορρέει από το εξαγόµενο αποτέλεσµα
και την αποτελεσµατικότητα, δηλαδή από το βαθµό επίτευξης στόχων µε το µικρότερο δυνατό κόστος.
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Σύνοψη
Τα κυριότερα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα εξής:

• Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. ∆ιακυβερνητικό όργανο, που αποτελείται από τους
•
•

•
•

αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των Κρατών-Μελών, συνέρχεται συνήθως
τέσσερις φορές το χρόνο και χαράζει τη γενική πολιτική της Ένωσης.
Το Συµβούλιο Υπουργών. Έχει διαφορετικούς σχηµατισµούς ανάλογα µε το
χαρτοφυλάκιο των υπουργών που συµµετέχουν σε αυτό και εντάσσεται, όπως
και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, στα διακυβερνητικά όργανα.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκλέγεται για θητεία πέντε χρόνων, µε άµεσες
εκλογές που διεξάγονται ταυτόχρονα, αλλά µε διαφορετικά εκλογικά συστήµατα σε όλα τα Κράτη-Μέλη, και ασκεί ―στις περισσότερες περιπτώσεις―
µαζί µε το Συµβούλιο Υπουργών νοµοθετική λειτουργία.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει το δικαίωµα νοµοθετικής πρωτοβουλίας, αποτελείται από έναν πολίτη από κάθε Κράτος-Μέλος και υπηρετεί το γενικό
κοινοτικό συµφέρον.
Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Πρωτοδικείο. Είναι οι
θεµατοφύλακες της οµοιόµορφης εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου.

Στα ελάσσονα όργανα κατατάσσονται το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, η Επιτροπή των Περιφερειών, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ο Ευρωπαίος
∆ιαµεσολαβητής.
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Αγραπίδη-Γκόρτσου Β., Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο θεσµικό σύστηµα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2006.
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στις Ευρωπαϊκές Σπουδές ― τόµος Α΄: Ενοποιητική ∆υναµική ― ∆ικαιοταξία ―
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ΤΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ
ΟΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Σκοπός του τρίτου κεφαλαίου είναι να έρθει σε επαφή ο µελετητής µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα µε τα νοµικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται σε αυτή, τις διαδικασίες ψήφισης και θέσης τους σε ισχύ, µε το πεδίο
εφαρµογής τους, καθώς και µε τη νοµική τους δύναµη. Επίσης, στόχος του κεφαλαίου είναι να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά του κοινοτικού δικαίου και η
σχέση του µε το εθνικό δίκαιο – συµπεριλαµβανοµένου του συνταγµατικού.

Σκοπός

Όταν ολοκληρώσετε τη µελέτη αυτού του κεφαλαίου, θα µπορείτε να συζητήσετε θέµατα όπως:
• Ποια είναι τα νοµικά εργαλεία που χρησιµοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Σε τι διαφέρουν οι κανονισµοί από τις οδηγίες.
• Ποια είναι η διαδικασία παραγωγής των κανόνων δικαίου της κοινοτικής
έννοµης τάξης.
• Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κοινοτικού δικαίου.
• Ποιο είναι το πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου και πώς αυτό οριοθετείται βάσει των αρµοδιοτήτων που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει.
• Ποιες αρµοδιότητες ασκούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πώς τις αποκτάει η
Ένωση.
• Ποια είναι η σχέση µεταξύ του κοινοτικού και του εθνικού δικαίου.

Προσδοκώµενα
Aποτελέσµατα

• Πηγές δικαίου – Πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο – Κανονισµοί και οδηγίες
• Πεδίο εφαρµογής του δικαίου
• Κοινοτικές αρµοδιότητες: Αποκλειστικές, συντρέχουσες, υποστηρικτικές –
ελάχιστη εναρµόνιση
• Άµεση ισχύς – Αρχή της υπεροχής και της προτεραιότητας

Έννοιες
Κλειδιά
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Οι πηγές του κοινοτικού δικαίου διακρίνονται σε πρωτογενείς και παράγωγες,
δηλαδή σε εκείνες που παράγονται από τα ίδια τα Κράτη-Μέλη και σε εκείνες που
παράγονται από τα κοινοτικά όργανα κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους.
Με τον όρο «πηγές δικαίου» εννοούµε τους διαφορετικούς τύπους νοµικών
κανόνων, από τους οποίους προέρχονται οι κανονιστικές επιταγές. ∆ιακρίνουµε
τις πηγές σε άγραφες και γραπτές. Οι γραπτές πηγές µε τη σειρά τους διακρίνονται στο πρωτογενές και παράγωγο κοινοτικό/ενωσιακό δίκαιο και στις διεθνείς
συνθήκες, ενώ οι άγραφες περιλαµβάνουν το έθιµο και τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου. Το πρωτογενές δίκαιο αποτελείται κυρίως από τις διεθνείς Συνθήκες ίδρυσης των Κοινοτήτων και της Ένωσης.
Μέσω των διεθνών Συνθηκών βάσει των οποίων ιδρύθηκαν οι Κοινότητες και
η Ένωση και όσων τις τροποποίησαν (Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, Μάαστριχτ,
Άµστερνταµ, Νίκαια) δηµιουργείται µια έννοµη τάξη διακριτή από εκείνες των
Κρατών-Μελών. Η έννοµη αυτή τάξη νοείται ως αυτόνοµη, και µάλιστα µε τυπική
υπεροχή ή προτεραιότητα έναντι των εθνικών, σε εκείνα τα πεδία για τα οποία οι
αρµοδιότητες έχουν µεταφερθεί στην Ένωση.
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Σύνοψη
Το δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ένωσης διακρίνεται σε πρωτογενές και παράγωγο. Στο πρωτογενές, που παράγεται µε την άµεση εµπλοκή
των Κρατών-Μελών, εντάσσονται κυρίως οι ιδρυτικές Συνθήκες, καθώς και η
Συνθήκη Προσχώρησης κάθε κράτους που γίνεται µέλος της Ένωσης, το έθιµο
και οι γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου που έχουν συνταγµατική ποιότητα.
Το παράγωγο δίκαιο θεσµοθετείται σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στο πρωτογενές δίκαιο διαδικασία από τα κοινοτικά/ενωσιακά όργανα. Περιλαµβάνει κυρίως τους κανονισµούς, που έχουν άµεση εφαρµογή, και τις οδηγίες, που πρέπει
να ενσωµατωθούν στο εθνικό δίκαιο εντός ορισµένης προθεσµίας, καθώς και τις
αποφάσεις, τις αποφάσεις-πλαίσιο, τις διεθνείς συµφωνίες, τις συµβάσεις και,
τέλος, τα µέτρα «ήπιου δικαίου».
Το πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου είναι χρονικά απεριόριστο, ενώ
τοπικά παρακολουθεί την εδαφική, την εναέρια και τη θαλάσσια επικράτεια
των Κρατών-Μελών. Το προσωπικό πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου
προσδιορίζεται και αυτό µε βάση το εθνικό δίκαιο, ενώ το ουσιαστικό πεδίο
εφαρµογής οριοθετείται από τις ανατεθειµένες στις Κοινότητες και στην Ένωση αρµοδιότητες.
Οι κοινοτικές και ενωσιακές αρµοδιότητες θεµελιώνονται, απορρέουν και
οριοθετούνται από τα επιµέρους άρθρα των Συνθηκών, που µεταφέρουν τη συγκεκριµένη αρµοδιότητα, από τα Κράτη-Μέλη στην Κοινότητα/Ένωση, σύµφωνα µε
την αρχή της ειδικής εξουσιοδότησης. Οι αρµοδιότητες µπορεί να είναι αποκλειστικές, όταν η Κοινότητα είναι η µόνη αρµόδια να πράξει προκειµένου να ρυθµίσει τα εν λόγω θέµατα, συντρέχουσες, όταν τα Κράτη-Μέλη παραµένουν αρµόδια
ενόσω και καθόσον η Κοινότητα δεν έχει αναλάβει δράση, και υποστηρικτικές,
όταν καταρχήν υπεύθυνα να δράσουν είναι τα Κράτη-Μέλη, ενώ η Κοινότητα/
Ένωση µπορεί να λάβει απλώς µέτρα υποστήριξης ή συντονισµού, για να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι.
Προκειµένου να παραχθούν οι νοµοθετικές πράξεις του δευτερογενούς κοινοτικού δικαίου, συνεργάζονται τα τρία κοινοτικά όργανα (Επιτροπή, Συµβούλιο
και Κοινοβούλιο), σε µια διαδικασία που διαφοροποιείται ανάλογα µε το πεδίο
κοινοτικής αρµοδιότητας. Οι κυριότερες διαδικασίες που διαφοροποιούνται µεταξύ τους κυρίως ανάλογα µε το πόσο ενεργά εµπλέκεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι: 1. Η νοµοθετική παραγωγή από το Συµβούλιο χωρίς τη συµµετοχή
του Κοινοβουλίου, 2. Η διαδικασία της διαβούλευσης, 3. Η συναπόφαση, 4. Η
σύµφωνη γνώµη και 5. Η διαδικασία της συνεργασίας.
Το πρωτογενές και παράγωγο κοινοτικό δίκαιο συνιστούν µια έννοµη τάξη, η
οποία είναι αυτόνοµη από τις εθνικές, αναπτύσσει άµεση ισχύ, καθώς δεν απευθύνεται µόνο στα Κράτη-Μέλη, αλλά και στους πολίτες τους, και διεκδικεί υπεροχή ή προτεραιότητα εφαρµογής στα πεδία κοινοτικής αρµοδιότητας έναντι
των εθνικών έννοµων τάξεων των Κρατών-Μελών.
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Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ KAI H
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να διασαφηνιστεί η οικονοµική διάσταση
της οικονοµικής ολοκλήρωσης, και συγκεκριµένα να διερευνηθούν οι όροι εφαρµογής των τεσσάρων θεµελιωδών ελευθεριών.

Σκοπός

Όταν ολοκληρώσετε τη µελέτη αυτού του κεφαλαίου, θα µπορείτε να συζητήσετε θέµατα όπως:
• Ποια είναι τα στάδια της οικονοµικής ολοκλήρωσης.
• Ποια είναι η σηµασία της τελωνειακής ένωσης, της κοινής αγοράς, της ενιαίας
αγοράς, της οικονοµικής και νοµισµατικής ολοκλήρωσης.
• Ποιες είναι οι τέσσερις θεµελιώδεις ελευθερίες του κοινοτικού δικαίου και
ποιο το περιεχόµενό τους.
• Σε τι συνίσταται η αρχή της µη διάκρισης λόγω ιθαγένειας και τι σηµαίνει η
αντίστροφη διάκριση.

Προσδοκώµενα
Aποτελέσµατα

• Τελωνειακή ένωση, κοινή αγορά, ενιαία αγορά, Οικονοµική και Νοµισµατική
Ένωση
• Απαγόρευση διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, αντίστροφη διάκριση
• Ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων, εργαζοµένων, υπηρεσιών και κεφαλαίου

Έννοιες
Κλειδιά

Ο κυριότερος ίσως στόχος της δηµιουργίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συνίσταται στη σύσταση µιας ενιαίας αγοράς, εντός της οποίας οι φραγµοί στη διακίνηση των συντελεστών της παραγωγής θα έχουν καταργηθεί, συνεπώς αυτή θα
λειτουργεί όπως και κάθε εσωτερική αγορά. Η υλοποίηση του στόχου αυτού δοµήθηκε πάνω στην αναγνώριση τεσσάρων θεµελιωδών ελευθεριών, της ελεύθερης κυκλοφορίας των εµπορευµάτων, των εργαζοµένων, των υπηρεσιών και των
κεφαλαίων, τις οποίες θα εξετάσουµε στο παρόν κεφάλαιο.

Εισαγωγικές
Παρατηρήσεις
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Σύνοψη
Στο κεφάλαιο αυτό εξετάσαµε τα στάδια της οικονοµικής ολοκλήρωσης (τελωνειακή, κοινή και εσωτερική αγορά και Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση), καθώς και τις θεµελιώδεις ελευθερίες που τη στηρίζουν: τις προσωπικές
ελευθερίες κυκλοφορίας και εγκατάστασης προσώπων και τις οικονοµικές ελευθερίες κίνησης εµπορευµάτων, κεφαλαίων και υπηρεσιών.
Είδαµε ότι στις πρώτες ισχύει κυρίως η αρχή της ισότητας, η οποία συµπληρώνεται από τις αρχές της ισοτιµίας και της αµοιβαίας αναγνώρισης και σηµαίνει ότι καµία διάκριση δεν είναι ανεκτή µεταξύ Ευρωπαίων πολιτών, εκτός κι αν
δικαιολογείται από σπουδαίους λόγους εθνικού συµφέροντος, για την προστασία της δηµόσιας υγείας και ασφάλειας. Με αυτό τον τρόπο, οι προσωπικές αυτές ελευθερίες συµβάλλουν στην οικοδόµηση της έννοιας της ευρωπαϊκής ιθαγένειας (ή πολιτότητας).
Στο πλαίσιο των οικονοµικών ελευθεριών ισχύει η αντίστοιχη αρχή της ισοτιµίας και αµοιβαίας αναγνώρισης. Έτσι, απαγορεύεται η επιβολή τεχνικών
προδιαγραφών από το κράτος εισαγωγής, όταν ένα προϊόν έχει ήδη υποβληθεί
στους ελέγχους του κράτους παραγωγής, στο οποίο και κυκλοφορεί νόµιµα. Και
στον τοµέα των υπηρεσιών, όπως και σε εκείνον των εµπορευµάτων, το ∆ΕΚ θεωρεί αντίθετους στο κοινοτικό δίκαιο όχι µόνο τους εθνικούς περιορισµούς που
κάνουν διάκριση ανάλογα µε τη χώρα καταγωγής, αλλά και όσους παρακωλύουν
ή δυσχεραίνουν την ελεύθερη κυκλοφορία. Τέλος, διασφαλίζεται και η ελεύθερη
κίνηση των κεφαλαίων τόσο εντός της Κοινότητας όσο και από και προς τρίτες
χώρες.
Εξαίρεση από την εφαρµογή των κοινοτικών ελευθεριών προβλέπεται µόνο για επιτακτικούς λόγους εξυπηρέτησης του δηµόσιου συµφέροντος. Βασική προϋπόθεση βέβαια είναι ότι τα περιοριστικά µέτρα δε συνιστούν διακρίσεις βάσει ιθαγενείας και υπακούν στην αρχή της αναλογικότητας (σχέση καταλληλότητας και αναγκαιότητας µεταξύ του µέτρου και του επιδιωκόµενου
αποτελέσµατος).
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