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PrzedmowaPrzedmowaOddajemy do Pañstwa r¹k Tom II podrêcznika „Wspólnotowe prawo go-

spodarcze”. W przeciwieñstwie do wydania pierwszego jego zawartoœæ nie

stanowi obecnie owocu pracy jednej osoby. Autor poprzedniego wydania po-

stanowi³ bowiem zaprosiæ do wspó³udzia³u przy opracowywaniu bardzo ró¿-

nych i niejednokrotnie odleg³ych dzia³ów materialnego prawa Wspólnot

Europejskich specjalistów w danej dziedzinie. Dlatego tylko Czêœæ I do-

tycz¹ca uznawania dyplomów i kwalifikacji jest nadal napisana wy³¹cznie

przez niego (w porównaniu z wydaniem pierwszym uleg³a ona powa¿nemu

rozbudowaniu). Natomiast zawartoœæ pozosta³ych rozdzia³ów, które znajdo-

wa³y siê w 1. wydaniu, a nie zosta³y objête zakresem obecnego T. I, stanowi

efekt wspó³pracy z innymi autorami.

Pozwoli³o to nie tylko dokonaæ niezbêdnych aktualizacji, ale uzyskaæ

nowe ujêcie wielu zagadnieñ – zarówno w szerszym kontekœcie ca³ego wspól-

notowego prawa gospodarczego, jak i z perspektywy autora specjalizuj¹cego

siê w œciœle okreœlonej problematyce. Dziêki temu czytelnicy otrzymuj¹ opra-

cowania nie tylko znacznie poszerzone, ale tak¿e o wiele bardziej pog³êbione.

W tym kontekœcie na szczególn¹ uwagê zas³uguje prawo spó³ek, jednolitego

rynku finansowego, ochrony w³asnoœci intelektualnej oraz ochrony konkurencji.

Ju¿ tak znaczne rozbudowanie rozwa¿añ w stosunku do 1. wydania, powo-

duj¹ce istotne zwiêkszenie ich objêtoœci, uzasadnia³o podzielenie ca³oœci ma-

teria³u na dwa odrêbne tomy. Jednak w niektórych przypadkach, jak np. pra-

wo reklamy czy spo³eczeñstwa informacyjnego, trudno nawet mówiæ o kon-

tynuacji, gdy¿ z zupe³nie szcz¹tkowych informacji tam zawartych powsta³y

samodzielne i kompleksowe opracowania. Autorzy zdecydowali siê zarazem

dokonaæ uzupe³nienia podrêcznika o zupe³nie nowe dziedziny. Szczególny

nacisk po³o¿ono na te dzia³y, w których w ci¹gu zaledwie kilku lat dokona³ siê

niewyobra¿alny rozwój unormowañ, jak prawo mediów elektronicznych re-

guluj¹ce niezwykle interesuj¹c¹ problematykê sektora telekomunikacji i poli-

tyki audiowizualnej. Na polecenie zas³uguje równie¿ wprowadzenie w ra-

mach prawa finansowego trzech znacznych rozdzia³ów dotycz¹cych niezbêd-

nej dzisiaj dziedziny podatków.

Zawartoœæ tego tomu nie stanowi oczywiœcie opracowania wszystkich

dziedzin prawa materialnego, co by³oby niemo¿liwe nawet z powodu objêto-



œci, jak¹ musia³aby cechowaæ siê tego rodzaju publikacja. Dobór ten ma cha-

rakter autorski i oparty zosta³ na przekonaniu o tym, które z tych dziedzin s¹

nie tylko najbardziej reprezentatywne, ale tak¿e szczególnie potrzebne.

Autorzy maj¹ nadziejê, ¿e dziêki temu „Wspólnotowe prawo gospodar-

cze” bêdzie stanowi³o nie tylko pomoc dydaktyczn¹ dla studentów ró¿nych

kierunków i aplikantów przygotowuj¹cych siê do wykonywania zawodów

prawniczych. Konstrukcja tego podrêcznika, oparta na przepisach i orzecz-

nictwie, czyni go równie¿ przydatnym narzêdziem w rêkach praktyków wspo-

magaj¹c ich w codziennym stosowaniu prawa.
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