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Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-59 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Οδηγία 89/104/ΕΟΚ. ∆ίκαιο των σηµάτων. Ανάλωση των 
δικαιωµάτων του δικαιούχου του σήµατος. Σύµβαση παραχώρησης άδειας χρήσης. 
Πώληση προϊόντων που φέρουν το σήµα κατά παράβαση ρήτρας της σύµβασης 
παραχώρησης άδειας χρήσης. Έλλειψη συγκατάθεσης του δικαιούχου του σήµατος. 
Πώληση προς επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν πωλήσεις µε διαρκή έκπτωση. 
Προσβολή της φήµης του σήµατος. 
- Το άρθρο 8, παράγραφος 2, της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 
21ης ∆εκεµβρίου 1988, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί 
σηµάτων, όπως έχει τροποποιηθεί από τη Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό 
Χώρο, της 2ας Μαΐου 1992, έχει την έννοια ότι ο δικαιούχος του σήµατος µπορεί να 
προβάλει τα δικαιώµατα που του παρέχει το σήµα κατά του έχοντος άδεια χρήσης 
που παραβαίνει ρήτρα της σύµβασης παραχώρησης της άδειας χρήσης η οποία 
απαγορεύει, για λόγους γοήτρου του σήµατος, την πώληση προς επιχειρήσεις που 
πραγµατοποιούν διαρκείς εκπτώσεις προϊόντων όπως αυτά της κύριας δίκης, εφόσον 
αποδειχθεί ότι η παράβαση αυτή, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της υποθέσεως της 
κύριας δίκης, βλάπτει την αίγλη και την εικόνα γοήτρου που προσδίδουν στα εν λόγω 
προϊόντα µια αίσθηση πολυτέλειας.  
- Το άρθρο 7, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/104, όπως έχει τροποποιηθεί από τη 
Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, έχει την έννοια ότι η διάθεση στο 
εµπόριο προϊόντων που φέρουν το σήµα από έχοντα άδεια χρήσης, κατά παράβαση 
ρήτρας της σύµβασης παραχώρησης, γίνεται χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου 
του σήµατος, όταν αποδεικνύεται ότι η ρήτρα αυτή αντιστοιχεί σε µία από τις ρήτρες 
του άρθρου 8, παράγραφος 2, της οδηγίας αυτής. 
- Όταν η διάθεση στο εµπόριο προϊόντων γοήτρου από τον έχοντα άδεια χρήσης, 
κατά παράβαση ρήτρας της σύµβασης παραχώρησης, θεωρηθεί εν πάση περιπτώσει 
ως πραγµατοποιούµενη µε τη συγκατάθεση του δικαιούχου του σήµατος, ο 
δικαιούχος αυτός µπορεί να επικαλεσθεί µία τέτοια ρήτρα για να εναντιωθεί στη 
µεταπώληση των προϊόντων αυτών βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 2, της οδηγίας 
89/104, όπως έχει τροποποιηθεί από τη Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό 
Χώρο, µόνο στην περίπτωση που αποδεικνύεται, λαµβανοµένων υπόψη των 
ιδιαίτερων περιστάσεων της υπόθεσης, ότι η µεταπώληση αυτή προσβάλλει τη φήµη 
του σήµατος. 
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 89/104/ΕΟΚ άρθ. 7, 8, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 * ∆ηµοσίευση: ΧρΙ∆ 2009, σελίδα 906, σχολιασµός 
Μιχαήλ - Θεόδωρος Μαρίνος * ∆ηµοσίευση: ΕΕµπ∆ 2010, σελίδα 988 
 
Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σχέδια και υποδείγµατα 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-168 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Εµπορική και βιοµηχανική ιδιοκτησία. Νοµική προστασία 
σχεδίων και υποδειγµάτων. Υποχρέωση σώρευσης της προστασίας των σχεδίων ή 
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υποδειγµάτων µε την προστασία του δικαιώµατος του δηµιουργού. Εθνική νοµοθεσία 
που αποκλείει ή καθιστά ανενεργή, για ορισµένο χρονικό διάστηµα, την προστασία 
του δικαιώµατος του δηµιουργού για τα σχέδια ή τα υποδείγµατα που κατέστησαν 
κοινό κτήµα πριν από την έναρξη ισχύος της νοµοθεσίας αυτής. Αρχή της προστασίας 
της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης. 
- Το άρθρο 17 της οδηγίας 98/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1998, για τη νοµική προστασία σχεδίων και 
υποδειγµάτων, έχει την έννοια ότι αντιβαίνει στο άρθρο αυτό η νοµοθεσία κράτους 
µέλους που αποκλείει την βάσει της νοµοθεσίας περί του δικαιώµατος του αυτή. 
δηµιουργού του κράτους αυτού προστασία των σχεδίων ή υποδειγµάτων που έχουν 
καταχωριστεί σε ένα ή ως προς ένα κράτος µέλος και κατέστησαν κοινό κτήµα πριν 
από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της νοµοθεσίας αυτής, έστω και αν τα σχέδια 
ή υποδείγµατα αυτά πληρούν όλες τις απαιτούµενες προϋποθέσεις για την προστασία 
- Το άρθρο 17 της οδηγίας 98/71 έχει την έννοια ότι αντιβαίνει στο άρθρο αυτό η 
νοµοθεσία κράτους µέλους που αποκλείει, είτε για µια µακρά δεκαετή χρονική 
περίοδο είτε εξ ολοκλήρου, την προστασία του δικαιώµατος του δηµιουργού για τα 
σχέδια και τα υποδείγµατα τα οποία, µολονότι πληρούν όλες τις απαιτούµενες 
προϋποθέσεις για την προστασία αυτή, κατέστησαν κοινό κτήµα πριν από την 
ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της νοµοθεσίας αυτής, εφόσον το δικαίωµα αυτό 
προβάλλεται έναντι οποιουδήποτε τρίτου που έχει παραγάγει ή εµπορευθεί εντός του 
εν λόγω κράτους προϊόντα που έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τα σχέδια ή υποδείγµατα 
αυτά, και µάλιστα ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης των πράξεων 
αυτών. 
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 98/71/ΕΚ άρθ. 17, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 
 
∆ηµόσιες Συµβάσεις - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-568 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - ∆ηµόσιες συµβάσεις. ∆ιαδικασίες προσφυγής σχετικά µε τη 
σύναψη συµβάσεων δηµοσίων έργων. Υποχρέωση των κρατών µελών να προβλέπουν 
διαδικασία προσφυγής. Εθνική νοµοθεσία παρέχουσα στον δικαστή ασφαλιστικών 
µέτρων τη δυνατότητα να επιτρέψει απόφαση περί συνάψεως δηµοσίας συµβάσεως 
δυναµένη να κριθεί αργότερα από τον δικαστή της ουσίας αντίθετη προς τους 
κανόνες του δικαίου της Ένωσης. Συµβατότητα µε την οδηγία. Επιδίκαση 
αποζηµιώσεως υπέρ των θιγοµένων που είχαν υποβάλει προσφορά. Προϋποθέσεις. 
- Το άρθρο 1, παράγραφοι 1 και 3, και το άρθρο 2, παράγραφοι 1 και 6, της οδηγίας 
89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1989, για τον συντονισµό των 
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί εφαρµογής των 
διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα της συνάψεως συµβάσεων κρατικών προµηθειών 
και δηµοσίων έργων, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 92/50/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992, δεν αποκλείουν την εφαρµογή ενός συστήµατος 
κατά το οποίο η µόνη διαθέσιµη διαδικασία, όταν επιδιώκεται η ταχεία έκδοση 
αποφάσεως, είναι εκείνη που χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι έχει σκοπό να 
καταστήσει δυνατή την ταχεία έκδοση διαταγής, ότι οι δικηγόροι δεν έχουν δικαίωµα 
να ανταλλάξουν προτάσεις, ότι, κατ’ αρχήν, επιτρέπονται µόνο γραπτές αποδείξεις, 
ότι δεν έχουν εφαρµογή οι νοµικοί κανόνες περί αποδείξεως και ότι η απόφαση δεν 
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συνεπάγεται οριστικό καθορισµό των εννόµων σχέσεων και δεν εντάσσεται σε 
διαδικασία σχηµατισµού δικανικής κρίσεως µε ισχύ δεδικασµένου. 
- Η οδηγία 89/665, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 92/50, πρέπει να ερµηνευθεί 
υπό την έννοια ότι δεν αποκλείει τη δυνατότητα δικαστής ασφαλιστικών µέτρων, 
προκειµένου να λάβει ένα προσωρινό µέτρο, να προβεί σε ερµηνεία της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 
2004, περί συντονισµού των διαδικασιών συνάψεως δηµόσιων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών, η οποία ερµηνεία, στη συνέχεια, χαρακτηρίζεται 
εσφαλµένη από τον δικαστή της ουσίας. 
- Όσον αφορά την ευθύνη του ∆ηµοσίου για ζηµίες που προκαλούνται στους ιδιώτες 
από καταλογιστέες σε αυτό παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης, οι θιγόµενοι 
ιδιώτες έχουν δικαίωµα αποζηµιώσεως όταν ο παραβιασθείς κανόνας του δικαίου της 
Ένωσης έχει ως σκοπό την απονοµή δικαιωµάτων σε αυτούς, όταν η παράβαση του 
κανόνα αυτού είναι κατάφωρη και όταν υπάρχει άµεση αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της 
παραβάσεως αυτής και της βλάβης που προκλήθηκε. Ελλείψει διατάξεων του δικαίου 
της Ένωσης στον τοµέα αυτόν, στην εσωτερική έννοµη τάξη κάθε κράτους µέλους 
απόκειται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, να καθορίσει τα κριτήρια 
βάσει των οποίων πρέπει να διαπιστώνεται και να αποτιµάται η ζηµία που απορρέει 
από παραβίαση του δικαίου της Ένωσης στον τοµέα της συνάψεως δηµοσίων 
συµβάσεων, αρκεί να γίνονται σεβαστές οι αρχές της ισοδυναµίας και της 
αποτελεσµατικότητας. 
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 89/665/ΕΟΚ άρθ. 1, 2,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
∆ικαιοδοσία - ∆ικονοµικά - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-517 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: – Ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες. Collège d’autorisation et de 
contrôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Έννοια του εθνικού δικαστηρίου κατ’ 
άρθρο 267 ΣΛΕΕ. Αναρµοδιότητα του ∆ικαστηρίου. 
∆ιατάξεις:  
Οδηγία 89/552/ΕΟΚ 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
∆ικαιοδοσία - ∆ικονοµικά - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-241 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως. Αρµοδιότητα 
του ∆ικαστηρίου. Μερική παραίτηση του προσφεύγοντος της κύριας δίκης από το 
δικόγραφο της προσφυγής – Τροποποίηση του νοµικού πλαισίου αναφοράς. 
Παρέλκει η απάντηση του ∆ικαστηρίου για την επίλυση της διαφοράς. Κατάργηση 
της δίκης. 
∆ιατάξεις:  
Οδηγίες: 2003/55/ΕΚ άρθ. 1, 2, 18, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010,  
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∆ικαστική συνεργασία σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-585 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - ∆ιεθνής δικαιοδοσία σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις. 
∆ιεθνής δικαιοδοσία σε συµβάσεις καταναλωτών. Σύµβαση ταξιδίου σε εµπορικό 
πλοίο. Έννοια του όρου “οργανωµένο ταξίδι”. Σύµβαση διαµονής σε ξενοδοχείο. 
Προβολή του ταξιδίου και του ξενοδοχείου σε ιστότοπο. Έννοια της δραστηριότητας 
“η οποία κατευθύνεται προς” το κράτος µέλος κατοικίας του καταναλωτή. Κριτήρια. 
∆υνατότητα προσβάσεως στον ιστότοπο. 
- Σύµβαση µε αντικείµενο ταξίδι σε εµπορικό πλοίο, όπως η επίµαχη στην κύρια δίκη 
της υποθέσεως C 585/08, αποτελεί σύµβαση µεταφοράς στο συνολικό τίµηµα της 
οποίας περιλαµβάνεται ο συνδυασµός δαπανών ταξιδίου και καταλύµατος κατά την 
έννοια του άρθρου 15, παράγραφος 3, του κανονισµού (ΕΚ) 44/2001 του 
Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση 
και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις. 
- Προκειµένου να γίνει δεκτό ότι έµπορος, του οποίου η δραστηριότητα προβάλλεται 
στον ιστότοπό του ή στον ιστότοπο ενδιαµέσου, «κατευθύνει» τη δραστηριότητά του 
προς το κράτος µέλος κατοικίας του καταναλωτή, κατά την έννοια του άρθρου 15, 
παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, του κανονισµού 44/2001, πρέπει να εξετασθεί αν, πριν 
την ενδεχόµενη σύναψη συµβάσεως µε τον καταναλωτή, από τον ιστότοπο και τη 
συνολική δραστηριότητα του εµπόρου συνάγεται ότι αυτός προετίθετο να συνάψει 
εµπορικές σχέσεις µε καταναλωτές οι οποίοι έχουν την κατοικία τους σε ένα ή 
πλείονα κράτη µέλη, µεταξύ των οποίων και το κράτος της κατοικίας του 
καταναλωτή αυτού, υπό την έννοια ότι ο έµπορος προετίθετο να συνάψει µ’ αυτούς 
σύµβαση. 
Τα ακόλουθα στοιχεία, των οποίων ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός, δύνανται να 
αποτελούν ενδείξεις βάσει των οποίων µπορεί να γίνει δεκτό ότι η δραστηριότητα του 
εµπόρου κατευθύνεται προς το κράτος µέλος κατοικίας του καταναλωτή, δηλαδή ο 
διεθνής χαρακτήρας της δραστηριότητας, η περιγραφή δροµολογίων για τη µετάβαση 
από ένα ή πλείονα κράτη µέλη προς τον τόπο εγκαταστάσεως του εµπόρου, η χρήση 
διαφορετικής γλώσσας ή διαφορετικού νοµίσµατος από αυτήν ή αυτό που 
χρησιµοποιείται συνήθως στο κράτος µέλος όπου είναι εγκατεστηµένος ο έµπορος 
και η παράλληλη δυνατότητα κρατήσεως ή επιβεβαιώσεως της κρατήσεως στη 
διαφορετική αυτή γλώσσα, η αναγραφή στοιχείων τηλεφωνικής επικοινωνίας 
συνοδευόµενη από τον κωδικό διεθνούς κλήσεως, το τίµηµα για την παροχή 
υπηρεσιών ευρετηριάσεως στο ∆ιαδίκτυο προκειµένου να διευκολυνθεί η δυνατότητα 
προσβάσεως καταναλωτών που κατοικούν εντός διαφορετικών κρατών µελών στον 
ιστότοπο του εµπόρου ή στον ιστότοπο του ενδιαµέσου του, η χρήση ονοµασίας 
τοµέα πρώτου επιπέδου διαφορετικής από αυτήν που αντιστοιχεί στο κράτος µέλος 
εντός του οποίου είναι εγκατεστηµένος ο έµπορος και η µνεία διεθνούς πελατείας 
αποτελούµενης από πελάτες που έχουν την κατοικία τους σε διαφορετικά κράτη 
µέλη. Στο εθνικό δικαστήριο απόκειται να διακριβώσει την ύπαρξη τέτοιων 
ενδείξεων. 
Αντιθέτως, δεν αρκεί απλώς η εντός του κράτους µέλους κατοικίας του καταναλωτή 
δυνατότητα προσβάσεως στον ιστότοπο του εµπόρου ή στον ιστότοπο του 
ενδιαµέσου του. Το αυτό ισχύει και για την αναγραφή ηλεκτρονικής διευθύνσεως ή 
άλλων στοιχείων επικοινωνίας, καθώς και για τη χρήση της γλώσσας ή του 
νοµίσµατος που χρησιµοποιούνται συνήθως στο κράτος µέλος εντός του οποίου είναι 
εγκατεστηµένος ο έµπορος. 
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∆ιατάξεις:  
Κανονισµοί: (ΕΚ) 44/2001 άρθ. 15,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Εκπαίδευση - Επαγγελµατικά δικαιώµατα - Αµοιβαία αναγνώριση διπλωµάτων 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-422 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Αναγνώριση διπλωµάτων. Έννοια του όρου “επαγγελµατική 
πείρα”. 
∆ιατάξεις:  
ΣυνθΕΚ: 39, 43, 
Οδηγίες: 89/48/EΚ, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Ελεύθερος ανταγωνισµός - Κρατικές ενισχύσεις 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-537 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Αίτηση αναιρέσεως. Κρατικές ενισχύσεις. Απόφαση της 
Επιτροπής µε την οποία διαπιστώνεται το µη συµβατό ενισχύσεως προς την κοινή 
αγορά και διατάσσεται η ανάκτησή της. Αρχές της ασφάλειας δικαίου και της 
προστασίας της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης. 
∆ιατάξεις:  
ΣυνθΕΚ: 87, 88 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Ελεύθερος ανταγωνισµός - Κρατικές ενισχύσεις 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-480 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Αίτηση αναιρέσεως. Κρατικές ενισχύσεις. Ενίσχυση 
κηρυχθείσα συµβατή µε την κοινή αγορά. Υποχρέωση του δικαιούχου να επιστρέψει 
προγενέστερη ενίσχυση κηρυχθείσα παράνοµη. Έννοια της “οικονοµικής ενότητας”. 
Από κοινού έλεγχος δύο χωριστών µητρικών εταιριών. Παραµόρφωση του 
περιεχοµένου των λόγων ακυρώσεως. Πλάνη και πληµµελής αιτιολογία. 
∆ιατάξεις:  
ΣυνθΕΚ: 87, 88 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010, σελίδα πρώτη δηµοσίευση INLAW, σχολιασµός *  
 
 
Ελεύθερος ανταγωνισµός - Κρατικές ενισχύσεις 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-464 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Αίτηση αναιρέσεως. Κρατικές ενισχύσεις. Κατευθυντήριες 
γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας. Σηµείο 4.2.5. Αγορά 
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της βύνης. Έλλειψη δυνατοτήτων οµαλής διαθέσεως στην αγορά. Μέτρο ενισχύσεως 
κηρυχθείσας ασύµβατης προς την κοινή αγορά. 
 
∆ιατάξεις:  
ΣυνθΕΚ: 87, 89, 
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 87, 89, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Ελεύθερος ανταγωνισµός - Κρατικές ενισχύσεις 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-239 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Κρατικές ενισχύσεις. Χορήγηση ενισχύσεων από την 
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας για την απόκτηση εκτάσεων. Πρόγραµµα 
ιδιωτικοποιήσεως εκτάσεων και αναδιαρθρώσεως της γεωργίας στα νέα γερµανικά 
οµόσπονδα κράτη. 
- Το άρθρο 87 ΕΚ πρέπει να ερµηνευθεί υπό την έννοια ότι δεν απαγορεύει εθνική 
ρύθµιση προβλέπουσα µεθόδους υπολογισµού για τον καθορισµό της αξίας 
γεωργικών και δασικών εκτάσεων τις οποίες πωλούν οι δηµόσιες αρχές στο πλαίσιο 
σχεδίου ιδιωτικοποιήσεως, όπως οι καθοριζόµενες στο άρθρο 5, παράγραφος 1, της 
υπουργικής αποφάσεως περί της κτήσεως εκτάσεων (Flächenerwerbsverordnung), της 
20ής ∆εκεµβρίου 1995, καθόσον οι εν λόγω µέθοδοι προβλέπουν την επικαιροποίηση 
των τιµών σε περίπτωση σηµαντικής αυξήσεώς τους, ούτως ώστε η πράγµατι 
καταβαλλόµενη από τον αγοραστή τιµή να προσεγγίζει κατά το δυνατόν την 
εµπορική αξία των εκτάσεων αυτών. 
∆ιατάξεις:  
ΣυνθΕΚ: 87,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Ελεύθερος ανταγωνισµός - Προστασία ελεύθερου ανταγωνισµού 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-439 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Πολιτική ανταγωνισµού. Εθνική διαδικασία. Παρέµβαση των 
εθνικών αρχών ανταγωνισµού στις δικαστικές διαδικασίες. Μικτής φύσεως εθνική 
αρχή ανταγωνισµού έχουσα δικαστικό και διοικητικό χαρακτήρα. Προσφυγή κατά 
αποφάσεως µιας τέτοιας αρχής.  
- Το άρθρο 35 του κανονισµού (ΕΚ) 1/2003 του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 
2002, για την εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού που προβλέπονται στα άρθρα 81 
και 82 της Συνθήκης, πρέπει να ερµηνευθεί υπό την έννοια ότι αποκλείει την 
εφαρµογή εθνικής ρυθµίσεως η οποία δεν παρέχει σε εθνική αρχή ανταγωνισµού τη 
δυνατότητα να µετάσχει, ως καθής, σε δικαστική δ ιαδικασία στρεφοµένη κατά της 
αποφάσεως που εξέδωσε η αρχή αυτή. Έργο των εθνικών αρχών ανταγωνισµού είναι 
να σταθµίζουν την ανάγκη και τη χρησιµότητα της παρεµβάσεώς τους µε γνώµονα 
την αποτελεσµατική εφαρµογή του δικαίου του ανταγωνισµού της Ενώσεως. Παρά 
ταύτα, η συστηµατική µη παράσταση της εθνικής αρχής ανταγωνισµού σε τέτοιες 
δικαστικές διαδικασίες θέτει σε κίνδυνο την αποτελεσµατικότητα των άρθρων 101 
ΣΛΕΕ και 102 ΣΛΕΕ. 
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Ελλείψει ρυθµίσεως της Ενώσεως, τα κράτη µέλη παραµένουν αρµόδια, σύµφωνα µε 
την αρχή της διαδικαστικής αυτονοµίας, να ορίσουν το υπαγόµενο ή τα υπαγόµενα 
στην εθνική αρχή ανταγωνισµού όργανα που έχουν τη δυνατότητα να µετάσχουν, ως 
καθού, σε διαδικασία ενώπιον εθνικού δικαστηρίου στρεφοµένη κατά της αποφάσεως 
που εξέδωσε η αρχή αυτή, διασφαλίζοντας την τήρηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων 
και την πλήρη αποτελεσµατικότητα του δικαίου του ανταγωνισµού της Ενώσεως. 
∆ιατάξεις:  
ΣυνθΕΚ: 81, 82,  
Κανονισµοί: (ΕΚ) 1/2003. 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Εργατικό - Κοινωνική ασφάλιση 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-296 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Κοινωνική ασφάλιση. Έννοια του όρου “εξοµοιούµενοι” προς 
τους δηµοσίους υπαλλήλους. Σύµβαση εργασίας συναφθείσα µε δηµόσια αρχή. 
∆ιατάξεις:  
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 1408/71 άρθ. 13, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Εργατικό - Μεταβίβαση επιχειρήσεων-δικαιώµατα εργαζοµένων 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-463 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Κοινωνική πολιτική. Μεταβίβαση επιχειρήσεων. ∆ιατήρηση 
των δικαιωµάτων των εργαζοµένων. Έννοια της “µεταβιβάσεως”. ∆ραστηριότητες 
καθαρισµού. ∆ραστηριότητα αναλαµβανόµενη απευθείας από δήµο µε πρόσληψη 
νέου προσωπικού. 
- Το άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχεία α΄ και β΄, της οδηγίας 2001/23/ΕΚ του 
Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των 
κρατών µελών, σχετικά µε τη διατήρηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε 
περίπτωση µεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τµηµάτων εγκαταστάσεων 
ή επιχειρήσεων, έχει την έννοια ότι η οδηγία δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση κατά την 
οποία δήµος ο οποίος είχε αναθέσει τον καθαρισµό των εγκαταστάσεών του σε 
ιδιωτική επιχείρηση αποφασίζει να καταγγείλει τη σύµβαση που τον συνέδεε µε 
αυτήν και να αναλάβει ο ίδιος τη δραστηριότητα καθαρισµού των εν λόγω 
εγκαταστάσεων, προσλαµβάνοντας προς τον σκοπό αυτόν νέο προσωπικό. 
∆ιατάξεις:  
Οδηγίες 2001/23/ΕΚ 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 
 
Εργατικό - Χρόνος εργασίας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-429 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Κοινωνική πολιτική. Προστασία της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζοµένων. Οργάνωση του χρόνου εργασίας . Πυροσβέστες που 
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απασχολούνται στον δηµόσιο τοµέα. Μέγιστη εβδοµαδιαία διάρκεια εργασίας. 
Υπέρβαση. Αποκατάσταση της ζηµίας που προκλήθηκε λόγω παραβιάσεως του 
δικαίου της Ένωσης. Προϋποθέσεις από τις οποίες εξαρτάται η θεµελίωση 
δικαιώµατος αποκαταστάσεως της ζηµίας. ∆ικονοµικές προϋποθέσεις. Υποχρέωση 
υποβολής πρoτέρου αιτήµατος στον εργοδότη. Μορφή και έκταση της 
αποκαταστάσεως της ζηµίας. Αυξηµένος χρόνος αδείας ή αποζηµίωση. Αρχές της 
ισοδυναµίας και της αποτελεσµατικότητας. 
∆ιατάξεις:  
Οδηγίες 93/104/ΕΚ, 2003/88/ΕΚ άρθ. 6, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Μεταφορές - Αεροπορική µεταφορά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-382 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Αεροπορικές µεταφορές. Άδεια για την οργάνωση εµπορικών 
πτήσεων µε αερόστατο. Προϋπόθεση κατοικίας ή έδρας. ∆ιοικητικές κυρώσεις. 
∆ιατάξεις:  
ΣυνθΕΚ: 12, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 
 
Περιβάλλον - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-266 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Περιβάλλον. Φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Πρόσβαση του 
κοινού σε πληροφορίες. ∆ιαχρονική εφαρµογή. Έννοια της περιβαλλοντικής 
πληροφορίας. Εµπιστευτικός χαρακτήρας των εµπορικών και βιοµηχανικών 
πληροφοριών. 
∆ιατάξεις:  
Οδηγίες: 90/313/ΕΟΚ, 91/414/ΕΟΚ, 2003/4/ΕΚ, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Πνευµατική ιδιοκτησία - Συγγενικά δικαιώµατα 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: 518 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Προσέγγιση των νοµοθεσιών. Πνευµατική ιδιοκτησία. 
∆ικαίωµα του δηµιουργού και συγγενικά δικαιώµατα. ∆ικαίωµα παρακολουθήσεως 
υπέρ του δηµιουργού πρωτοτύπου έργου τέχνης. ∆ικαιούχοι µετά τον θάνατο του 
δηµιουργού του έργου. Έννοια “δικαιοδόχοι”. Εθνική ρύθµιση που προβλέπει ότι το 
δικαίωµα εξακολουθεί να υφίσταται για 70 έτη µόνον υπέρ των κληρονόµων, 
αποκλειοµένων των κληροδόχων και των ειδικών διαδόχων. Συµβατότητα µε την 
οδηγία 2001/84. 
- Το άρθρο 6, παράγραφος 1, της οδηγίας 2001/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Σεπτεµβρίου 2001, σχετικά µε το 
δικαίωµα παρακολούθησης υπέρ του δηµιουργού ενός πρωτότυπου έργου τέχνης, έχει 
την έννοια ότι δεν απαγορεύει εθνική διάταξη, όπως η επίµαχη στην υπόθεση της 
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κύριας δίκης, η οποία προβλέπει ότι το δικαίωµα παρακολουθήσεως µπορεί να 
περιέλθει µόνο στους εκ του νόµου κληρονόµους του καλλιτέχνη, και όχι σε 
κληροδόχους εκ διαθήκης. Τούτου δοθέντος, απόκειται στο αιτούν δικαστήριο, στο 
πλαίσιο της εφαρµογής της εθνικής διατάξεως που µετέφερε το εν λόγω άρθρο 6, 
παράγραφος 1, στην εσωτερική έννοµη τάξη, να λάβει δεόντως υπόψη όλους τους 
σχετικούς κανόνες που έχουν ως αντικείµενο την επίλυση των συγκρούσεων ως προς 
το εφαρµοστέο δίκαιο, όσον αφορά την αιτία θανάτου µεταβίβαση του δικαιώµατος 
παρακολουθήσεως. 
∆ιατάξεις:  
Οδηγία 2001/84/ΕΚ άρθ. 6,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Πολιτική της κοινότητας - Κοινή γεωργική πολιτική 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-153 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Κοινή γεωργική πολιτική. Ολοκληρωµένο σύστηµα 
διαχειρίσεως και ελέγχου ορισµένων καθεστώτων ενισχύσεων. Καθεστώς ενιαίας 
ενισχύσεως. ∆ικαιώµατα από παύση καλλιέργειας. ∆ήλωση ολόκληρης της οικείας 
εκτάσεως για την ενεργοποίηση των σχετικών µε την παύση καλλιέργειας 
δικαιωµάτων. 
- Το άρθρο 54, παράγραφος 6, του κανονισµού (ΕΚ) 1782/2003 του Συµβουλίου, της 
29ης Σεπτεµβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης 
στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισµένων 
καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισµών 
(ΕΟΚ) 2019/93, (ΕΚ) 1452/2001, (ΕΚ) 1453/2001, (ΕΚ) 1454/2001, (ΕΚ) 1868/94, 
(ΕΚ) 1251/1999, (ΕΚ) 1254/1999, (ΕΚ) 1673/2000, (ΕΟΚ) 2358/71 και (ΕΚ) 
2529/2001, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) 319/2006 του Συµβουλίου, 
της 20ής Φεβρουαρίου 2006, έχει την έννοια ότι ένας γεωργός µπορεί να ζητήσει να 
λάβει ενίσχυση βάσει των δικαιωµάτων ενισχύσεως που έχει στη διάθεσή του, 
συµπεριλαµβανοµένων αυτών που αφορούν εκτάσεις µη επιλέξιµες για ενίσχυση 
λόγω παύσης καλλιέργειας, µόνον εφόσον προηγουµένως έχει ενεργοποιήσει το 
σύνολο των δικαιωµάτων του λόγω παύσης καλλιέργειας. 
- Το άρθρο 51 του κανονισµού (ΕΚ) 796/2004 της Eπιτροπής, της 21ης Απριλίου 
2004, σχετικά µε τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων για την εφαρµογή της πολλαπλής 
συµµόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης 
και ελέγχου που προβλέπονται στον κανονισµό 1782/2003, όπως τροποποιήθηκε από 
τον κανονισµό (ΕΚ) 659/2006 της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2006, σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 50, παράγραφος 4, του εν λόγω κανονισµού, έχει την έννοια 
ότι, λαµβανοµένης υπόψη της αρχής της ασφάλειας δικαίου, η κύρωση που προβλέπει 
το άρθρο 51, παράγραφος 1, δεν εφαρµόζεται σε γεωργό ο οποίος ενώ δεν 
ενεργοποίησε το σύνολο των δικαιωµάτων του λόγω παύσης καλλιέργειας, για τον 
λόγο ότι δεν διέθετε επαρκή αριθµό εκτάσεων επιλέξιµων για την καταβολή 
ενισχύσεως λόγω παύσης καλλιέργειας επαρκή, εντούτοις, ενεργοποίησε δικαιώµατα 
ενισχύσεως στηριζόµενα στην εκµετάλλευση διαρκούς χορτολιβαδικής εκτάσεως. 
∆ιατάξεις:  
Κανονισµοί (ΕΚ) 1782/2003 άρθ. 54, 796/2004 άρθ. 54, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
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Προϊόντα - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-47 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Προσέγγιση των νοµοθεσιών. Προϊόντα κακάο και 
σοκολάτας. Επισήµανση. Προσθήκη της λέξεως “αγνή” ή της εκφράσεως “αγνή 
σοκολάτα” στην επισήµανση ορισµένων προϊόντων. 
- Η Ιταλική ∆ηµοκρατία, προβλέποντας τη δυνατότητα συµπληρώσεως µε το επίθετο 
«αγνή» της ονοµασίας πωλήσεως των προϊόντων σοκολάτας που δεν περιέχουν άλλες 
φυτικές λιπαρές ουσίες πλην του βουτύρου κακάο, παρέβη τις υποχρεώσεις που 
υπέχει, αφενός, από το άρθρο 3, παράγραφος 5, της οδηγίας 2000/36/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2000, για τα 
προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου, 
και, αφετέρου, από τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 3, παράγραφος 1, της εν 
λόγω οδηγίας και 2, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για 
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την επισήµανση, την 
παρουσίαση και τη διαφήµιση των τροφίµων. 
∆ιατάξεις:  
Οδηγίες: 2000/13/ΕΚ άρθ. 2, 3, 2000/36/ΕΚ άρθ. 3,  
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Προϊόντα - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-218 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως. Επιστροφές 
λόγω εξαγωγής. Προϋποθέσεις χορηγήσεως. Εξαίρεση. Έννοια “ανωτέρας βίας”. 
Προϊόντα που χάθηκαν κατά τη µεταφορά. 
- Το άρθρο 5, παράγραφος 3, του κανονισµού (ΕΟΚ) 3665/87 της Επιτροπής, της 
27ης Νοεµβρίου 1987, για κοινές λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος των 
επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα, όπως τροποποιήθηκε από 
τον κανονισµό (ΕΚ) 1384/95 της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 1995, πρέπει να 
ερµηνευθεί υπό την έννοια ότι αλλοίωση που υπέστη φορτίο βοείου κρέατος, υπό τις 
συνθήκες που περιγράφει το αιτούν δικαστήριο, δεν συνιστά ανωτέρα βία κατά την 
έννοια της εν λόγω διατάξεως. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 3665/87 άρθ. 5, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Συνθήκη ΕΚ - Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αγαθών 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-108 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων. ∆ηµόσια υγεία. 
Εµπορία φακών επαφής µέσω ∆ιαδικτύου. Εθνική ρύθµιση που επιτρέπει την πώληση 
φακών επαφής µόνο σε καταστήµατα ιατρικών ειδών. Κοινωνία της πληροφορίας. 
Ηλεκτρονικό εµπόριο. 
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- Εθνική νοµοθεσία σχετικά µε την εµπορία φακών επαφής εµπίπτει στο πεδίο 
εφαρµογής της οδηγίας 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική 
αγορά (οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο), καθόσον αφορά την πράξη πωλήσεως 
τέτοιων φακών µέσω ∆ιαδικτύου. Αντιθέτως, εθνική νοµοθεσία σχετικά µε την 
παράδοση των εν λόγω φακών δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας αυτής. 
Τα άρθρα 34 ΣΛΕΕ και 36 ΣΛΕΕ, καθώς και η οδηγία 2000/31, πρέπει να 
ερµηνευθούν υπό την έννοια ότι απαγορεύουν εθνική ρύθµιση η οποία επιτρέπει την 
εµπορία φακών επαφής µόνο σε ειδικευµένα καταστήµατα ιατρικών ειδών. 
∆ιατάξεις:  
Οδηγίες: 2000/31/ΕΚ, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Συνθήκη ΕΚ - Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αγαθών 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-421 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: – Εθνική νοµοθεσία που απαγορεύει την εισαγωγή προϊόντων 
αίµατος εφόσον η αιµοδοσία δεν ήταν απολύτως µη αµειβόµενη. 
- Το άρθρο 28 ΕΚ, σε συνδυασµό µε το άρθρο 30 ΕΚ, έχει την έννοια ότι απαγορεύει 
εθνική νοµοθετική ρύθµιση η οποία προβλέπει ότι η εισαγωγή αίµατος ή συστατικών 
αίµατος από άλλο κράτος µέλος επιτρέπεται µόνον υπό την προϋπόθεση, η οποία 
ισχύει και για τα εγχώρια προϊόντα, ότι οι δότες όχι µόνο δεν έλαβαν αµοιβή για την 
αιµοδοσία από την οποία προέρχονται τα προϊόντα αυτά, αλλά δεν τους 
επιστράφηκαν ούτε τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν για να προβούν στην ως άνω 
αιµοδοσία. 
∆ιατάξεις:  
ΣυνθΕΚ: 28, 30, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Συνθήκη ΕΚ - Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αγαθών 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-300 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Συµφωνία Συνδέσεως ΕΟΚ-Τουρκίας. Ελεύθερη κυκλοφορία 
των εργαζοµένων. Κανόνας “standstill” του άρθρου 13 της αποφάσεως 1/80 του 
Συµβουλίου Συνδέσεως. Απαγόρευση θεσπίσεως από τα κράτη µέλη νέων 
περιορισµών στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 
- Υπό περιστάσεις όπως αυτές των υποθέσεων της κύριας δίκης, οι οποίες αφορούν 
εθνική διάταξη για τη χορήγηση άδειας παραµονής σε Τούρκους εργαζοµένους, το 
άρθρο 13 της αποφάσεως 1/80, της 19ης Σεπτεµβρίου 1980, σχετικά µε την ανάπτυξη 
της συνδέσεως, που εξέδωσε το Συµβούλιο Συνδέσεως το οποίο συστάθηκε µε τη 
Συµφωνία Συνδέσεως µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της 
Τουρκίας, έχει την έννοια ότι συνιστά «νέο περιορισµό» η θέσπιση αυστηρότερης 
διατάξεως σε σχέση µε διάταξη η οποία τέθηκε σε ισχύ µετά την 1η ∆εκεµβρίου 1980 
και συνεπαγόταν ευνοϊκότερη ρύθµιση από την ισχύουσα την 1η ∆εκεµβρίου 1980, 
ακόµη κι αν η εν λόγω αυστηρότερη διάταξη δεν καθιστά αυστηρότερες τις 
προϋποθέσεις χορηγήσεως της εν λόγω άδειας παραµονής σε σχέση µε τις 
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προϋποθέσεις που έθετε η διάταξη που ίσχυε την 1η ∆εκεµβρίου 1980, γεγονός το 
οποίο εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να εξακριβώσει. 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Συνθήκη ΕΚ - Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-137 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Ελεύθερη κυκλοφορία 
εµπορευµάτων. Αρχή της απαγορεύσεως των δυσµενών διακρίσεων. Μέτρο τοπικής 
δηµόσιας αρχής µε το οποίο πρόσβαση στα coffee shops παρέχεται µόνο στους 
κατοίκους Κάτω Χωρών – Εµπορία των λεγόµενων “µαλακών” ναρκωτικών. 
Εµπορία µη οινοπνευµατωδών ποτών και εδεσµάτων. Σκοπός καταπολεµήσεως του 
ναρκοτουρισµού και των οχλήσεων που αυτός συνεπάγεται. ∆ηµόσια τάξη. 
Προστασία της δηµόσιας υγείας. Συνοχή. Αναλογικότητα. 
- Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του που συνίσταται στην εµπορία ναρκωτικών που 
δεν ανήκουν στο αυστηρώς επιτηρούµενο από τις αρµόδιες αρχές κύκλωµα εµπορίας 
για ιατρικούς ή επιστηµονικούς σκοπούς, ένας καταστηµατάρχης ενός coffee shop 
δεν δύναται να επικαλεστεί τα άρθρα 12 ΕΚ, 18 ΕΚ, 29 ΕΚ ή 49 ΕΚ προκειµένου να 
εναντιωθεί σε δηµοτική ρύθµιση, όπως η επίµαχη στην κύρια δίκη, η οποία 
απαγορεύει να γίνονται δεκτά σε τέτοια καταστήµατα πρόσωπα που δεν είναι 
κάτοικοι Κάτω Χωρών. Όσο για τη δραστηριότητα που συνίσταται στην εµπορία µη 
οινοπνευµατωδών ποτών και εδεσµάτων στα ίδια καταστήµατα, ένας τέτοιος 
καταστηµατάρχης δύναται να επικαλεστεί λυσιτελώς τα άρθρα 49 ΕΚ επ. 
- Το άρθρο 49 ΕΚ πρέπει να ερµηνευθεί υπό την έννοια ότι ρύθµιση όπως η επίµαχη 
στην κύρια δίκη συνιστά περιορισµό της προβλεπόµενης από τη Συνθήκη ΕΚ 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Παρά ταύτα, ο περιορισµός αυτός δικαιολογείται από 
τον σκοπό καταπολεµήσεως του ναρκοτουρισµού και των οχλήσεων που αυτός 
συνεπάγεται. 
∆ιατάξεις:  
ΣυνθΕΚ: 12, 18, 29, 49, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Συνθήκη ΕΚ - Ελευθερία εγκατάστασης 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-225 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Κανόνες της Ενώσεως αφορώντες την άσκηση του 
δικηγορικού επαγγέλµατος. Αποτροπή συγκρούσεων συµφερόντων. Εθνική 
νοµοθεσία απαγορεύουσα την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλµατος παραλλήλως 
µε εργασία υπό την ιδιότητα δηµοσίου υπαλλήλου µερικής απασχολήσεως. ∆ιαγραφή 
από µητρώο δικηγόρων δικηγορικού συλλόγου. 
- Τα άρθρα 3, παράγραφος 1, στοιχείο ζ΄, ΕΚ, 4 ΕΚ, 10 ΕΚ, 81 ΕΚ και 98 ΕΚ δεν 
αποκλείουν την εφαρµογή εθνικής ρυθµίσεως η οποία εµποδίζει τους δηµοσίους 
υπαλλήλους που απασχολούνται στο πλαίσιο σχέσεως εργασίας µερικής 
απασχολήσεως να ασκήσουν το δικηγορικό επάγγελµα, έστω και αν έχουν άδεια 
ασκήσεως του επαγγέλµατος αυτού, επιβάλλοντας τη διαγραφή τους από το οικείο 
µητρώο δικηγόρων. 
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- Το άρθρο 8 της οδηγίας 98/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διευκόλυνση της µόνιµης ασκήσεως 
του δικηγορικού επαγγέλµατος σε κράτος µέλος διάφορο εκείνου στο οποίο 
αποκτήθηκε ο επαγγελµατικός τίτλος, πρέπει να ερµηνευθεί υπό την έννοια ότι το 
κράτος µέλος υποδοχής δύναται να επιβάλει στους δικηγόρους που είναι 
εγγεγραµµένοι εκεί και εργάζονται –είτε κατά πλήρη είτε κατά µερική απασχόληση– 
σε άλλον δικηγόρο, ένωση ή εταιρία δικηγόρων, ή δηµόσια ή ιδιωτική επιχείρηση, 
περιορισµούς όσον αφορά την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλµατος παραλλήλως 
µε την εν λόγω εργασία, αρκεί οι περιορισµοί αυτοί να µην υπερβαίνουν τα όρια που 
είναι αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού προλήψεως συγκρούσεων συµφερόντων 
και να εφαρµόζονται επί του συνόλου των δικηγόρων που είναι εγγεγραµµένοι στο εν 
λόγω κράτος µέλος. 
∆ιατάξεις:  
Οδηγίες: 98/5/ΕΚ άρθ. 8, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2009 
 
Συνθήκη ΕΚ - Παράβαση κράτους-µέλους 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-507 
Έτος: 2008 
Σύντοµη Περίληψη: - Παράβαση κράτους µέλους. Κρατική ενίσχυση. Μερική 
διαγραφή φορολογικής οφειλής εταιρίας στο πλαίσιο διαδικασίας πτωχευτικού 
συµβιβασµού. Απόφαση της Επιτροπής µε την οποία διαπιστώνεται η ασυµβατότητα 
της ενισχύσεως αυτής προς την κοινή αγορά και διατάσσεται η ανάκτησή της. Μη 
εκτέλεση. 
∆ιατάξεις:  
Κανονισµοί: (ΕΚ) 659/1999, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Συνθήκη ΕΚ - Παράβαση κράτους-µέλους 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-89 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Παράβαση κράτους µέλους. Ελευθερία εγκαταστάσεως. 
∆ηµόσια υγεία. Λειτουργία εργαστηρίων αναλύσεων ιατρικής βιολογίας. Εθνική 
νοµοθεσία περιορίζουσα στο 25 % του εταιρικού κεφαλαίου τη συµµετοχή εταίρων 
που δεν ασκούν το επάγγελµα του βιολόγου. Απαγόρευση συµµετοχής στο κεφάλαιο 
άνω των δύο εταιριών που λειτουργούν από κοινού ένα ή περισσότερα εργαστήρια 
αναλύσεων ιατρικής βιολογίας. Σκοπός εξασφαλίσεως της επαγγελµατικής 
ανεξαρτησίας των βιολόγων. Σκοπός διατηρήσεως ποικιλίας στον τοµέα της ιατρικής 
βιολογίας. Λογική συνοχή. Αναλογικότητα. 
- Η Γαλλική ∆ηµοκρατία, απαγορεύοντας στους βιολόγους να έχουν συµµετοχή σε 
περισσότερες από δύο εταιρίες που έχουν συσταθεί για την από κοινού λειτουργία 
ενός ή περισσοτέρων εργαστηρίων αναλύσεων ιατρικής βιολογίας, παρέβη τις 
υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 43 ΕΚ. 
∆ιατάξεις:  
ΣυνθΕΚ: 43, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
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Συνθήκη ΕΚ - Προσέγγιση νοµοθεσιών 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-433 
Έτος: 2005 
Σύντοµη Περίληψη: – Προσέγγιση των νοµοθεσιών. Σκάφη αναψυχής. Απαγόρευση 
χρήσεως ατοµικών σκαφών µε κινητήρα εκτός των διαύλων γενικής ναυσιπλοΐας. 
Μέτρα ισοδυνάµου αποτελέσµατος. Πρόσβαση στην αγορά. Εµπόδιο. Προστασία του 
περιβάλλοντος. Αναλογικότητα. Τροποποίηση της εθνικής νοµοθεσίας. Υποχρέωση 
γνωστοποιήσεως. Προϋποθέσεις. 
- Η οδηγία 94/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης 
Ιουνίου 1994, για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών µελών οι οποίες αφορούν τα σκάφη αναψυχής, όπως έχει 
τροποποιηθεί µε την οδηγία 2003/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003, δεν εµποδίζει εθνική ρύθµιση η οποία, για 
λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, απαγορεύει τη χρήση ατοµικών σκαφών µε 
κινητήρα εκτός των καθορισθέντων διαύλων. 
- Τα άρθρα 34 ΣΛΕΕ και 36 ΣΛΕΕ δεν απαγορεύουν µια τέτοια εθνική ρύθµιση υπό 
την προϋπόθεση ότι: 
* οι αρµόδιες εθνικές αρχές είναι υποχρεωµένες να λάβουν τα µέτρα εφαρµογής που 
προβλέπονται για να καθοριστούν οι ζώνες εκτός των διαύλων γενικής ναυσιπλοΐας 
στις οποίες µπορεί να γίνει χρήση των ατοµικών σκαφών µε κινητήρα, 
* οι αρχές αυτές άσκησαν πράγµατι την αρµοδιότητα που τους απονεµήθηκε προς 
τούτο και καθόρισαν τις ζώνες που ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που 
προβλέπει η εθνική ρύθµιση, και 
* τα µέτρα αυτά θεσπίστηκαν εντός εύλογης προθεσµίας από την έναρξη ισχύος της 
εν λόγω ρυθµίσεως. 
Στο αιτούν δικαστήριο εναπόκειται να ελέγξει αν, στην υπόθεση της κύριας δίκης, 
πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές. 
- Το άρθρο 8, παράγραφος 1, της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση µιας διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και κανονισµών, έχει την έννοια 
ότι τροποποίηση η οποία επήλθε σε σχέδιο τεχνικού κανόνα ήδη γνωστοποιηθέν στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της διατάξεως αυτής, και η 
οποία συνίσταται, σε σχέση µε το γνωστοποιηθέν σχέδιο, απλώς και µόνο στη 
θέσπιση ελαστικότερων προϋποθέσεων χρήσεως του οικείου προϊόντος και η οποία 
εποµένως µειώνει τον ενδεχόµενο αντίκτυπο του τεχνικού κανόνα στο εµπόριο δεν 
αποτελεί σηµαντική τροποποίηση του σχεδίου, υπό την έννοια του τρίτου εδαφίου της 
εν λόγω διατάξεως, και δεν πρέπει να γνωστοποιηθεί προηγουµένως στην Επιτροπή. 
Ελλείψει τέτοιας υποχρεώσεως προηγούµενης γνωστοποιήσεως, η παράλειψη 
γνωστοποιήσεως στην Επιτροπή µιας µη σηµαντικής τροποποιήσεως ενός τεχνικού 
κανόνα πριν από την έκδοσή του δεν επηρεάζει τη δυνατότητα εφαρµογής του 
κανόνα αυτού. 
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 28, 30,  
Οδηγίες: 94/25/ΕΚ, 98/34/ΕΚ άρθ. 8, 2003/44/ΕΚ, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Τελωνειακά θέµατα - Κοινοτικός τελωνειακός κώδικας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
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Αριθµός απόφασης: C-23 
Έτος: 2004 
Σύντοµη Περίληψη: - Συµφωνία Συνδέσεως ΕΟΚ-Ουγγαρίας. Υποχρέωση 
αµοιβαίας συνδροµής των τελωνειακών αρχών. Εκ των υστέρων είσπραξη 
εισαγωγικών δασµών κατόπιν της ανακλήσεως, στο κράτος εξαγωγής, των 
πιστοποιητικών κυκλοφορίας των εισαγοµένων προϊόντων. 
- Τα άρθρα 31, παράγραφος 2, και 32 του πρωτοκόλλου αριθ. 4 της Ευρωπαϊκής 
Συµφωνίας Συνδέσεως µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών 
τους, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, αφετέρου, όπως τροποποιήθηκε 
µε την απόφαση αριθ. 3/96 του Συµβουλίου Συνδέσεως µεταξύ των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της 
Ουγγαρίας, αφετέρου, της 28ης ∆εκεµβρίου 1996, έχουν την έννοια ότι οι 
τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής έχουν υποχρέωση να λαµβάνουν υπόψη 
τις δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται εντός του κράτους εξαγωγής επί των 
προσφυγών οι οποίες ασκούνται κατά των αποτελεσµάτων του ελέγχου του κύρους 
των πιστοποιητικών κυκλοφορίας των εµπορευµάτων που πραγµατοποιούν οι 
τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής, εφόσον οι εν λόγω αρχές έχουν 
πληροφορηθεί την άσκηση των προσφυγών αυτών και το περιεχόµενο των 
αποφάσεων αυτών, τούτο δε ανεξαρτήτως του αν ο έλεγχος του κύρους των 
πιστοποιητικών κυκλοφορίας διενεργήθηκε κατόπιν αιτήµατος των τελωνειακών 
αρχών του κράτους εισαγωγής ή όχι. 
- Η πρακτική αποτελεσµατικότητα της καταργήσεως των δασµών την οποία 
προβλέπει η Ευρωπαϊκή Συµφωνία Συνδέσεως µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
και των κρατών µελών τους, αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας, αφετέρου, 
η οποία συνάφθηκε και εγκρίθηκε µε την απόφαση του Συµβουλίου και της 
Επιτροπής, της 13ης ∆εκεµβρίου 1993, εµποδίζει την έκδοση διοικητικών 
αποφάσεων που επιβάλλουν την καταβολή δασµών, πλέον φόρων και προστίµων, τις 
οποίες λαµβάνουν οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής πριν τους 
γνωστοποιηθεί η τελική έκβαση της δίκης επί των προσφυγών που έχουν ασκηθεί 
κατά των αποτελεσµάτων του εκ των υστέρων ελέγχου και ενώ οι αποφάσεις του 
κράτους εξαγωγής µε τις οποίες χορηγήθηκαν αρχικώς τα πιστοποιητικά EUR.1 δεν 
έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί. 
- ∆εν επηρεάζει την απάντηση που δόθηκε στα τρία πρώτα ερωτήµατα το γεγονός ότι 
ούτε οι ελληνικές ούτε οι ουγγρικές τελωνειακές αρχές ζήτησαν τη σύγκληση της 
επιτροπής συνδέσεως του άρθρου 33 του πρωτοκόλλου αριθ. 4, όπως τροποποιήθηκε 
µε την απόφαση 3/96. 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2004  
 
Τελωνειακά θέµατα - Κοινοτικός τελωνειακός κώδικας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-488 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Σύµβαση TIR. Κοινοτικός τελωνειακός κώδικας. Μεταφορές 
πραγµατοποιούµενες υπό την κάλυψη δελτίου TIR. Εγγυοδοτικός οργανισµός. 
Παράτυπη εκφόρτωση. Τόπος διάπραξης της παράβασης. Είσπραξη των εισαγωγικών 
δασµών. 
- 1) Τα άρθρα 454 και 455 του κανονισµού (ΕΟΚ) 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας 
Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής του κανονισµού 
(ΕΟΚ) 2913/92 του Συµβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, 
έχουν την έννοια ότι, όταν το τεκµήριο ότι για την είσπραξη µιας τελωνειακής 
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οφειλής είναι αρµόδιο το κράτος µέλος στο έδαφος του οποίου διαπιστώθηκε η 
διάπραξη παράβασης κατά την πραγµατοποίηση µεταφοράς υπό την κάλυψη δελτίου 
TIR ανατρέπεται κατόπιν δικαστικής απόφασης που διαπιστώνει ότι η παράβαση 
αυτή διαπράχθηκε στο έδαφος άλλου κράτους µέλους, οι τελωνειακές αρχές του 
άλλου αυτού κράτους καθίστανται αρµόδιες για την είσπραξη της εν λόγω οφειλής, 
υπό την προϋπόθεση ότι η προσφυγή στη δικαιοσύνη για τα περιστατικά που 
στοιχειοθετούν την εν λόγω παράβαση έχει γίνει εντός δύο ετών από την ηµεροµηνία 
κατά την οποία ο εγγυοδοτικός οργανισµός που είναι αρµόδιος για το έδαφος εντός 
του οποίου διαπιστώθηκε η εν λόγω παράβαση ενηµερώθηκε για την παράβαση αυτή. 
- Το άρθρο 455, παράγραφος 1, του κανονισµού 2454/93, σε συνδυασµό µε το άρθρο 
11, παράγραφος 1, της τελωνειακής σύµβασης σχετικά µε τις διεθνείς µεταφορές 
εµπορευµάτων βάσει δελτίων TIR, η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη στις 14 
Νοεµβρίου 1975, έχει την έννοια ότι, υπό περιστάσεις όπως αυτές της υπόθεσης της 
κύριας δίκης, ο εγγυοδοτικός οργανισµός δεν µπορεί να επικαλεστεί την προθεσµία 
παραγραφής που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές, όταν οι τελωνειακές αρχές του 
κράτους µέλους για το έδαφος του οποίου είναι υπεύθυνος ο οργανισµός αυτός του 
γνωστοποιούν, εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία κατά την οποία οι αρχές αυτές 
ενηµερώθηκαν για την εκτελεστή δικαστική απόφαση µε την οποία διαπιστώθηκε η 
αρµοδιότητά τους, τα περιστατικά λόγω των οποίων γεννήθηκε η τελωνειακή οφειλή, 
την οποία θα πρέπει να εξοφλήσει µέχρι το ανώτατο όριο το οποίο εγγυάται. 
∆ιατάξεις:  
Κανονισµοί: 2454/93 άρθ. 455, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Τελωνειακά θέµατα - Κοινοτικός τελωνειακός κώδικας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-199 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: – ∆ιατάξεις εφαρµογής του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα. 
Αίτηση παροχής δεσµευτικής δασµολογικής πληροφορίας. Έννοια του “ενός µόνον 
είδους εµπορευµάτων”. 
- Το άρθρο 6, παράγραφος 2, του κανονισµού (ΕΟΚ) 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας 
Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής του κανονισµού 
(ΕΟΚ) 2913/92 του Συµβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, 
όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 1602/2000 της Επιτροπής, της 24ης 
Ιουλίου 2000, έχει την έννοια ότι αίτηση παροχής δεσµευτικής δασµολογικής 
πληροφορίας µπορεί να αφορά διαφορετικά εµπορεύµατα εφόσον αυτά εµπίπτουν σε 
ένα µόνον είδος εµπορευµάτων. Μόνον εµπορεύµατα τα οποία παρουσιάζουν 
παρόµοια χαρακτηριστικά και των οποίων τα στοιχεία διαφοροποιήσεως ουδόλως 
επηρεάζουν τη δασµολογική τους κατάταξη µπορούν να θεωρηθούν ότι εµπίπτουν σε 
ένα µόνον είδος εµπορευµάτων κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως. 
∆ιατάξεις:  
Κανονισµοί (ΕΟΚ) 2454/93 άρθ. 6, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Φορολογικό - ∆ασµοί  
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-339 
Έτος: 2009 
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Σύντοµη Περίληψη: - Κοινό ∆ασµολόγιο. ∆ασµολογική κατάταξη. Συνδυασµένη 
Ονοµατολογία. Κλάσεις 2204 και 2206. Ποτό που προέρχεται από ζύµωση και έχει 
ως βάση τα νωπά σταφύλια. Αποκτηθείς κατ’ όγκον αλκοολικός τίτλος 15,8 % έως 
16,1 %. Προσθήκη, κατά την παρασκευή, αλκοόλης από καλαµπόκι και ζάχαρης από 
τεύτλα. 
- Ο κανονισµός (ΕΟΚ) 2658/87 του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη 
δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία και το Κοινό ∆ασµολόγιο, όπως 
τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 1719/2005 της Επιτροπής, της 27ης 
Οκτωβρίου 2005, έχει την έννοια ότι ποτό που προέρχεται από ζύµωση και έχει ως 
βάση τα νωπά σταφύλια, το οποίο διατίθεται σε φιάλες των 0,75 λίτρων, έχει 
αλκοολικό τίτλο 15,8 % έως 16,1 % vol και στο οποίο έχει προστεθεί κατά την 
παρασκευή του ζάχαρη από τεύτλα και αλκοόλη από καλαµπόκι, πρέπει να καταταγεί 
στην κλάση 2206 της Συνδυασµένης Ονοµατολογίας που περιέχεται στο παράρτηµα I 
του εν λόγω κανονισµού. 
∆ιατάξεις:  
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 2658/87, (ΕΚ) 1719/2005, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Φορολογικό - Έκτη Οδηγία ΦΠΑ 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-270 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - ΦΠΑ. Έκτη οδηγία ΦΠΑ. Απαλλαγές. Μίσθωση ακινήτων. 
Πώληση συµβατικών δικαιωµάτων µετατρέψιµων σε δικαίωµα προσωρινής χρήσεως 
παραθεριστικών καταλυµάτων. 
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 77/388/ΕΟΚ άρθ. 13, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Φορολογικό - Έκτη Οδηγία ΦΠΑ 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-285 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Έκτη οδηγία ΦΠΑ. Αποφυγή καταβολής του ΦΠΑ. Άρνηση 
χορηγήσεως απαλλαγής από την καταβολή ΦΠΑ στην περίπτωση ενδοκοινοτικής 
παραδόσεως αγαθών. Ενεργός συµµετοχή του πωλητή στη φοροδιαφυγή. 
Αρµοδιότητες των κρατών µελών στο πλαίσιο της πάταξης της ενδεχόµενης 
φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και κατάχρησης. 
- Υπό περιστάσεις όπως οι επίµαχες στην κύρια δίκη, κατά τις οποίες έχει µεν 
πραγµατοποιηθεί ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών, εντούτοις, κατά την παράδοση 
αυτή, ο προµηθευτής απέκρυψε την ταυτότητα του πραγµατικού αγοραστή 
προκειµένου να του παράσχει τη δυνατότητα να αποφύγει την καταβολή ΦΠΑ, το 
κράτος µέλος αναχωρήσεως της κοινοτικής παραδόσεως µπορεί να αρνηθεί τη 
χορήγηση φοροαπαλλαγής της πράξεως αυτής, βασιζόµενο στις αρµοδιότητες που 
του αναγνωρίζονται από το πρώτο τµήµα της πρώτης περιόδου του άρθρου 28γ, Α, 
της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί 
εναρµονίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών, των σχετικών µε τους φόρους 
κύκλου εργασιών – Κοινό σύστηµα φόρου προστιθεµένης αξίας: οµοιόµορφη 
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φορολογική βάση, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2000/65/ΕΚ του Συµβουλίου, 
της 17ης Οκτωβρίου 2000. 
∆ιατάξεις:  
Οδηγίες: 77/388/ΕΟΚ, 2000/65/ΕΚ, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Φορολογικό - Έκτη Οδηγία ΦΠΑ 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-276 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Έκτη οδηγία ΦΠΑ. Φοροαπαλλαγή. ∆ιαπραγµάτευση 
πιστώσεων. Εργασίες οι οποίες αφορούν πληρωµές ή µεταφορές χρηµατικών ποσών. 
Ύπαρξη δύο διαφορετικών υπηρεσιών ή µιας ενιαίας παροχής. Πρόσθετες 
επιβαρύνσεις που χρεώνονται όταν ο πελάτης χρησιµοποιεί ορισµένους τρόπους 
πληρωµής για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. 
- Όσον αφορά την είσπραξη του φόρου προστιθεµένης αξίας, τα συµπληρωµατικά 
έξοδα που χρεώνει ο παρέχων υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών στους πελάτες του όταν 
αυτοί εξοφλούν τις υπηρεσίες αυτές όχι µε το σύστηµα της «άµεσης χρέωσης» ή µε 
τραπεζικό έµβασµα µέσω του Bankers’ Automated Clearing System, αλλά µε 
πιστωτική κάρτα, µε χρεωστική κάρτα, µε επιταγή ή µε µετρητά σε ταµείο τράπεζας ή 
στο ταµείο εντεταλµένου προς είσπραξη για λογαριασµό τού εν λόγω παρέχοντος 
υπηρεσίες, δεν αποτελούν αντιπαροχή έναντι υπηρεσίας διακριτής και ανεξάρτητης 
από την συνιστάµενη στην παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών κύρια υπηρεσία. 
∆ιατάξεις:  
Οδηγίες: 77/388/ΕΟΚ, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
 
Φορολογικό - Έκτη Οδηγία ΦΠΑ 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-489 
Έτος: 2009 
Σύντοµη Περίληψη: - Έκτη οδηγία ΦΠΑ. Βάση επιβολής του φόρου. Μέτρα 
απλοποιήσεως. Βιοµηχανοποιηµένα καπνά. Φορολογικές ταινίες. Εφάπαξ είσπραξη 
του ΦΠΑ στην πηγή. Ενδιάµεσος προµηθευτής. Ολική ή µερική µη καταβολή του 
τιµήµατος. Άρνηση επιστροφής του ΦΠΑ. 
- Τα άρθρα 11, Γ, παράγραφος 1, και 27, παράγραφοι 1 και 5, της έκτης οδηγίας 
77/388/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρµονίσεως των 
νοµοθεσιών των κρατών µελών, των σχετικών µε τους φόρους κύκλου εργασιών – 
Κοινό σύστηµα φόρου προστιθεµένης αξίας: οµοιόµορφη φορολογική βάση, όπως 
τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2004/7 του Συµβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, 
έχουν την έννοια ότι επιτρέπουν την εφαρµογή εθνικής ρυθµίσεως, όπως η επίµαχη 
στην κύρια δίκη, η οποία, ορίζοντας, προς απλοποίηση της εισπράξεως του ΦΠΑ και 
καταπολέµηση της φοροδιαφυγής ή της φοροαποφυγής όσον αφορά τα 
βιοµηχανοποιηµένα καπνά, ότι η εφορία εισπράττει τον ΦΠΑ, µέσω φορολογικών 
ταινιών, εφάπαξ και στην πηγή από τον παρασκευαστή ή τον εισαγωγέα των 
προϊόντων αυτών, αποκλείει το δικαίωµα των ενδιάµεσων προµηθευτών, οι οποίοι 
παρεµβαίνουν σε µεταγενέστερο στάδιο της αλυσίδας διαδοχικών παραδόσεων, να 
τους επιστραφεί ο ΦΠΑ σε περίπτωση µη καταβολής της τιµής των εν λόγω 
προϊόντων από τον αγοραστή. 
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∆ιατάξεις:  
Οδηγίες: 77/388/ΕΟΚ άρθ. 11, 27, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 
Φορολογικό - Φόρος κατανάλωσης 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-163 
Έτος: 2010 
Σύντοµη Περίληψη: - Εναρµόνιση των ρυθµίσεων περί του ειδικού φόρου 
καταναλώσεως επί της αλκοόλης και των οινοπνευµατωδών ποτών. Κρασί, πορτό και 
κονιάκ για µαγειρική χρήση. 
- Το άρθρο 20, πρώτη περίπτωση, της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης 
Οκτωβρίου 1992, για την εναρµόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων 
κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά πρέπει να 
ερµηνευθεί υπό την έννοια ότι ο ορισµός της έννοιας «αιθυλική αλκοόλη» τον οποίο 
περιλαµβάνει η εν λόγω διάταξη καλύπτει επίσης το κρασί και το πορτό για µαγειρική 
χρήση. 
- Υπό περιστάσεις όπως αυτές της διαφοράς της κύριας δίκης, ενδεχόµενη απαλλαγή 
του κρασιού, του πορτό και του κονιάκ για µαγειρική χρήση από τον εναρµονισµένο 
ειδικό φόρο καταναλώσεως µπορεί να εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 27, 
παράγραφος 1, στοιχείο στ΄, της οδηγίας 92/83. 
- Στην περίπτωση κατά την οποία προϊόντα όπως τα επίδικα στην κύρια δίκη, ήτοι το 
κρασί, το πορτό και το κονιάκ για µαγειρική χρήση, για τα οποία έγινε δεκτό ότι δεν 
υπόκεινται σε ειδικό φόρο καταναλώσεως ή απαλλάσσονται από τον φόρο αυτόν 
βάσει της οδηγίας 92/83 και τα οποία τέθηκαν προς κατανάλωση εντός του κράτους 
µέλους παραγωγής τους, προορίζονται για εµπορία εντός άλλου κράτους µέλους, το 
τελευταίο αυτό κράτος µέλος πρέπει να µεταχειρισθεί κατά τον ίδιο τρόπο τα 
προϊόντα αυτά εντός του εδάφους του, εκτός αν υφίστανται συγκεκριµένα, 
αντικειµενικά και εξακριβώσιµα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι το πρώτο 
κράτος µέλος δεν εφάρµοσε ορθώς τις διατάξεις της οδηγίας αυτής ή ότι, σύµφωνα µε 
το άρθρο 27, παράγραφος 1, της ίδιας οδηγίας, δικαιολογείται η θέσπιση µέτρων 
αποτροπής της απάτης, της φοροδιαφυγής και των καταχρήσεων στον τοµέα των 
απαλλαγών καθώς και µέτρων εξασφαλίσεως της ορθής και άµεση εφαρµογής των εν 
λόγω απαλλαγών. 
- Το άρθρο 27, παράγραφος 1, στοιχείο στ΄, της οδηγίας 92/83 πρέπει να ερµηνευθεί 
υπό την έννοια ότι η χορήγηση της προβλεπόµενης στη διάταξη αυτή απαλλαγής δεν 
µπορεί να εξαρτάται από προϋποθέσεις όπως οι προβλεπόµενες στην επίδικη στη 
διαφορά της κύριας δίκης εθνική ρύθµιση, ήτοι ο περιορισµός των προσώπων στα 
οποία επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση επιστροφής φόρου, η τετράµηνη προθεσµία 
υποβολής της αιτήσεως αυτής και ο καθορισµός του ελάχιστου ποσού επιστροφής, 
παρά µόνον αν οι προϋποθέσεις αυτές αποδεικνύονται αναγκαίες για την εξασφάλιση 
της ορθής και άµεσης εφαρµογής της προβλεπόµενης στο άρθρο 27, παράγραφος 1, 
στοιχείο στ΄, της οδηγίας 92/83 απαλλαγής καθώς και για την αποτροπή της απάτης, 
της φοροδιαφυγής ή των καταχρήσεων. Στο αιτούν δικαστήριο απόκειται να 
εξακριβώσει αν συντρέχει η περίπτωση αυτή όσον αφορά τις προβλεπόµενες από την 
εν λόγω ρύθµιση προϋποθέσεις. 
∆ιατάξεις:  
Οδηγία 92/83/ΕΟΚ άρθ. 20, 27, 
Σχόλια: 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 
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