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Αθέµιτος ανταγωνισµός - Ντάµπινγκ 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-552 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναιρέσεως. Ντάµπινγκ. Εισαγωγές συρµατόσχοινων και καλωδίων από 
χάλυβα καταγωγής, µεταξύ άλλων, Ινδίας. Αναλήψεις υποχρεώσεων που προτάθηκαν 
στον πλαίσιο διαδικασιών αντιντάµπινγκ. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 1858/2005, (ΕΚ) 121/2006,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-495 
Έτος: 2007 
Περίληψη:  
- Σήµατα. Έκπτωση από τα δικαιώµατα. Έννοια του όρου “ουσιαστική χρήση” 
σήµατος. Χρήση του σήµατος επί διαφηµιστικών αντικειµένων. ∆ωρεάν διανοµή 
τέτοιων αντικειµένων στους αγοραστές των προϊόντων του δικαιούχου του σήµατος. 
- Τα άρθρα 10, παράγραφος 1, και 12, παράγραφος 1, της πρώτης οδηγίας 
89/104/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1988, για την προσέγγιση των 
νοµοθεσιών των κρατών µελών περί σηµάτων, έχουν την έννοια ότι ο δικαιούχος του 
σήµατος που θέτει το σήµα αυτό επί αντικειµένων που προσφέρει δωρεάν στους 
αγοραστές των προϊόντων του δεν κάνει ουσιαστική χρήση του σήµατος αυτού για 
την κλάση στην οποία εµπίπτουν τα αντικείµενα αυτά. 
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 89/104/ΕΟΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕΕµπ∆ 2012.707, σχολιασµός Γιάννης 
Γεωργόπουλος  
 
Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-324 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Εµπορικά σήµατα. ∆ιαδίκτυο. ∆ιατιθέµενα προς πώληση απευθείας µέσω 
διαδικτυακής αγοράς και απευθυνόµενα σε καταναλωτές της Ενώσεως προϊόντα 
φέροντα σήµα, ο δικαιούχος των οποίων τα προορίζει προς πώληση εντός τρίτων 
κρατών. Αφαίρεση της συσκευασίας των εν λόγω προϊόντων. Οδηγία 89/104/EOK. 
Κανονισµός (ΕΚ) 40/94. Ευθύνη του ασκούντος εµπόριο µέσω διαδικτυακής αγοράς. 
Οδηγία 2000/31/ΕΚ (“οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο”). ∆ικαστικές διαταγές µε 
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αποδέκτη το εν λόγω ασκούν εµπόριο πρόσωπο. Οδηγία 2004/48/ΕΚ (“οδηγία 
σχετικά µε την προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας”). 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 40/94, (ΕΚ) 207/2009, 
Οδηγίες: 89/104/ΕΟΚ, 2004/48/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕΕµπ∆ 2012  
 
Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα 
∆ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: T-537 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κοινοτικό σήµα. ∆ιαδικασία κηρύξεως ακυρότητας. Λεκτικό κοινοτικό σήµα 
Fagumit και εικονιστικό κοινοτικό σήµα FAGUMIT. Προγενέστερο εικονιστικό 
εθνικό σήµα FAGUMIT. Σχετικός λόγος ακυρότητας. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 40/94, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-149 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κοινοτικό σήµα. Έννοια του όρου «ουσιαστική χρήση σήµατος». Εδαφικό εύρος 
της χρήσεως. Χρήση του κοινοτικού σήµατος στο έδαφος ενός µόνον κράτους 
µέλους. Επάρκεια. 
- Το άρθρο 15, παράγραφος 1, του κανονισµού (ΕΚ) 207/2009 του Συµβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινοτικό σήµα, έχει την έννοια ότι, για να εκτιµηθεί 
αν υφίσταται «ουσιαστική χρήση  σήµατος  εντός της Κοινότητας», κατά τη διάταξη 
αυτή, δεν πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα εδαφικά σύνορα µεταξύ των κρατών 
µελών.  
«Ουσιαστική χρήση» κοινοτικού σήµατος, κατά την έννοια του άρθρου 15, 
παράγραφος 1, του κανονισµού 207/2009, υφίσταται οσάκις το σήµα χρησιµοποιείται 
σύµφωνα µε την ουσιώδη λειτουργία του και µε σκοπό τη διατήρηση ή την κτήση 
µεριδίων αγοράς εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπέρ των προϊόντων ή 
υπηρεσιών που προσδιορίζει το σήµα αυτό. Στο αιτούν δικαστήριο απόκειται να 
εκτιµήσει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις στην υπόθεση της κύριας δίκης, 
λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των κρίσιµων πραγµατικών περιστατικών και 
περιστάσεων, όπως είναι ιδίως τα χαρακτηριστικά της οικείας αγοράς, η φύση των 
προϊόντων και των υπηρεσιών που προστατεύει το σήµα, το εδαφικό και ποσοτικό 
εύρος της χρήσεως και η συχνότητά της.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 207/2009, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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∆ηµόσιες Συµβάσεις - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-159 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ηµόσιες συµβάσεις. Υπηρεσίες. Μελέτη και εκτίµηση της σεισµικής τρωτότητας 
νοσοκοµειακών υποδοµών. Σύµβαση που έχει συναφθεί µεταξύ δύο δηµοσίων 
φορέων, εκ των οποίων ο ένας είναι πανεπιστήµιο. ∆ηµόσιος φορέας που µπορεί να 
χαρακτηριστεί ως οικονοµικός φορέας. Σύµβαση εξ επαχθούς αιτίας. Αντιπαροχή που 
δεν υπερβαίνει τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα. 
- Το δίκαιο της Ένωσης στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων αντιτίθεται σε εθνική 
ρύθµιση που επιτρέπει τη χωρίς διαγωνισµό σύναψη συµβάσεως µε την οποία 
ορισµένοι δηµόσιοι φορείς καθιερώνουν µεταξύ τους συνεργασία, εφόσον η σύµβαση 
αυτή δεν έχει ως αντικείµενο τη διασφάλιση της εκπληρώσεως ορισµένης αποστολής 
δηµόσιας υπηρεσίας κοινής στους ως άνω φορείς, δεν διέπεται αποκλειστικά από 
εκτιµήσεις και επιταγές που προσιδιάζουν στην επιδίωξη σκοπών δηµοσίου 
συµφέροντος ή µπορεί να περιαγάγει ορισµένη ιδιωτική επιχείρηση σε προνοµιακή 
θέση έναντι των ανταγωνιστών της, στοιχεία τα οποία εναπόκειται στο αιτούν 
δικαστήριο να ελέγξει.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 1422/2007, 
Οδηγίες: 2004/18/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ηµόσιες Συµβάσεις - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-182 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ηµόσιες συµβάσεις παροχής υπηρεσιών. Αναθέτουσα αρχή η οποία ασκεί επί 
αναδόχου φορέα νοµικώς διακριτού από αυτήν έλεγχο ανάλογο προς εκείνον που 
ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών. Μη υποχρέωση διεξαγωγής διαγωνισµού κατά 
τους κανόνες του δικαίου της Ένωσης (ανάθεση καλούµενη “in house”). Ανάδοχος 
φορέας τον οποίο ελέγχουν από κοινού πλείονες οργανισµοί τοπικής αυτοδιοικήσεως. 
Προϋποθέσεις αναθέσεως “in house”.  
- Όταν πλείονες δηµόσιες αρχές, µε την ιδιότητά τους ως αναθέτουσες αρχές, ιδρύουν 
από κοινού φορέα επιφορτισµένο µε την εκπλήρωση καθήκοντός τους δηµόσιας 
υπηρεσίας ή όταν δηµόσια αρχή συµµετέχει σε τέτοιο φορέα, η βάσει της νοµολογίας 
του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϋπόθεση κατά την οποία, προκειµένου 
να απαλλαγούν από την υποχρέωση διεξαγωγής διαγωνισµού για τη σύναψη 
δηµόσιας συµβάσεως κατά το δίκαιο της Ένωσης, πρέπει να ασκούν από κοινού 
έλεγχο επί του φορέα αυτού ανάλογο προς εκείνο που ασκούν επί των δικών τους 
υπηρεσιών πληρούται εφόσον κάθε µία από τις αρχές αυτές συµµετέχει τόσο στο 
κεφάλαιο όσο και στα όργανα διοικήσεως του εν λόγω φορέα.  
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∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2004/18/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικαιοδοσία - ∆ικονοµικά - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-363 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Προδικαστική παραποµπή. Έννοια του “δικαστηρίου κράτους µέλους” κατά το 
άρθρο 267 ΣΛΕΕ. ∆ιαδικασία καταλήγουσα στην έκδοση αποφάσεως δικαιοδοτικού 
χαρακτήρα. Εθνικό ελεγκτικό συνέδριο αποφαινόµενο επί προηγούµενης εγκρίσεως 
δηµόσιας δαπάνης. Απαράδεκτο. 
∆ιατάξεις: 
ΣΛΕΕ: 153, 
Οδηγίες: 1999/70/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικαιοδοσία - ∆ικονοµικά - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-314 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναιρέσεως. Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Προσδιορισµός του επιπέδου κινδύνου που συνδέεται µε επιχειρηµατική 
οντότητα. Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης. Έρευνα της OLAF. Αποφάσεις. 
Αποφάσεις µε τις οποίες ζητείται η ενεργοποίηση των προειδοποιήσεων W1α και 
W1β. Πράξεις δεκτικές προσφυγής. Παραδεκτό. 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικαιοδοσία - ∆ικονοµικά - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-469 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναιρέσεως. Αγωγή αποζηµιώσεως. Απόρριψη προσφοράς υποβληθείσας 
στο πλαίσιο διαγωνισµού της Ένωσης. Προθεσµία παραγραφής. Έναρξη. Εφαρµογή 
της παρεκτάσεως λόγω αποστάσεως. 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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∆ικαστική συνεργασία σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-523 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- ∆ιεθνής δικαιοδοσία και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις. 
Αρµοδιότητα “σε θέµατα ενοχών από αδικοπραξία ή οιονεί αδικοπραξία”. 
Καθορισµός του τόπου όπου συνέβη ή ενδέχεται να συµβεί το ζηµιογόνο γεγονός. 
∆ικτυακός τόπος παρέχοντος υπηρεσίες αντιστοίχισης υπό το όνοµα εθνικού τοµέα 
ανωτάτου επιπέδου κράτους µέλους. Χρήση, εκ µέρους διαφηµιζόµενου, λέξης-
κλειδιού πανοµοιότυπης µε σήµα καταχωρισθέν σε άλλο κράτος µέλος. 
- Το άρθρο 5, σηµείο 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, έχει την έννοια ότι διαφορά σχετική 
µε την προβαλλόµενη προσβολή καταχωρισθέντος σε κράτος µέλος σήµατος, λόγω 
του ότι διαφηµιζόµενος χρησιµοποιεί λέξη-κλειδί πανοµοιότυπη µε το εν λόγω σήµα 
σε δικτυακό τόπο µηχανής αναζήτησης υπό εθνικό τοµέα ανωτάτου επιπέδου άλλου 
κράτους µέλους, δύναται να αχθεί είτε ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους µέλους 
στο οποίο έχει καταχωρισθεί το σήµα είτε ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους 
µέλους του τόπου εγκαταστάσεως του διαφηµιζόµενου. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 44/2001, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕΕµπ∆ 2012.963, σχολιασµός Γιώργος Ψαρουδάκης  
 
∆ικαστική συνεργασία σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-325 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Επίδοση ή κοινοποίηση των πράξεων. ∆ιάδικος κατοικών στην επικράτεια άλλου 
κράτους µέλους. Αντίκλητος κατοικών στην εθνική επικράτεια. ∆εν υφίσταται. 
∆ιαδικαστικές πράξεις τεθείσες στη δικογραφία. Τεκµήριο γνώσεως. 
- Το άρθρο 1, παράγραφος 1, του κανονισµού (ΕΚ) 1393/2007 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Νοεµβρίου 2007, περί επιδόσεως και 
κοινοποιήσεως στα κράτη µέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή 
εµπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων») και κατάργησης του 
κανονισµού (ΕΚ) 1348/2000 του Συµβουλίου, έχει την έννοια ότι είναι αντίθετο προς 
τη νοµοθεσία κράτους µέλους, όπως η επίµαχη στην κύρια δίκη, η οποία προβλέπει 
ότι οι δικαστικές πράξεις που απευθύνονται σε διάδικο µε κατοικία ή συνήθη διαµονή 
σε άλλο κράτος µέλος τηρούνται στη δικογραφία και λογίζονται ως επιδοθείσες, αν ο 
εν λόγω διάδικος δεν έχει διορίσει αντίκλητο για την παραλαβή των επιδιδοµένων 
εγγράφων που να κατοικεί εντός του πρώτου κράτους µέλους στο οποίο διεξάγεται η 
ένδικη διαδικασία.  
∆ιατάξεις: 
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Κανονισµοί: (ΕΚ) 1348/2000, (ΕΚ) 1393/2007, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικαστική συνεργασία σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-116 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις. ∆ιαδικασίες αφερεγγυότητας. Έννοια 
του όρου “περάτωση της διαδικασίας”. ∆υνατότητα του δικαστηρίου που έχει 
επιληφθεί δευτερεύουσας διαδικασίας αφερεγγυότητας να εξετάσει την 
αφερεγγυότητα του οφειλέτη. ∆υνατότητα να κινηθεί διαδικασία εκκαθαρίσεως ως 
δευτερεύουσα διαδικασία αφερεγγυότητας σε περίπτωση κατά την οποία η κύρια 
διαδικασία είναι διαδικασία διασώσεως. 
- Το άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο ι΄, του κανονισµού (ΕΚ) 1346/2000 του 
Συµβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας, όπως έχει 
τροποποιηθεί µε τον κανονισµό (ΕΚ) 788/2008 του Συµβουλίου, της 24ης Ιουλίου 
2008, έχει την έννοια ότι απόκειται στο εθνικό δίκαιο του κράτους µέλους εντός του 
οποίου έχει κινηθεί η διαδικασία αφερεγγυότητας να καθορίσει τον χρόνο 
περατώσεως της διαδικασίας αυτής.  
- Το άρθρο 27 του κανονισµού 1346/2000, όπως έχει τροποποιηθεί από τον 
κανονισµό 788/2008, έχει την έννοια ότι επιτρέπει να κινηθεί δευτερεύουσα 
διαδικασία αφερεγγυότητας εντός του κράτους µέλους στο οποίο βρίσκεται 
εγκατάσταση του οφειλέτη, µολονότι η κύρια διαδικασία σκοπεί στην προστασία του 
οφειλέτη. Στο δικαστήριο που έχει διεθνή δικαιοδοσία να κινήσει δευτερεύουσα 
διαδικασία απόκειται να λάβει υπόψη τους σκοπούς της κύριας διαδικασίας και την 
εν γένει οικονοµία του κανονισµού, τηρώντας την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας.  
- Το άρθρο 27 του κανονισµού 1346/2000, όπως έχει τροποποιηθεί από τον 
κανονισµό 788/2008, έχει την έννοια ότι το δικαστήριο που έχει επιληφθεί αιτήσεως 
περί κινήσεως δευτερεύουσας διαδικασίας αφερεγγυότητας δεν µπορεί να εξετάσει 
την αφερεγγυότητα του οφειλέτη κατά του οποίου έχει κινηθεί κύρια διαδικασία 
αφερεγγυότητας εντός άλλου κράτους µέλους, ακόµη και σε περίπτωση κατά την 
οποία η κύρια αυτή διαδικασία σκοπεί στην προστασία του οφειλέτη.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 1346/2000, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
 
 
 
 
 
 
Ελεύθερος ανταγωνισµός - ∆εσπόζουσα θέση 
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∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-457 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναιρέσεως. Ελεύθερος ανταγωνισµός. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως. 
Αγορά των φαρµάκων κατά του στοµαχικού έλκους. Καταχρηστική προσφυγή στις 
διαδικασίες που αφορούν συµπληρωµατικά πιστοποιητικά προστασίας για τα 
φάρµακα και στις διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας των φαρµάκων 
στην αγορά. Παραπλανητικές δηλώσεις. Ανάκληση των αδειών κυκλοφορίας στην 
αγορά. Εµπόδια στη διάθεση γενόσηµων φαρµάκων στην αγορά και στις παράλληλες 
εισαγωγές. 
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 81, 82, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ελεύθερος ανταγωνισµός - ∆εσπόζουσα θέση 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-110 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναιρέσεως. Ανταγωνισµός. Αγορά του ανθρακικού νατρίου εντός της 
Κοινότητας. Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως. Προσβολή των δικαιωµάτων άµυνας. 
Πρόσβαση στον φάκελο. Ακρόαση της επιχειρήσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 81, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕΕµπ∆ 2012.724 
 
Ελεύθερος ανταγωνισµός - ∆εσπόζουσα θέση 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-209 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ταχυδροµική επιχείρηση κατέχουσα δεσπόζουσα θέση και υπέχουσα υποχρέωση 
καθολικής υπηρεσίας όσον αφορά τη διανοµή ορισµένων αποστολών µε διεύθυνση 
παραλήπτη. Εφαρµογή χαµηλότερων τιµών προς ορισµένους πρώην πελάτες 
ανταγωνιστή. Έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων όσον αφορά την πρόθεση. ∆ιάκριση 
µέσω των τιµών. Χαµηλές και επιλεκτικές τιµές. Πραγµατική ή πιθανή εκτόπιση 
ανταγωνιστή. Επιπτώσεις στη λειτουργία του ανταγωνισµού και, ως εκ τούτου, στους 
καταναλωτές. Αντικειµενική δικαιολόγηση.  
- Το άρθρο 82 ΕΚ έχει την έννοια ότι, στην περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η 
πρόθεση εκτοπίσεως του ανταγωνιστή, πολιτική χαµηλών τιµών που εφαρµόζεται 
από κατέχουσα δεσπόζουσα θέση επιχείρηση προς ορισµένους σηµαντικούς πρώην 
πελάτες ανταγωνιστή δεν µπορεί να θεωρηθεί ως καταχρηστική πρακτική εκτοπίσεως 
απλώς και µόνον επειδή η τιµή που προσφέρθηκε προς έναν από τους πελάτες αυτούς 
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ήταν χαµηλότερη από το µέσο συνολικό κόστος της οικείας δραστηριότητας, 
υψηλότερη όµως από το µέσο αυξητικό κόστος της εν λόγω δραστηριότητας, όπως το 
κόστος αυτό εκτιµήθηκε στη διαδικασία από την οποία προέκυψε η διαφορά της 
κύριας δίκης. Προκειµένου να εκτιµηθεί η ύπαρξη επιπτώσεων σε βάρος του 
ανταγωνισµού υπό τις περιστάσεις αυτές, πρέπει να εξεταστεί εάν αυτή η πολιτική 
τιµών, η οποία δεν δικαιολογείται αντικειµενικά, έχει ως αποτέλεσµα την πραγµατική 
ή πιθανή εκτόπιση του εν λόγω ανταγωνιστή, επί ζηµία της λειτουργίας του 
ανταγωνισµού και, ως εκ τούτου, των συµφερόντων των καταναλωτών.  
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 82, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕΕµπ∆ 2012.731 * ΠειρΝοµ 2012.82, σχολιασµός 
Μιχάλης ∆ιαθεσόπουλος  
 
Ελεύθερος ανταγωνισµός - Κρατικές ενισχύσεις 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-288 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναιρέσεως. Κρατικές ενισχύσεις. Έννοια της “επιχειρήσεως”. Οικονοµική 
δραστηριότητα. Κατασκευή αερολιµενικών υποδοµών. ∆ιάδροµος απογειώσεως και 
προσγειώσεως. 
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 87, 88, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ελεύθερος ανταγωνισµός - Προστασία ελεύθερου ανταγωνισµού 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-360 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Ανταγωνισµός. ∆ιοικητική διαδικασία. Έγγραφα και πληροφοριακά στοιχεία που 
παρασχέθηκαν στο πλαίσιο εθνικού προγράµµατος επιείκειας. Ενδεχόµενες αρνητικές 
συνέπειες στην αποτελεσµατικότητα και στη λειτουργικότητα της συνεργασίας 
µεταξύ των αρχών που απαρτίζουν το ευρωπαϊκό δίκτυο ανταγωνισµού εκ της 
προσβάσεως τρίτων σε τέτοια έγγραφα. 
- Οι διατάξεις του δικαίου της Ένωσης περί συµπράξεων, και ειδικότερα ο 
κανονισµός (ΕΚ) 1/2003 του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2002, για την 
εφαρµογή των κανόνων ανταγωνισµού που προβλέπονται στα άρθρα 101 ΣΛΕΕ και 
102 ΣΛΕΕ, έχουν την έννοια ότι δεν αποκλείουν τη δυνατότητα του ζηµιωθέντος από 
παράβαση του δικαίου της Ένωσης περί ανταγωνισµού ο οποίος διεκδικεί 
αποζηµίωση να έχει πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν διαδικασία επιείκειας 
σχετική µε τον υπαίτιο της εν λόγω παραβάσεως. Εντούτοις, εναπόκειται στα 
δικαστήρια των κρατών µελών να καθορίσουν, βάσει του εθνικού τους δικαίου, τις 
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προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορεί να επιτραπεί ή όχι µια τέτοια πρόσβαση, 
σταθµίζοντας τα συµφέροντα που προστατεύει το δίκαιο της Ένωσης. 
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 81, 82,  
Κανονισµοί: (ΕΚ) 1/2003, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕΕµπ∆ 2012.717 
 
Ελεύθερος ανταγωνισµός - Συγκεντρώσεις επιχειρήσεων 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-553 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναιρέσεως. Πράξη συγκεντρώσεως επιχειρήσεων στην αγορά της 
εκδόσεως βιβλίων. Ακύρωση της αποφάσεως περί εγκρίσεως µιας επιχειρήσεως 
επενδύσεων ως αγοράστριας των µεταπωλούµενων στοιχείων του ενεργητικού. 
Σηµασία της πιθανής ελλείψεως ανεξαρτησίας του εντολοδόχου. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 4064/89, (ΕΚ) 1310/97, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ελεύθερος ανταγωνισµός - Συγκεντρώσεις επιχειρήσεων 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-551 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναιρέσεως. Πράξεις συγκεντρώσεως επιχειρήσεων στην αγορά της 
εκδόσεως βιβλίων. Σύµβαση διακρατήσεως. Αλυσιτελείς λόγοι αναιρέσεως. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 4064/89, (ΕΚ) 1310/97, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ελεύθερος ανταγωνισµός - Συµπράξεις επιχειρήσεων 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-441 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναιρέσεως. Ελεύθερος Ανταγωνισµός. Συµπράξεις. Αγορά υπηρεσιών 
διεθνών µετακοµίσεων στο Βέλγιο. Σύµπραξη αποτελούµενη από τρεις επιµέρους 
συµφωνίες. Ενιαία και διαρκής παράβαση. Έλλειψη αποδείξεων για το ότι ένας από 
τους συµµετέχοντες σε επί µέρους συµφωνία γνώριζε τις λοιπές επί µέρους 
συµφωνίες. Εν µέρει ή εξ ολοκλήρου ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής. 
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 81, 82, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Εργατικό - Αρχή της ίσης µεταχείρισης 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-124 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
-  Ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία. Εθνική ρύθµιση. Επίδοµα 
χορηγούµενο στους δηµόσιους υπαλλήλους σε περίπτωση ασθενείας. Πεδίο 
εφαρµογής. Έννοια της αµοιβής. 
- Το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, και παράγραφος 3, της οδηγίας 2000/78/EΚ 
του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2000, για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για 
την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, έχει την έννοια ότι επίδοµα 
που καταβάλλεται σε δηµόσιους υπαλλήλους σε περίπτωση ασθενείας, όπως το 
επίδοµα που χορηγείται στους υπαλλήλους της Bundesrepublik Deutschland δυνάµει 
του νόµου περί οµοσπονδιακών υπαλλήλων (Bundesbeamtengesetz), εµπίπτει στο 
πεδίο εφαρµογής της ως άνω οδηγίας αν η καταβολή του βαρύνει το κράτος ως 
εργοδότη του δηµόσιου τοµέα, ζήτηµα η εξέταση του οποίου απόκειται στο εθνικό 
δικαστήριο.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2000/78/EΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εργατικό - Υπάλληλοι 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-566 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναιρέσεως. Γλωσσικό καθεστώς. Προκήρυξη γενικών διαγωνισµών για την 
πρόσληψη υπαλλήλων διοικήσεως και βοηθών υπαλλήλων. Πλήρης δηµοσίευση σε 
τρεις επίσηµες γλώσσες. Γλώσσα διεξαγωγής των δοκιµασιών. Επιλογή της δεύτερης 
γλώσσας µεταξύ τριών επισήµων γλωσσών. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 1791/2006, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εργατικό - Χρόνος εργασίας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-229 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κοινωνική πολιτική. Εκ περιτροπής εργασία (“Kurzarbeit”). Μείωση του αριθµού 
των ηµερών στις οποίες αντιστοιχεί το δικαίωµα ετήσιας άδειας µετ’ αποδοχών, κατ’ 
αναλογία προς τη µείωση του χρόνου απασχόλησης υπό καθεστώς εκ περιτροπής 
εργασίας. Χρηµατική αποζηµίωση. 
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- Το άρθρο 31, παράγραφος 2, του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και 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, έχουν την έννοια ότι δεν 
αντιτίθενται σε εθνικές διατάξεις ή πρακτικές, όπως ένα πρόγραµµα κοινωνικών 
µέτρων που έχει καταρτιστεί από την ενδιαφερόµενη επιχείρηση και το συµβούλιο 
των εργαζοµένων σε αυτή, βάσει των οποίων οι ηµέρες που δικαιούται ο εκ 
περιτροπής εργαζόµενος ως ετήσια άδεια µετ’ αποδοχών υπολογίζονται σύµφωνα µε 
τον κανόνα prorata temporis.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2003/88/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Θεµελιώδη δικαιώµατα - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-502 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί µακρόν διαµένοντες. Πεδίο 
εφαρµογής. ∆ιαµονή βάσει άδειας που έχει επίσηµα περιορισθεί. 
- Το άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο ε΄, της οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συµβουλίου, 
της 25ης Νοεµβρίου 2003, σχετικά µε το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι 
είναι επί µακρόν διαµένοντες, πρέπει να ερµηνευθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε στην 
έννοια της «άδειας διαµονής που έχει επίσηµα περιορισθεί» να µην εµπίπτει η 
χορηγούµενη υπέρ ορισµένης οµάδας προσώπων άδεια διαµονής ορισµένου χρόνου, 
της οποίας η ισχύς µπορεί να παραταθεί απεριορίστως, χωρίς εντούτοις να παρέχει 
καµία προσδοκία ότι θα χορηγηθεί άδεια παραµονής αορίστου χρόνου, εφόσον ένας 
τέτοιος επίσηµος περιορισµός δεν εµποδίζει την επί µακρόν διαµονή του υπηκόου 
τρίτης χώρας στο οικείο κράτος µέλος, γεγονός το οποίο εναπόκειται στο αιτούν 
δικαστήριο να εξακριβώσει. 
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2003/109/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Θεµελιώδη δικαιώµατα - Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-119 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 
∆εδοµένα κινήσεως αναγκαία για την απόδειξη και την εξόφληση λογαριασµών. 
Είσπραξη των απαιτήσεων από τρίτη εταιρία. Πρόσωπα τα οποία ενεργούν υπό την 
εποπτεία των φορέων παροχής του δηµοσίου δικτύου και της διαθέσιµης στο κοινό 
υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 



 

[14] 
 

- Το άρθρο 6, παράγραφοι 2 και 5, της οδηγίας 2002/58/EΚ του Ευρωπαϊκού Κο 
ινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά µε την επεξεργασία 
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον 
τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής 
στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), έχει την έννοια ότι επιτρέπει τη διαβίβαση 
δεδοµένων κινήσεως από τον πάροχο των υπηρεσιών στον εκδοχέα των απαιτήσεών 
του αναφορικά µε την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, προς τον σκοπό της 
εισπράξεώς τους, και την επεξεργασία των συγκεκριµένων δεδοµένων από τον εν 
λόγω εκδοχέα, υπό τον όρο ότι ο εκδοχέας, καταρχάς, ενεργεί «υπό την εποπτεία» του 
παρόχου των υπηρεσιών, όσον αφορά την επεξεργασία αυτών καθεαυτών των 
δεδοµένων, και ότι, δεύτερον, ο εν λόγω εκδοχέας επεξεργάζεται αποκλειστικώς τα 
αναγκαία για την είσπραξη των εκχωρηθεισών απαιτήσεων δεδοµένα.  
Ανεξαρτήτως του χαρακτηρισµού που θα δοθεί στη σύµβαση εκχωρήσεως, ο 
εκδοχέας πρέπει να θεωρηθεί ότι ενεργεί υπό την εποπτεία του παρόχου των 
υπηρεσιών, κατά την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 5, της οδηγίας 2002/58, όταν, 
όσον αφορά την επεξεργασία των δεδοµένων κινήσεως, ενεργεί µόνον κατ’ εντολή 
και υπό τον έλεγχο του εν λόγω παρόχου. Ειδικότερα, η συναφθείσα µεταξύ τους 
σύµβαση πρέπει να περιέχει ρήτρες ικανές να εξασφαλίζουν τη νόµιµη επεξεργασία 
των δεδοµένων κινήσεως από τον εκδοχέα και να παρέχουν στον πάροχο των 
υπηρεσιών τη δυνατότητα να διασφαλίζει, ανά πάσα στιγµή, την τήρηση των εν λόγω 
διατάξεων από τον εκδοχέα.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2002/58/EΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Θεµελιώδη δικαιώµατα - Πρόσφυγες - άσυλο - µετανάστευση 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-245 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Προσδιορισµός του κράτους µέλους το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξέταση 
αιτήσεως ασύλου που υπέβαλε υπήκοος τρίτης χώρας σε ένα από τα κράτη µέλη. 
Ανθρωπιστική ρήτρα. Πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άσυλο σε ορισµένο κράτος 
µέλος και το οποίο, λόγω σοβαρής ασθένειας, εξαρτάται από τη συνδροµή του 
αιτούντος άσυλο. Υποχρέωση του κράτους µέλους, το οποίο δεν είναι το υπεύθυνο 
κράτος µέλος βάσει των κριτηρίων του κεφαλαίου III του εν λόγω κανονισµού, να 
εξετάσει την αίτηση ασύλου που υπέβαλε ο συγκεκριµένος αιτών άσυλο. 
Προϋποθέσεις. 
- Υπό συνθήκες όπως αυτές της υποθέσεως της κύριας δίκης, το άρθρο 15, 
παράγραφος 2, του κανονισµού (ΕΚ) 343/2003 του Συµβουλίου, της 18ης 
Φεβρουαρίου 2003, για τη θέσπιση των κριτηρίων και µηχανισµών για τον 
προσδιορισµό του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης 
ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος µέλος από υπήκοο τρίτης χώρας, έχει την έννοια 
ότι το κράτος µέλος το οποίο δεν είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεως ασύλου 
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βάσει των κριτηρίων του κεφαλαίου III του κανονισµού αυτού καθίσταται υπεύθυνο. 
Στην περίπτωση αυτή, το κράτος µέλος που καθίσταται υπεύθυνο υπό την έννοια του 
εν λόγω κανονισµού οφείλει να αναλάβει τις υποχρεώσεις που συνδέονται µε την ως 
άνω ευθύνη. Ενηµερώνει σχετικώς το καταρχήν υπεύθυνο κράτος µέλος. Η ερµηνεία 
αυτή του άρθρου 15, παράγραφος 2, ισχύει επίσης οσάκις το κράτος µέλος που ήταν 
υπεύθυνο βάσει των κριτηρίων του κεφαλαίου III του κανονισµού δεν έχει υποβάλει 
σχετικό αίτηµα κατά την παράγραφο 1, δεύτερη περίοδος, του ίδιου άρθρου.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 343/2003, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταναλωτές - Καταναλωτική πίστη 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-428 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Οδηγία 2005/29/ΕΚ. Αθέµιτες εµπορικές πρακτικές. Πρακτική µε την οποία 
ενηµερώνεται ο καταναλωτής ότι κέρδισε έπαθλο και καλείται, προκειµένου να το 
αποκτήσει, να επιβαρυνθεί µε κάποιο κόστος.  
- Το σηµείο 31, δεύτερη περίπτωση, του παραρτήµατος I της οδηγίας 2005/29/ΕΚ 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) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου («οδηγία για τις αθέµιτες πρακτικές»), έχει την 
έννοια ότι απαγορεύει επιθετικές πρακτικές µε τις οποίες επαγγελµατίες, όπως οι 
επίµαχοι στην κύρια δίκη, δηµιουργούν στον καταναλωτή την ψευδή εντύπωση ότι 
έχει ήδη κερδίσει ένα έπαθλο, ενώ η δυνατότητα διεκδικήσεως του επάθλου αυτού, 
είτε πρόκειται για αίτηµα ενηµερώσεως σχετικό µε τη φύση του εν λόγω επάθλου είτε 
για αίτηµα σχετικά µε τον τρόπο αποκτήσεώς του, εξαρτάται από την υποχρέωση του 
καταναλωτή να καταβάλει χρήµατα ή να φέρει οποιαδήποτε δαπάνη.  
Είναι αδιάφορο αν η επιβαλλόµενη στον καταναλωτή δαπάνη, όπως το κόστος ενός 
γραµµατοσήµου, είναι αµελητέα σε σχέση µε την αξία του επάθλου ή δεν αποφέρει 
οποιοδήποτε όφελος στον επαγγελµατία.  
Επίσης, είναι αδιάφορο αν είναι δυνατή η διεκδίκηση του επάθλου µε διάφορες 
µεθόδους προτεινόµενες στον καταναλωτή από τον επαγγελµατία, εκ των οποίων η 
µία τουλάχιστον είναι δωρεάν, όταν µία ή περισσότερες προτεινόµενες µέθοδοι 
προϋποθέτουν ότι ο καταναλωτής επιβαρύνεται µε τη δαπάνη για να ενηµερωθεί 
σχετικά µε το έπαθλο ή τον τρόπο αποκτήσεώς του.  
Εναπόκειται στα εθνικά δικαστήρια η εκτίµηση της παρεχόµενης στους καταναλωτές 
ενηµερώσεως µε γνώµονα τη δέκατη όγδοη και τη δέκατη ένατη αιτιολογική σκέψη 
της οδηγίας 2005/29, καθώς και το άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, αυτής, ήτοι 
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λαµβάνοντας υπόψη τη σαφήνεια και τη δυνατότητα κατανοήσεως της ενηµερώσεως 
αυτής από το κοινό στο οποίο απευθύνεται η ακολουθούµενη πρακτική.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 2006/2004 
Οδηγίες: 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ, 84/450/ΕΟΚ, 2005/29/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * ΕΕµπ∆ 2012.853, σχολιασµός Χρήστος 
Παπαδηµητρίου * ΧρΙ∆ 2012.750, σχολιασµός Ελένη Τζούλια  
 
Μεταφορές - Αεροπορική µεταφορά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-271 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αεροπορικές µεταφορές. Τεχνικοί κανόνες και διοικητικές διαδικασίες στον τοµέα 
της πολιτικής αεροπορίας. ∆ιαρκής αξιοπλοΐα του αεροσκάφους. Έγκριση των µελών 
του προσωπικού που είναι επιφορτισµένα µε τα καθήκοντα επιθεωρήσεως. 
Απαιτούµενα προσόντα. 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Μεταφορές - Αεροπορική µεταφορά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-410 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αεροπορικές µεταφορές. Σύµβαση του Μόντρεαλ. Ευθύνη των αεροµεταφορέων για 
τις αποσκευές. Όρια της ευθύνης σε περίπτωση καταστροφής, απώλειας, βλάβης ή 
καθυστέρησης των αποσκευών. Κοινή αποσκευή περισσοτέρων επιβατών. Παράδοση 
της αποσκευής στον έλεγχο από έναν εκ των επιβατών. 
- Το άρθρο 22, παράγραφος 2, της Σύµβασης για την ενοποίηση ορισµένων κανόνων 
στις διεθνείς αεροπορικές µεταφορές, η οποία συνάφθηκε στο Μόντρεαλ στις 28 
Μαΐου 1999, υπογράφηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στις 9 ∆εκεµβρίου 1999 
και εγκρίθηκε, εξ ονόµατός της, µε την απόφαση 2001/539/ΕΚ του Συµβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2001, σε συνδυασµό µε το άρθρο 3, παράγραφος 3, της εν λόγω 
Σύµβασης, έχει την έννοια ότι τόσο το δικαίωµα αποζηµίωσης όσο και το όριο 
ευθύνης του µεταφορέα σε περίπτωση απώλειας αποσκευών εφαρµόζονται και σε 
επιβάτη που αξιώνει την αποζηµίωση αυτή λόγω απώλειας αποσκευής που 
παραδόθηκε στον έλεγχο στο όνοµα άλλου επιβάτη, υπό τον όρο ότι η απολεσθείσα 
αποσκευή περιείχε όντως προσωπικά αντικείµενα του πρώτου επιβάτη.  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Μεταφορές - Αεροπορική µεταφορά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-139 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αεροπορικές µεταφορές. Αποζηµίωση των επιβατών και παροχή βοήθειας προς 
αυτούς. Άρνηση επιβιβάσεως, µαταίωση ή σηµαντική καθυστέρηση πτήσεως. 
Προθεσµία ασκήσεως αγωγής. 
- Ο κανονισµός (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζηµιώσεως των 
επιβατών αεροπορικών µεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση 
αρνήσεως επιβιβάσεως και µαταιώσεως ή µεγάλης καθυστερήσεως της πτήσεως και 
για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) 295/91, πρέπει να ερµηνευθεί υπό την 
έννοια ότι η προθεσµία εντός της οποίας πρέπει να ασκούνται οι αγωγές µε 
αντικείµενο την προβλεπόµενη στα άρθρα 5 και 7 του ανωτέρω κανονισµού αξίωση 
περί καταβολής αποζηµιώσεως καθορίζεται σύµφωνα µε τους κανόνες κάθε κράτους 
µέλους επί θεµάτων παραγραφής των αξιώσεων.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 295/91, (ΕΚ) 261/2004, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πνευµατική ιδιοκτησία - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-360 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κοινωνία της πληροφορίας. ∆ικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας. ∆ιαδίκτυο. 
Πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας. Επεξεργασία πληροφοριών αποθηκευµένων σε 
πλατφόρµα κοινωνικής δικτύωσης µέσω του διαδικτύου. Θέση σε λειτουργία 
συστήµατος φιλτραρίσµατος των πληροφοριών αυτών προκειµένου να εµποδιστεί το 
να τεθούν στη διάθεση του κοινού ηλεκτρονικά αρχεία που προσβάλλουν δικαιώµατα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας. Έλλειψη γενικής υποχρεώσεως ελέγχου των 
αποθηκευµένων πληροφοριών. 
- Οι οδηγίες:  
* 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»)·  
* 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, και  
* 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης 
Απριλίου 2004, σχετικά µε την επιβολή των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,  
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συνδυαζόµενες µεταξύ τους και ερµηνευόµενες µε γνώµονα τις απαιτήσεις που 
απορρέουν από την προστασία των εφαρµοστέων θεµελιωδών δικαιωµάτων, 
αποκλείουν να διατάξει εθνικός δικαστής έναν πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να 
θέσει σε λειτουργία σύστηµα φιλτραρίσµατος:  
* των πληροφοριών που έχουν αποθηκεύσει στους διακοµιστές του οι χρήστες των 
υπηρεσιών του·  
* το οποίο εφαρµόζεται αδιακρίτως για το σύνολο των χρηστών αυτών·  
* προληπτικώς·  
* µε δικά του αποκλειστικώς έξοδα, και  
* χωρίς χρονικό περιορισµό,  
ικανό να εντοπίσει ηλεκτρονικά αρχεία που περιέχουν µουσικά, κινηµατογραφικά ή 
οπτικοακουστικά έργα, επί των οποίων ο ενάγων διατείνεται ότι έχει δικαιώµατα 
διανοητικής ιδιοκτησίας, µε σκοπό να µπλοκάρει την προσβάλλουσα το δικαίωµα 
πνευµατικής ιδιοκτησίας θέση των εν λόγω έργων στη διάθεση του κοινού.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2000/31/ΕΚ, 2001/29/ΕΚ, 2004/48/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Αρµ 2012.1185  
 
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.  
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- 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.  
- 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 * ΠειρΝοµ 2012.179 
 
Πνευµατική ιδιοκτησία - Συγγενικά δικαιώµατα 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-162 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ο έχων την εκµετάλλευση ξενοδοχειακής µονάδας ο οποίος παρέχει εντός των 
δωµατίων που προορίζονται για τους πελάτες της συσκευές τηλεοράσεως και/ή 
ραδιοφώνου στις οποίες διανέµει ραδιοτηλεοπτικό σήµα συνιστά χρήστη 
προβαίνοντα σε πράξη «παρουσιάσεως στο κοινό» ραδιοτηλεοπτικώς µεταδιδόµενου 
φωνογραφήµατος, κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 2, της οδηγίας 
2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης 
∆εκεµβρίου 2006, σχετικά µε το δικαίωµα εκµίσθωσης, το δικαίωµα δανεισµού και 
ορισµένα δικαιώµατα συγγενικά προς την πνευµατική ιδιοκτησία στον τοµέα των 
προϊόντων της διανοίας.  
- Ο έχων την εκµετάλλευση ξενοδοχειακής µονάδας o οποίος παρέχει εντός των 
δωµατίων που προορίζονται για τους πελάτες της συσκευές τηλεοράσεως και/ή 
ραδιοφώνου στις οποίες διανέµει ραδιοτηλεοπτικό σήµα υποχρεούται να καταβάλλει 
εύλογη αµοιβή, βάσει του άρθρου 8, παράγραφος 2, της οδηγίας 2006/115, για τη 
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µετάδοση φωνογραφήµατος περιεχόµενου σε ραδιοτηλεοπτική εκποµπή, επιπλέον της 
εύλογης αµοιβής την οποία καταβάλλει ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας.  
- Ο έχων την εκµετάλλευση ξενοδοχειακής µονάδας ο οποίος παρέχει εντός των 
δωµατίων που προορίζονται για τους πελάτες της άλλη συσκευή, και όχι συσκευές 
τηλεοράσεως και/ή ραδιοφώνου στις οποίες διανέµει ραδιοτηλεοπτικό σήµα, καθώς 
και φωνογραφήµατα σε υλική ή ψηφιακή µορφή των οποίων η αναπαραγωγή ή 
ακρόαση καθίσταται δυνατή χάρη στη συσκευή αυτή συνιστά χρήστη προβαίνοντα σε 
πράξη «παρουσιάσεως στο κοινό» φωνογραφήµατος, κατά την έννοια του άρθρου 8, 
παράγραφος 2, της οδηγίας 2006/115. Εποµένως, υποχρεούται να καταβάλλει 
«εύλογη αµοιβή», κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, για τη µετάδοση των εν 
λόγω φωνογραφηµάτων.  
- Το άρθρο 10, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, της οδηγίας 2006/115, το οποίο προβλέπει 
περιορισµούς του κατά το άρθρο 8, παράγραφος 2, της οδηγίας δικαιώµατος για 
εύλογη αµοιβή, σε περίπτωση που πρόκειται για «ιδιωτική χρήση», δεν παρέχει στα 
κράτη µέλη τη δυνατότητα να απαλλάσσουν τον έχοντα την εκµετάλλευση 
ξενοδοχειακής µονάδας, ο οποίος προβαίνει σε πράξη «παρουσιάσεως στο κοινό» 
φωνογραφήµατος, κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 2, της εν λόγω 
οδηγίας, από την υποχρέωση καταβολής εύλογης αµοιβής.  
- ∆ικαιώµατα του δηµιουργού και συγγενικά δικαιώµατα. Έννοια του “χρήστη” και 
της “παρουσιάσεως στο κοινό”. Μετάδοση φωνογραφηµάτων µέσω συσκευών 
τηλεοράσεως και/ή ραδιοφώνου εγκατεστηµένων σε δωµάτια ξενοδοχείων. 
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2006/115/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 * Αρµ 2012.1606 * ∆ίΜΕΕ 2012.109,  
 
Πολιτική της κοινότητας - Κοινή γεωργική πολιτική 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-534 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναιρέσεως. Κοινοτικά δικαιώµατα επί φυτικών ποικιλιών. Απόφαση περί 
απορρίψεως της αιτήσεως παροχής κοινοτικού δικαιώµατος από το τµήµα 
προσφυγών του ΚΓΦΠ. Εξουσία εκτιµήσεως. Έλεγχος του Γενικού ∆ικαστηρίου. 
Ευχέρεια του ΚΓΦΠ να απευθύνει νέα σύσταση περί αποστολής φυτικού υλικού» 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 2100/94 , (ΕΚ) 2506/95, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Πολιτική της κοινότητας - Κοινή γεωργική πολιτική 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-562 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Γεωργία. Επιστροφές κατά την εξαγωγή. Αίτηση χορήγησης επιστροφής για 
εξαγωγή για την οποία δεν υφίσταται δικαίωµα επιστροφής. ∆ιοικητική κύρωση. 
- Το άρθρο 11, παράγραφος 1, 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 µε 
τον κανονισµό (ΕΚ) 2945/94 της Επιτροπής, της 2ας ∆εκεµβρίου 1994), και µε τον 
κανονισµό (ΕΚ) 495/97 της Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου 1997, έχει την έννοια ότι, 
µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων απαλλαγής που προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο 
της εν λόγω παραγράφου 1, η µείωση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, στοιχείο 
α΄, αυτής της παραγράφου 1 πρέπει να εφαρµόζεται, µεταξύ άλλων, στην περίπτωση 
επίσης κατά την οποία αποδεικνύεται ότι το εµπόρευµα για την εξαγωγή του οποίου 
υποβλήθηκε αίτηση επιστροφής δεν ήταν υγιούς, ανόθευτης και σύµφωνης µε τα 
συναλλακτικά ήθη ποιότητας, έστω και αν ο εξαγωγέας ήταν καλόπιστος και 
περιέγραψε ορθά τη φύση και την προέλευση του εµπορεύµατος αυτού.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 3665/87, (ΕΚ) 2945/94, (ΕΚ) 495/97, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πολιτική της κοινότητας - Οικονοµική και νοµισµατική πολιτική 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-579 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ιαρθρωτικά ταµεία. Γεωγραφική επιλεξιµότητα. Επένδυση συγχρηµατοδοτούµενη 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία πραγµατοποιείται από τόπο κείµενο εκτός των 
επιλέξιµων περιφερειών και από φορέα εγκατεστηµένο στον τόπο αυτό.  
- ∆εν αντιβαίνει στις διατάξεις του πρωτογενούς δικαίου της Ένωσης σχετικά µε την 
οικονοµική, κοινωνική και περιφερειακή συνοχή, όπως επίσης και στον κανονισµό 
(ΕΚ) 1083/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισµού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) 
1260/1999, η πραγµατοποίηση επενδύσεως συγχρηµατοδοτούµενης από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση από τόπο κείµενο εκτός των επιλέξιµων περιφερειών και από 
φορέα εγκατεστηµένο σε τέτοιο τόπο, υπό τον όρο ότι η επένδυση αυτή απευθύνεται 
κατά τρόπο στοχευµένο και αναγνωρίσιµο στις επιλέξιµες περιφέρειες.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 1260/1999, (ΕΚ) 1083/2006,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Προϊόντα - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-219 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Ερµηνεία της 
έννοιας του όρου “ιατροτεχνολογικό προϊόν”. Προϊόν διατιθέµενο στο εµπόριο για µη 
ιατρική χρήση. ∆ιερεύνηση φυσιολογικής λειτουργίας. Ελεύθερη κυκλοφορία των 
εµπορευµάτων. 
- Το άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, τρίτη περίπτωση, της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, 
όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2007/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου, της 5ης Σεπτεµβρίου 2007, έχει την έννοια ότι το σηµασιολογικό 
περιεχόµενο του όρου «ιατροτεχνολογικό προϊόν» περιλαµβάνει την περίπτωση 
προϊόντος το οποίο σχεδιάσθηκε από τον κατασκευαστή του για να χρησιµοποιείται 
στον άνθρωπο προς τον σκοπό της διερευνήσεως φυσιολογικής λειτουργίας µόνον 
εφόσον το προϊόν προορίζεται για ιατρικό σκοπό. 
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 93/42/ΕΟΚ, 2007/47/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Προϊόντα - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-670 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ένωσης. ∆ιοικητική κύρωση. 
∆ιοικητικό µέτρο. Ενισχύσεις στην ιδιωτική αποθεµατοποίηση συµπυκνωµένων 
γλευκών σταφυλών. Κοινοτική προέλευση. Συµφωνητικό µακροπρόθεσµης 
αποθεµατοποιήσεως. Μείωση της ενισχύσεως ανάλογα µε τη σοβαρότητα της 
παραβάσεως. 
- Στο πλαίσιο καταστάσεως όπως η επίδικη της κύριας δίκης, όπου το γεγονός ότι δεν 
υφίσταται η εταιρία η οποία φέρεται να έχει πωλήσει γλεύκη σταφυλών έχει ως 
συνέπεια ότι δεν µπορεί να αποδειχθεί η κοινοτική προέλευση αυτών, ο παραγωγός ο 
οποίος αγόρασε τα εν λόγω γλεύκη σταφυλών από την ως άνω εταιρία αδυνατεί εν 
πάση περιπτώσει να τύχει ενισχύσεως στην αποθεµατοποίηση δυνάµει του 
κανονισµού (ΕΟΚ) 822/87 του Συµβουλίου, της 16ης Μαρτίου 1987, για την κοινή 
οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) 
2253/88 του Συµβουλίου, της 19ης Ιουλίου 1988.  
- Υπό περιστάσεις όπως αυτές της κύριας δίκης:  
* το άρθρο 17, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισµού (ΕΟΚ) 1059/83 της 
Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 1983, σχετικά µε τα συµφωνητικά αποθεµατοποιήσεως 
για τον επιτραπέζιο οίνο, το γλεύκος σταφυλής, το συµπυκνωµένο γλεύκος σταφυλής 
και το διορθωµένο συµπυκνωµένο γλεύκος σταφυλής, όπως τροποποιήθηκε µε τον 
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κανονισµό (ΕΚ) 2646/1999 της Επιτροπής, της 15ης ∆εκεµβρίου 1999, δεν µπορεί να 
αποτελεί νοµικό θεµέλιο για την επιβολή κυρώσεων λόγω παραβιάσεως εκ µέρους 
του παραγωγού της προβλεπόµενης από τον κανονισµό 822/87, όπως τροποποιήθηκε 
µε τον κανονισµό 2253/88, υποχρεώσεως, βάσει της οποίας τα γλεύκη σταφυλών στα 
οποία µπορεί να θεµελιωθεί δικαίωµα λήψεως ενισχύσεως στην αποθεµατοποίηση 
πρέπει να είναι κοινοτικής προελεύσεως·  
* ελλείψει διατάξεως τόσο της τοµεακής κανονιστικής ρυθµίσεως όσο και της 
εθνικής κανονιστικής ρυθµίσεως προβλέπουσας την επιβολή κυρώσεως, οι επίδικες 
«παρατυπίες» δεν µπορεί να αποτελούν αντικείµενο «κυρώσεως» κατά την έννοια του 
άρθρου 5 του κανονισµού (ΕΚ, Ευρατόµ) 2988/95 του Συµβουλίου, της 18ης 
∆εκεµβρίου 1995, σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· και  
* οι εθνικές αρχές οφείλουν να εφαρµόσουν διοικητικό µέτρο, κατά την έννοια του 
άρθρου 4, παράγραφος 1, πρώτη παύλα, του κανονισµού 2988/95, συγκείµενο στην 
απαίτηση επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών ενισχύσεων, στον βαθµό που 
αποδεικνύεται, όπερ εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να ελέγξει, ότι αµφότερα τα 
επίδικα στο πλαίσιο της κύριας δίκης συµφωνητικά αποθεµατοποιήσεως αφορούσαν, 
εν µέρει ή εν όλω, γλεύκη σταφυλών µη δυνάµενα να εκληφθούν ως έχοντα κοινοτική 
προέλευση, τα οποία αναµίχθηκαν, στο πλαίσιο διαδικασίας συµπυκνώσεως και 
αποθεµατοποιήσεως, µε γλεύκη σταφυλών κοινοτικής προελεύσεως.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 1059/83, (ΕΟΚ) 822/87, (EK) 2988/95, (ΕΚ) 2646/1999, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνθήκη ΕΚ - Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-342 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παράβαση κράτους µέλους. Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. Συµφωνία για 
τον ΕΟΧ. Φορολόγηση των µερισµάτων που καταβάλλονται σε αλλοδαπά 
συνταξιοδοτικά ταµεία. 
- Η ∆ηµοκρατία της Φινλανδίας, θεσπίζοντας και διατηρώντας σε ισχύ το σύστηµα 
στο πλαίσιο του οποίου τα µερίσµατα που διανέµονται σε αλλοδαπά συνταξιοδοτικά 
ταµεία φορολογούνται κατά τρόπο που συνεπάγεται δυσµενή διάκριση, παρέβη τις 
υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 63 ΣΛΕΕ και από το άρθρο 40 της Συµφωνίας 
για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο της 2ας Μαΐου 1992.  
∆ιατάξεις: 
ΣΛΕΕ: 63, 258, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Συνθήκη ΕΚ - Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-461 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων. ∆ιαδικασία µερικής ή πλήρους διαγραφής 
χρεών. Οφειλέτης φυσικό πρόσωπο. Εθνική κανονιστική ρύθµιση η οποία εξαρτά τη 
διαγραφή χρεών από προϋπόθεση περί κατοικίας. 
 - Το άρθρο 45 ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι αντιβαίνει προς αυτό εθνική κανονιστική 
ρύθµιση, όπως η επίµαχη στην κύρια δίκη, η οποία εξαρτά τη διαγραφή χρεών από 
προϋπόθεση περί κατοικίας εντός του οικείου κράτους µέλους.  
∆ιατάξεις: 
ΣΛΕΕ: 45, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνθήκη ΕΚ - Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αγαθών 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-268 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Προδικαστική παραποµπή. Συµφωνία Συνδέσεως ΕΟΚ-Τουρκίας. Απόφαση 1/80 
του Συµβουλίου Συνδέσεως. ∆ικαιώµατα Τούρκων εργαζοµένων ενταγµένων στη 
νόµιµη αγορά εργασίας. Αναδροµική ανάκληση άδειας διαµονής. 
- Το άρθρο 6, παράγραφος 1, πρώτη περίπτωση, της αποφάσεως 1/80 του Συµβουλίου 
Συνδέσεως, της 19ης Σεπτεµβρίου 1980, σχετικά µε την ανάπτυξη της συνδέσεως, 
σχετικά µε την ανάπτυξη της συνδέσεως που προβλέφθηκε µε τη συµφωνία περί 
δηµιουργίας συνδέσεως µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της 
Τουρκίας, η οποία υπογράφηκε στις 12 Σεπτεµβρίου 1963 στην Άγκυρα από τη 
∆ηµοκρατία της Τουρκίας, αφενός, και από τα κράτη µέλη της ΕΟΚ και της 
Κοινότητας, αφετέρου, και η οποία συνήφθη, εγκρίθηκε και επικυρώθηκε εξ 
ονόµατος της Κοινότητας µε την απόφαση 64/732/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης 
∆εκεµβρίου 1963, έχει την έννοια ότι αποκλείει τη δυνατότητα των αρµοδίων 
εθνικών αρχών να ανακαλέσουν την άδεια διαµονής Τούρκου εργαζοµένου 
αναδροµικώς από την ηµεροµηνία κατά την οποία έπαυσε να συντρέχει ο λόγος από 
τον οποίο το εθνικό δίκαιο εξαρτούσε τη χορήγηση της αδείας του, όταν ο εν λόγω 
εργαζόµενος δεν επέδειξε απατηλή συµπεριφορά και η ανάκληση έλαβε χώρα µετά τη 
λήξη της προβλεποµένης από το εν λόγω άρθρο 6, παράγραφος 1, πρώτη περίπτωση, 
περιόδου ενός έτους νόµιµης απασχολήσεως.  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Συνθήκη ΕΚ - Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αγαθών 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-40 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήκοοι τρίτης 
χώρας. ∆ικαίωµα διαµονής σε κράτος µέλος. Υπήκοοι τρίτης χώρας µέλη της 
οικογενείας πολιτών της Ένωσης. Υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος δεν συνοδεύει ούτε 
πηγαίνει να συναντήσει πολίτη της Ένωσης στο κράτος µέλος υποδοχής και ο οποίος 
διαµένει στο κράτος µέλος καταγωγής του πολίτη. ∆ικαίωµα διαµονής υπηκόου 
τρίτης χώρας στο κράτος µέλος καταγωγής πολίτη ο οποίος διαµένει εντός άλλου 
κράτους µέλους. Ιθαγένεια της Ένωσης. Θεµελιώδη δικαιώµατα. 
- Εφόσον δεν πρόκειται για κατάσταση διεπόµενη από την οδηγία 2004/38/ΕΚ 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, που 
τροποποίησε τον κανονισµό (EΟK) 1612/68 και κατάργησε τις οδηγίες 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, και αν επίσης δεν υφίσταται άλλο συνδετικό στοιχείο µε 
τις διατάξεις του δικαίου της Ένωσης που αφορούν την ιθαγένεια, υπήκοος τρίτης 
χώρας δεν µπορεί να αξιώνει να του αναγνωρισθεί παρεπόµενο δικαίωµα διαµονής 
απορρέον από σχέση µε πολίτη της Ένωσης.  
∆ιατάξεις: 
ΣΛΕΕ: 20, 21, 
Κανονισµοί: (EΟK) 1612/68, 
Οδηγίες: 2004/38/ΕΚ ,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνθήκη ΕΚ - Παράβαση κράτους-µέλους 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-610 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παράβαση κράτους µέλους. Κρατικές ενισχύσεις. Απόφαση του ∆ικαστηρίου µε την 
οποία διαπιστώθηκε παράβαση. Ένσταση απαραδέκτου. Μη εκτέλεση. Χρηµατικές 
κυρώσεις. 
- Το Βασίλειο της Ισπανίας, µη έχοντας λάβει εντός της προθεσµίας που του τάχθηκε 
µε το συµπληρωµατικό έγγραφο οχλήσεως, το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε 
στις 18 Μαρτίου 2010 κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 260, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ, όλα 
τα µέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση της αποφάσεως του ∆ικαστηρίου της 2ας 
Ιουλίου 2002, C-499/99, Επιτροπή κατά Ισπανίας, ιδίως όσον αφορά την ανάκτηση 
από την Industrias Domésticas SA των ενισχύσεων οι οποίες, κατά την απόφαση 
91/1/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 20ής ∆εκεµβρίου 1989, σχετικά µε τις ενισχύσεις που η 
κεντρική κυβέρνηση και ορισµένες αυτόνοµες κυβερνήσεις της Ισπανίας έχουν 
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χορηγήσει στη Magefesa, παραγωγό οικιακών ειδών ανοξείδωτου χάλυβα και µικρών 
ηλεκτρικών συσκευών, κρίθηκαν παράνοµες και ασύµβατες προς την κοινή αγορά, 
παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την παράγραφο 1 του ίδιου αυτού άρθρου.  
- Καταδικάζει το Βασίλειο της Ισπανίας να καταβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
στον λογαριασµό «Ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης», χρηµατική ποινή ύψους 
50.000 ευρώ για κάθε µέρα καθυστερήσεως κατά την εφαρµογή των αναγκαίων 
µέτρων για τη συµµόρφωσή του προς την προαναφερθεί σα απόφαση Επιτροπή κατά 
Ισπανίας, από την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως της παρούσας αποφάσεως και µέχρι την 
εκτέλεση της προαναφερθείσας αποφάσεως Επιτροπή κατά Ισπανίας.  
∆ιατάξεις: 
ΣΛΕΕ: 260, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνθήκη ΕΚ - Παράβαση κράτους-µέλους 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-577 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παράβαση κράτους µέλους. Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Εθνική ρύθµιση που 
επιβάλλει στους αυτοαπασχολούµενους οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι σε άλλα 
κράτη µέλη υποχρέωση δηλώσεως πριν την άσκηση της σχετικής µε την παροχή 
υπηρεσιών δραστηριότητάς τους. Ποινικές κυρώσεις. Εµπόδιο στην ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών. Αντικειµενικά δικαιολογηµένη διαφορετική µεταχείριση. Επιτακτικοί 
λόγοι γενικού συµφέροντος. Πρόληψη της απάτης. Καταπολέµηση του αθέµιτου 
ανταγωνισµού. Προστασία των αυτοαπασχολούµενων. Αναλογικότητα. 
- Το Βασίλειο του Βελγίου, θεσπίζοντας τις διατάξεις των άρθρων 137, σηµείο 8, 
138, τρίτη περίπτωση, 153 και 157, σηµείο 3, του προγραµµατικού νόµου (I) της 27ης 
∆εκεµβρίου 2006, όπως ισχύει από 1ης Απριλίου 2007, και επιβάλλοντας κατ’ αυτόν 
τον τρόπο στους αυτοαπασχολούµενους οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι σε άλλο 
κράτος µέλος, πλην του Βασιλείου του Βελγίου, την υποχρέωση να προβαίνουν σε 
δήλωση πριν την άσκηση της σχετικής µε την παροχή υπηρεσιών δραστηριότητάς 
τους στο Βέλγιο, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 56 ΣΛΕΕ.  
∆ιατάξεις: 
ΣΛΕΕ: 56, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνθήκη ΕΚ - Παράβαση κράτους-µέλους 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-528 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παράβαση κράτους µέλους. Μεταφορές. Ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων. 
Χωρητικότητα και χρεώσεις των σιδηροδροµικών υποδοµών. Ρυθµιστικός φορέας. 
Παράλειψη µεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο εντός της ταχθείσας προθεσµίας. 
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- Η Ελληνική ∆ηµοκρατία, µη λαµβάνοντας, εντός της ταχθείσας προθεσµίας, τα 
απαιτούµενα µέτρα, ιδίως αναφορικά µε το σύστηµα χρεώσεως τελών υποδοµής στον 
τοµέα των σιδηροδρόµων, κατά τα άρθρα 6, παράγραφοι 2 έως 5, και 11 της οδηγίας 
2001/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης 
Φεβρουαρίου 2001, σχετικά µε την κατανοµή της χωρητικότητας των 
σιδηροδροµικών υποδοµών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδροµικής υποδοµής 
καθώς και µε την πιστοποίηση ασφαλείας, όπως τροποποιήθηκε προσφάτως µε την 
οδηγία 2007/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης 
Οκτωβρίου 2007, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάµει των άρθρων αυτών.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2001/14/ΕΚ, 2007/58/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνθήκη ΕΚ - Παράβαση κράτους-µέλους 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-68 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παράβαση κράτους µέλους. Περιβάλλον. Έλεγχος της ρυπάνσεως. Οριακές τιµές 
των συγκεντρώσεων των σωµατιδίων ΑΣ10 στον ατµοσφαιρικό αέρα. 
- Η Ιταλική ∆ηµοκρατία, παραλείποντας να µεριµνήσει ώστε, για τα έτη 2006 και 
2007, οι συγκεντρώσεις ΑΣ 10 στον ατµοσφαιρικό αέρα να µην υπερβαίνουν τις 
οριακές τιµές που καθορίζει το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 1999/30/ΕΚ του 
Συµβουλίου, της 22ας Απριλίου 1999, σχετικά µε τις οριακές τιµές διοξειδίου του 
θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωµατιδίων και µολύβδου, 
στον αέρα του περιβάλλοντος, στις 55 ζώνες και οικισµούς της Ιταλίας που 
αναγράφονται στο έγγραφο οχλήσεως της Επιτροπής της 2ας Φεβρουαρίου 2009, 
παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο αυτό.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 96/62/ΕΚ, 1999/30, 2008/50, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνθήκη ΕΚ - Παράβαση κράτους-µέλους 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-244 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παράβαση κράτους µέλους. Σύστηµα που εξαρτά από προηγούµενη έγκριση την 
απόκτηση δικαιωµάτων ψήφου που αντιπροσωπεύουν άνω του 20 % του µετοχικού 
κεφαλαίου ορισµένων “ανωνύµων εταιριών εθνικής στρατηγικής σηµασίας”. Ρύθµιση 
προβλέπουσα τον εκ των υστέρων έλεγχο ορισµένων αποφάσεων των εταιριών 
αυτών. Ταµείο Εθνικής Συνοχής. 
- Η Ελληνική ∆ηµοκρατία, καθορίζοντας τις απαιτήσεις του άρθρου 11, παράγραφος 
1, σε συνδυασµό µε το άρθρο 11, παράγραφος 2, καθώς και εκείνες του άρθρου 11, 
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παράγραφος 3, του νόµου 3631/2008 περί συστάσεως Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής 
Συνοχής, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 43 ΕΚ περί της 
ελευθερίας εγκαταστάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 43, 56,  
Νόµοι: 3631/2008, άρθ. 11,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνθήκη ΕΚ - Παράβαση κράτους-µέλους 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-286 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Παράβαση κράτους µέλους. Κοινωνική πολιτική. Ίση µεταχείριση στην 
απασχόληση και την εργασία. Εθνικό καθεστώς που επιβάλλει την παύση της 
επαγγελµατικής δραστηριότητας των δικαστών, εισαγγελέων και συµβολαιογράφων 
µε τη συµπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας. Θεµιτοί σκοποί που δικαιολογούν 
διαφορετική µεταχείριση των εργαζοµένων που δεν έχουν συµπληρώσει την ηλικία 
των 62 ετών. Αναλογικός χαρακτήρας της διάρκειας της µεταβατικής περιόδου. 
- Η Ουγγαρία, θεσπίζοντας εθνική ρύθµιση που επιβάλλει την παύση µε τη 
συµπλήρωση του 62ου έτους της επαγγελµατικής δραστηριότητας των δικαστών, 
εισαγγελέων και συµβολαιογράφων, γεγονός που συνεπάγεται διαφορετική 
µεταχείριση λόγω ηλικίας η οποία δεν είναι ανάλογη προς τους επιδιωκόµενους 
σκοπούς, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 2 και 6, παράγραφος 1, 
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.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2000/78/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Τελωνειακά θέµατα - Κοινοτικός τελωνειακός κώδικας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-351 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Τελωνειακή οφειλή. Εκ των υστέρων είσπραξη εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασµών. 
Καταλογισµός των δασµών. Πρακτικοί τρόποι. 
- Το άρθρο 217, παράγραφος 2, του κανονισµού (EΟK) 2913/92 του Συµβουλίου, της 
12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, όπως 
τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (EK) 82/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 1996, έχει την έννοια ότι, καθόσον το άρθρο αυτό 
δεν προβλέπει πρακτικούς τρόπους καταλογισµού υπό την έννοια της διατάξεως 
αυτής, επαφίεται στα κράτη µέλη να καθορίσουν τους πρακτικούς τρόπους 
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καταλογισµού των ποσών των δασµών που προκύπτουν από τελωνειακή οφειλή, 
χωρίς να υποχρεούνται να καθορίσουν στην εθνική τους νοµοθεσία τους τρόπους µε 
τους οποίους πραγµατοποιείται ο καταλογισµός αυτός, ο οποίος πρέπει να 
πραγµατοποιείται κατά τρόπον ώστε οι αρµόδιες τελωνειακές αρχές να εγγράφουν το 
ακριβές ποσό των εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασµών που προκύπτει από µια 
τελωνειακή οφειλή στα λογιστικά βιβλία ή σε οποιοδήποτε άλλο υπόθεµα επέχει θέση 
τέτοιων βιβλίων, προκειµένου να καθίσταται δυνατό, ιδίως, να αποδειχθεί ο 
καταλογισµός των εν λόγω ποσών κατά τρόπο αδιαµφισβήτητο και έναντι του 
οφειλέτη.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (EΟK) 2913/92, (EK) 82/97, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Τελωνειακά θέµατα - Κοινοτικός τελωνειακός κώδικας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-438 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κοινοτικός τελωνειακός κώδικας. Εκ των υστέρων είσπραξη εισαγωγικών δασµών – 
∆ικαιολογηµένη εµπιστοσύνη. Αδυναµία ελέγχου της ακρίβειας ενός πιστοποιητικού 
καταγωγής. Έννοια του “πιστοποιητικού που εκδόθηκε βάσει ανακριβούς εκθέσεως 
των πραγµατικών στοιχείων εκ µέρους του εξαγωγέα”. Βάρος αποδείξεως. Σύστηµα 
γενικευµένων δασµολογικών προτιµήσεων. 
- Το άρθρο 220, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, 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, πρέπει να ερµηνευθεί 
υπό την έννοια ότι, όταν οι αρµόδιες αρχές του τρίτου κράτους τελούν σε αδυναµία 
να εξακριβώσουν, στο πλαίσιο ενός εκ των υστέρων ελέγχου, λόγω του ότι ο 
εξαγωγέας έχει παύσει την παραγωγή του, αν το εκδοθέν από αυτές πιστοποιητικό 
καταγωγής «τύπου Α» στηρίζεται σε ορθή έκθεση των πραγµάτων εκ µέρους του 
εξαγωγέα, ο οφειλέτης δασµών φέρει το βάρος αποδείξεως ότι το πιστοποιητικό αυτό 
εκδόθηκε βάσει ορθής εκθέσεως των γεγονότων εκ µέρους του εξαγωγέα.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 2913/92, (ΕΚ) 2700/2000, (ΕΚ) 450/2008, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό - ∆ασµοί  
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-320 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κοινό ∆ασµολόγιο. ∆ασµολογική κατάταξη. Συνδυασµένη Ονοµατολογία. 
Συσκευές µε δυνατότητα λήψης τηλεοπτικών σηµάτων και µε ενσωµατωµένο 
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διαµορφωτή-αποδιαµορφωτή (modem) για την πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο (Internet), οι 
οποίες διαθέτουν διαλογικό σύστηµα ανταλλαγής πληροφοριών. 
- Η Συνδυασµένη Ονοµατολογία που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα I του 
κανονισµού (ΕΟΚ) 2658/87 του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη 
δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο, όπως 
τροποποιήθηκε διαδοχικά µε τον κανονισµό (ΕΚ) 1214/2007 της Επιτροπής, της 20ής 
Σεπτεµβρίου 2007, µε τον κανονισµό (ΕΚ) 1031/2008 της Επιτροπής, της 19ης 
Σεπτεµβρίου 2008, και µε τον κανονισµό (ΕΚ) 948/2009 της Επιτροπής, της 30ής 
Σεπτεµβρίου 2009, έχει την έννοια ότι, για την κατάταξη ενός εµπορεύµατος στη 
διάκριση 8528 71 13, ως modem για πρόσβαση στο Internet νοείται η διάταξη που 
παρέχει καθαυτή, χωρίς να χρειάζεται να χρησιµοποιηθεί καµία άλλη συσκευή ή 
κανείς άλλος µηχανισµός, τη δυνατότητα πρόσβασης στο Internet και εξασφαλίζει 
διαδραστικότητα και ανταλλαγή πληροφοριών σε διπλή κατεύθυνση. Για την 
κατάταξη στην εν λόγω διάκριση κρίσιµη είναι µόνο η δυνατότητα πρόσβασης στο 
Internet και όχι η τεχνική µέθοδος που χρησιµοποιείται για την πρόσβαση αυτή.  
- Η εν λόγω Συνδυασµένη Ονοµατολογία έχει την έννοια ότι η λήψη τηλεοπτικών 
σηµάτων και η ύπαρξη ενός modem για πρόσβαση στο Internet είναι δύο ισοδύναµες 
λειτουργίες, τις οποίες πρέπει να εκτελεί µια συσκευή, προκειµένου να µπορεί να 
καταταγεί στη διάκριση 8528 71 13. Αν δεν υπάρχει µία από αυτές τις δύο 
λειτουργίες, η συσκευή πρέπει να κατατάσσεται στη διάκριση 8528 71 19.  
- Το άρθρο 78, παράγραφος 2, του κανονισµού (ΕΟΚ) 2913/92 του Συµβουλίου, της 
12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, έχει την 
έννοια ότι ο εκ των υστέρων έλεγχος των εµπορευµάτων και η συνακόλουθη αλλαγή 
της δασµολογικής τους κατάταξης επιτρέπεται να πραγµατοποιούνται µε βάση 
έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία, χωρίς οι τελωνειακές αρχές να έχουν την υποχρέωση 
να εξετάζουν τα εν λόγω εµπορεύµατα καθαυτά.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 2913/92, (ΕΚ) 1214/2007, (ΕΚ) 1031/2008, (ΕΚ) 948/2009, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό - Έκτη Οδηγία ΦΠΑ 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-165 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έκτη οδηγία ΦΠΑ. ∆υνατότητα εφαρµογής. Κοινοτικός τελωνειακός κώδικας – 
Εµπορεύµατα προερχόµενα από τρίτη χώρα που έχουν τεθεί υπό το καθεστώς 
τελωνειακής αποταµίευσης στο έδαφος κράτους µέλους. Μεταποίηση των 
εµπορευµάτων υπό το καθεστώς της τελειοποίησης για επανεξαγωγή µε τη µορφή του 
συστήµατος της αναστολής. Πώληση των εµπορευµάτων και εκ νέου υπαγωγή τους 
στο καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης. Παραµονή στην ίδια αποθήκη 
τελωνειακής αποταµίευσης κατά τη διάρκεια όλων των πράξεων αυτών. Παράδοση 
αγαθών εξ επαχθούς αιτίας εντός της εθνικής επικράτειας. Γενεσιουργός αιτία του 
ΦΠΑ. 
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- Όταν ορισµένα εµπορεύµατα προέλευσης τρίτης χώρας τίθενται υπό καθεστώς 
τελωνειακής αποταµίευσης σε ένα κράτος µέλος, στη συνέχεια µεταποιούνται υπό το 
καθεστώς της τελειοποίησης για επανεξαγωγή στο πλαίσιο του συστήµατος 
αναστολής και κατόπιν πωλούνται και τίθενται και πάλι υπό το καθεστώς 
τελωνειακής αποταµίευσης, παραµένοντας κατά τη διάρκεια όλων αυτών των 
πράξεων στην ίδια αποθήκη τελωνειακής αποταµίευσης, η οποία βρίσκεται στο 
έδαφος του κράτους µέλους αυτού, η πώληση των εµπορευµάτων αυτών υπόκειται σε 
φόρο προστιθέµενης αξίας βάσει του άρθρου 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 µε την οδηγία 2004/66/ΕΚ του Συµβουλίου, της 26ης Απριλίου 2004, 
εκτός αν το εν λόγω κράτος µέλος έχει κάνει χρήση της ευχέρειας που του παρέχει το 
άρθρο 16, παράγραφος 1, της οδηγίας αυτής να απαλλάσσει τις εν λόγω πωλήσεις 
από τον φόρο, πράγµα που οφείλει να εξακριβώσει το εθνικό δικαστήριο.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 77/388/ΕΟΚ, 2004/66/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό - Φορολογία εισοδήµατος 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-498 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Περιορισµοί. Φορολογική νοµοθεσία . Παρακράτηση 
στην πηγή του φόρου επί των αµοιβών στην οποία ο εγκατεστηµένος στην ηµεδαπή 
αποδέκτης υπηρεσιών πρέπει να προβεί επί της αµοιβής που οφείλεται σε πάροχο 
υπηρεσιών εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος – Έλλειψη τέτοιας υποχρεώσεως 
όταν πρόκειται για πάροχο υπηρεσιών εγκατεστηµένο στο ίδιο κράτος µέλος. 
- Το άρθρο 56 ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι η υποχρέωση που βάσει της ρυθµίσεως 
κράτους µέλους επιβάλλεται στον αποδέκτη υπηρεσιών να παρακρατεί στην πηγή τον 
φόρο επί των αµοιβών που καταβάλλονται στους εγκατεστηµένους σε άλλο κράτος 
µέλος παρόχους υπηρεσιών, ενώ τέτοια υποχρέωση δεν υφίσταται όσον αφορά τις 
αµοιβές που καταβάλλονται στους εγκατεστηµένους στο οικείο κράτος µέλος 
παρόχους υπηρεσιών, συνιστά περιορισµό της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών υπό την 
έννοια της διατάξεως αυτής, εφόσον συνεπάγεται πρόσθετο διοικητικό βάρος καθώς 
και τους σχετικούς κινδύνους όσον αφορά την ευθύνη.  
- Εφόσον ο περιορισµός της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών που προκύπτει από 
εθνική ρύθµιση, όπως η επίµαχη στην κύρια δίκη, απορρέει µόνον από την 
υποχρέωση παρακρατήσεως στην πηγή στο µέτρο που συνεπάγεται πρόσθετο 
διοικητικό βάρος και τους σχετικούς κινδύνους όσον αφορά την ευθύνη, ο 
περιορισµός αυτός δύναται να δικαιολογηθεί από την ανάγκη διασφαλίσεως της 
αποτελεσµατικής εισπράξεως του φόρου και δεν υπερβαίνει το αναγκαίο όριο για την 
επίτευξη του σκοπού αυτού, ακόµη και αν ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες αµοιβαίας 
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συνδροµής όσον αφορά την είσπραξη των φόρων που παρέχονται από την οδηγία 
76/308/EΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1976, για την αµοιβαία συνδροµή 
για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών µε ορισµένες εισφορές, δασµούς, φόρους και 
άλλα µέτρα, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2001/44/ΕΚ του Συµβουλίου, της 
15ης Ιουνίου 2001. Η µεταγενέστερη παραίτηση από την επίµαχη στην κύρια δίκη 
παρακράτηση στην πηγή δεν δύναται να θίξει ούτε την καταλληλότητά της να 
επιτύχει τον επιδιωκόµενο σκοπό ούτε την αναλογικότητά της, οι οποίες πρέπει να 
αξιολογηθούν µε γνώµονα µόνο τον επιδιωκόµενο σκοπό.  
- Για να αξιολογηθεί αν η υποχρέωση του αποδέκτη υπηρεσιών να προβεί σε 
παρακράτηση στην πηγή, εφόσον συνεπάγεται πρόσθετο διοικητικό βάρος και τους 
σχετικούς κινδύνους όσον αφορά την ευθύνη, συνιστά περιορισµό της ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών απαγορευόµενο από το άρθρο 56 ΣΛΕΕ, δεν έχει σηµασία το αν 
ο κάτοικος αλλοδαπής πάροχος υπηρεσιών δύναται να αφαιρέσει τον 
παρακρατηθέντα στις Κάτω Χώρες φόρο από τον φόρο που οφείλει εντός του 
κράτους µέλους εγκαταστάσεώς του.  
∆ιατάξεις: 
ΣΛΕΕ: 56, 
Οδηγίες: 76/308/EΟΚ, 2001/44/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό - Φόρος επί εταιρειών 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-603 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Προσέγγιση των νοµοθεσιών. Κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, 
διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές µετοχών που αφορούν εταιρίες 
διαφορετικών κρατών µελών. Εθνική νοµοθεσία η οποία εξαρτά τη χορήγηση 
φορολογικών πλεονεκτηµάτων από τη λήψη άδειας. Υποβολή της αιτήσεως για την 
έκδοση άδειας τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν από τη σκοπούµενη πράξη. 
- Το άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, της οδηγίας 90/434/ΕΟΚ του Συµβουλίου, 
της 23ης Ιουλίου 1990, σχετικά µε το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις 
συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές µετοχών που 
αφορούν εταιρίες διαφορετικών κρατών µελών, έχει την έννοια ότι δεν αντιτίθεται σε 
εθνική νοµοθεσία όπως η επίµαχη στην κύρια δίκη, η οποία εξαρτά τη χορήγηση 
φορολογικών πλεονεκτηµάτων σε περίπτωση πράξεως αποσπάσεως κατά τις 
διατάξεις της οδηγίας αυτής από την προϋπόθεση της υποβολής της σχετικής µε 
αυτήν την πράξη αιτήσεως εντός συγκεκριµένης προθεσµίας. Παρά ταύτα, 
εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να ελέγξει αν οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της 
προθεσµίας αυτής, και ειδικότερα ο καθορισµός του χρόνου ενάρξεώς της, είναι 
αρκούντως ακριβείς, σαφείς και προβλέψιµες ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους 
υποκείµενους στον φόρο να λάβουν γνώση των δικαιωµάτων τους και να 
διασφαλισθεί ότι είναι σε θέση να επωφεληθούν από τα φορολογικά πλεονεκτήµατα 
που προβλέπουν οι διατάξεις της οδηγίας αυτής. 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 



 

[33] 
 

Φορολογικό - Φόρος επί εταιρειών 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-35 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ιανοµή µερισµάτων. Φόρος εταιριών. Test Claimants in the FII Group Litigation. 
Ερµηνεία της αποφάσεως. Αποτροπή της διπλής οικονοµικής φορολογίας. 
Ισοδυναµία των µεθόδων απαλλαγής και συµψηφισµού. Έννοιες “φορολογικός 
συντελεστής” και “διαφορά στη φορολογική µεταχείριση”. Μερίσµατα προερχόµενα 
από τρίτες χώρες. 
- Τα άρθρα 49 ΣΛΕΕ και 63 ΣΛΕΕ έχουν την έννοια ότι αντιβαίνει σ’ αυτά ρύθµιση 
κράτους µέλους εφαρµόζουσα τη µέθοδο της απαλλαγής στα µερίσµατα ηµεδαπής 
προελεύσεως και τη µέθοδο του συµψηφισµού στα µερίσµατα αλλοδαπής 
προελεύσεως, εφόσον αποδεικνύεται, αφενός, ότι η πίστωση φόρου προς όφελος της 
δικαιούχου των µερισµάτων εταιρίας στο πλαίσιο της µεθόδου του συµψηφισµού 
αντιστοιχεί στο ποσό του φόρου που όντως καταβλήθηκε επί των κερδών που 
διανεµήθηκαν ως µερίσµατα και, αφετέρου, ότι το πραγµατικό επίπεδο 
φορολογήσεως των κερδών των εταιριών του οικείου κράτους µέλους είναι κατά 
κανόνα χαµηλότερο του υπολογιζοµένου βάσει του ισχύοντος ονοµαστικού 
φορολογικού συντελεστή.  
- Οι απαντήσεις που δόθηκαν από το ∆ικαστήριο στο δεύτερο και στο τέταρτο 
ερώτηµα, τα οποία υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υποθέσεως C-446/04 επί της οποίας 
εκδόθηκε η απόφαση της 12ης ∆εκεµβρίου 2006, Test Claimants in the FII Group 
Litigation, ισχύουν και όταν:  
* ο καταβλητέος στην αλλοδαπή φόρος εταιριών ο οποίος βαρύνει τα κέρδη που 
διανέµονται ως µερίσµατα δεν καταβλήθηκε (ή δεν καταβλήθηκε στο σύνολό του) 
από την αλλοδαπή εταιρία η οποία καταβάλλει τα εν λόγω µερίσµατα στην ηµεδαπή 
εταιρία, αλλά από την εγκατεστηµένη σε ορισµένο κράτος µέλος άµεσα ή έµµεσα 
θυγατρική της πρώτης εταιρίας,  
* ο προκαταβλητέος φόρος εταιριών δεν καταβλήθηκε από την ηµεδαπή εταιρία που 
λαµβάνει τα µερίσµατα αλλοδαπής εταιρίας, αλλά από την ηµεδαπή µητρική εταιρία 
της στο πλαίσιο του συστήµατος φορολογίας των οµίλων εταιριών.  
- Το δίκαιο της Ένωσης έχει την έννοια ότι η εγκατεστηµένη σε ορισµένο κράτος 
µέλος µητρική εταιρία η οποία, στο πλαίσιο συστήµατος φορολογίας των οµίλων 
εταιριών, όπως το επίµαχο στην υπόθεση της κύριας δίκης υποχρεώθηκε, κατά 
παράβαση των κανόνων δικαίου της Ένωσης, να καταβάλει τον προκαταβλητέο φόρο 
εταιριών επί των κερδών που προέρχονταν από µερίσµατα αλλοδαπής προελεύσεως 
µπορεί να ασκήσει αγωγή µε αίτηµα την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος 
φόρου, στο µέτρο που ο φόρος αυτός υπερβαίνει τον πρόσθετο φόρο εταιριών που το 
οικείο κράτος µέλος δικαιούνταν να επιβάλει προκειµένου να αντισταθµίσει τον 
χαµηλότερο ονοµαστικό φορολογικό συντελεστή βάσει του οποίου φορολογήθηκαν 
τα κέρδη που διανεµήθηκαν ως µερίσµατα αλλοδαπής προελεύσεως σε σχέση µε τον 
ονοµαστικό φορολογικό συντελεστή που ίσχυε για τα κέρδη της ηµεδαπής µητρικής 
εταιρίας.  
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- Το δίκαιο της Ένωσης έχει την έννοια ότι η εγκατεστηµένη σε ορισµένο κράτος 
µέλος εταιρία, της οποίας το ποσοστό συµµετοχής σε εταιρία εγκατεστηµένη σε τρίτη 
χώρα της παρέχει αναµφισβητήτως τη δυνατότητα να επηρεάζει τις αποφάσεις της εν 
λόγω δεύτερης εταιρίας και να καθορίζει τις δραστηριότητές της, µπορεί να 
επικαλεστεί το άρθρο 63 ΣΛΕΕ προκειµένου να αµφισβητήσει τη συµβατότητα προς 
τη διάταξη αυτή ρυθµίσεως του εν λόγω κράτους σχετικά µε τη φορολογική 
µεταχείριση µερισµάτων προερχοµένων από την ανωτέρω τρίτη χώρα, η οποία δεν 
εφαρµόζεται µόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η µητρική εταιρία ασκεί ουσιώδη 
επιρροή στη διανέµουσα τα µερίσµατα εταιρία.  
- Η απάντηση που δόθηκε από το ∆ικαστήριο στο τρίτο ερώτηµα, το οποίο 
υποβλήθηκε στο πλαίσιο της υποθέσεως επί της οποίας εκδόθηκε η προπαρατεθείσα 
απόφαση Test Claimants in the FII Group Litigation, δεν ισχύει όταν οι 
εγκατεστηµένες σε άλλα κράτη µέλη θυγατρικές, προς όφελος των οποίων δεν 
µπόρεσε να γίνει καµία µεταφορά ACT, δεν φορολογούνται στο κράτος µέλος στο 
οποίο είναι εγκατεστηµένη η µητρική εταιρία.  
∆ιατάξεις: 
ΣΛΕΕ: 49, 63, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό - Φόρος επί εταιρειών 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-207 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Φορολογία. Κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, 
εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές µετοχών που αφορούν εταιρίες διαφορετικών 
κρατών µελών. Εισφορά στοιχείων του ενεργητικού. Φορολόγηση της υπεραξίας που 
προέρχεται από την εισφέρουσα εταιρία κατά την εισφορά στοιχείων του 
ενεργητικού. Αναβολή της φορολογήσεως. Η εγγραφή αποθεµατικού στον 
ισολογισµό της εισφέρουσας εταιρίας ως προϋπόθεση αναστολής της επιβολής φόρου 
αντιστοιχούντος στην προκύπτουσα υπεραξία. 
 - Τα άρθρα 2, 4 και 9, της οδηγίας 90/434/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 
1990, σχετικά µε το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, 
εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές µετοχών που αφορούν εταιρίες διαφορετικών 
κρατών µελών, έχουν την έννοια ότι δεν αντιτίθεται, σε περίπτωση όπως η επίµαχη 
στην υπόθεση της κύριας δίκης, σε ρύθµιση κατά την οποία η εισφορά ενεργητικού 
γεννά υποχρέωση καταβολής φόρου από την εισφέρουσα εταιρία επί της υπεραξίας 
της προκύπτουσας από την εισφορά αυτή, εκτός αν η εισφέρουσα εταιρία εγγράψει 
στον ισολογισµό της ειδικό αποθεµατικό, του οποίου το ύψος να αντιστοιχεί στην 
υπεραξία που διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της εν λόγω εισφοράς.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 90/434/ΕΟΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Φορολογικό - Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-549 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ΦΠΑ. Σύσταση δικαιώµατος επιφάνειας από φυσικά πρόσωπα υπέρ εταιρίας έναντι 
των κατασκευαστικών υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία αυτή στα εν λόγω φυσικά 
πρόσωπα. Σύµβαση ανταλλαγής. ΦΠΑ επί κατασκευαστικών υπηρεσιών. 
Γενεσιουργός αιτία. Απαιτητό. Προκαταβολή ολόκληρης της αντιπαροχής. 
Προκαταβολή µέρους του ποσού. Βάση επιβολής του φόρου στις περιπτώσεις στις 
οποίες η αντιπαροχή συνίσταται σε αγαθά ή υπηρεσίες. Άµεσο αποτέλεσµα. 
 - Όταν, υπό περιστάσεις όπως αυτές της υπόθεσης της κύριας δίκης, έχει συσταθεί, 
ενόψει της ανέγερσης κτιρίου, δικαίωµα επιφάνειας υπέρ εταιρίας ως αντιπαροχή για 
τις υπηρεσίες κατασκευής ορισµένων οριζόντιων ιδιοκτησιών εντός του κτιρίου 
αυτού τις οποίες πρόκειται να παράσχει η εταιρία αυτή, η οποία αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να παραδώσει τις ιδιοκτησίες αυτές «µε το κλειδί στο χέρι» στα πρόσωπα 
που συνέστησαν αυτό το δικαίωµα επιφάνειας, τα άρθρα 63 και 65 της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Νοεµβρίου 2006, σχετικά µε το κοινό 
σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας, έχουν την έννοια ότι δεν αποκλείουν να 
καθίσταται ο φόρος προστιθέµενης αξίας επί των κατασκευαστικών αυτών υπηρεσιών 
απαιτητός ήδη κατά το χρονικό σηµείο της σύστασης του δικαιώµατος επιφάνειας, 
δηλαδή πριν από την παροχή των υπηρεσιών αυτών, εφόσον κατά το χρονικό σηµείο 
της σύστασης του δικαιώµατος αυτού είναι ήδη γνωστά όλα τα κρίσιµα στοιχεία της 
µελλοντικής αυτής παροχής υπηρεσιών και, συνεπώς, έχουν ειδικότερα καθοριστεί 
επακριβώς οι σχετικές υπηρεσίες και εφόσον το δικαίωµα αυτό µπορεί να αποτιµηθεί 
σε χρήµα, πράγµα που οφείλει να εξακριβώσει το αιτούν δικαστήριο.  
- Υπό περιστάσεις όπως αυτές της υπόθεσης της κύριας δίκης, όπου συµβαλλόµενα 
µέρη σε ορισµένη πράξη δεν είναι πρόσωπα που έχουν δεσµούς υπό την έννοια του 
άρθρου 80 της οδηγίας 2006/112, πράγµα που πάντως οφείλει να εξακριβώσει το 
αιτούν δικαστήριο, τα άρθρα 73 και 80 της εν λόγω οδηγίας έχουν την έννοια ότι 
αντιβαίνει στα άρθρα αυτά η εθνική διάταξη που, όπως η επίµαχη στην κύρια δίκη 
διάταξη, προβλέπει ότι, όταν η αντιπαροχή για ορισµένη πράξη συνίσταται εν όλω σε 
αγαθά ή υπηρεσίες, η βάση επιβολής του φόρου είναι η κανονική αξία του 
παραδοθέντος αγαθού ή της παρασχεθείσας υπηρεσίας.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2006/112/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Φορολογικό - Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-532 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ΦΠΑ. Απαλλαγές. Μισθώσεις ακινήτων. Πλωτό οίκηµα το οποίο δεν διαθέτει 
σύστηµα πρόωσης και είναι µονίµως ακινητοποιηµένο κατά µήκος της όχθης 
ποταµού. Εκµίσθωση του πλωτού οικήµατος, περιλαµβανοµένων τόσο της προβλήτας 
του όσο και της οικείας χερσαίας και υδάτινης επιφάνειας.Οίκηµα το οποίο 
προορίζεται αποκλειστικώς για µόνιµη χρήση ως εστιατόριο-ντισκοτέκ. Ενιαία 
παροχή. 
- Το άρθρο 13, Β, στοιχείο β΄, 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, έχει την έννοια ότι ο όρος «µισθώσεις 
ακινήτων» καλύπτει την εκµίσθωση πλωτού οικήµατος, µαζί µε τη συνδεόµενη µε 
αυτό προβλήτα και τον περιβάλλοντα χώρο, όταν το οίκηµα είναι ακινητοποιηµένο µε 
τη βοήθεια δυσχερώς αφαιρέσιµων µέσων στερέωσης τα οποία το κρατούν δεµένο 
τόσο στην όχθη όσο και στην κοίτη ενός ποταµού, βρίσκεται σε οριοθετηµένο και 
ταυτοποιήσιµο σηµείο επί των ποτάµιων υδάτων και χρησιµοποιείται αποκλειστικώς, 
σύµφωνα µε τους όρους του µισθωτηρίου, για τη µόνιµη λειτουργία εστιατορίου-
ντισκοτέκ στην ίδια πάντοτε θέση. Η εκµίσθωση αυτή συνιστά µια ενιαία 
απαλλασσόµενη παροχή και δεν χωρεί διάκριση µεταξύ της µίσθωσης, αφενός, του 
πλωτού οικήµατος και, αφετέρου, της προβλήτας.  
- Το ως άνω πλωτό οίκηµα δεν αποτελεί όχηµα κατά την έννοια του άρθρου 13, Β, 
στοιχείο β΄, σηµείο 2, της έκτης οδηγίας.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 77/388/ΕΟΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό - Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-299 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Φορολογία. ΦΠΑ. Φορολογητέες πράξεις. Χρησιµοποίηση, για τις ανάγκες της 
επιχειρήσεως, αγαθών που αποκτώνται “στο πλαίσιο της επιχειρήσεως” – Εξοµοίωση 
προς παράδοση εξ επαχθούς αιτίας. Εκτάσεις γης που ανήκουν στον υποκείµενο στον 
φόρο και υφίστανται µετατροπή από τρίτον. 
- Το άρθρο 5, παράγραφος 7, στοιχείο 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 φορολογική βάση, όπως τροποποιήθηκε µε την 
οδηγία 95/7/ΕΚ του Συµβουλίου, της 10ης Απριλίου 1995, σε συνδυασµό µε το 
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άρθρο 11, A, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, της οδηγίας αυτής, έχει την έννοια ότι η 
χρησιµοποίηση από υποκείµενο στον φόρο, για τις ανάγκες µιας οικονοµικής 
δραστηριότητας απαλλασσόµενης από τον ΦΠΑ, εκτάσεων γης των οποίων αυτός 
έχει την κυριότητα και τα οποία µετατρέπει αναθέτοντας τις σχετικές εργασίες σε 
τρίτον µπορεί να βαρύνεται µε ΦΠΑ έχοντα ως βάση επιβολής το άθροισµα της αξίας 
γης και των εξόδων µετατροπής των εκτάσεων αυτών, υπό την προϋπόθεση όµως ότι 
ο ως άνω υποκείµενος στον φόρο δεν έχει ακόµη καταβάλει ΦΠΑ επί της ως άνω 
αξίας και επί των εν λόγω εξόδων και ότι οι εκτάσεις αυτές δεν εµπίπτουν στη 
φοροαπαλλαγή την οποία προβλέπει το άρθρο 13, B, στοιχείο η΄, της οδηγίας αυτής.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 77/388/ΕΟΚ, 95/7/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Φορολογικό - Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C- 511 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έκτη οδηγία ΦΠΑ. ∆ικαίωµα εκπτώσεως του φόρου εισροών. Αγαθά και υπηρεσίες 
που χρησιµοποιούνται ταυτοχρόνως για φορολογητέες και για απαλλασσόµενες 
πράξεις. Εκµίσθωση ακινήτου ως επαγγελµατικής στέγης και ως κατοικίας. Κριτήριο 
υπολογισµού της αναλογίας εκπτώσεως του ΦΠΑ. 
- Το άρθρο 17, παράγραφος 5, τρίτο εδάφιο, 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, έχει την έννοια ότι επιτρέπει 
στα κράτη µέλη να προκρίνουν ως κλείδα κατανοµής για τους σκοπούς του 
υπολογισµού της αναλογίας εκπτώσεως του φόρου προστιθέµενης αξίας επί των 
εισροών για συγκεκριµένη πράξη, όπως η ανέγερση κτιρίου µικτής χρήσεως, κλείδα 
κατανοµής διαφορετική από την κλείδα που βασίζεται στον κύκλο εργασιών, η οποία 
προβλέπεται στο άρθρο 19, παράγραφος 1, της ως άνω οδηγίας, υπό την προϋπόθεση 
ότι η µέθοδος που επιλέγουν εγγυάται ακριβέστερο καθορισµό της εν λόγω αναλογίας 
εκπτώσεως.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 77/388/ΕΟΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
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 
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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 * ΕΕµπ∆ 2012.672 
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