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Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: T-133 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Κοινοτικό σήµα. ∆ιαδικασία κηρύξεως ακυρότητας. Εικονιστικό κοινοτικό σήµα B. 
Antonio Basile 1952. Προγενέστερο λεκτικό εθνικό σήµα BASILE. Σχετικός λόγος 
απαραδέκτου. Απώλεια δικαιώµατος λόγω ανοχής. Κίνδυνος συγχύσεως. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 40/94, (ΕΚ) 207/2009, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-307 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Σήµατα. Προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών. Προσδιορισµός των 
προϊόντων ή των υπηρεσιών για τα οποία ζητείται η προστασία του σήµατος. 
Αναγκαίες προϋποθέσεις σαφήνειας και ακρίβειας. Χρήση των τίτλων τάξεως της 
ταξινοµήσεως της Νίκαιας µε σκοπό την καταχώρηση σηµάτων. Επιτρέπεται. Έκταση 
της προστασίας που παρέχει το σήµα. 
- Η οδηγία 2008/95 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας 
Οκτωβρίου 2008, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί 
σηµάτων, έχει την έννοια ότι απαιτεί να προσδιορίζονται από τον αιτούντα µε επαρκή 
σαφήνεια και ακρίβεια τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τα οποία ζητείται η προστασία 
µέσω σήµατος, προκειµένου να είναι οι αρµόδιες αρχές και οι επιχειρηµατίες σε θέση, 
µε αυτή και µόνον τη βάση, να καθορίζουν την έκταση της προστασίας που παρέχει 
το σήµα.  
Η οδηγία 2008/95 έχει την έννοια ότι δεν αντιτίθεται στη χρήση των γενικών 
ενδείξεων των τίτλων τάξεως της ταξινοµήσεως του άρθρου 1 του ∆ιακανονισµού της 
Νίκαιας για τη διεθνή ταξινόµηση προϊόντων και υπηρεσιών µε σκοπό την 
καταχώριση σηµάτων, ο οποίος θεσπίσθηκε στη διπλωµατική διάσκεψη της Νίκαιας 
στις 15 Ιουνίου 1957, αναθεωρήθηκε εσχάτως στη Γενεύη στις 13 Μαΐου 1977 και 
τροποποιήθηκε στις 28 Σεπτεµβρίου 1979, προκειµένου να προσδιορίζονται τα 
προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία ζητείται η προστασία µέσω σήµατος, εφόσον 
ένας τέτοιος προσδιορισµός είναι αρκούντως σαφής και ακριβής.  
Ο αιτών την καταχώριση εθνικού σήµατος που χρησιµοποιεί όλες τις γενικές 
ενδείξεις του τίτλου συγκεκριµένης τάξεως της ταξινοµήσεως του άρθρου 1 του 
προµνηµονευθέντος ∆ιακανονισµού της Νίκαιας για να προσδιορίσει τα προϊόντα ή 
τις υπηρεσίες για τα οποία ζητείται η προστασία του σήµατος πρέπει να διευκρινίζει 
κατά πόσον η αίτησή του αφορά το σύνολο των ταξινοµηµένων στον αλφαβητικό 
κατάλογο της τάξεως αυτής προϊόντων ή υπηρεσιών, ή ορισµένα µόνον εκ των εν 
λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών. Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά αποκλειστικώς 
ορισµένα µόνον εκ των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών, ο αιτών υποχρεούται να 
διευκρινίσει σε ποια εµπίπτοντα στην τάξη αυτή προϊόντα ή υπηρεσίες αναφέρεται.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2008/95/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα 
∆ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: T-523 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κοινοτικό σήµα. ∆ιαδικασία ανακοπής. Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού 
κοινοτικού σήµατος my baby. Προγενέστερο εθνικό και προγενέστερο διεθνές 
λεκτικό σήµα MYBABY, καθώς και προγενέστερο εικονιστικό εθνικό σήµα mybaby. 
Σχετικός λόγος απαραδέκτου. Παράλειψη προσκοµίσεως αποδεικτικών στοιχείων στη 
γλώσσα διαδικασίας της ανακοπής. ∆ικαιολογηµένη εµπιστοσύνη. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 40/94, (ΕΚ) 207/2009, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα 
∆ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: T-570 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κοινοτικό σήµα. ∆ιαδικασία ανακοπής. Αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού 
εικονιστικού σήµατος το οποίο απεικονίζει κεφαλή λύκου. Προγενέστερα εθνικά και 
διεθνή εικονιστικά σήµατα WOLF Jardin και Outils WOLF. Σχετικοί λόγοι 
απαραδέκτου. Προσβολή του διακριτικού χαρακτήρα ή της φήµης του προγενέστερου 
σήµατος. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 40/94, (ΕΚ) 207/2009, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα 
∆ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: T-32 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κοινοτικό σήµα. ∆ιαδικασία ανακοπής. Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού 
κοινοτικού σήµατος ELLA VALLEY VINEYARDS. Προγενέστερο εθνικό και 
προγενέστερο κοινοτικό σήµα ELLE. Σχετικός λόγος απαραδέκτου. Κίνδυνος 
συσχετισµού. Σχέση µεταξύ των σηµείων. Φήµη. ∆εν υφίσταται οµοιότητα µεταξύ 
των σηµείων. 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-100 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναιρέσεως. Κοινοτικό σήµα. Λεκτικά κοινοτικά σήµατα BOTOLIST και 
BOTOCYL. Κοινοτικά και εθνικά εικονιστικά και λεκτικά σήµατα BOTOX. Κήρυξη 
ακυρότητας. Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου. Προσβολή της φήµης. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 40/94, (ΕΚ) 207/2009, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-196 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναιρέσεως. Κοινοτικό σήµα. Εικονιστικό σήµα F1-LIVE. Ανακοπή του 
δικαιούχου των διεθνών και εθνικών λεκτικών σηµάτων F1 και του κοινοτικού 
εικονιστικού σήµατος F1 Formula 1. Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα. Περιγραφικό 
στοιχείο. Άρση προστασίας του προγενέστερου εθνικού σήµατος. Κίνδυνος 
συγχύσεως. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 40/94, (ΕΚ) 207/2009, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-98 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναιρέσεως. Κοινοτικό σήµα. Απόλυτος λόγος απαραδέκτου. Έλλειψη 
διακριτικού χαρακτήρα. Τρισδιάστατο σηµείο που παριστά σοκολατένιο λαγό µε 
κόκκινη κορδέλα. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 40/94, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ηµόσιες Συµβάσεις - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-615 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- ∆ηµόσιες συµβάσεις στον τοµέα της άµυνας. Προστασία των ουσιωδών 
συµφερόντων ασφαλείας κράτους µέλους. Εµπόριο όπλων, πυροµαχικών και 
πολεµικού υλικού. Προϊόν που αποκτά η αναθέτουσα αρχή για στρατιωτικούς ειδικά 
σκοπούς. Ύπαρξη, ως προς το προϊόν αυτό, δυνατότητας σε µεγάλο βαθµό 
παρεµφερούς µη στρατιωτικής χρήσεως – Περιστρεφόµενη πλατφόρµα (“tiltable 
turntable”) που προορίζεται για την πραγµατοποίηση ηλεκτροµαγνητικών µετρήσεων. 
Μη προκήρυξη διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπει η οδηγία 
2004/18. 
- Το άρθρο 10 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 
δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, σε συνδυασµό µε το άρθρο 
296, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, ΕΚ, έχει την έννοια ότι δεν επιτρέπει σε κράτος 
µέλος να αποκλίνει από τις διαδικασίες που προβλέπει η εν λόγω οδηγία προκειµένου 
περί δηµόσιας συµβάσεως συναπτόµενης από την αναθέτουσα αρχή στον τοµέα της 
άµυνας για την αγορά υλικού το οποίο, µολονότι προορίζεται για στρατιωτικούς 
ειδικά σκοπούς, έχει επίσης ουσιαστικώς παρεµφερείς δυνατότητες µη στρατιωτικών 
εφαρµογών, παρά µόνον αν το υλικό αυτό, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
του, µπορεί να λογίζεται ότι έχει ειδικά σχεδιαστεί και αναπτυχθεί, λαµβανοµένων 
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υπόψη κατά συνέπεια και των ουσιωδών του τροποποιήσεων, για τέτοιους σκοπούς, 
πράγµα το οποίο εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να διαπιστώσει.  
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 296, 
Οδηγίες: 2004/18/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικαιοδοσία - ∆ικονοµικά - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-27 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αίτηση έκδοσης προδικαστικής απόφασης. Μη αναγνώριση από την εθνική 
νοµοθεσία του δικαιώµατος ένδικης προσφυγής κατά των αποφάσεων που 
επιβάλλουν αφενός χρηµατική ποινή και αφετέρου βαθµούς ποινής στο πλαίσιο του 
συστήµατος ελέγχου συµπεριφοράς οδηγών σε ορισµένες περιπτώσεις παραβάσεων 
των κανόνων οδικής κυκλοφορίας. Κατάσταση αµιγώς εσωτερικής φύσης. 
Απαράδεκτο της αίτησης. 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ελεύθερος ανταγωνισµός - Κρατικές ενισχύσεις 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-124 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναιρέσεως. Κρατικές ενισχύσεις. Παραίτηση από φορολογική απαίτηση. 
Απαλλαγή από τον φόρο εταιριών. Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Συµπεριφορά του 
∆ηµοσίου ως ενηµερωµένου ιδιώτη επενδυτή σε οικονοµία αγοράς. Κριτήρια 
διακρίσεως µεταξύ του ∆ηµοσίου ως µέτοχου και του ∆ηµοσίου ως φορέα προνοµιών 
δηµόσιας εξουσίας. Ορισµός του ιδιώτη επενδυτή αναφοράς. Αρχή της ίσης 
µεταχειρίσεως. Βάρος αποδείξεως.  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ελεύθερος ανταγωνισµός - Κρατικές ενισχύσεις 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-24 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
-Αίτηση αναιρέσεως. Τµήµα Εγγυήσεων. ∆απάνες εξαιρούµενες από την κοινοτική 
χρηµατοδότηση. ∆απάνες που πραγµατοποίησε το Βασίλειο της Ισπανίας. Ενισχύσεις 
στην παραγωγή ελαιολάδου. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 729/70, (ΕΚ) 1287/95, (ΕΚ) 1258/1999, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Ελεύθερος ανταγωνισµός - Προστασία ελεύθερου ανταγωνισµού 
∆ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: T-111 
Έτος: 2008 
Περίληψη:  
- Ανταγωνισµός. Απόφαση ενώσεως επιχειρήσεων. Αγορά υπηρεσιών αποδοχής 
συναλλαγών πραγµατοποιούµενων µε χρεωστικές, προθεσµιακές και πιστωτικές 
κάρτες. Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 81 ΕΚ και του άρθρου 53 
της Συµφωνίας για τον ΕΟΧ. Εναλλακτικές πολυµερείς διατραπεζικές προµήθειες. 
Άρθρο 81, παράγραφοι 1 και 3, ΕΚ. Έννοια του παρεπόµενου περιορισµού. Έλλειψη 
αντικειµενικώς αναγκαίου χαρακτήρα. Περιορισµός του ανταγωνισµού εκ του 
αποτελέσµατος. Προϋποθέσεις χορηγήσεως ατοµικής απαλλαγής – ∆ικαιώµατα 
άµυνας. ∆ιορθωτικό µέτρο. Χρηµατική ποινή. Αιτιολογία. Αναλογικότητα. 
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 81, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ελεύθερος ανταγωνισµός - Προστασία ελεύθερου ανταγωνισµού 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-158 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανταγωνισµός. Τοµέας της αυτοκινητοβιοµηχανίας. Απαλλαγή κατά κατηγορίες. 
Σύστηµα επιλεκτικής διανοµής. Έννοια των “καθορισµένων κριτηρίων” στην 
περίπτωση συστήµατος ποσοτικής επιλεκτικής διανοµής. Άρνηση εγκρίσεως 
διανοµέα καινουργών οχηµάτων. ∆εν υφίστανται ακριβή, αντικειµενικά και ανάλογα 
ποσοτικά κριτήρια επιλογής που να µην επάγονται διακρίσεις. 
- Η φράση «καθορισµένα κριτήρια» που περιλαµβάνεται στο άρθρο 1, παράγραφος 1, 
στοιχείο στ΄, του κανονισµού (ΕΚ) 1400/2002 της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2002, 
για την εφαρµογή του άρθρου 81, παράγραφος 3, της Συνθήκης σε ορισµένες 
κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων πρακτικών στον τοµέα της 
αυτοκινητοβιοµηχανίας έχει, στην περίπτωση συστήµατος ποσοτικής επιλεκτικής 
διανοµής βάσει του κανονισµού αυτού, την έννοια των κριτηρίων των οποίων το 
ακριβές περιεχόµενο µπορεί να εξακριβωθεί. Προκειµένου ένα τέτοιο σύστηµα να 
τύχει της απαλλαγής που προβλέπει ο εν λόγω κανονισµός, δεν είναι αναγκαίο να 
στηρίζεται σε κριτήρια τα οποία δικαιολογούνται αντικειµενικώς και εφαρµόζονται 
κατά τρόπο οµοιόµορφο και χωρίς διακρίσεις σε όλους τους υποψηφίους 
εξουσιοδοτηµένους διανοµείς.  
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 81, 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 1400/2002, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ελεύθερος ανταγωνισµός - Συγκεντρώσεις επιχειρήσεων 
∆ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: T-439 
Έτος: 2007 
Περίληψη:  
- Ανταγωνισµός. Συµπράξεις. Αγορές των φερµουάρ και των “λοιπών εξαρτηµάτων 
για το κλείσιµο ενδυµάτων”. Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 81 ΕΚ. 
Συντονισµένες αυξήσεις τιµών, καθορισµός ελάχιστων τιµών, κατανοµή της 
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πελατείας και των αγορών και ανταλλαγή άλλων εµπορικών πληροφοριών. Απόδειξη. 
Ενιαία και διαρκής παράβαση. Παραγραφή. ∆ικαιώµατα άµυνας. Πρόστιµα. 
Κατευθυντήριες γραµµές. 
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 81, 82, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ελεύθερος ανταγωνισµός - Συµπράξεις επιχειρήσεων 
∆ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: T-214 
Έτος: 2006 
Περίληψη:  
- Ανταγωνισµός. Συµπράξεις. Αγορά των µεθακρυλικών ενώσεων. Απόφαση µε την 
οποία διαπιστώνεται παράβαση του άρθρου 81 ΕΚ και του άρθρου 53 της Συµφωνίας 
για τον ΕΟΧ. Μερική συµµετοχή στην παράβαση. ∆ικαιώµατα άµυνας. Πρόστιµα. 
Υποχρέωση αιτιολογήσεως . Σοβαρότητα της παραβάσεως. Αποτρεπτικό 
αποτέλεσµα. Ίση µεταχείριση. Αναλογικότητα. Αρχή της χρηστής διοικήσεως. 
Συνεργασία κατά τη διοικητική διαδικασία. ∆ιάρκεια της διαδικασίας. Εύλογη 
προθεσµία. 
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 81, 82, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ελεύθερος ανταγωνισµός - Συµπράξεις επιχειρήσεων 
∆ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: T-360 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Ανταγωνισµός. Συµπράξεις. Γερµανική και γαλλική αγορά του φυσικού αερίου. 
Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 81 ΕΚ. Κατανοµή της αγοράς. 
∆ιάρκεια της παραβάσεως. Πρόστιµα. 
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 81, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ελεύθερος ανταγωνισµός - Συµπράξεις επιχειρήσεων 
∆ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: T-372 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ανταγωνισµός. Συµπράξεις. Αγορά του αυτογραφικού χαρτιού. Καθορισµός των 
τιµών. Απόφαση διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 101 ΣΛΕΕ. Απόφαση 
ληφθείσα κατόπιν ακυρώσεως µιας πρώτης αποφάσεως. Καταλογισµός της 
παραβάσεως στη µητρική εταιρία, υπό την ιδιότητα του άµεσου αυτουργού. Αρχή 
“nullum crimen nulla peona sine lege”. Ασφάλεια δικαίου. Προσωποπαγές των 
ποινών. ∆ίκαιη δίκη. Ίση µεταχείριση. Εύλογο χρονικό διάστηµα. ∆ικαιώµατα 
αµύνης. Πρόστιµα. Παραγραφή. Ελαφρυντικές περιστάσεις. Συνεργασία. 
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 81, 82, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Ενισχύσεις - Παράνοµες ενισχύσεις 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-188 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Γεωργία. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων. Στήριξη 
γεωργοπεριβαλλοντικών µεθόδων παραγωγής. Έλεγχοι. ∆ικαιούχος γεωργικής 
ενισχύσεως. Παρεµπόδιση της διενέργειας επιτόπιου ελέγχου. Εθνική ρύθµιση η 
οποία επιβάλλει την επιστροφή όλων των ενισχύσεων που καταβλήθηκαν για 
περισσότερα έτη. Συµβατότητα. 
- Ο κανονισµός (ΕΚ) 1257/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση 
ορισµένων κανονισµών, σε συνδυασµό µε τον κανονισµό (ΕΚ) 817/2004 της 
Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τους λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής 
του κανονισµού (ΕΚ) 1257/1999, δεν αντιτίθεται σε εθνική ρύθµιση η οποία 
προβλέπει ότι, όταν η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου γαιών παρεµποδίστηκε από 
γεωργό, δικαιούχο ενισχύσεως, το σύνολο των ποσών που του έχουν χορηγηθεί ως 
ενίσχυση στο πλαίσιο γεωργοπεριβαλλοντικού µέτρου κατά τη διάρκεια της περιόδου 
για την οποία αναλήφθηκαν υποχρεώσεις πρέπει να επιστραφεί, ακόµη και αν αυτά 
έχουν ήδη καταβληθεί για περισσότερα έτη.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 1257/1999, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εργατικό - Άδειες 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-337 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κοινωνική πολιτική. Όροι εργασίας. Οργάνωση του χρόνου εργασίας. ∆ικαίωµα 
ετήσιας αδείας µετ’ αποδοχών. Χρηµατική αποζηµίωση σε περίπτωση ασθενείας – 
∆ηµόσιοι υπάλληλοι (πυροσβέστες). 
- Το άρθρο 7 της οδηγίας 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 4ης Νοεµβρίου 2003, σχετικά µε ορισµένα στοιχεία της οργάνωσης 
του χρόνου εργασίας, έχει την έννοια ότι τυγχάνει εφαρµογής και στην περίπτωση 
δηµοσίου υπαλλήλου ο οποίος εργάζεται ως πυροσβέστης υπό τους συνήθεις όρους 
εργασίας.  
- Το άρθρο 7, παράγραφος 2, της οδηγίας 2003/88 έχει την έννοια ότι, κατά τη 
συνταξιοδότησή του, δηµόσιος υπάλληλος δικαιούται χρηµατική αποζηµίωση για την 
ετήσια άδεια µετ’ αποδοχών της οποίας δεν έκανε χρήση εξαιτίας του ότι δεν άσκησε 
τα καθήκοντά του λόγω ασθενείας.  
- Το άρθρο 7 της οδηγίας 2003/88 έχει την έννοια ότι δεν απαγορεύει εθνικές 
διατάξεις βάσει των οποίων παρέχονται στον δηµόσιο υπάλληλο επιπλέον 
δικαιώµατα αδείας µετ’ αποδοχών, πέραν της αδείας µετ’ αποδοχών ελάχιστης 
διάρκειας τεσσάρων εβδοµάδων, χωρίς να προβλέπεται η καταβολή χρηµατικής 
αποζηµιώσεως σε περίπτωση κατά την οποία ο συνταξιοδοτούµενος δηµόσιος 
υπάλληλος δεν ήταν σε θέση να κάνει χρήση αυτών των επιπλέον δικαιωµάτων 
εξαιτίας του ότι δεν άσκησε τα καθήκοντά του λόγω ασθενείας.  
- Το άρθρο 7, παράγραφος 2, της οδηγίας 2003/88 έχει την έννοια ότι απαγορεύει 
διάταξη του εθνικού δικαίου βάσει της οποίας, µε την πρόβλεψη περιόδου µεταφοράς 
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διάρκειας εννέα µηνών, µετά την παρέλευση της οποίας το δικαίωµα ετήσιας αδείας 
µετ’ αποδοχών αποσβένεται, περιορίζεται το δικαίωµα συνταξιοδοτούµενου 
δηµοσίου υπαλλήλου να λάβει σωρευτικώς χρηµατικές αποζηµιώσεις για τις ηµέρες 
ετήσιας αδείας µετ’ αποδοχών των οποίων δεν έκανε χρήση λόγω αδυναµίας προς 
εργασία.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2003/88/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εργατικό - Άδειες 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-78 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Οργάνωση του χρόνου εργασίας. ∆ικαίωµα ετήσιας άδειας µετ’ αποδοχών. 
Αναρρωτική άδεια. Ετήσια άδεια συµπίπτουσα µε αναρρωτική άδεια. ∆ικαίωµα 
λήψεως της ετήσιας άδειας µετ’ αποδοχών σε άλλη περίοδο. 
 - Το άρθρο 7, παράγραφος 1, της οδηγίας 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 4ης Νοεµβρίου 2003, σχετικά µε ορισµένα 
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, έχει την έννοια ότι απαγορεύει εθνικές 
διατάξεις προβλέπουσες ότι εργαζόµενος, τελών σε κατάσταση ανικανότητας προς 
εργασία η οποία επήλθε κατά τη διάρκεια της περιόδου της ετήσιας άδειας µετ’ 
αποδοχών, δεν δικαιούται να λάβει µεταγενέστερα την ετήσια άδεια η οποία 
συµπίπτει µε την περίοδο της ανικανότητας προς εργασία.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2003/88/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εργατικό - Απασχόληση 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-15 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Προσχώρηση νέων κρατών µελών. ∆ηµοκρατία της Βουλγαρίας. Νοµοθετική 
ρύθµιση κράτους µέλους που εξαρτά τη χορήγηση άδειας εργασίας σε Βούλγαρους 
υπηκόους από έλεγχο της καταστάσεως της αγοράς εργασίας. Προϋποθέσεις εισδοχής 
υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή µαθητών, την άµισθη 
πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία. 
- Το παράρτηµα VI, σηµείο 1, παράγραφος 14, του πρωτοκόλλου σχετικά µε τους 
όρους και τις ρυθµίσεις προσχώρησης της ∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της 
Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την έννοια ότι οι προϋποθέσεις προσβάσεως 
των Βούλγαρων σπουδαστών στην αγορά εργασίας, κατά την περίοδο των 
πραγµατικών γεγονότων της κύριας δίκης, δεν µπορούν να είναι πιο περιοριστικές 
από εκείνες που ορίζει η οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου 
2004, σχετικά µε τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό τις 
σπουδές, την ανταλλαγή µαθητών, την άµισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική 
υπηρεσία.  
- Εθνική νοµοθεσία όπως η επίµαχη στην κύρια δίκη επιφυλάσσει στους Βούλγαρους 
υπηκόους πιο περιοριστική µεταχείριση από εκείνη που επιφυλάσσεται στους 
υπηκόους τρίτων χωρών δυνάµει της οδηγίας 2004/114.  
∆ιατάξεις: 
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Οδηγίες: 2004/114/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Εργατικό - Αρχή της ίσης µεταχείρισης 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-132 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία. ∆ιαφορετική µεταχείριση µε 
κριτήριο την ηλικία. Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης. Συλλογική σύµβαση εργασίας. 
Παράλειψη συνυπολογισµού, για την κατάταξη των µελών του ιπτάµενου 
προσωπικού θαλάµου επιβατών ορισµένης αεροπορικής εταιρίας στα προβλεπόµενα 
µισθολογικά κλιµάκια, της προϋπηρεσίας σε άλλη εταιρία του ίδιου οµίλου 
επιχειρήσεων. Συµβατική ρήτρα. 
- Το άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου, 
της 27ης Νοεµβρίου 2000, για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση 
µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, έχει την έννοια ότι δεν αντιτίθεται 
στη ρύθµιση συλλογικής συµβάσεως εργασίας η οποία, για την κατάταξη ορισµένου 
προσώπου στις προβλεπόµενες από αυτή κατηγορίες προσωπικού και, συνακόλουθα, 
για τον καθορισµό των αποδοχών του, λαµβάνει υπόψη µόνο την προϋπηρεσία την 
οποία απέκτησε το πρόσωπο αυτό ως µέλος του ιπτάµενου προσωπικού θαλάµου 
επιβατών σε συγκεκριµένη αεροπορική εταιρία, κατ’ αποκλεισµό της πανοµοιότυπης 
από απόψεως περιεχοµένου προϋπηρεσίας σε άλλη εταιρία που ανήκει στον ίδιο 
όµιλο επιχειρήσεων.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2000/78/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εργατικό - Κοινωνική ασφάλιση 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: C-611 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κοινωνική ασφάλιση των διακινούµενων εργαζοµένων. Προσωρινή εργασία σε 
κράτος µέλος άλλο από αυτό στο έδαφος του οποίου ασκείται κανονικά η 
δραστηριότητα. Οικογενειακές παροχές. Εφαρµοστέα νοµοθεσία. ∆υνατότητα 
χορηγήσεως επιδόµατος τέκνων από το κράτος µέλος στο οποίο ασκείται προσωρινώς 
εργασία και το οποίο δεν είναι το αρµόδιο κράτος. Εφαρµογή κανόνα του εθνικού 
δικαίου περί αποφυγής της σωρεύσεως ο οποίος αποκλείει το δικαίωµα στην παροχή 
αυτή σε περίπτωση καταβολής σε άλλο κράτος συγκρίσιµης παροχής.  
 - Τα άρθρα 14, σηµείο 1, στοιχείο α΄, και 14α, σηµείο 1, στοιχείο α΄, του κανονισµού 
(ΕΟΚ) 1408/71 του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρµογής των 
συστηµάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους µισθωτούς, στους µη µισθωτούς και στα 
µέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας, όπως 
τροποποιήθηκε και αναπροσαρµόστηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 118/97 του 
Συµβουλίου, της 2ας ∆εκεµβρίου 1996, όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 
647/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Απριλίου 
2005, έχουν την έννοια ότι δεν αντιτίθενται στην εκ µέρους κράτους µέλους το οποίο 
δεν είναι το κατά τις διατάξεις αυτές αρµόδιο χορήγηση επιδόµατος τέκνου, σύµφωνα 
µε το εθνικό του δίκαιο, σε διακινούµενο εργαζόµενο ο οποίος απασχολείται 
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προσωρινώς στο έδαφός του υπό περιστάσεις όπως αυτές της υποθέσεως της κύριας 
δίκης, ήτοι ακόµ η και στην περίπτωση που διαπιστώνεται, πρώτον, ότι ο εν λόγω 
εργαζόµενος δεν περιήλθε σε νοµικώς δυσµενέστερη θέση λόγω της ασκήσεως του 
δικαιώµατός του ελεύθερης κυκλοφορίας, δεδοµένου ότι διατήρησε το δικαίωµά του 
για οικογενειακές παροχές της ίδιας φύσεως στο αρµόδιο κράτος µέλος και, δεύτερον, 
ότι ούτε ο εργαζόµενος αυτός ούτε το τέκνο για το οποίο ζητείται η εν λόγω παροχή 
έχουν τη συνήθη διαµονή τους στην επικράτεια του κράτους µέλους στο οποίο αυτός 
απασχολήθηκε προσωρινά.  
- Οι κανόνες της Συνθήκης ΛΕΕ στον τοµέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εργαζοµένων έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται στην εφαρµογή, σε περίπτωση όπως 
αυτή της κύριας δίκης, διατάξεως του εθνικού δικαίου όπως αυτή του άρθρου 65 του 
νόµου περί φορολογίας εισοδήµατος (Einkommensteuergesetz), καθόσον αυτή 
συνεπάγεται όχι τη µείωση του ποσού της παροχής κατά το ποσό συγκρίσιµης 
παροχής η οποία εισπράττεται σε άλλο κράτος, αλλά τον αποκλεισµό της οικείας 
παροχής.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 1408/71, (ΕΚ) 118/97, (ΕΚ) 647/2005, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εργατικό - Κοινωνική ασφάλιση 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-106 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κοινωνική ασφάλιση των διακινουµένων εργαζοµένων. Εφαρµοστέα νοµοθεσία. 
Εργαζόµενος ολλανδικής ιθαγενείας ο οποίος, στην υπηρεσία εργοδότη 
εγκατεστηµένου στις Κάτω Χώρες, εργαζόταν σε βυθοκόρους που υπό ολλανδική 
σηµαία έπλεαν εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατοικία στο έδαφος 
άλλου κράτους µέλους. Υπαγωγή στο ολλανδικό σύστηµα κοινωνικής ασφαλίσεως.  
- Το άρθρο 13, παράγραφος 2, στοιχείο γ΄, του κανονισµού (ΕΟΚ) 1408/71 του 
Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρµογής των συστηµάτων κοινωνικής 
ασφαλίσεως στους µισθωτούς, στους µη µισθωτούς και στα µέλη των οικογενειών 
τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας, υπό τη µορφή που τροποποιήθηκε και 
ενηµερώθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 118/97 του Συµβουλίου, της 2ας ∆εκεµβρίου 
1996, όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 307/1999 του Συµβουλίου, της 
8ης Φεβρουαρίου 1999, αντιτίθεται σε νοµοθετική ρύθµιση κράτους µέλους η οποία 
αποκλείει την υπαγωγή στο σύστηµα κοινωνικής ασφαλίσεως αυτού του κράτους 
µέλους προσώπου που βρίσκεται σε κατάσταση όπως αυτή του αναιρεσείοντος της 
κύριας δίκης, ο οποίος έχει την ιθαγένεια του εν λόγω κράτους µέλους, αλλά δεν 
κατοικεί σε αυτό, και απασχολήθηκε σε βυθοκόρο υπό τη σηµαία του ίδιου κράτους 
µέλους ασκώντας τις δραστηριότητές του εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 299, 
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 1408/71, (ΕΚ) 118/97, (ΕΚ) 307/1999, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Καταναλωτές - Καταναλωτική πίστη 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-453 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Προστασία των καταναλωτών. Συµβάσεις καταναλωτικής πίστης. Εσφαλµένη 
αναγραφή του συνολικού ετήσιου πραγµατικού επιτοκίου. Επίπτωση των αθέµιτων 
εµπορικών πρακτικών και των καταχρηστικών ρητρών στο κύρος της σύµβασης ως 
συνόλου. 
- Το άρθρο 6, παράγραφος 1, της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 1993, σχετικά µε τις καταχρηστικές ρήτρες των συµβάσεων που 
συνάπτονται µε καταναλωτές, έχει την έννοια ότι, κατά την εξακρίβωση του 
ζητήµατος αν µια σύµβαση την οποία έχει συνάψει ένας επαγγελµατίας µε 
καταναλωτή και η οποία περιέχει µία ή περισσότερες καταχρηστικές ρήτρες µπορεί 
να υπάρξει και χωρίς τις ρήτρες αυτές, ο δικάζων δικαστής δεν µπορεί να βασίζεται 
µόνο στο ότι η ακύρωση ολόκληρης της σύµβασης αυτής ενδέχεται να είναι ευνοϊκή 
για έναν από τους συµβαλλόµενους, εν προκειµένω για τον καταναλωτή. Η εν λόγω 
οδηγία δεν απαγορεύει πάντως στα κράτη µέλη να προβλέπουν, τηρώντας το δίκαιο 
της Ένωσης, ότι η σύµβαση την οποία έχει συνάψει ένας επαγγελµατίας µε 
καταναλωτή και η οποία περιέχει µία ή περισσότερες καταχρηστικές ρήτρες είναι εξ 
ολοκλήρου άκυρη, αν η ακυρότητα αυτή παρέχει τελικά καλύτερη προστασία στον 
καταναλωτή.  
- Μια εµπορική πρακτική που, όπως η επίµαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης 
πρακτική, συνίσταται στην αναγραφή στη σύµβαση χορήγησης πίστωσης ενός 
συνολικού ετήσιου πραγµατικού επιτοκίου µικρότερου από το πραγµατικό πρέπει να 
χαρακτηριστεί «παραπλανητική», κατά την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1, της 
οδηγίας 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης 
Μαΐου 2005, για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους 
καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 
84/450/ΕΟΚ του Συµβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΚ) 2006/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου («οδηγίας για τις αθέµιτες 
εµπορικές πρακτικές»), εφόσον οδηγεί ή ενδέχεται να οδηγήσει τον µέσο καταναλωτή 
να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία διαφορετικά δεν θα ελάµβανε. Στο εθνικό 
δικαστήριο εναπόκειται να εξακριβώσει αν αυτό συµβαίνει στην υπόθεση της κύριας 
δίκης. Η διαπίστωση ότι η εµπορική αυτή πρακτική είναι αθέµιτη αποτελεί απλώς ένα 
από τα στοιχεία στα οποία το αρµόδιο δικαστήριο µπορεί να βασιστεί, κατά το άρθρο 
4, παράγραφος 1, της οδηγίας 93/13, για να εκτιµήσει αν είναι καταχρηστικές οι 
ρήτρες της σύµβασης που αφορούν το κόστος της πίστωσης προς τον καταναλωτή. Η 
διαπίστωση αυτή δεν έχει πάντως άµεσες συνέπειες για την εκτίµηση, από την άποψη 
του άρθρου 6, παράγραφος 1, της οδηγίας 93/13, του κύρους της σύµβασης 
χορήγησης πίστωσης.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 2006/2004, 
Οδηγίες: 84/450/ΕΟΚ, 93/13/ΕΟΚ, 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ, 2005/29/EK, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Καταναλωτές - Συµβάσεις εξ αποστάσεως 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-618 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Συµβάσεις που συνάπτονται µε καταναλωτές. Καταχρηστική ρήτρα περί επιτοκίου 
υπερηµερίας. ∆ιαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωµής. Αρµοδιότητες του εθνικού 
δικαστηρίου. 
- Η οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά µε τις 
καταχρηστικές ρήτρες των συµβάσεων που συνάπτονται µε καταναλωτές, έχει την 
έννοια ότι αντιβαίνει σε αυτήν κανονιστική ρύθµιση κράτους µέλους, όπως η επίµαχη 
στην κύρια δίκη, η οποία δεν παρέχει την εξουσία στο εθνικό δικαστήριο που έχει 
επιληφθεί αιτήσεως για την έκδοση διαταγής πληρωµής να εξετάσει αυτεπαγγέλτως, 
κατά το αρχικό στάδιο της διαδικασίας ή σε κάθε στάση της δίκης, και µολονότι 
διαθέτει όλα τα προς τούτο αναγκαία νοµικά και πραγµατικά στοιχεία, τον 
καταχρηστικό χαρακτήρα ρήτρας περί επιτοκίου υπερηµερίας περιλαµβανόµενης σε 
σύµβαση συναφθείσα µεταξύ επαγγελµατία και καταναλωτή, στην περίπτωση κατά 
την οποία ο τελευταίος δεν έχει ασκήσει ανακοπή.  
- Το άρθρο 6, παράγραφος 1, της οδηγίας 93/13 έχει την έννοια ότι αντιβαίνει σε αυτό 
κανονιστική ρύθµιση κράτους µέλους, όπως η προβλεπόµενη στο άρθρο 83 του 
νοµοθετικού διατάγµατος 1/2007, της 16ης Νοεµβρίου 2007, περί εγκρίσεως του 
αναθεωρηµένου κειµένου του γενικού νόµου για την προστασία των καταναλωτών 
και των χρηστών και άλλων συµπληρωµατικών νόµων (Real Decreto Legislativo 
1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), η οποία παρέχει στο 
εθνικό δικαστήριο την εξουσία, οσάκις κηρύσσει την ακυρότητα καταχρηστικής 
ρήτρας περιλαµβανόµενης σε σύµβαση συναφθείσα µεταξύ επαγγελµατία και 
καταναλωτή, να συµπληρώνει την εν λόγω σύµβαση αναθεωρώντας το περιεχόµενο 
της ρήτρας αυτής.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 93/13/ΕΟΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Όργανα της Κοινότητας - Πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα της Κοινότητας 
∆ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: T-344 
Έτος: 2008 
Περίληψη:  
- Πρόσβαση στα έγγραφα. Φάκελος υποθέσεως στο πλαίσιο διαδικασίας ελέγχου 
συµπράξεως. Άρνηση προσβάσεως. Εξαίρεση σχετική µε την προστασία των σκοπών 
της έρευνας. Εξαίρεση σχετική µε την προστασία των εµπορικών συµφερόντων 
τρίτων. Εξαίρεση σχετική µε την προστασία της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων. 
Υποχρέωση του οικείου θεσµικού οργάνου να προβεί σε συγκεκριµένη και 
εξατοµικευµένη εξέταση του περιεχοµένου των εγγράφων τα οποία αφορά η αίτηση 
προσβάσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 81,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Όργανα της Κοινότητας - Πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα της Κοινότητας 
∆ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: T-529 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Πρόσβαση στα έγγραφα. Γνωµοδότηση της νοµικής υπηρεσίας του Συµβουλίου επί 
συστάσεως της Επιτροπής εγκρίνουσας την έναρξη διαπραγµατεύσεων για τη σύναψη 
διεθνούς συµφωνίας. Μερική άρνηση προσβάσεως. Εξαίρεση σχετική µε την 
προστασία του δηµοσίου συµφέροντος στον τοµέα των διεθνών σχέσεων. Εξαίρεση 
σχετική µε την προστασία της παροχής νοµικών γνωµοδοτήσεων. Συγκεκριµένη και 
προβλέψιµη προσβολή του επίµαχου συµφέροντος. Υπέρτερο δηµόσιο συµφέρον. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 1049/2001, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Όργανα της Κοινότητας - Πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα της Κοινότητας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-404 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναιρέσεως. Πρόσβαση στα έγγραφα των θεσµικών οργάνων. Έγγραφα 
αφορώντα διαδικασία ελέγχου πράξεως συγκεντρώσεως µεταξύ επιχειρήσεων. 
Κανονισµοί (ΕΟΚ) 4064/89 και (ΕΚ) 139/2004. Άρνηση προσβάσεως. Εξαιρέσεις 
αφορώσες την προστασία των σκοπών της έρευνας, των εµπορικών συµφερόντων, 
των νοµικών γνωµοδοτήσεων και της διαδικασίας λήψεως των αποφάσεων των 
οργάνων. Υποχρέωση του οικείου θεσµικού οργάνου για διενέργεια συγκεκριµένης 
και εξατοµικευµένης εξετάσεως του περιεχοµένου των διαλαµβανοµένων στην 
αίτηση προσβάσεως εγγράφων. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 1049/2001, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Όργανα της Κοινότητας - Πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα της Κοινότητας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-477 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναιρέσεως. Πρόσβαση στα έγγραφα των θεσµικών οργάνων. Έγγραφα που 
αφορούν διαδικασία ελέγχου πράξεως συγκεντρώσεως µεταξύ επιχειρήσεων. Άρνηση 
παροχής προσβάσεως. Εξαιρέσεις που αφορούν την προστασία των σκοπών της 
έρευνας, των εµπορικών συµφερόντων, της παροχής νοµικών γνωµοδοτήσεων και της 
διαδικασίας λήψεως αποφάσεων των θεσµικών οργάνων. 
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 255, 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 1049/2001, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Όργανα της Κοινότητας - Πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα της Κοινότητας 
∆ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: T-300 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Πρόσβαση στα έγγραφα. Έγγραφα που αφορούν τη σύµβαση LIEN 97-2011. 
Μερική άρνηση παροχής προσβάσεως. Καθορισµός του αντικειµένου της αρχικής 
αιτήσεως. Εξαίρεση που αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της 
ακεραιότητας του ατόµου. Εξαίρεση που αφορά την προστασία της διαδικασίας 
λήψεως αποφάσεων. Αρχή της χρηστής διοικήσεως. Συγκεκριµένη και 
εξατοµικευµένη εξέταση. Υποχρέωση αιτιολογήσεως. 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Όργανα της Κοινότητας - Πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα της Κοινότητας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-135 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναιρέσεως. Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα των οργάνων. Έγγραφα 
προερχόµενα από κράτος µέλος. Εναντίωση του εν λόγω κράτους µέλους στη 
δηµοσιοποίηση των οικείων εγγράφων. Έκταση του εκ µέρους του οργάνου και του 
δικαστή της Ένωσης ελέγχου των αντιρρήσεων που προβάλλει το κράτος µέλος. 
Προσκόµιση του επίδικου εγγράφου ενώπιον του δικαστή της Ένωσης. 
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 255, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Περιβάλλον - Απόβλητα 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-97 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Περιβάλλον. Απόθεση αποβλήτων. Ειδικό τέλος επί της αποθέσεως στερεών 
αποβλήτων. Υπαγωγή του φορέα εκµεταλλεύσεως χώρου υγειονοµικής ταφής 
αποβλήτων στο τέλος αυτό. Λειτουργικές δαπάνες χώρου υγειονοµικής ταφής 
αποβλήτων. Τόκοι υπερηµερίας. Υποχρεώσεις του εθνικού δικαστή. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 1882/2003, 
Οδηγίες: 1999/31/ΕΚ,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Περιβάλλον - Εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων στο περιβάλλον 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-177 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και 
προγραµµάτων. ∆ιακριτική ευχέρεια των κρατών µελών. 
 - Το άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, της οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά µε την εκτίµηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων, έχει την 
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έννοια ότι εξαρτά την υποχρέωση υποβολής συγκεκριµένου σχεδίου σε εκτίµηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη συνδροµή, για το ίδιο σχέδιο, των 
προϋποθέσεων που καθιστούν αναγκαία την υποβολή του σε εκτίµηση κατά την 
οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, όπως 
τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2006/105/ΕΚ του Συµβουλίου, της 20ής Νοεµβρίου 
2006, περιλαµβανοµένης της προϋποθέσεως να ενδέχεται το σχέδιο να επηρεάσει 
σηµαντικά τον περί ου πρόκειται τόπο. Η εξέταση για να εξακριβωθεί αν πληρούται η 
τελευταία προϋπόθεση αναγκαστικά περιορίζεται στο ζήτηµα αν δύναται να 
αποκλειστεί, βάσει αντικειµενικών στοιχείων, ότι το εν λόγω σχέδιο θα επηρεάσει 
σηµαντικά τον περί ου πρόκειται τόπο.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 92/43/ΕΟΚ, 2001/42/ΕΚ, 2006/105/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πνευµατική ιδιοκτησία - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-406 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Πνευµατική ιδιοκτησία. Νοµική προστασία των προγραµµάτων ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. Περιεχόµενο της προστασίας. ∆ηµιουργία άµεση ή µέσω άλλης 
διαδικασίας. Πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή προστατευόµενο από το 
δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Αναπαραγωγή των λειτουργιών από ένα δεύτερο 
πρόγραµµα, χωρίς πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του πρώτου. Αντίστροφη 
µεταγλώττιση του αντικειµενικού κώδικα του πρώτου προγράµµατος ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. ∆ικαίωµα του δηµιουργού και συγγενικά δικαιώµατα στην κοινωνία της 
πληροφορίας. Εγχειρίδιο χρήσεως προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
Αναπαραγωγή σε άλλο πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Προσβολή του 
δικαιώµατος του δηµιουργού. Προϋπόθεση. Έκφραση της προσωπικής πνευµατικής 
εργασίας του δηµιουργού του εγχειριδίου χρήσεως. 
- Το άρθρο 1, παράγραφος 2, της οδηγίας 91/250/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης 
Μαΐου 1991, για τη νοµική προστασία των προγραµµάτων ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, έχει την έννοια ότι ούτε οι λειτουργικές δυνατότητες ενός 
προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή ούτε η γλώσσα προγραµµατισµού και ο 
µορφότυπος αρχείων δεδοµένων που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο ενός 
προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή για την εκµετάλλευση ορισµένων 
λειτουργιών του συνιστούν µορφή εκφράσεως του προγράµµατος αυτού και, ως εκ 
τούτου, δεν προστατεύονται µε το δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας επί των 
προγραµµάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή, υπό την έννοια της οδηγίας αυτής.  
- Το άρθρο 5, παράγραφος 3, της οδηγίας 91/250 έχει την έννοια ότι το πρόσωπο το 
οποίο έχει αποκτήσει, κατόπιν αδείας, αντίγραφο προγράµµατος ηλεκτρονικού 
υπολογιστή δύναται, χωρίς τη συναίνεση του φορέα του δικαιώµατος πνευµατικής 
ιδιοκτησίας, να παρατηρεί, να µελετά ή να δοκιµάζει τη λειτουργία του 
προγράµµατος αυτού, προκειµένου να εντοπίσει τις ιδέες και τις αρχές στις οποίες 
στηρίζεται οποιοδήποτε στοιχείο του εν λόγω προγράµµατος, όταν διενεργεί πράξεις 
καλυπτόµενες από την άδεια αυτή, καθώς και πράξεις φορτώσεως και εκτελέσεως 
που είναι αναγκαίες για τη χρήση του προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή, και 
υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγει τα αποκλειστικά δικαιώµατα του φορέα του 
δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας επί του εν λόγω προγράµµατος.  
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- Το άρθρο 2, στοιχείο α΄, της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών 
του δικαιώµατος του δηµιουργού και συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία της 
πληροφορίας, έχει την έννοια ότι η αναπαραγωγή, σε πρόγραµµα ηλεκτρονικού 
υπολογιστή ή σε εγχειρίδιο χρήσεως του προγράµµατος αυτού, ορισµένων στοιχείων 
που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσεως άλλου προγράµµατος ηλεκτρονικού 
υπολογιστή προστατευόµενο µε το δικαίωµα του δηµιουργού συνιστά προσβολή του 
δικαιώµατος του δηµιουργού επί του τελευταίου εγχειριδίου αν, πράγµα το οποίο 
εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να ελέγξει, τα εν λόγω αναπαραγόµενα στοιχεία 
συνιστούν την έκφραση της προσωπικής πνευµατικής εργασίας του δηµιουργού του 
εγχειριδίου χρήσεως του προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή που προστατεύεται 
µε το δικαίωµα του δηµιουργού.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 91/250/ΕΟΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ποινικό - Αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-192 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις. Απόφαση-πλαίσιο 
2002/584/∆ΕΥ. Ευρωπαϊκό ένταλµα συλλήψεως και διαδικασίες παραδόσεως µεταξύ 
κρατών µελών. Ευρωπαϊκό ένταλµα συλλήψεως εκδοθέν προς εκτέλεση στερητικής 
της ελευθερίας ποινής. Μεταγενέστερη παράδοση. “Αλυσίδα” ευρωπαϊκών 
ενταλµάτων συλλήψεως. Εκτέλεση τρίτου ευρωπαϊκού εντάλµατος συλλήψεως κατά 
του ίδιου ατόµου. Έννοια του όρου “κράτος µέλος εκτελέσεως”. Συγκατάθεση για 
την παράδοση. Επείγουσα προδικαστική διαδικασία. 
- Το άρθρο 28, παράγραφος 2, της αποφάσεως-πλαισίου 2002/584/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης και τις 
διαδικασίες παράδοσης µεταξύ των κρατών µελών, όπως τροποποιήθηκε µε την 
απόφαση-πλαίσιο 2009/299/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, έχει 
την έννοια ότι, όταν ένα άτοµο αποτελεί το αντικείµενο περισσοτέρων της µιας 
παραδόσεων µεταξύ κρατών µελών δυνάµει διαδοχικών ευρωπαϊκών ενταλµάτων 
συλλήψεως, η µεταγενέστερη παράδοση του ατόµου αυτού σε κράτος µέλος 
διαφορετικό από αυτό το οποίο προέβη τελευταίο στην παράδοσή του εξαρτάται από 
τη συγκατάθεση µόνον του κράτους µέλους που προέβη στην τελευταία αυτή 
παράδοση.  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πολιτική της κοινότητας - Κοινή γεωργική πολιτική 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-335 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναιρέσεως. Κοινή οργάνωση των αγορών. Θέσπιση µεταβατικών µέτρων 
λόγω της προσχωρήσεως νέων κρατών µελών. Κανονισµός (ΕΚ) 1972/2003 για τη 
θέσπιση µεταβατικών µέτρων όσον αφορά το εµπόριο γεωργικών προϊόντων. 
Προσφυγή ακυρώσεως. Προθεσµία. Έναρξη. Εκπρόθεσµο. Απαράδεκτο. 
Τροποποίηση διατάξεως του εν λόγω κανονισµού. Εκ νέου έναρξη της προθεσµίας. 
Εν µέρει παραδεκτό. Λόγοι αναιρέσεως. Παραβίαση των συστατικών αρχών µιας 
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κοινότητας δικαίου και της αρχής της αποτελεσµατικής ένδικης προστασίας. 
Παραβίαση των αρχών της ελεύθερης κυκλοφορίας των εµπορευµάτων και της 
απαγορεύσεως των διακρίσεων λόγω ιθαγενείας. Παραβίαση των αρχών της 
αναλογικότητας και της προστασίας της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης. Μη τήρηση 
της ιεραρχίας των κανόνων. Παράβαση του άρθρου 41 της πράξεως προσχωρήσεως 
του 2003. Εσφαλµένη ερµηνεία του άρθρου 3 του κανονισµού (ΕΚ) 1972/2003. 
Παράβαση της υποχρεώσεως αιτιολογήσεως. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 1972/2003, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πολιτική της κοινότητας - Κοινή γεωργική πολιτική 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-489 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κοινή γεωργική πολιτική. Καθεστώς ενιαίας ενισχύσεως µε βάση την έκταση. 
Απώλεια του δικαιώµατος λήψεως ενισχύσεως σε περίπτωση ανακριβούς δηλώσεως 
εκτάσεως. ∆ιοικητικός ή ποινικός χαρακτήρας της κυρώσεως αυτής. Κανόνας της µη 
σωρεύσεως των ποινικών κυρώσεων. Αρχή ne bis in idem. 
- Το άρθρο 138, παράγραφος 1, του κανονισµού (EK) 1973/2004 της Επιτροπής, της 
29ης Οκτωβρίου 2004, για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του 
κανονισµού (EK) 1782/2003 του Συµβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης τα 
προβλεπόµενα βάσει των τίτλων 4 και 4α του εν λόγω κανονισµού και τη χρήση των 
εκτάσεων γης που προκύπτουν από την παύση καλλιέργειας για την παραγωγή 
πρώτων υλών, έχει την έννοια ότι δεν συνιστούν κυρώσεις ποινικής φύσεως τα µέτρα 
που προβλέπονται στο δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της διατάξεως αυτής, τα οποία 
συνίστανται στον αποκλεισµό του γεωργού από τη δυνατότητα λήψεως ενισχύσεως 
για το έτος για το οποίο υπέβαλε αναληθή δήλωση εκτάσεως επιλέξιµης για 
χορήγηση της ενισχύσεως αυτής και στη µείωση της ενισχύσεως την οποία αυτός θα 
µπορούσε να λάβει για τα τρία επόµενα ηµερολογιακά έτη κατά ποσό ίσο προς τη 
διαφορά µεταξύ της δηλωθείσας και της διαπιστωθείσας εκτάσεως.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (EK) 1782/2003, (EK) 1973/2004,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Προϊόντα - Ζάχαρη 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-336 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναιρέσεως. Κοινή οργάνωση αγορών. Θέσπιση µεταβατικών µέτρων λόγω 
της προσχωρήσεως νέων κρατών µελών. Κανονισµός (ΕΚ) 60/2004 για τη θέσπιση 
µεταβατικών µέτρων στον τοµέα της ζάχαρης. Προσφυγή ακυρώσεως. Προθεσµία. 
Έναρξη. Εκπρόθεσµο. Απαράδεκτο. Λόγοι αναιρέσεως. Παραβίαση των συστατικών 
αρχών µιας κοινότητας δικαίου και της αρχής της αποτελεσµατικής ένδικης 
προστασίας. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 60/2004, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Προϊόντα - Φάρµακα 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-7 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Χονδρική πώληση φαρµάκων. 
Υποχρεωτική ειδική άδεια για τους φαρµακοποιούς. Προϋποθέσεις χορήγησης. 
- Το άρθρο 77, παράγραφος 2, της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6ης Νοεµβρίου 2001, περί κοινοτικού 
κώδικος για τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, όπως έχει 
τροποποιηθεί µε την οδηγία 2009/120/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεµβρίου 
2009, έχει την έννοια ότι η υποχρέωση κατοχής άδειας για τη χονδρική πώληση 
φαρµάκων ισχύει για τους φαρµακοποιούς οι οποίοι έχουν, ως φυσικά πρόσωπα, την 
άδεια, βάσει της εθνικής νοµοθεσίας, να ασκούν επίσης τη δραστηριότητα 
χονδρεµπόρου φαρµάκων.  
- Ο φαρµακοποιός που έχει, βάσει της εθνικής νοµοθεσίας, την άδεια να ασκεί επίσης 
τη δραστηριότητα χονδρεµπόρου φαρµάκων πρέπει να πληροί όλες τις απαιτήσεις 
που θέτουν σε σχέση µε όσους ζητούν και όσους κατέχουν άδεια χονδρικής πώλησης 
φαρµάκων τα άρθρα 79 έως 82 της οδηγίας 2001/83, όπως έχει τροποποιηθεί µε την 
οδηγία 2009/120.  
- Η ερµηνεία αυτή δεν µπορεί από µόνη της, χωρίς να υπάρχει νόµος που να έχει 
θεσπιστεί από κράτος µέλος, να θεµελιώσει ή να επιτείνει την ποινική ευθύνη του 
φαρµακοποιού που έχει ασκήσει τη δραστηριότητα χονδρεµπόρου χωρίς να έχει τη 
σχετική άδεια.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2001/83/ΕΚ, 2009/120/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συµφωνία του Σένγκεν - Aρχή ne bis in idem  
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-606 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κοινοτικός κώδικας σχετικά µε το καθεστώς διελεύσεως προσώπων από τα σύνορα 
(κώδικας συνόρων Σένγκεν). Πολίτες τρίτων χωρών που έχουν προσωρινό τίτλο 
διαµονής. Εθνική ρύθµιση απαγορεύουσα την επιστροφή των πολιτών αυτών στο 
έδαφος του κράτους µέλους που εξέδωσε τον προσωρινό τίτλο διαµονής ελλείψει 
θεωρήσεως επανόδου. Έννοια της θεωρήσεως επανόδου. Προγενέστερη διοικητική 
πρακτική που επέτρεπε την επάνοδο χωρίς θεώρηση επανόδου. Ανάγκη λήψεως 
µεταβατικών µέτρων. ∆εν υφίσταται. 
- Οι κανόνες περί αρνήσεως εισόδου πολιτών τρίτων χωρών που προβλέπει το άρθρο 
13 του κανονισµού (ΕΚ) 562/2006, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά 
µε το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του 
Σένγκεν), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (EΚ) 81/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2009, τυγχάνουν εφαρµογής 
και επί πολιτών τρίτων χωρών που υπέχουν σε υποχρέωση θεωρήσεως και επιθυµούν 
να εισέλθουν µέσω των εξωτερικών συνόρων Σένγκεν εκ νέου στο κράτος µέλος που 
τους χορήγησε προσωρινό τίτλο διαµονής, χωρίς να εισέλθουν στο έδαφος άλλου 
κράτους µέλους.  
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- Το άρθρο 5, παράγραφος 4, στοιχείο α΄, του κανονισµού 562/2006 έχει την έννοια 
ότι κράτος µέλος που χορηγεί σε πολίτη τρίτης χώρας θεώρηση επανόδου κατά την 
έννοια της εν λόγω διατάξεως δεν µπορεί να περιορίσει την είσοδο στον χώρο 
Σένγκεν από ορισµένα µόνο σηµεία του εθνικού εδάφους.  
- Οι αρχές της ασφάλειας δικαίου και της προστασίας της δικαιολογηµένης 
εµπιστοσύνης δεν επέβαλλαν τη λήψη µεταβατικών µέτρων για όσους πολίτες τρίτων 
χωρών εγκατέλειψαν το έδαφος των κρατών αυτών, έχοντας προσωρινό µόνο τίτλο 
διαµονής που εκδόθηκε ενόσω εξεταζόταν η πρώτη αίτηση για τη χορήγηση τίτλου 
διαµονής ή αίτηση ασύλου, οι οποίοι επιθυµούσαν να επιστρέψουν µετά τη θέση σε 
ισχύ του κανονισµού 562/2006.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 562/2006, (EΚ) 81/2009, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνθήκη ΕΚ - Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-39 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. Επαγγελµατικά ασφαλιστικά ταµεία. 
Επένδυση στοιχείων του ενεργητικού. Αµοιβαία κεφάλαια που εδρεύουν σε άλλο 
κράτος µέλος. Η επένδυση σε τέτοια κεφάλαια επιτρέπεται µόνον εφόσον έχουν άδεια 
διαθέσεως των µεριδίων τους στην εγχώρια αγορά. 
- Το άρθρο 63, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι αντιβαίνει προς αυτό εθνική 
ρύθµιση η οποία επιτρέπει σε επαγγελµατικό ασφαλιστικό ταµείο ή οργανισµό 
συλλογικών επενδύσεων, ο οποίος έχει συσταθεί από το ταµείο αυτό για τη 
διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του, να επενδύει τα εν λόγω περιουσιακά 
στοιχεία σε µερίδια αµοιβαίου κεφαλαίου το οποίο εδρεύει σε άλλο κράτος µέλος, 
µόνον εφόσον το εν λόγω αµοιβαίο κεφάλαιο έχει άδεια διαθέσεως των µεριδίων του 
στην εγχώρια αγορά.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 85/611/ΕΟΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνθήκη ΕΚ - Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αγαθών 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-542 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Παράβαση κράτους µέλους. Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Πρόσβαση των 
διακινούµενων εργαζοµένων και των µελών της οικογένειάς τους στην εκπαίδευση. 
Χρηµατοδότηση των σπουδών ανώτατης εκπαιδεύσεως που πραγµατοποιήθηκαν 
εκτός του εδάφους του οικείου κράτους µέλους. Προϋπόθεση διαµονής. 
- Το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, επιβάλλοντας προϋπόθεση διαµονής και 
συγκεκριµένα τον κανόνα «τρία από τα έξι έτη» στους διακινούµενους εργαζοµένους 
και στα συντηρούµενα µέλη της οικογένειάς τους, προκειµένου να µπορέσουν να 
λάβουν χρηµατοδότηση για την πραγµατοποίηση σπουδών ανώτατης εκπαιδεύσεως 
εκτός του εδάφους των Κάτω Χωρών, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το 
άρθρο 45 ΣΛΕΕ και το άρθρο 7, παράγραφος 2, του κανονισµού (ΕΟΚ) 1612/68 του 
Συµβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1968, περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
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εργαζοµένων στο εσωτερικό της Κοινότητας, όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό 
(ΕΟΚ) 2434/92 του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1992.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 1612/68, (ΕΟΚ) 2434/92, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνθήκη ΕΚ - Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αγαθών 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-348 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Απόφαση περί απελάσεως. Ποινική 
καταδίκη. Επιτακτικοί λόγοι δηµόσιας ασφάλειας. 
- Το άρθρο 28, παράγραφος 3, στοιχείο α΄, της οδηγίας 2004/38 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, 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, για την τροποποίηση του 
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 
68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 
90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ, έχει την έννοια ότι τα κράτη µέλη έχουν την ευχέρεια 
να κρίνουν ότι ποινικά αδικήµατα, όπως εκείνα του άρθρου 83, παράγραφος 1, 
δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ, αποτελούν σοβαρή προσβολή θεµελιώδους συµφέροντος της 
κοινωνίας, ικανή να συνιστά άµεση απειλή για την ηρεµία και τη σωµατική ασφάλεια 
του πληθυσµού και ότι, ως εκ τούτου, εµπίπτουν στην έννοια «επιτακτικοί λόγοι 
δηµόσιας ασφάλειας», µε αποτέλεσµα να δικαιολογείται ενδεχοµένως η λήψη µέτρου 
απελάσεως βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 28 της οδηγίας 2004/38, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο τρόπος τελέσεως τέτοιων αδικηµάτων χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα 
σοβαρός, κάτι που απόκειται στο αιτούν δικαστήριο να διαπιστώσει βάσει ειδικής 
εξετάσεως της υποθέσεως της οποίας έχει επιληφθεί.  
Κάθε µέτρο απελάσεως εξαρτάται από τον όρο να συνιστά η συµπεριφορά του 
οικείου προσώπου πραγµατική και ενεστώσα απειλή, στρεφόµενη κατά θεµελιώδους 
συµφέροντος της κοινωνίας του οικείου κράτους µέλους, διαπίστωση που 
προϋποθέτει, κατά κανόνα, ότι το οικείο πρόσωπο τείνει να διατηρήσει τη 
συµπεριφορά αυτή στο µέλλον. Προτού λάβει απόφαση περί απελάσεως, το κράτος 
µέλος υποδοχής πρέπει να λάβει υπόψη, µεταξύ άλλων, τη διάρκεια παραµονής του 
οικείου προσώπου στην επικράτειά του, την ηλικία του, την κατάσταση της υγείας 
του, την οικογενειακή και οικονοµική του κατάσταση, την κοινωνική και πολιτιστική 
ενσωµάτωσή του στο κράτος µέλος υποδοχής και το εύρος των δεσµών του µε τη 
χώρα καταγωγής.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΟΚ)/1612/68, 
Οδηγίες: 2004/38/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνθήκη ΕΚ - Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αγαθών 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-172 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων. Αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων. 
Προσαύξηση η οποία καταβάλλεται στους εργαζοµένους που τελούν υπό καθεστώς 
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µερικής απασχόλησης ενόψει της συνταξιοδότησής τους. Μεθοριακοί εργαζόµενοι οι 
οποίοι υπόκεινται στον φόρο εισοδήµατος στο κράτος µέλος της κατοικίας. 
Πλασµατική συνεκτίµηση του φόρου εισοδήµατος από µισθωτές υπηρεσίες, ο οποίος 
επιβάλλεται εντός του κράτους µέλους της απασχόλησης.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 1612/68, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνθήκη ΕΚ - Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-357 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ελευθερία εγκαταστάσεως. Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Ανάθεση υπηρεσιών 
εκκαθαρίσεως, βεβαιώσεως και εισπράξεως φόρων ή άλλων εσόδων των οργανισµών 
τοπικής αυτοδιοικήσεως. Εθνική νοµοθεσία. Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο. 
Υποχρέωση. 
- Τα άρθρα 43 ΕΚ και 49 ΕΚ πρέπει να ερµηνευθούν υπό την έννοια ότι αντίκεινται 
σε διάταξη όπως η επίδικη στην κύρια δίκη, η οποία προβλέπει:  
* την υποχρέωση των επιχειρήσεων, πλην των εταιρειών µε πλειοψηφική συµµετοχή 
του ∆ηµοσίου, να αυξήσουν, εφόσον παραστεί ανάγκη, σε 10 εκατοµµύρια ευρώ το 
ελάχιστο εξ ολοκλήρου καταβεβληµένο εταιρικό κεφάλαιό τους, προκειµένου να 
µπορούν να ασκήσουν δραστηριότητες εκκαθαρίσεως, βεβαιώσεως και εισπράξεως 
φόρων και άλλων εσόδων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοικήσεως·  
* την ακυρότητα της αναθέσεως των εν λόγω υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που δεν 
πληρούν την επιταγή αυτή περί ελάχιστου εταιρικού κεφαλαίου, και  
* την απαγόρευση συνάψεως νέων συµβάσεων για την ανάθεση υπηρεσιών ή 
συµµετοχής σε διαγωνισµούς για την ανάθεση τέτοιων υπηρεσιών, εφόσον δεν έχει 
εκπληρωθεί η υποχρέωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου.  
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 3, 10, 43, 49, 81,  
Οδηγίες: 2006/123/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνθήκη ΕΚ - Ελευθερία εγκατάστασης 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-84 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ελευθερία εγκαταστάσεως. ∆ηµόσια υγεία. Φαρµακεία. Εθνικό σύστηµα 
χορηγήσεως αδείας λειτουργίας φαρµακείων. ∆ηµιουργία υποκαταστηµάτων. 
∆ιαφορετικές προϋποθέσεις αναλόγως του αν πρόκειται για ιδιωτικά φαρµακεία ή για 
το φαρµακείο του Πανεπιστηµίου του Ελσίνκι. Φαρµακείο του Πανεπιστηµίου του 
Ελσίνκι έχον ειδικά καθήκοντα συνδεόµενα µε τη διδασκαλία της φαρµακευτικής και 
τον εφοδιασµό του κοινού µε φάρµακα. 
- Το άρθρο 49 ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι δεν αντιτίθεται στην εφαρµογή εθνικής 
ρυθµίσεως, όπως η επίµαχη στην κύρια δίκη, η οποία προβλέπει ένα ειδικό για το 
Helsingin yliopiston apteekki σύστηµα χορηγήσεως αδείας λειτουργίας 
υποκαταστηµάτων ευνοϊκότερο έναντι του ισχύοντος για τα ιδιωτικά φαρµακεία, υπό 
την προϋπόθεση όµως, πράγµα το οποίο εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να 
εξακριβώσει, ότι τα υποκαταστήµατα του Helsingin yliopiston apteekki µετέχουν 
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όντως στην εκπλήρωση ειδικών καθηκόντων όσον αφορά τη διδασκαλία που 
παρέχεται στους φοιτητές φαρµακευτικής, την έρευνα στον τοµέα του εφοδιασµού 
του κοινού µε φάρµακα, καθώς και την παρασκευή σπάνιων φαρµακευτικών 
ιδιοσκευασµάτων, καθήκοντα τα οποία επιβάλλει στο φαρµακείο αυτό η εθνική 
νοµοθεσία.  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Συνθήκη ΕΚ - Παράβαση κράτους-µέλους 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-368 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παράβαση κράτους µέλους. ∆ιαδικασίες συνάψεως δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών. ∆ηµόσια σύµβαση για την προµήθεια, εγκατάσταση και 
συντήρηση αυτόµατων µηχανηµάτων ζεστών ροφηµάτων και για την προµήθεια 
τσαγιού, καφέ και λοιπών συστατικών. Τεχνικές προδιαγραφές. Όροι εκτελέσεως της 
συµβάσεως. Κριτήρια αναθέσεως της συµβάσεως. Πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµικής απόψεως προσφορά. Προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας που 
διακινούνται στο πλαίσιο δίκαιων και αλληλέγγυων εµπορικών συναλλαγών. Χρήση 
σηµάτων πιστοποιήσεως στο πλαίσιο του καθορισµού των τεχνικών προδιαγραφών 
και των κριτηρίων αναθέσεως. Έννοια του όρου “συµπληρωµατικές πληροφορίες”. 
Αρχές που διέπουν τη σύναψη των συµβάσεων. Αρχή της διαφάνειας. Έλεγχος της 
καταλληλότητας και επιλογή των συµµετεχόντων. Ελάχιστα επίπεδα τεχνικών ή 
επαγγελµατικών ικανοτήτων. Τήρηση “κριτηρίων που αφορούν τη σύµφωνη µε την 
αρχή της αειφόρου ανάπτυξης πολιτική αγορών και την κοινωνικώς υπεύθυνη δράση 
των επιχειρήσεων”. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 1422/2007, 
Οδηγίες: 2004/18/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνθήκη ΕΚ - Παράβαση κράτους-µέλους 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-39 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παράβαση κράτους µέλους. Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων. Φόρος 
εισοδήµατος. Έκπτωση φόρου. Συντάξεις γήρατος. Συνέπειες στις συντάξεις χαµηλού 
ύψους. ∆ιάκριση µεταξύ φορολογουµένων κατοίκων ηµεδαπής και κατοίκων 
αλλοδαπής. 
- Η ∆ηµοκρατία της Εσθονίας, αποκλείοντας τους συνταξιούχους κατοίκους 
αλλοδαπής από το πλεονέκτηµα των φοροαπαλλαγών του νόµου περί φορολογίας 
(tulumaksuseadus), της 15ης ∆εκεµβρίου 1999, όπως τροποποιήθηκε µε τον νόµο της 
26ης Νοεµβρίου 2009, όταν, λαµβανοµένου υπόψη του χαµηλού ύψους των 
συντάξεών τους, δυνάµει της φορολογικής νοµοθεσίας του κράτους µέλους 
κατοικίας, δεν φορολογούνται στο κράτος αυτό, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει 
από τα άρθρα 45 ΣΛΕΕ και 28 της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, 
της 2ας Μαΐου 1992.  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Συνθήκη ΕΚ - Παράβαση κράτους-µέλους 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-354 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παράβαση κράτους µέλους. Κρατικές ενισχύσεις. Αφορολόγητο αποθεµατικό. 
Ασυµβίβαστο µε την κοινή αγορά. Ανάκτηση. Μη εκτέλεση. 
- Η Ελληνική ∆ηµοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 4 έως 6 
της αποφάσεως 2008/723/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2007, για την κρατική 
ενίσχυση C 37/05 (πρώην ΝΝ 11/04) της Ελλάδας – Αφορολόγητο αποθεµατικό, 
καθόσον παρέλειψε να λάβει, εντός της ταχθείσας προθεσµίας, όλα τα αναγκαία 
µέτρα προς ανάκτηση, σύµφωνα µε το άρθρο 1, παράγραφος 1, της εν λόγω 
αποφάσεως, των κριθεισών ως παρανόµων και ασυµβιβάστων προς την κοινή αγορά 
ενισχύσεων, εξαιρουµένων εκείνων στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 1, παράγραφος 
2, καθώς και 2 και 3 της ίδιας αποφάσεως. 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνθήκη ΕΚ - Παράβαση κράτους-µέλους 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-485 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παράβαση κράτους µέλους. Κρατικές ενισχύσεις. Ενισχύσεις προς την επιχείρηση 
Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ. Ασυµβίβαστο µε την κοινή αγορά. Ανάκτηση. Μη 
εκτέλεση. 
- Η Ελληνική ∆ηµοκρατία, παραλείποντας να λάβει, εντός της ταχθείσας προθεσµίας, 
όλα τα αναγκαία µέτρα προς εκτέλεση της αποφάσεως 2009/610/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 2ας Ιουλίου 2008, για τις ενισχύσεις C 16/04 (πρώην NN 29/04, CP 71/02 και 
CP 133/05) που χορήγησε η Ελλάδα στην επιχείρηση Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ, και 
παραλείποντας να παράσχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός της ταχθείσας 
προθεσµίας, τις πληροφορίες που απαριθµούνται στο άρθρο 19 της αποφάσεως αυτής, 
παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 2, 3, 5, 6, 8, 9 και 11 έως 19 της εν 
λόγω αποφάσεως.  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Τελωνειακά θέµατα - Κοινοτικός τελωνειακός κώδικας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-533 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κοινοτικός τελωνειακός κώδικας. Επιστροφή µη νοµίµως οφειλοµένων δασµών – 
Προθεσµία. Οριστικός δασµός αντιντάµπινγκ στις εισαγωγές βαµβακερών πανικών 
κρεβατιού, καταγωγής Αιγύπτου, Ινδίας και Πακιστάν. Επιστροφή δασµών 
αντιντάµπινγκ καταβληθέντων δυνάµει κανονισµού ο οποίος κηρύχθηκε 
µεταγενεστέρως άκυρος. Έννοια του όρου “ανωτέρα βία”. Ηµεροµηνία γενέσεως της 
υποχρεώσεως για επιστροφή εισαγωγικών δασµών. 
- Το άρθρο 236, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, του κανονισµού (ΕΟΚ) 2913/92 του 
Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού 
κώδικα, όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 2700/2000 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2000, έχει την έννοια ότι ο 
παράνοµος χαρακτήρας ενός κανονισµού δεν συνιστά περίπτωση ανωτέρας βίας 
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σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή, δυνάµενη να παρατείνει την τριετή προθεσµία εντός 
της οποίας ένας εισαγωγέας µπορεί να ζητήσει την επιστροφή εισαγωγικών δασµών 
καταβληθέντων κατ’ εφαρµογή του κανονισµού αυτού.  
- Το άρθρο 236, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο, του κανονισµού (ΕΟΚ) 2913/92, όπως 
τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 2700/2000, έχει την έννοια ότι δεν επιτρέπει 
στις εθνικές τελωνειακές αρχές να προβούν σε αυτεπάγγελτη επιστροφή δασµών 
αντιντάµπινγκ, εισπραχθέντων κατ’ εφαρµογή κανονισµού της Ένωσης, στηριζόµενες 
στη διαπίστωση εκ µέρους του Οργάνου Επίλυσης ∆ιαφορών της µη συµµορφώσεως 
του εν λόγω κανονισµού προς τη συµφωνία για την εφαρµογή του άρθρου VI της 
Γενικής Συµφωνίας ∆ασµών και Εµπορίου του 1994, που περιλαµβάνεται στο 
παράρτηµα 1 Α της συµφωνίας για την ίδρυση του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Εµπορίου (ΠΟΕ), η οποία υπογράφηκε στο Μαρακές στις 15 Απριλίου 1994 και 
εγκρίθηκε µε την απόφαση 94/800/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1994, 
σχετικά µε την εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συµφωνιών 
που προήλθαν από τις πολυµερείς διαπραγµατεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης 
(1986-1994), καθ’ όσον αφορά τα θέµατα που εµπίπτουν στις αρµοδιότητές της.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 2913/92, (ΕΚ) 2700/2000, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό - ∆ασµοί  
∆ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: T-158 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ντάµπινγκ. Εισαγωγές αιθανολαµινών καταγωγής Ηνωµένων Πολιτειών. Οριστικός 
δασµός αντιντάµπινγκ. Λήξη των µέτρων αντιντάµπινγκ. Επανεξέταση. Πιθανότητα 
συνέχισης ή επανάληψης της πρακτικής ντάµπινγκ. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 229/94, (ΕΚ) 384/96, (ΕΚ) 1603/2000, (ΕΚ) 1583/2006, (ΕΚ) 
1225/2009, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό - Έκτη Οδηγία ΦΠΑ 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-520 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Φορολογία. Έκτη οδηγία ΦΠΑ. Παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας. Υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιών. Προπληρωµένες τηλεκάρτες περιέχουσες πληροφορίες που 
διευκολύνουν την πρόσβαση σε διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις. ∆ιάθεση στο εµπόριο 
µέσω δικτύου διανοµέων. 
- Το άρθρο 2, σηµείο 1, 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 από την οδηγία 2002/92/EΚ του 
Συµβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2003, έχει την έννοια ότι φορέας τηλεφωνίας που 
προσφέρει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες συνιστάµενες στην πώληση σε διανοµέα 
τηλεκαρτών, οι οποίες περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
πραγµατοποίηση διεθνών κλήσεων µέσω της υποδοµής που θέτει στη διάθεσή του ο 
εν λόγω φορέας και τις οποίες µεταπωλεί ο διανοµέας ιδίω ονόµατι και για ίδιο 
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λογαριασµό στους τελικούς χρήστες, είτε ευθέως είτε διαµέσου άλλων υποκειµένων 
στον φόρο, όπως εµπόρων χονδρικής και λιανικής πωλήσεως, παρέχει 
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες εξ επαχθούς αιτίας στον διανοµέα. Εντούτοις, ο ως άνω 
φορέας δεν προβαίνει σε δεύτερη παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας στον τελικό 
χρήστη, όταν ο δεύτερος, αφότου αποκτήσει την τηλεκάρτα, ασκεί το δικαίωµα 
πραγµατοποιήσεως τηλεφωνικής κλήσεως, χρησιµοποιώντας τις αναγραφόµενες στη 
συγκεκριµένη κάρτα πληροφορίες.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 77/388/ΕΟΚ, 2002/92/EΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό - Έκτη Οδηγία ΦΠΑ 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-80 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Φορολογία. ΦΠΑ. Έκτη οδηγία. ∆ικαίωµα προς έκπτωση. Προϋποθέσεις ασκήσεως. 
Εθνικά µέτρα για την πάταξη της απάτης. Πρακτική των εθνικών φορολογικών 
αρχών. Αποκλεισµός της ασκήσεως του δικαιώµατος προς έκπτωση σε περίπτωση 
παράνοµων ενεργειών του εκδότη του τιµολογίου των αγαθών ή των υπηρεσιών σε 
σχέση µε τα οποία ζητείται η άσκηση του εν λόγω δικαιώµατος. Βάρος αποδείξεως. 
Υποχρέωση του υποκείµενου στον φόρο να βεβαιώνεται και να αποδεικνύει ότι οι 
ενέργειες του εκδότη του τιµολογίου είναι σύννοµες. 
- Τα άρθρα 167, 168, στοιχείο α΄, 178, στοιχείο α΄, 220, σηµείο 1, και 226 της 
οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Νοεµβρίου 2006, σχετικά µε το 
κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας, έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται σε 
εθνική πρακτική στο πλαίσιο της οποίας η φορολογική αρχή αρνείται στον 
υποκείµενο στον φόρο το δικαίωµα να εκπέσει από το ποσό του οφειλόµενου ΦΠΑ το 
ποσό του οφειλόµενου ή αποδοθέντος φόρου για υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν 
µε την αιτιολογία ότι ο εκδότης του τιµολογίου των υπηρεσιών αυτών, ή ένας από 
τους προµηθευτές του, διέπραξε παρατυπίες, χωρίς η εν λόγω αρχή να αποδείξει, µε 
βάση αντικειµενικά στοιχεία, ότι ο υποκείµενος στον φόρο είχε ή όφειλε να έχει 
γνώση του γεγονότος ότι η πράξη της οποίας γίνεται επίκληση προκειµένου να 
θεµελιωθεί το δικαίωµα προς έκπτωση έγινε στο πλαίσιο απάτης που διέπραξε ο 
προµηθευτής ή άλλος φορέας σε προηγούµενο στάδιο της αλυσίδας των παροχών.  
- Τα άρθρα 167, 168, στοιχείο α΄, 178, στοιχείο α΄, και 273 της οδηγίας 2006/112 
έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται σε εθνική πρακτική στο πλαίσιο της οποίας η 
φορολογική αρχή αρνείται στον υποκείµενο στον φόρο το δικαίωµα προς έκπτωση µε 
την αιτιολογία ότι αυτός δεν βεβαιώθηκε, πρώτον, ότι ο εκδότης του τιµολογίου των 
αγαθών σε σχέση µε τα οποία ζητείται η άσκηση του δικαιώµατος προς έκπτωση είχε 
την ιδιότητα του υποκείµενου στον φόρο, δεύτερον, ότι διέθετε τα επίµαχα αγαθά και 
ήταν σε θέση να τα παραδώσει και, τρίτον, ότι είχε εκπληρώσει τις σχετικές µε τη 
δήλωση και την απόδοση του φόρου προστιθέµενης αξίας υποχρεώσεις του, ή µε την 
αιτιολογία ότι ο υποκείµενος στον φόρο δεν διαθέτει, πέραν του εν λόγω τιµολογίου, 
άλλα παραστατικά από τα οποία να προκύπτουν τα τρία προαναφερθέντα στοιχεία, 
παρά το γεγονός ότι πληρούνται οι ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις που τάσσει 
η οδηγία 2006/112 για την άσκηση του δικαιώµατος προς έκπτωση και ότι ο 
υποκείµενος στον φόρο δεν είχε ενδείξεις που να γεννούν υποψίες για την ύπαρξη 
παρατυπιών ή τη διάπραξη απάτης από τον εκδότη του τιµολογίου.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2006/112/ΕΚ, 
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∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό - Φορολόγηση µερισµάτων 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-338 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ). ∆ιαφορά 
µεταχειρίσεως µεταξύ των µερισµάτων που καταβάλλονται σε αλλοδαπούς ΟΣΕΚΑ, 
από τα οποία παρακρατείται φόρος στην πηγή, και των µερισµάτων που 
καταβάλλονται σε ηµεδαπούς ΟΣΕΚΑ, από τα οποία δεν παρακρατείται τέτοιος 
φόρος. Ανάγκη να ληφθεί υπόψη η κατάσταση των µεριδιούχων προκειµένου να 
εκτιµηθεί η συµβατότητα του εθνικού µέτρου µε την ελεύθερη κυκλοφορία των 
κεφαλαίων. ∆εν συντρέχει. 
- Τα άρθρα 63 ΣΛΕΕ και 65 ΣΛΕΕ έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται σε νοµοθεσία 
κράτους µέλους που προβλέπει τη φορολόγηση, µέσω παρακρατήσεως στην πηγή, 
των µερισµάτων ηµεδαπής προελεύσεως όταν εισπράττονται από οργανισµούς 
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που εδρεύουν σε άλλο κράτος, ενώ οι 
οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες που εδρεύουν στο πρώτο 
κράτος απαλλάσσονται από τον φόρο για τα ως άνω µερίσµατα.  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό - Φόρος επί εταιρειών 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-452 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναιρέσεως. Κρατική ενίσχυση. Σύστηµα αναπροσαρµογής των 
φορολογητέων αξιών των στοιχείων ενεργητικού. Τραπεζικός τοµέας. Φορολόγηση 
των υπεραξιών. Φόρος αντικαταστάσεως. Επιλεκτικός χαρακτήρας. 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό - Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-294 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Όγδοη οδηγία ΦΠΑ. Τρόπος επιστροφής του ΦΠΑ στους υποκειµένους στον φόρο 
οι οποίοι δεν είναι εγκατεστηµένοι στο εσωτερικό της χώρας. Προθεσµία για την 
υποβολή της αιτήσεως επιστροφής. Αποκλειστική προθεσµία. 
- Η προθεσµία των έξι µηνών την οποία προβλέπει για την υποβολή αιτήσεως 
επιστροφής του φόρου προστιθέµενης αξίας το άρθρο 7, παράγραφος 1, πρώτο 
εδάφιο, τελευταία περίοδος, της όγδοης οδηγίας 79/1072/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 
6ης ∆εκεµβρίου 1979, περί εναρµονίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των 
σχετικών µε τους φόρους κύκλου εργασιών – Τρόπος επιστροφής του φόρου 
προστιθεµένης αξίας στους υποκειµένους στον φόρο οι οποίοι δεν είναι 
εγκατεστηµένοι στο εσωτερικό της χώρας, αποτελεί αποκλειστική προθεσµία.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 79/1072/ΕΟΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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Χρηµατιστηριακό - Χρησιµοποίηση εµπιστευτικών πληροφοριών 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-19 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Εµπιστευτικές πληροφορίες. Έννοια του όρου “συγκεκριµένη πληροφορία”. 
Επιµέρους στάδια µιας µακρόχρονης διαδικασίας. Αναφορά σε κατάσταση η οποία 
υφίσταται ή που ευλόγως µπορεί να αναµένεται ότι θα υπάρξει, ή σε γεγονός το οποίο 
έλαβε χώρα ή που ευλόγως µπορεί να αναµένεται ότι θα λάβει χώρα. Ερµηνεία της 
φράσεως “που ευλόγως µπορεί να αναµένεται”. ∆ηµοσιοποίηση πληροφοριών 
σχετικά µε αντικατάσταση µέλους του διοικητικού συµβουλίου εταιρίας. 
- Τα άρθρα 1, σηµείο 1, της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν 
εµπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση 
αγοράς), και 1, παράγραφος 1, της οδηγίας 2003/124/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας 
∆εκεµβρίου 2003, για την εφαρµογή της οδηγίας 2003/6 όσον αφορά τον ορισµό και 
τη δηµοσιοποίηση των εµπιστευτικών πληροφοριών και τον ορισµό των πράξεων 
χειραγώγησης της αγοράς, έχουν την έννοια ότι, στην περίπτωση µακρόχρονης 
διαδικασίας η οποία αποσκοπεί στην επέλευση συγκεκριµένης καταστάσεως ή 
γεγονότος, συγκεκριµένη πληροφορία κατά την έννοια των διατάξεων αυτών 
µπορούν να αποτελούν όχι µόνον η κατάσταση αυτή ή το γεγονός αυτό, αλλά και τα 
επιµέρους στάδια της εν λόγω διαδικασίας, τα οποία συνδέονται µε την επέλευση της 
µελλοντικής καταστάσεως ή του µελλοντικού γεγονότος.  
- Το άρθρο 1, παράγραφος 1, της οδηγίας 2003/124 έχει την έννοια ότι η φράση 
«κατάσταση η οποία υφίσταται ή που ευλόγως µπορεί να αναµένεται ή […] γεγονός 
το οποίο έλαβε χώρα ή που ευλόγως µπορεί να αναµένεται ότι θα λάβει χώρα» στο 
άρθρο 1, παράγραφος 1, της οδηγίας 2003/124 καλύπτει µελλοντικές καταστάσεις ή 
γεγονότα των οποίων η επέλευση αποδεικνύεται, βάσει συνολικής εκτιµήσεως των 
διαθέσιµων στοιχείων, ρεαλιστική. Ωστόσο η φράση αυτή δεν έχει την έννοια ότι 
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το µέγεθος του αντίκτυπου της καταστάσεως ή του 
γεγονότος στην αξία των οικείων χρηµατοπιστωτικών µέσων.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2003/6/ΕΚ, 2003/124/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
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