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Αθέµιτος ανταγωνισµός - Ντάµπινγκ 
∆ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: T-156 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ντάµπινγκ. Εισαγωγές σανίδων σιδερώµατος καταγωγής Κίνας. Κίνηση 
διαδικασίας κατά µίας και µόνον εταιρίας.Καθεστώς επιχειρήσεως ασκούσας τις 
δραστηριότητές της σε οικονοµία αγοράς. Τρίµηνη προθεσµία του άρθρου 2, 
παράγραφος 7, στοιχείο γ΄, δεύτερο εδάφιο, του κανονισµού (ΕΚ) 1225/2009. Βάρος 
αποδείξεως.Προσδιορισµός της ζηµίας. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 1225/2009, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ασφαλιστικό δίκαιο - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-300 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ασφάλιση για αστική ευθύνη που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκίνητων 
οχηµάτων. ∆ικαίωµα αποζηµιώσεως στο πλαίσιο της ασφαλίσεως για αστική ευθύνη 
που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχηµάτων. Αστική ευθύνη του 
ασφαλισµένου. Συντρέχον πταίσµα του θύµατος. Περιορισµός του δικαιώµατος 
αποζηµιώσεως. 
- Υπό περιστάσεις όπως αυτές της υποθέσεως της κύριας δίκης, δεν προσκρούουν στα 
άρθρα 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 72/166/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης 
Απριλίου 1972, περί εναρµονίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των σχετικών 
µε την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία 
αυτοκινήτων οχηµάτων και µε τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της 
ευθύνης αυτής, 2, παράγραφος 1, της δεύτερης οδηγίας 84/5/ΕΟΚ του Συµβουλίου, 
της 30ής ∆εκεµβρίου 1983, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών 
των σχετικών µε την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την 
κυκλοφορία αυτοκινήτων οχηµάτων, και 1 της τρίτης οδηγίας 90/232/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου, της 14ης Μαΐου 1990, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών 
µελών σχετικά µε την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία 
αυτοκινήτων οχηµάτων, διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας οι οποίες προβλέπουν, σε 
περίπτωση συγκρούσεως δύο οχηµάτων, µη καταλογιστέας στην υπαιτιότητα κάποιου 
από τους οδηγούς και εκ της οποίας ο επιβάτης ενός εκ των οχηµάτων αυτών υπέστη 
σωµατικές βλάβες, περιορισµό ή άρση της αστικής ευθύνης των ασφαλισµένων. 
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 72/166/ΕΟΚ, 90/232/ΕΟΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: T-584 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κοινοτικό σήµα. ∆ιαδικασία ανακοπής. Αίτηση καταχώρισης του εικονιστικού 
κοινοτικού σήµατος TEQUILA MATADOR HECHO EN MEXICO. Προγενέστερο 
εθνικό και προγενέστερο διεθνές λεκτικό σήµα MATADOR. Σχετικός λόγος 
απαραδέκτου. Απουσία κινδύνου συγχύσεως. Έλλειψη οµοιότητας των προϊόντων 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (EK) 207/2009, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-402 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναιρέσεως. Κοινοτικό σήµα. Ανακοπή. Κανονισµός (ΕΚ) 2868/95. 
Κανόνας 18, παράγραφος 1. Νοµική φύση κοινοποιήσεως του ΓΕΕΑ µε την οποία 
γνωστοποιείται ότι ανακοπή έχει κριθεί παραδεκτή. ∆ικαίωµα ασκήσεως 
αποτελεσµατικού ενδίκου βοηθήµατος. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 40/94, (ΕΚ) 207/2009, (ΕΚ) 1891/2006, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-553 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Σήµατα. Ουσιαστική χρήση του σήµατος. Χρήση υπό µορφή η οποία διαφέρει σε 
σηµεία που δεν µεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα του σήµατος και η οποία έχει 
καταχωρισθεί, αυτή καθαυτή, ως σήµα. Χρονικά αποτελέσµατα αποφάσεως. 
- Το άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συµβουλίου, 
της 21ης ∆εκεµβρίου 1988, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών 
περί σηµάτων, πρέπει να ερµηνευθεί υπό την έννοια ότι δεν αποκλείει τη δυνατότητα 
του δικαιούχου ενός σήµατος να προβάλει, προκειµένου να αποδείξει τη χρήση του 
σήµατος υπό την έννοια της εν λόγω διατάξεως, ότι χρησιµοποίησε το σήµα του υπό 
µορφή η οποία διαφέρει από εκείνη µε την οποία το σήµα έχει καταχωριστεί, χωρίς 
όµως η εν λόγω διαφοροποίηση να µεταβάλλει τον διακριτικό χαρακτήρα του 
σήµατος και παρά το γεγονός ότι η διαφορετική αυτή µορφή έχει επίσης 
καταχωριστεί, αυτή καθαυτή, ως σήµα.  
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- Το άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, της οδηγίας 89/104 πρέπει να ερµηνευθεί 
υπό την έννοια ότι αποκλείει µια ερµηνεία της εθνικής διατάξεως για τη µεταφορά 
του εν λόγω άρθρου 10, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, στην εσωτερική έννοµη τάξη υπό 
την έννοια ότι η τελευταία αυτή διάταξη δεν έχει εφαρµογή σε «επικουρικό» σήµα 
του οποίου η καταχώριση σκοπεί αποκλειστικώς στη διασφάλιση ή την επέκταση του 
πεδίου προστασίας άλλου σήµατος, καταχωρισθέντος υπό τη µορφή µε την οποία 
χρησιµοποιείται.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 89/104/ΕΟΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σχέδια και υποδείγµατα 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-101 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναιρέσεως. Κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγµα. Καταχωρισθέν κοινοτικό 
σχέδιο ή υπόδειγµα που απεικονίζει καθιστή µορφή. Προγενέστερο κοινοτικό 
εικονιστικό σήµα. ∆ιαφορετική συνολική εντύπωση. Βαθµός ελευθερίας του 
δηµιουργού. Ενηµερωµένος χρήστης. Εύρος του δικαστικού ελέγχου. Έλλειψη 
αιτιολογίας. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 6/2002, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ηµόσιες Συµβάσεις - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-218 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών. Οικονοµική και 
χρηµατοοικονοµική επάρκεια των υποψηφίων και των προσφερόντων. Ελάχιστο 
επίπεδο ικανοτήτων που έχει καθοριστεί µε βάση συγκεκριµένο στοιχείο του 
ισολογισµού. Λογιστικό στοιχείο στο οποίο µπορούν να ασκήσουν επιρροή οι 
διαφορές µεταξύ των εθνικών νοµοθεσιών περί των ετησίων λογαριασµών των 
εταιριών. 
- Τα άρθρα 44, παράγραφος 2, και 47, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, 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, έχουν την έννοια ότι η αναθέτουσα αρχή µπορεί να 
απαιτεί ένα ελάχιστο επίπεδο οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας 
καθορισµένο µε γνώµονα ορισµένο στοιχείο ή ορισµένα στοιχεία του ισολογισµού, 
εφόσον από το ή τα στοιχεία αυτά µπορεί αντικειµενικά να προκύπτει η ικανότητα 
του οικονοµικού φορέα και εφόσον το επίπεδο αυτό είναι προσαρµοσµένο στη 
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σηµασία της οικείας συµβάσεως, υπό την έννοια ότι αποτελεί αντικειµενική ένδειξη 
ως προς την ύπαρξη επαρκούς οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής βάσεως για την 
καλή εκτέλεση της συµβάσεως, χωρίς ωστόσο να βαίνει πέραν αυτού που είναι 
αναγκαίο προς τον σκοπό αυτό. Ο καθορισµός απαιτήσεως περί ορισµένου ελαχίστου 
επιπέδου οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας δεν µπορεί καταρχήν να 
αποκλείεται για τον λόγο και µόνο ότι το επίπεδο αυτό αφορά συγκεκριµένο στοιχείο 
του ισολογισµού σε σχέση µε το οποίο ενδέχεται να υφίστανται διαφορές µεταξύ των 
νοµοθεσιών των κρατών µελών.  
- Το άρθρο 47 της οδηγίας 2004/18 έχει την έννοια ότι, στην περίπτωση που 
ορισµένος οικονοµικός φορέας αδυνατεί να τηρήσει ένα ελάχιστο επίπεδο 
οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας, το οποίο συνίσταται στην απαίτηση 
να µην έχει υπάρξει αρνητικό για περισσότερες από µία από τις τρεις τελευταίες 
οικονοµικές χρήσεις το εµφαινόµενο στον ισολογισµό των υποψηφίων ή 
προσφερόντων αποτέλεσµα χρήσεως, η αδυναµία δε αυτή οφείλεται σε συµφωνία 
δυνάµει της οποίας ο φορέας αυτός µεταβιβάζει συστηµατικώς τα κέρδη του στη 
µητρική του εταιρία, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, προκειµένου να ανταποκριθεί 
στο προαναφερθέν ελάχιστο επίπεδο ικανότητας, έχει µόνο τη δυνατότητα να 
βασιστεί στις ικανότητες άλλου φορέα, σύµφωνα µε όσα ορίζει η παράγραφος 2 του 
άρθρου αυτού. Άνευ σηµασίας είναι, στο πλαίσιο αυτό, κατά πόσον η εθνική 
νοµοθεσία του κράτους µέλους εγκαταστάσεως του οικονοµικού φορέα και η 
νοµοθεσία του κράτους µέλους εγκαταστάσεως της αναθέτουσας αρχής διαφέρουν ως 
προς το ότι η πρώτη επιτρέπει χωρίς περιορισµούς τη σύναψη µιας τέτοιας 
συµφωνίας ενώ η δεύτερη την επιτρέπει µόνον εφόσον η µεταβίβαση των κερδών δεν 
έχει ως συνέπεια να καταστεί αρνητικό το εµφαινόµενο στον ισολογισµό αποτέλεσµα.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2004/18/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικαιοδοσία - ∆ικονοµικά - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-422 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αιτήσεις αναιρέσεως. Προσφυγή ακυρώσεως. Απαράδεκτο της προσφυγής. 
Εκπροσώπηση ενώπιον των δικαστηρίων της Ένωσης. ∆ικηγόρος. Ανεξαρτησία. 
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2002/21/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
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∆ικαστική συνεργασία σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-619 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- ∆ικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις. Λόγοι δυνάµενοι να προβληθούν. Μη 
κοινοποίηση του εισαγωγικού της δίκης εγγράφου. ΄Ελεγχος από το δικαστήριο του 
κράτους εκτελέσεως. Έκταση. Σηµασία των πληροφοριών που περιλαµβάνονται στο 
πιστοποιητικό. Προσβολή της δηµόσιας τάξεως. ∆ικαστική απόφαση στερούµενη 
αιτιολογίας. 
- Το άρθρο 34, σηµείο 2, 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, στο οποίο παραπέµπει το άρθρο 45, 
παράγραφος 1, του κανονισµού αυτού, σε συνδυασµό µε τη δέκατη έκτη και τη 
δέκατη έβδοµη αιτιολογική σκέψη του εν λόγω κανονισµού, έχει την έννοια ότι, όταν 
ο εναγόµενος ασκήσει ένδικο µέσο κατά της κηρύξεως της εκτελεστότητας 
εκδοθείσας στο κράτος µέλος προελεύσεως ερήµην αποφάσεως στην οποία 
επισυνάπτεται η βεβαίωση, ισχυριζόµενος ότι δεν του κοινοποιήθηκε το εισαγωγικό 
της δίκης έγγραφο, ο δικαστής του κράτους µέλους εκτελέσεως, επιληφθείς του εν 
λόγω ενδίκου µέσου, είναι αρµόδιος να εξακριβώσει αν οι περιλαµβανόµενες στη 
βεβαίωση αυτή πληροφορίες συµφωνούν µε τα αποδεικτικά στοιχεία.  
- Το άρθρο 34, σηµείο 1, του κανονισµού 44/2001, στο οποίο παραπέµπει το άρθρο 
45, παράγραφος 1, του κανονισµού αυτού, έχει την έννοια ότι ο δικαστής του 
κράτους µέλους εκτελέσεως δύναται να αρνηθεί, βάσει της ρήτρας δηµόσιας τάξεως, 
την εκτέλεση δικαστικής αποφάσεως εκδοθείσας ερήµην µε την οποία κρίθηκε επί 
της ουσίας η ένδικη διαφορά και η οποία δεν περιέχει καµία εκτίµηση ούτε περί του 
αντικειµένου ούτε περί της βάσεως της αγωγής και κανένα επιχείρηµα περί της 
βασιµότητάς της, µόνον αν, κατόπιν σφαιρικής εκτιµήσεως της διαδικασίας και 
λαµβανοµένου υπόψη του συνόλου των κρίσιµων περιστάσεων, κρίνει ότι η απόφαση 
αυτή συνιστά υπέρµετρη και επαχθή προσβολή του κατά το άρθρο 47, δεύτερο 
εδάφιο, του Χάρτη δικαιώµατος του εναγόµενου για δίκαιη δίκη, λόγω της αδυναµίας 
ασκήσεως ενδίκου µέσου κατά της αποφάσεως αυτής εγκαίρως και αποτελεσµατικώς.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 44/2001, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικαστική συνεργασία σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-514 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- ∆ιεθνής δικαιοδοσία και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις. 
∆ιαχρονικό πεδίο εφαρµογής. Εκτέλεση αποφάσεως εκδοθείσας πριν από την 
προσχώρηση του κράτους εκτελέσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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- Το άρθρο 66, παράγραφος 2, 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 ο κανονισµός 
αυτός εφαρµόζεται για την αναγνώριση και την εκτέλεση δικαστικής αποφάσεως 
µόνον αν ισχύει, κατά τον χρόνο δηµοσιεύσεως της αποφάσεως αυτής, τόσο στο 
κράτος του οποίου το δικαιοδοτικό όργανο εξέδωσε την απόφαση όσο και στο κράτος 
µέλος από το οποίο ζητείται η αναγνώριση και η εκτέλεση της εν λόγω αποφάσεως.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 44/2001, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικαστική συνεργασία σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-170 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Συνεργασία κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις. Καθ’ 
ύλην πεδίο εφαρµογής. Εξέταση από δικαστήριο κράτους µέλους ενός µάρτυρα ο 
οποίος είναι διάδικος στην κύρια δίκη και κατοικεί σε άλλο κράτος µέλος. 
∆υνατότητα να κλητευθεί ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου ως µάρτυρας διάδικος 
κατά τη νοµοθεσία του κράτους µέλους στο οποίο υπάγεται το δικαστήριο αυτό. 
- Οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) 1206/2001 του Συµβουλίου, της 28ης Μαΐου 
2001, για τη συνεργασία µεταξύ των δικαστηρίων των κρατών µελών κατά τη 
διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις, ιδίως το άρθρο 1, 
παράγραφος 1, αυτού, έχουν την έννοια ότι το αρµόδιο δικαστήριο κράτους µέλους 
το οποίο προτίθεται να εξετάσει, ως µάρτυρα, ένα διάδικο που κατοικεί σε άλλο 
κράτος µέλος έχει την ευχέρεια, προκειµένου να προβεί σε τέτοια εξέταση, να 
κλητεύσει ενώπιόν του τον διάδικο αυτό και να τον εξετάσει κατά τη νοµοθεσία του 
κράτους µέλους στο οποίο υπάγεται το εν λόγω δικαστήριο.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 1206/2001, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικαστική συνεργασία σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-190 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ιεθνής δικαιοδοσία σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις. ∆ιεθνής δικαιοδοσία σε 
συµβάσεις καταναλωτών. Ενδεχόµενος περιορισµός της εν λόγω δικαιοδοσίας στις εξ 
αποστάσεως καταρτισθείσες συµβάσεις. 
- Το άρθρο 15, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, 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 
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δεν απαιτεί την εξ αποστάσεως σύναψη της συµβάσεως µεταξύ του καταναλωτή και 
του επαγγελµατία.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 44/2001, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικαστική συνεργασία σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-133 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. ∆ιεθνής δικαιοδοσία σε αστικές και 
εµπορικές υποθέσεις. Ειδικές δικαιοδοσίες ως προς ενοχές εξ αδικοπραξίας ή οιονεί 
αδικοπραξίας. Αρνητική αναγνωριστική αγωγή (“negative Feststellungsklage”). 
∆υνατότητα του φερόµενου ως αυτουργού ζηµιογόνου πράξεως να εναγάγει τον 
φερόµενο ως ζηµιωθέντα ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου όπου φέρεται ότι 
συνέβη ή ενδέχεται να συµβεί το ζηµιογόνο γεγονός προκειµένου να διαπιστωθεί η 
µη ύπαρξη ευθύνης εξ αδικοπραξίας. 
- 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 εµπίπτει στο 
πεδίο εφαρµογής της εν λόγω διατάξεως αρνητική αναγνωριστική αγωγή µε 
αντικείµενο να διαπιστωθεί η µη ύπαρξη ευθύνης εξ αδικοπραξίας ή οιονεί 
αδικοπραξίας.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 44/2001, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ελεύθερος ανταγωνισµός - Κρατικές ενισχύσεις 
∆ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: T-565 
Έτος: 2008 
Περίληψη:  
- Κρατικές ενισχύσεις. Τοµέας των θαλάσσιων ενδοµεταφορών. Υπηρεσία γενικού 
οικονοµικού συµφέροντος. Κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή υπό συνθήκες οικονοµίας 
της αγοράς. Κοινωνική πολιτική των κρατών µελών. Ενίσχυση για αναδιάρθρωση. 
Αποτελέσµατα δικαστικής αποφάσεως περί ακυρώσεως πράξεως. 
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 86, 87, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Ελεύθερος ανταγωνισµός - Κρατικές ενισχύσεις 
∆ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: T-139 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Κοινή γεωργική πολιτική. Κοινή οργάνωση των αγορών. Παραγωγοί ζάχαρης και 
ισογλυκόζης. Υπολογισµός του ύψους των εισφορών στην παραγωγή. Εγκυρότητα 
ενός τρόπου υπολογισµού που λαµβάνει υπόψη τα ποσά των πλασµατικών 
επιστροφών για τις ποσότητες ζάχαρης που εξήχθησαν χωρίς επιστροφή. 
Αναδροµικότητα της ρυθµίσεως. Συναλλαγµατική ισοτιµία. Επιδίκαση τόκων. 
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 87,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ελεύθερος ανταγωνισµός - Συµπράξεις επιχειρήσεων 
∆ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: T-370 
Έτος: 2006 
Περίληψη:  
- Ανταγωνισµός. Συµπράξεις. Ολλανδική αγορά της πίσσας οδοποιίας. Απόφαση 
διαπιστώνουσα παράβαση του άρθρου 81 ΕΚ. Πρόστιµα. Συνεργασία κατά τη 
διοικητική διαδικασία. Σηµαντική πρόσθετη αποδεικτική αξία. Ίση µεταχείριση. 
∆ικαιώµατα άµυνας. 
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 81, 82, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ελεύθερος ανταγωνισµός - Συµπράξεις επιχειρήσεων 
∆ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: T-82 
Έτος: 2008 
Περίληψη:  
- Ανταγωνισµός. Συµπράξεις. Αγορά επίπεδου γυαλιού στον ΕΟΧ. Απόφαση µε την 
οποία διαπιστώνεται παράβαση του άρθρου 81 EK. Καθορισµός των τιµών. Απόδειξη 
της παραβάσεως. Υπολογισµός του ύψους των προστίµων. Αποκλεισµός των 
πωλήσεων στη δέσµια αγορά. Υποχρέωση αιτιολογήσεως. Ίση µεταχείριση. 
Ελαφρυντικές περιστάσεις. 
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 81, 82, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Ενέργεια - Ηλεκτρική ενέργεια 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-490 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Προσφυγή ακυρώσεως. Κανονισµός (EE, Ευρατόµ) 617/2010. Κοινοποίηση στην 
Επιτροπή των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν ενεργειακές υποδοµές εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιλογή της νοµικής βάσεως. 
- Ακυρώνει τον κανονισµό (ΕΕ, Ευρατόµ) 617/2010 του Συµβουλίου, της 24ης 
Ιουνίου 2010, σχετικά µε την κοινοποίηση στην Επιτροπή των επενδυτικών σχεδίων 
σε ενεργειακή υποδοµή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του 
κανονισµού (ΕΚ) 736/9.  
- ∆ιατηρεί σε ισχύ τα αποτελέσµατα του κανονισµού 617/2010 µέχρις ότου τεθεί σε 
ισχύ, εντός εύλογης προθεσµίας από την ηµεροµηνία εκδόσεως της παρούσας 
αποφάσεως, νέος κανονισµός, στηριζόµενος επί της προσήκουσας νοµικής βάσεως, 
ήτοι του άρθρου 194, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 736/96, (ΕΚ) 617/2010, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εργατικό - ∆ιαδοχικές συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου στο δηµόσιο τοµέα 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-302 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κοινωνική πολιτική. Συµφωνία-πλαίσιο των CES, UNICE και CEEP για την 
εργασία ορισµένου χρόνου. Συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου στον δηµόσιο 
τοµέα. Εθνική αρχή ανταγωνισµού. ∆ιαδικασία τακτοποιήσεως. Πρόσληψη ως 
τακτικών δηµοσίων υπαλλήλων χωρίς γενικό διαγωνισµό εργαζοµένων που 
απασχολούνταν µε σύµβαση ορισµένου χρόνου. Προσδιορισµός της αρχαιότητας. 
Παντελής παράλειψη προσµετρήσεως του χρόνου προϋπηρεσίας που συµπληρώθηκε 
στο πλαίσιο συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου. Αρχή της απαγορεύσεως των 
διακρίσεων. 
- Η ρήτρα 4 της συµφωνίας-πλαισίου για την εργασία ορισµένου χρόνου, που 
συνήφθη στις 18 Μαρτίου 1999, και περιλαµβάνεται στο παράρτηµα της οδηγίας 
1999/70/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, σχετικά µε τη συµφωνία-
πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και 
το CEEP, έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική ρύθµιση, όπως η επίµαχη στις 
υποθέσεις των κύριων δικών, η οποία αποκλείει πλήρως την προσµέτρηση των 
περιόδων προϋπηρεσίας που συµπλήρωσε εργαζόµενος ορισµένου χρόνου σε 
δηµόσια αρχή για τον προσδιορισµό της αρχαιότητάς του κατά την για αόριστο χρόνο 
πρόσληψή του από την ίδια υπηρεσία µε την ιδιότητα του τακτικού δηµοσίου 
υπαλλήλου στο πλαίσιο ειδικής διαδικασίας τακτοποιήσεως της σχέσεως εργασίας 
του, εκτός αν ο αποκλεισµός αυτός δικαιολογείται από «αντικειµενικούς λόγους» υπό 
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την έννοια των σηµείων 1 και/ή 4 της εν λόγω ρήτρας. Το γεγονός και µόνον ότι η 
προϋπηρεσία αυτή του εργ αζοµένου ορισµένου χρόνου συµπληρώθηκε βάσει 
συµβάσεως ή σχέσεως εργασίας ορισµένου χρόνου δεν συνιστά τέτοιο αντικειµενικό 
λόγο.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 1999/70/ΕΚ , 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εργατικό - Κοινωνική ασφάλιση 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-137 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κοινωνική ασφάλιση των διακινούµενων εργαζοµένων. Εφαρµοστέα νοµοθεσία. 
Μη µισθωτοί εργαζόµενοι. Σύστηµα κοινωνικής ασφαλίσεως. Υπαγωγή. Πρόσωπο 
που ασκεί µισθωτή δραστηριότητα ή που δεν ασκεί καµία δραστηριότητα σε κράτος 
µέλος. Μισθωτή δραστηριότητα ασκούµενη σε άλλο κράτος µέλος.∆ιαχειριστής 
εταιρίας. ∆ιαµονή σε κράτος µέλος διαφορετικό από εκείνο της εταιρικής έδρας. 
∆ιαχείριση της εταιρίας από το κράτος διαµονής. Εθνικός κανόνας που θεσπίζει 
αµάχητο τεκµήριο άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας ανεξάρτητου 
επαγγελµατία εντός του κράτους µέλους της εταιρικής έδρας. Υποχρεωτική υπαγωγή 
στο σύστηµα κοινωνικής ασφαλίσεως των ανεξάρτητων επαγγελµατιών του εν λόγω 
κράτους. 
- Το δίκαιο της Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 13, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, και 
το άρθρο 14γ, στοιχείο β΄, 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 µε τον κανονισµό (ΕΚ) 1606/98 του 
Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1998, καθώς και το παράρτηµα VII του κανονισµού 
αυτού έχει την έννοια ότι αντιβαίνει προς το δίκαιο αυτό εθνική κανονιστική 
ρύθµιση, όπως η επίµαχη στην κύρια δίκη, η οποία καθιστά δυνατό σε ένα κράτος 
µέλος να συνάγει κατά τρόπο αµάχητο ότι έχει ασκηθεί στο έδαφός του, από το 
έδαφος άλλου κράτους µέλους, δραστηριότητα διαχείρισης εταιρίας υποκείµενης στη 
φορολογία του εν λόγω πρώτου κράτους.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 1408/71, (ΕΚ) 1606/98, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Εργατικό - Οµαδικές απολύσεις 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-583 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Προδικαστική παραποµπή. Προστασία των εργαζοµένων. Οµαδικές απολύσεις. 
Πεδίο εφαρµογής. Κλείσιµο αµερικανικής στρατιωτικής βάσεως. Ενηµέρωση και 
διαβουλεύσεις µε τους εργαζοµένους. Χρονικό σηµείο γενέσεως της υποχρεώσεως 
διαβουλεύσεως. Έλλειψη αρµοδιότητας του ∆ικαστηρίου. 
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 98/59/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εταιρείες - Κεφαλαιουχικές εταιρείες 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-371 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Aίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως. Παραδεκτό. Παραποµπή στο δίκαιο 
της Ένωσης γενοµένη από το εσωτερικό δίκαιο. Αποτροπή της οικονοµικής διπλής 
φορολογίας. Εξαίρεση. Εκκαθάριση θυγατρικής εταιρίας στο πλαίσιο συγχωνεύσεως. 
∆ιανοµή των κερδών. Έννοια της “εκκαθαρίσεως”. 
- Ο όρος «εκκαθάριση» που περιέχεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας 
90/435/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1990, σχετικά µε το κοινό 
φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις µητρικές και τις θυγατρικές εταιρίες 
διαφορετικών κρατών µελών, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2006/98/ΕΚ του 
Συµβουλίου, της 20ής Νοεµβρίου 2006, έχει την έννοια ότι η λύση µιας εταιρίας στο 
πλαίσιο συγχωνεύσεως µε απορρόφηση δεν δύναται να θεωρηθεί ως τέτοια 
εκκαθάριση.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 90/435/ΕΟΚ, 2006/98/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Θεµελιώδη δικαιώµατα - Πρόσφυγες - άσυλο - µετανάστευση 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-71 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ελάχιστοι κανόνες σχετικά µε τις προϋποθέσεις αναγνωρίσεως του καθεστώτος του 
πρόσφυγα ή του καθεστώτος επικουρικής προστασίας. Ιδιότητα του “πρόσφυγα”. 
Έννοια των “πράξεων διώξεως”. Η θρησκεία ως λόγος της διώξεως. Αιτιώδης 
συνάφεια µεταξύ του συγκεκριµένου λόγου διώξεως και των πράξεων διώξεως. 
Πακιστανοί υπήκοοι µέλη της θρησκευτικής κοινότητας Αhmadiyya. Πράξεις των 
πακιστανικών αρχών σκοπούσες στην απαγόρευση του δικαιώµατος οµολογίας του 
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θρησκεύµατος δηµοσίως. Πράξεις αρκούντως σοβαρές ώστε ο ενδιαφερόµενος να 
διακατέχεται από δικαιολογηµένο φόβο ότι είναι εκτεθειµένος σε δίωξη λόγω του 
θρησκεύµατός του. Εξατοµικευµένη εκτίµηση των πραγµατικών περιστατικών και 
περιστάσεων. 
- Το άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, της οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συµβουλίου, 
της 29ης Απριλίου 2004, για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και 
το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως 
προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους, έχει την έννοια ότι:  
* κάθε προσβολή του δικαιώµατος της ελευθερίας του θρησκεύµατος, αντίθετη προς 
το άρθρο 10, παράγραφος 1, του Χάρτη, δεν µπορεί να συνιστά «πράξη διώξεως», 
κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως της οδηγίας·  
* η πράξη διώξεως µπορεί να οφείλεται σε προσβολή της εξωτερικεύσεως της εν 
λόγω ελευθερίας και  
* για να εκτιµηθεί αν προσβολή του δικαιώµατος της ελευθερίας του θρησκεύµατος, 
αντίθετη προς το άρθρο 10, παράγραφος 1, του Χάρτη, µπορεί να συνιστά «πράξη 
διώξεως», οι αρµόδιες αρχές πρέπει να εξακριβώσουν, υπό το φως της προσωπικής 
καταστάσεως του ενδιαφεροµένου, αν αυτός, λόγω της ασκήσεως της εν λόγω 
ελευθερίας στη χώρα καταγωγής του, διατρέχει πραγµατικό κίνδυνο, µεταξύ άλλων, 
να διωχθεί ή να υποβληθεί σε µεταχείριση ή ποινές απάνθρωπες ή εξευτελιστικές εκ 
µέρους ενός από τους κατά το άρθρο 6 της οδηγίας 2004/83 φορείς.  
- Το άρθρο 2, στοιχείο γ΄, της οδηγίας 2004/83 έχει την έννοια ότι ο φόβος διώξεως 
του αιτούντος είναι βάσιµος αφ’ ης οι αρµόδιες αρχές, λαµβανοµένης υπόψη της 
προσωπικής καταστάσεως του αιτούντος, εκτιµούν ότι είναι εύλογο να εικάζεται ότι, 
κατά την επιστροφή του στη χώρα καταγωγής του, ο αιτών θα θρησκεύει εµπράκτως, 
µε αποτέλεσµα να εκτίθεται σε πραγµατικό κίνδυνο διώξεώς του. Κατά την 
εξατοµικευµένη εκτίµηση αιτήσεως µε την οποία σκοπείται η αναγνώριση του 
καθεστώτος του πρόσφυγα, οι εν λόγω αρχές δεν µπορούν να αναµένουν ευλόγως 
από τον αιτούντα να απέχει από τα σχετικά θρησκευτικά καθήκοντά του.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2004/83/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Θεµελιώδη δικαιώµατα - Πρόσφυγες - άσυλο - µετανάστευση 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-179 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αιτήσεις χορηγήσεως ασύλου. Τα κατ’ ελάχιστο όριο προβλεπόµενα πρότυπα για 
την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη. Υποχρέωση εξασφαλίσεως στους 
αιτούντες άσυλο των κατ’ ελάχιστο όριο προβλεπόµενων συνθηκών υποδοχής κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας αναδοχής ή εκ νέου αναλήψεως από το κράτος µέλος που 
είναι αρµόδιο. Προσδιορισµός του κράτους µέλους που υποχρεούται να αναλάβει το 
οικονοµικό βάρος για την εξασφάλιση των κατ’ ελάχιστο όριο προβλεπόµενων 
συνθηκών. 
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- Η οδηγία 2003/09/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε τις 
ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη, έχει την 
έννοια ότι το κράτος µέλος στο οποίο υποβάλλεται αίτηση ασύλου υποχρεούται να 
παρέχει τις κατ’ ελάχιστο όριο συνθήκες υποδοχής για τους αιτούντες άσυλο που 
προβλέπει η οδηγία 2003/09 ακόµη και στον αιτούντα άσυλο για τον οποίο 
αποφασίζει, κατ’ εφαρµογή του κανονισµού 343/2003, να απευθύνει αίτηµα 
αναδοχής ή εκ νέου αναλήψεώς του σε άλλο κράτος µέλος το οποίο θεωρεί αρµόδιο 
να εξετάσει την αίτησή του.  
- Η υποχρέωση του κράτους µέλους στο οποίο υποβλήθηκε αίτηση ασύλου να 
παράσχει τις κατ’ ελάχιστο όριο συνθήκες υποδοχής που προβλέπει η οδηγία 2003/09 
σε αιτούντα άσυλο για τον οποίο το κράτος µέλος αυτό αποφασίζει, κατ’ εφαρµογή 
του κανονισµού 343/2003, να απευθύνει αίτηµα περί αναδοχής ή εκ νέου αναλήψεώς 
του σε άλλο κράτος µέλος, το οποίο θεωρεί αρµόδιο για την εξέταση της αιτήσεως 
ασύλου, παύει να υφίσταται κατά την πραγµατική µεταφορά του αιτούντος άσυλο 
από το κράτος µέλος στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση ασύλου και ότι το οικονοµικό 
βάρος για την παροχή των κατ’ ελάχιστο όριο συνθηκών φέρει το εν λόγω κράτος 
µέλος, το οποίο υπέχει την υποχρέωση αυτή.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2003/09/ΕΚ, 
∆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.  
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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 
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  
 
Μεταφορές - Αεροπορική µεταφορά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-581 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αεροπορικές µεταφορές. Σύµβαση του Μόντρεαλ. ∆ικαίωµα αποζηµίωσης σε 
περίπτωση καθυστέρησης της πτήσης. Ζήτηµα συµβατότητας. 
- Τα άρθρα 5 έως 7 του κανονισµού (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων 
αποζηµίωσης των επιβατών αεροπορικών µεταφορών και παροχής βοήθειας σε 
αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και µαταίωσης ή µεγάλης καθυστέρησης 
της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) 295/91, έχουν την έννοια 
ότι οι επιβάτες των καθυστερηµένων πτήσεων έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης δυνάµει 
του κανονισµού αυτού, όταν υφίστανται, λόγω των καθυστερηµένων αυτών πτήσεων, 
απώλεια χρόνου ίση µε ή µεγαλύτερη από τρεις ώρες, δηλαδή όταν φθάνουν στον 
τελικό προορισµό τους τρεις ώρες ή και περισσότερο µετά από την ώρα άφιξης που 
είχε προγραµµατίσει αρχικά ο αεροµεταφορέας. Εντούτοις, η καθυστέρηση της 
πτήσης δεν παρέχει στους επιβάτες δικαίωµα αποζηµίωσης, αν ο αεροµεταφορέας 
µπορεί να αποδείξει ότι η µεγάλη καθυστέρηση έχει προκληθεί από έκτακτες 
περιστάσεις, οι οποίες δεν θα µπορούσαν να αποφευχθούν, ακόµη και αν είχαν ληφθεί 
όλα τα εύλογα µέτρα, δηλαδή περιστάσεις επί των οποίων δεν έχει, στην πράξη, 
κανένα έλεγχο ο αεροµεταφορέας. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 295/91, (ΕΚ) 261/2004, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Μεταφορές - Αεροπορική µεταφορά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-22 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αεροπορικές µεταφορές. Αποζηµίωση επιβατών σε περίπτωση αρνήσεως 
επιβιβάσεως. Έννοια της “αρνήσεως επιβιβάσεως”. Αποκλεισµός του χαρακτηρισµού 
µιας καταστάσεως ως “αρνήσεως επιβιβάσεως”. Ματαίωση πτήσεως εξαιτίας 
απεργίας στο αεροδρόµιο αναχωρήσεως. Αναδιοργάνωση πτήσεων µεταγενεστέρων 
της µαταιωθείσας. ∆ικαίωµα αποζηµιώσεως των επιβατών των πτήσεων αυτών. 
- Η κατά τα άρθρα 2, στοιχείο ι΄, και 4 του κανονισµού (ΕΚ) 261/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη 
θέσπιση κοινών κανόνων αποζηµίωσης των επιβατών αεροπορικών µεταφορών και 
παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και µαταίωσης ή 
µεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) 
295/91, «άρνηση επιβιβάσεως» πρέπει να ερµηνεύεται υπό την έννοια ότι καλύπτει 
όχι µόνον την άρνηση επιβιβάσεως που οφείλεται σε υπεράριθµες κρατήσεις αλλά και 
την άρνηση επιβιβάσεως για άλλους λόγους, όπως είναι οι λόγοι που συνδέονται µε 
τη λειτουργία της επιχειρήσεως του αεροµεταφορέα.  
- Τα άρθρα 2, στοιχείο ι΄, και 4, παράγραφος 3, του κανονισµού 261/2004 έχουν την 
έννοια ότι η επέλευση «εξαιρετικών περιστάσεων» που υποχρεώνουν τον 
αεροµεταφορέα να αναδιοργανώσει πτήσεις µεταγενέστερες των περιστάσεων αυτών 
δεν είναι ικανή να δικαιολογήσει «άρνηση επιβιβάσεως» στις εν λόγω 
µεταγενέστερες πτήσεις, ούτε να απαλλάξει τον µεταφορέα αυτόν από την 
υποχρέωσή του προς αποζηµίωση, βάσει του άρθρου 4, παράγραφος 3, του ίδιου 
κανονισµού, έναντι του επιβάτη στον οποίο αρνήθηκε την επιβίβαση σε µία από τις 
ως άνω πτήσεις που διοργανώθηκαν µετά τις περιστάσεις αυτές.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 295/91, (ΕΚ) 261/2004,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Μεταφορές - Αεροπορική µεταφορά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-321 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αεροπορικές µεταφορές. Αποζηµίωση των επιβατών λόγω αρνήσεως επιβιβάσεως – 
Έννοια της “αρνήσεως επιβιβάσεως”. Ακύρωση από τον µεταφορέα της κάρτας 
επιβιβάσεως επιβάτη λόγω της προβλεπόµενης καθυστερήσεως προηγούµενης 
πτήσεως για την οποία ο έλεγχος εισιτηρίων πραγµατοποιήθηκε ταυτόχρονα µε τον 
έλεγχο εισιτηρίων που αφορούσε την οικεία πτήση η οποία εκτελούνταν από τον ίδιο 
µεταφορέα. 
- Το άρθρο 2, στοιχείο ι΄, του κανονισµού (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση 
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κοινών κανόνων αποζηµίωσης των επιβατών αεροπορικών µεταφορών και παροχής 
βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και µαταίωσης ή µεγάλης 
καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) 295/91, σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 3, παράγραφος 2, του κανονισµού 261/2004, έχει την έννοια 
ότι η «άρνηση επιβιβάσεως» περιλαµβάνει την περίπτωση κατά την οποία, στο 
πλαίσιο ενιαίας συµβάσεως µεταφοράς περιλαµβάνουσας πλείονες διαδοχικές 
κρατήσεις για αµέσως διαδοχικές πτήσεις για τις οποίες ο έλεγχος εισιτηρίων 
πραγµατοποιείται ταυτόχρονα, ο αεροµεταφορέας αρνείται την επιβίβαση σε 
ορισµένους επιβάτες µε την αιτιολογία ότι η κατά την κράτησή τους πρώτη πτήση 
παρουσιάζει καθυστέρηση για την οποία ευθύνεται ο αεροµεταφορέας και αυτός 
εκτιµά εσφαλµένως ότι οι εν λόγω επιβάτες δεν θα φθάσουν εγκαίρως για επιβίβαση 
στη δεύτερη πτήση. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 295/91, (ΕΚ) 261/2004, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Περιβάλλον - Εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων στο περιβάλλον 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-43 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως. Κοινοτική πολιτική στον τοµέα 
των υδάτων. Εκτροπή του ρου ποταµού. Έννοια της “προθεσµίας” για την κατάρτιση 
σχεδίων διαχειρίσεως περιοχής λεκάνης απορροής ποταµού. 
- Τα άρθρα 13, παράγραφος 6, και 24, παράγραφος 1, της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη 
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων, έχουν 
την έννοια ότι ορίζουν, αντιστοίχως, την 22α ∆εκεµβρίου 2009 ως ηµεροµηνία 
εκπνοής της προθεσµίας που τάσσεται στα κράτη µέλη για τη δηµοσίευση των 
σχεδίων διαχειρίσεως των περιοχών λεκάνης απορροής ποταµού και την 22α 
∆εκεµβρίου 2003 ως ηµεροµηνία εκπνοής της απώτατης προθεσµίας που έχουν στη 
διάθεσή τους τα κράτη µέλη για τη µεταφορά στην εθνική έννοµη τάξη της οδηγίας 
και, ιδίως, των άρθρων της 3 έως 6, 9, 13 και 15.  
- Η οδηγία 2000/60 έχει την έννοια ότι:  
* δεν απαγορεύει, καταρχήν, εθνική ρύθµιση µε την οποία επιτρέπεται, πριν τις 22 
∆εκεµβρίου 2009, η µεταφορά ύδατος από µια λεκάνη απορροής ποταµού σε άλλη 
λεκάνη απορροής ποταµού ή από µια περιοχή λεκάνης απορροής ποταµού σε άλλη 
περιοχή λεκάνης απορροής ποταµού, όταν δεν έχουν ακόµη εκπονηθεί, από τις 
αρµόδιες εθνικές αρχές, τα σχέδια διαχειρίσεως των οικείων περιοχών λεκάνης 
απορροής ποταµού·  
* η µεταφορά αυτή δεν πρέπει να είναι ικανή να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την 
επίτευξη των σκοπών που επιδιώκει η οδηγία·  
* εντούτοις η εν λόγω µεταφορά, στο µέτρο που µπορεί να έχει ως προς τα ύδατα τις 
αρνητικές συνέπειες που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 7, της ίδιας οδηγίας, 
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µπορεί να επιτραπεί, αν πληρούνται τουλάχιστον οι προϋποθέσεις που προβλέπονται 
από τα σηµεία α΄ έως δ΄ της ίδιας διατάξεως, και  
* το γεγονός ότι η λεκάνη απορροής ποταµού ή η περιοχή λεκάνης απορροής 
ποταµού υποδοχής αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες της για ύδρευση, άρδευση ή 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε τους δικούς της υδάτινους πόρους δεν αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου η µεταφορά αυτή να είναι σύµφωνη µε την εν 
λόγω οδηγία, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προεκτεθείσες προϋποθέσεις.  
- Η έγκριση από εθνικό κοινοβούλιο σχεδίων διαχειρίσεως λεκάνης απορροής 
ποταµού, όπως αυτά για τα οποία πρόκειται στο πλαίσιο της κύριας δίκης, χωρίς να 
έχει τηρηθεί η διαδικασία ενηµερώσεως, διαβουλεύσεως και συµµετοχής του κοινού 
δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 14 της οδηγίας 2000/60 και ιδίως στην 
παράγραφο 1 του άρθρου αυτού.  
- Η οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίµηση 
των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, 
όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, και ιδίως το άρθρο 1, παράγραφος 5, αυτής, 
έχει την έννοια ότι δεν απαγορεύει νόµο, όπως ο νόµος 3481/2006, που ψηφίστηκε 
από το ελληνικό κοινοβούλιο στις 2 Αυγούστου 2006 και µε τον οποίο εγκρίθηκε 
σχέδιο µερικής εκτροπής των υδάτων ποταµού, όπως το επίµαχο στην κύρια δίκη, 
βάσει µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδίου αυτού η οποία είχε 
χρησιµεύσει ως βάση για την έκδοση διοικητικής αποφάσεως κατόπιν διαδικασίας 
σύµφωνης µε τις υποχρεώσεις ενηµερώσεως και συµµετοχής του κοινού που 
επιβάλλει η εν λόγω οδηγία και ενώ η διοικητική αυτή απόφαση ακυρώθηκε 
δικαστικώς, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω νόµος συνιστά ειδική νοµοθετική 
πράξη, κατά τρόπον ώστε η επίτευξη των σκοπών της εν λόγω οδηγίας να καθίσταται 
δυνατή µέσω της νοµοθετικής διαδικασίας. Στο εθνικό δικαστήριο απόκειται να 
κρίνει αν πληρούνται οι δύο αυτές προϋποθέσεις.  
- Σχέδιο µερικής εκτροπής των υδάτων ποταµού, όπως το επίµαχο στην κύρια δίκη, 
δεν πρέπει να θεωρείται ως σχέδιο ή πρόγραµµα το οποίο εµπίπτει στο πεδίο 
εφαρµογής 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.  
- Οι περιοχές οι οποίες περιλαµβάνονταν στον εθνικό κατάλογο των τόπων 
κοινοτικής σηµασίας που διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατ’ εφαρµογή 
του άρθρου 4, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, και οι οποίες κατόπιν περιελήφθησαν στον 
κατάλογο των ΤΚΣ που εγκρίθηκε µε την απόφαση 2006/613/ΕΚ της Επιτροπής, της 
19ης Ιουλίου 2006, περί εγκρίσεως, κατ’ εφαρµογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου, του καταλόγου των προστατευόµενων τόπων κοινοτικής σηµασίας για 
τη µεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή, καταλαµβάνονταν από την προστασία της 
οικείας οδηγίας από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως 2006/613 στο οικείο κράτος 
µέλος και πριν ακόµη δηµοσιευθεί η εν λόγω απόφαση. Συγκεκριµένα, το οικείο 
κράτος µέλος όφειλε, µετά την κοινοποίηση της εν λόγω αποφάσεως σε αυτό, να 
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λάβει επίσης τα µέτρα προστασίας που προβλέπονται από το άρθρο 6, παράγραφοι 2 
έως 4, της ως άνω οδηγίας.  
- Η οδηγία 92/43, και ιδίως το άρθρο 6, παράγραφοι 3 και 4, αυτής, έχει την έννοια 
ότι απαγορεύει την υλοποίηση σχεδίου εκτροπής ύδατος µη άµεσα συνδεόµενου ή 
αναγκαίου για τη διατήρηση ζώνης ειδικής προστασίας, πλην όµως δυνάµενου να 
επηρεάσει σηµαντικά τη ζώνη αυτή, ελλείψει στοιχείων ή αξιόπιστων και 
επικαιροποιηµένων δεδοµένων για την ορνιθοπανίδα της περιοχής αυτής.  
- Η οδηγία 92/43, και, ιδίως, το άρθρο 6, παράγραφος 4, αυτής, έχει την έννοια ότι 
λόγοι, αφενός, αρδευτικοί και, αφετέρου, υδρευτικοί, για τους οποίους επιχειρείται 
σχέδιο εκτροπής ύδατος, µπορούν να αποτελέσουν επιτακτικό δηµόσιο συµφέρον 
ικανό να δικαιολογήσει την υλοποίηση σχεδίου το οποίο έχει επιβλαβείς συνέπειες 
για την ακεραιότητα των οικείων περιοχών. Στην περίπτωση που το σχέδιο αυτό έχει 
επιβλαβείς συνέπειες για την ακεραιότητα τόπου κοινοτικής σηµασίας όπου 
ευρίσκονται ένας τύπος φυσικού οικοτόπου προτεραιότητας και/ή ένα είδος 
προτεραιότητας, η υλοποίηση του σχεδίου µπορεί, καταρχήν, να δικαιολογηθεί από 
λόγους υδρευτικούς. Υπό ορισµένες περιστάσεις, η υλοποίηση του σχεδίου θα 
µπορούσε να δικαιολογηθεί βάσει των θετικών συνεπειών πρωταρχικής σηµασίας που 
η άρδευση έχει για το περιβάλλον. Αντιθέτως, η άρδευση δεν συνδέεται, καταρχήν, 
µε λόγους αναγόµενους στην υγεία των ανθρώπων και τη δηµόσια ασφάλεια, οι 
οποίοι να δικαιολογούν την υλοποίηση σχεδίου όπως το επίµαχο στην κύρια δίκη.  
- Κατά την έννοια της οδηγίας 92/43, και, ιδίως, του άρθρου 6, παράγραφος 4, πρώτο 
εδάφιο, πρώτη περίοδος, αυτής, για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των 
αντισταθµιστικών µέτρων πρέπει να ληφθούν υπόψη το εύρος της εκτροπής ύδατος 
και το µέγεθος των έργων που αυτή συνεπάγεται.  
- Η οδηγία 92/43, και ιδίως το άρθρο 6, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο, αυτής, 
ερµηνευόµενη υπό το πρίσµα της αρχής της αειφόρου αναπτύξεως, όπως αυτή 
κατοχυρώνεται στο άρθρο 6 ΕΚ, επιτρέπει, προκειµένου περί περιοχών εντός του 
δικτύου Natura 2000, τη µετατροπή φυσικού ποτάµιου οικοσυστήµατος σε 
ανθρωπογενές ποτάµιο και λιµναίο οικοσύστηµα υπό τον όρο ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που ορίζει η διάταξη αυτή της οικείας οδηγίας.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 85/337/ΕΟΚ, 92/43/ΕΟΚ, 2000/60/ΕΚ, 2001/42/ΕΚ , 2003/35/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Πνευµατική ιδιοκτησία - Προστασία βάσεων δεδοµένων 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-173 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Νοµική προστασία των βάσεων δεδοµένων. Ειδικής φύσεως δικαίωµα. Βάση 
δεδοµένων σχετικών µε τις τρέχουσες ποδοσφαιρικές αναµετρήσεις. Έννοια της 
“επαναχρησιµοποιήσεως”. Προσδιορισµός του τόπου όπου λαµβάνει χώρα η 
επαναχρησιµοποίηση. 
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- Το άρθρο 7 της οδηγίας 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά µε τη νοµική προστασία των βάσεων 
δεδοµένων, έχει την έννοια ότι η αποστολή από ένα πρόσωπο, µέσω διαδικτυακού 
διακοµιστή ευρισκόµενου στο κράτος µέλος Α, δεδοµένων τα οποία είχε 
προηγουµένως µεταφορτώσει από βάση δεδοµένων προστατευόµενη µε το ειδικής 
φύσεως δικαίωµα που προβλέπει η ίδια οδηγία στον υπολογιστή άλλου προσώπου, 
εγκατεστηµένου στο κράτος µέλος Β, κατόπιν αιτήµατος αυτού του παραλήπτη, ο 
οποίος προτίθεται να τα αποθηκεύσει στη µνήµη του υπολογιστή του και να τα 
προβάλει στην οθόνη του, συνιστά πράξη «επαναχρησιµοποιήσεως» των εν λόγω 
δεδοµένων από το πρόσωπο που τα απέστειλε. Πρέπει επιπλέον να γίνει δεκτό ότι η 
σχετική πράξη έχει τελεστεί, τουλάχιστον, στο κράτος µέλος Β, εφόσον υπάρχουν 
ενδείξεις από τις οποίες µπορεί να συναχθεί ότι η ως άνω πράξη αποτελεί εκδήλωση 
της βουλήσεως του αυτουργού της να απευθυνθεί σε µέλη του κοινού εγκατεστηµένα 
στο τελευταίο αυτό κράτος µέλος, ζήτηµα το οποίο πρέπει να εκτιµηθεί από το εθνικό 
δικαστήριο.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 96/9/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ποινικό - Αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-42 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις. Απόφαση-πλαίσιο 
2002/584/∆ΕΥ. Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης και διαδικασίες παράδοσης µεταξύ 
των κρατών µελών. Λόγος προαιρετικής µη εκτελέσεως του ευρωπαϊκού εντάλµατος 
σύλληψης. Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Συλληφθείς υπήκοος του κράτους µέλους 
εκδόσεως του εντάλµατος. Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης εκδοθέν προς εκτέλεση 
ποινής στερητικής της ελευθερίας. Νοµοθεσία κράτους µέλους που περιορίζει τη 
δυνατότητα µη εκτελέσεως του ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης µόνο στους 
εκζητούµενους που έχουν την ιθαγένεια του εν λόγω κράτους.  
- Το άρθρο 4, σηµείο 6, 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, και το άρθρο 18 ΣΛΕΕ έχουν την έννοια ότι, 
µολονότι ένα κράτος µέλος µπορεί, στο πλαίσιο της µεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο 
του άρθρου 4, σηµείο 6, της αποφάσεως-πλαισίου 2002/584, να αποφασίσει να 
περιορίσει τις περιπτώσεις στις οποίες η εθνική δικαστική αρχή εκτελέσεως έχει τη 
δυνατότητα να αρνηθεί την παράδοση προσώπου εµπίπτοντος στο πεδίο εφαρµογής 
της διατάξεως αυτής, εντούτοις δεν µπορεί να αποκλείσει απολύτως και αυτοµάτως 
από το εν λόγω πεδίο εφαρµογής τους υπηκόους άλλων κρατών µελών που κατοικούν 
ή διαµένουν στο έδαφός του, µη λαµβάνοντας υπόψη τις σχέσεις που τους συνδέουν 
µε το εν λόγω κράτος µέλος.  
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Το αιτούν δικαστήριο υποχρεούται, λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο του εσωτερικού 
δικαίου και εφαρµόζοντας τις αναγνωρισµένες από το δίκαιο αυτό µεθόδους 
ερµηνείας, να ερµηνεύει το εθνικό δίκαιο µε γνώµονα, κατά το µέτρο του δυνατού, το 
γράµµα και τον σκοπό της αποφάσεως-πλαισίου 2002/584, προκειµένου να 
διασφαλίσει την πλήρη αποτελεσµατικότητα της εν λόγω αποφάσεως-πλαισίου.  
∆ιατάξεις: 
ΣΛΕΕ: 18, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πολιτική της κοινότητας - Κοινή γεωργική πολιτική 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-113 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κοινή γεωργική πολιτική. Κοινή οργάνωση των αγορών. Παραγωγοί ζάχαρης και 
ισογλυκόζης. Υπολογισµός του ύψους των εισφορών στην παραγωγή. Εγκυρότητα 
ενός τρόπου υπολογισµού που λαµβάνει υπόψη τα ποσά των πλασµατικών 
επιστροφών για τις ποσότητες ζάχαρης που εξήχθησαν χωρίς επιστροφή. 
Αναδροµικότητα της ρυθµίσεως. Συναλλαγµατική ισοτιµία. Επιδίκαση τόκων.  
- Είναι ανίσχυρες οι διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) 1193/2009 της Επιτροπής, της 
3ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε τη διόρθωση των κανονισµών (ΕΚ) 1762/2003, 
(ΕΚ) 1775/2004, (ΕΚ) 1686/2005, (ΕΚ) 164/2007 και τον καθορισµό των εισφορών 
στην παραγωγή στον τοµέα της ζάχαρης για τις περιόδους εµπορίας 2002/2003, 
2003/2004, 2004/2005 και 2005/2006, πλην του άρθρου 3, το οποίο έχει ήδη 
ακυρωθεί διά της ακυρώσεως του άρθρου 2 του κανονισµού (ΕΚ) 1686/2005, της 
Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2005, για τον καθορισµό, όσον αφορά την περίοδο 
εµπορίας 2004/2005, των ποσών των εισφορών στην παραγωγή καθώς και του 
συντελεστή της συµπληρωµατικής εισφοράς στον τοµέα της ζάχαρης, µε την 
απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Σεπτεµβρίου 
2011, T-4/06, Πολωνία κατά Επιτροπής.  
- Ελλείψει σχετικής ρυθµίσεως του δικαίου της Ένωσης επί του θέµατος αυτού, 
απόκειται στο εθνικό δίκαιο του οικείου κράτους µέλους να καθορίσει την ισχύουσα 
συναλλαγµατική ισοτιµία για τον υπολογισµό της αποζηµιώσεως που οφείλεται λόγω 
αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στην παραγωγή στον τοµέα της ζάχαρης.  
- ∆υνάµει του δικαίου της Ένωσης, όσοι έχουν δικαίωµα επιστροφής των 
αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στην παραγωγή στον τοµέα της ζάχαρης, οι 
οποίες καθορίσθηκαν βάσει ανίσχυρου κανονισµού, δικαιούνται επίσης να 
λαµβάνουν τους τόκους επί των ποσών αυτών. Ένα εθνικό δικαστήριο δεν µπορεί, 
στο πλαίσιο της εξουσίας του εκτιµήσεως, να αρνηθεί την καταβολή τόκων επί των 
αχρεωστήτως καταβληθεισών σε ορισµένο κράτος µέλος εισφορών βάσει ανίσχυρου 
κανονισµού, για τον λόγο ότι το εν λόγω κράτος µέλος δεν µπορεί να απαιτήσει τους 
αντίστοιχους τόκους επί των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 1762/2003, (ΕΚ) 1775/2004, (ΕΚ) 1686/2005, (ΕΚ) 1193/2009,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Πολιτική της κοινότητας - Κοινή γεωργική πολιτική 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-36 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Γεωργία. Γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί. Κοινός κατάλογος ποικιλιών 
καλλιεργούµενων φυτικών ειδών. Γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί που 
περιλαµβάνονται στον κοινό κατάλογο. Μέτρα για την πρόληψη της τυχαίας 
παρουσίας γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών σε άλλα προϊόντα. Εθνικά µέτρα 
απαγόρευσης της έναρξης καλλιέργειας γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών που 
έχουν περιληφθεί στον κοινό κατάλογο και έχουν επιτραπεί ως υφιστάµενα προϊόντα 
µέχρι τη θέσπιση µέτρων βάσει του άρθρου 26α της οδηγίας 2001/18/ΕΚ. 
- Η έναρξη της καλλιέργειας γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών, όπως είναι οι 
ποικιλίες του αραβοσίτου MON 810, δεν επιτρέπεται να υπόκειται σε διαδικασία 
χορήγησης άδειας προβλεπόµενη από την εθνική νοµοθεσία, αν η χρήση και η 
εµπορία των ποικιλιών αυτών επιτρέπονται δυνάµει του άρθρου 20 του κανονισµού 
(ΕΚ) 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας 
Σεπτεµβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα και ζωοτροφές, και οι 
ποικιλίες αυτές έχουν περιληφθεί στον κοινό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούµενων 
φυτικών ειδών που προβλέπεται στην οδηγία 2002/53/ΕΚ του Συµβουλίου, της 13ης 
Ιουνίου 2002, περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργούµενων φυτικών 
ειδών, όπως έχει τροποποιηθεί µε τον κανονισµό 1829/2003.  
Το άρθρο 26α της οδηγίας 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς 
τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 
90/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2008/27/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008, δεν 
επιτρέπει στα κράτη µέλη να επιβάλλουν γενική απαγόρευση της έναρξης 
καλλιέργειας τέτοιων γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών στο έδαφός τους µέχρι 
τη θέσπιση µέτρων συνύπαρξης που να αποσκοπούν στην πρόληψη της τυχαίας 
παρουσίας γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών σε άλλες καλλιέργειες.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 1829/2003, 
Οδηγίες: 90/220/ΕΟΚ, 2001/18/ΕΚ, 2008/27/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πολιτική της κοινότητας - Κοινή γεωργική πολιτική 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-390 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Γεωργία. Τοµέας της ζάχαρης. Κοινή οργάνωση αγορών. Αίτηση ενισχύσεως για 
την αναδιάρθρωση. Ανάληψη υποχρεώσεως εκ µέρους του παραγωγού να παύσει την 
παράδοση ορισµένης ποσότητας ζαχαροκάλαµου ποσοστώσεως. Έννοια. Μονοµερής 
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δήλωση του παραγωγού. Άρνηση χορηγήσεως της ενισχύσεως. Ανάγκη καταγγελίας 
της υφιστάµενης συµβάσεως. 
- Το άρθρο 4α, παράγραφος 1, του κανονισµού (EK) 320/2006 του Συµβουλίου, της 
20ής Φεβρουαρίου 2006, για τη θέσπιση προσωρινού καθεστώτος αναδιάρθρωσης 
του κλάδου της ζάχαρης στην Κοινότητα και για την τροποποίηση του κανονισµού 
(ΕΚ) 1290/2005 για τη χρηµατοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, όπως 
τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (EK) 1261/2007 του Συµβουλίου, της 9ης 
Οκτωβρίου 2007, έχει την έννοια ότι η ανάληψη υποχρεώσεως σχετικής µε την 
παύση της παραδόσεως ορισµένης ποσότητας ζαχαροτεύτλων κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εµπορίας 2008/2009 µπορεί να έχει τη µορφή µονοµερούς δηλώσεως του 
παραγωγού.  
- Το άρθρο 4α, παράγραφος 1, του κανονισµού 320/2006, όπως τροποποιήθηκε µε 
τον κανονισµό 1261/2007, έχει την έννοια ότι η µονοµερής ανάληψη υποχρεώσεως εκ 
µέρους του παραγωγού να παύσει να παραδίδει ορισµένη ποσότητα ζαχαροτεύτλων 
κατά τη διάρκεια της περιόδου εµπορίας 2008/2009 δεν συνεπάγεται καθαυτή τη µη 
εφαρµογή των συµβατικών του υποχρεώσεων έναντι της επιχειρήσεως παραγωγής 
ζάχαρης.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (EK) 320/2006, (EK) 1261/2007, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πολιτική της κοινότητας - Κοινή γεωργική πολιτική 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-592 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Γεωργία. Ενίσχυση εγκαταστάσεως νέων γεωργών. Προϋποθέσεις χορηγήσεως. 
Εγκατάσταση ατόµου για πρώτη φορά σε γεωργική εκµετάλλευση ως αρχηγού 
εκµεταλλεύσεως. Προϋποθέσεις εφαρµογής όταν η εγκατάσταση πραγµατοποιήθηκε 
µέσω νοµικού προσώπου. 
- Το άρθρο 22, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισµού (EK) 1698/2005 του 
Συµβουλίου, της 20ής Σεπτεµβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), έχει την 
έννοια ότι η προϋπόθεση που θέτει η διάταξη αυτή κατά την οποία ο ενδιαφερόµενος 
πρέπει να εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκµετάλλευση «ως αρχηγός 
εκµεταλλεύσεως» συνεπάγεται, σε µια κατάσταση όπου το εν λόγω άτοµο 
εγκαθίσταται µέσω κεφαλαιουχικής εταιρίας, ότι αυτό ασκεί ουσιαστικό και διαρκή 
έλεγχο τόσο επί της γεωργικής εκµεταλλεύσεως όσο και επί της διαχειρίσεως της 
εκµεταλλεύσεως αυτής.  
Καίτοι τα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν συγκεκριµένα τις 
προϋποθέσεις από τις οποίες εξαρτάται ο χαρακτηρισµός ενός αιτούντος ενίσχυση ως 
«αρχηγού εκµεταλλεύσεως», εντούτοις τούτο ισχύει υπό την επιφύλαξη ότι οι 
προϋποθέσεις αυτές δεν υπερβαίνουν το πλαίσιο το οποίο σκοπεύουν να 
διευκρινίσουν και αποβλέπουν, εποµένως, στο πλαίσιο των σκοπών τους οποίους 
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επιδιώκει ο κανονισµός 1698/2005, στο να εξασφαλίσουν ότι ο ως άνω αιτών ασκεί 
ουσιαστικό και διαρκή έλεγχο τόσο επί της γεωργικής εκµεταλλεύσεως όσο και επί 
της διαχειρίσεως αυτής. Ικανοποιούν τις σχετικές απαιτήσεις εθνικές διατάξεις όπως 
οι επίµαχες στην κύρια δίκη καθόσον προβλέπουν ότι, όταν ο νέος γεωργός 
εγκαθίσταται µέσω νοµικού προσώπου, η χορήγηση της ενισχύσεως εξαρτάται ιδίως 
από την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόµενος έχει εξουσία λήψεως αποφάσεων στο 
πλαίσιο του νοµικού αυτού προσώπου, πράγµα το οποίο απαιτεί να διαθέτει το άτοµο 
αυτό άνω του ηµίσεως των µετοχών του νοµικού προσώπου και οι µετοχές αυτές να 
αντιπροσωπεύουν άνω του ηµίσεως των δικαιωµάτων ψήφου.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: (EK) 1698/2005, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Προϊόντα - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-544 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Προδικαστική παραποµπή. Προσέγγιση των νοµοθεσιών. ∆ηµόσια υγεία. 
Ενηµέρωση και προστασία των καταναλωτών. Επισήµανση και παρουσίαση των 
τροφίµων. Έννοια των όρων “ισχυρισµοί επί θεµάτων διατροφής” και “ισχυρισµοί επί 
θεµάτων υγείας”. Περιγραφή οίνου ως “εύπεπτου”. Ένδειξη περί χαµηλής οξύτητας – 
Ποτά που περιέχουν άνω του 1,2 % κατ’ όγκο αιθανόλη. Απαγόρευση των 
ισχυρισµών επί θεµάτων υγείας. Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επαγγελµατική ελευθερία. Επιχειρηµατική ελευθερία. 
Συµβατότητα. 
- Το άρθρο 4, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, του κανονισµού (ΕΚ) 1924/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 2006, σχετικά 
µε τους ισχυρισµούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιµα, όπως 
ισχύει µετά την τελευταία τροποποίησή του µε τον κανονισµό (ΕΕ) 116/2010 της 
Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2010, έχει την έννοια ότι ο όρος «ισχυρισµός επί 
θεµάτων υγείας» καλύπτει την ένδειξη «εύπεπτος» η οποία συνοδεύεται από αναφορά 
σε µειωµένη περιεκτικότητα σε ουσίες τις οποίες οι καταναλωτές θεωρούν ως επί το 
πλείστον επιβλαβείς.  
- Η επιβαλλόµενη από τον κανονισµό 1924/2006, όπως έχει τροποποιηθεί µε τον 
κανονισµό 116/2010, άνευ εξαιρέσεων απαγόρευση στους παραγωγούς και εµπόρους 
οίνων να χρησιµοποιούν ισχυρισµούς όπως ο επίµαχος στην υπόθεση της κύριας 
δίκης, ακόµη και αν οι ισχυρισµοί αυτοί ευσταθούν, είναι συµβατή µε το άρθρο 6, 
παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, ΣΕΕ.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 1924/2006, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Προϊόντα - Ζάχαρη 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-471 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Προσχώρηση νέων κρατών µελών. Μεταβατικά µέτρα. Γεωργικά προϊόντα. Ζάχαρη. 
Συντελεστές και βάση του φόρου επί των πλεοναζόντων αποθεµάτων. 
- Το άρθρο 6, παράγραφος 3, τρίτο εδάφιο, του κανονισµού (ΕΚ) 60/2004 της 
Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2004, για τη θέσπιση µεταβατικών µέτρων στον 
τοµέα της ζάχαρης λόγω της προσχώρησης της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας, της Εσθονίας, 
της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της 
Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως 
τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 1667/2005 της Επιτροπής, της 13ης 
Οκτωβρίου 2005, έχει την έννοια ότι ο οφειλόµενος επί πλεονάζοντος αποθέµατος 
σιροπιού ζάχαρης (κωδικός ΣΟ 2106 90 59) φόρος έχει ως βάση υπολογισµού του 
την ποσότητα της λευκής ζάχαρης (κωδικός ΣΟ 1701 99 10) την οποία πράγµατι 
περιέχει το εν λόγω προϊόν και ως φορολογικό συντελεστή εκείνον του εισαγωγικού 
δασµού που επιβάλλεται στη λευκή ζάχαρη, προσαυξηµένο κατά 1,21 ευρώ/100 kg.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 60/2004, (ΕΚ) 1667/2005, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Προϊόντα - Φάρµακα 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-308 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Έννοια του όρου “φάρµακο ως 
εκ της λειτουργίας του”. Ορισµός της έννοιας “φαρµακολογική δράση”. 
- Το άρθρο 1, σηµείο 2, στοιχείο β΄, 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 
τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2004/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, έχει την έννοια ότι είναι δυνατόν, προκειµένου 
να ορισθεί η έννοια του όρου «φαρµακολογική δράση», κατά την εν λόγω διάταξη, να 
ληφθεί υπόψη ο ορισµός της έννοιας αυτής ο οποίος περιέχεται στο έγγραφο 
καθοδηγήσεως, που καταρτίσθηκε από τις αρχές της Επιτροπής και τις αρµόδιες 
αρχές των κρατών µελών, περί της οριοθετήσεως των πεδίων εφαρµογής της οδηγίας 
76/768 περί καλλυντικών και της οδηγίας 2001/83 περί φαρµάκων.  
- Το άρθρο 1, σηµείο 2, στοιχείο β΄, της οδηγίας 2001/83, όπως τροποποιήθηκε µε 
την οδηγία 2004/27, έχει την έννοια ότι, για να γίνει δεκτό ότι µια ουσία έχει 
«φαρµακολογική δράση» κατά τη διάταξη αυτή, δεν απαιτείται να υφίσταται 
αλληλεπίδραση µεταξύ των µορίων που τη συνθέτουν και ενός κυτταρικού 
συστατικού του σώµατος του χρήστη, δεδοµένου ότι µπορεί να αρκεί η 
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αλληλεπίδραση µεταξύ της εν λόγω ουσίας και οποιουδήποτε κυτταρικού συστατικού 
παρόντος στο σώµα του χρήστη.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2001/83/ΕΚ, 2004/27/EK, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συµφωνία του Σένγκεν - Aρχή ne bis in idem  
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-355 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κώδικας συνόρων του Σένγκεν. Επιτήρηση των θαλάσσιων εξωτερικών συνόρων. 
Θέσπιση πρόσθετων ρυθµίσεων όσον αφορά την επιτήρηση των συνόρων. 
Εκτελεστικές αρµοδιότητες της Επιτροπής. Περιεχόµενο. Αίτηµα ακυρώσεως. 
- Ακυρώνει την απόφαση 2010/252/ΕΕ του Συµβουλίου, της 26ης Απριλίου 2010, για 
τη συµπλήρωση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν όσον αφορά την επιτήρηση των 
θαλάσσιων εξωτερικών συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που 
συντονίζεται από τον ευρωπαϊκό οργανισµό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής 
συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
- Τα έννοµα αποτελέσµατα της αποφάσεως 2010/252 διατηρούνται µέχρις ότου τεθεί 
σε ισχύ, εντός εύλογης προθεσµίας, νέο νοµοθετικό µέτρο.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 562/2006, (ΕΚ) 296/2008, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνθήκη ΕΚ - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-150 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παράβαση κράτους µέλους. Έγγραφα πιστοποιούντα την ταξινόµηση αυτοκινήτων. 
Προηγουµένως ταξινοµηθέντα εντός άλλου κράτους µέλους αυτοκίνητα. Αλλαγή 
ιδιοκτήτη. Υποχρέωση τεχνικού ελέγχου. Αίτηση προσκοµίσεως του πιστοποιητικού 
πιστότητας. Τεχνικός έλεγχος διενεργηθείς εντός άλλου κράτους µέλους. Μη 
αναγνώριση. ∆εν δικαιολογείται. 
- Το Βασίλειο του Βελγίου, απαιτώντας συστηµατικώς, πέραν της προσκοµίσεως της 
άδειας κυκλοφορίας, την προσκόµιση του πιστοποιητικού συµµορφώσεως οχήµατος 
για τον τεχνικό έλεγχο πριν από την ταξινόµηση αυτοκινήτου, για το οποίο έχει 
προηγουµένως εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας σε άλλο κράτος µέλος, καθώς και 
υποβάλλοντας τα αυτοκίνητα αυτά, τα οποία αλλάζουν ιδιοκτήτη, σε τεχνικό έλεγχο 
πριν από την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, χωρίς να λαµβάνει υπόψη τα 
αποτελέσµατα του τεχνικού ελέγχου που διεξήχθη σε άλλο κράτος µέλος, παρέβη τις 
υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 4 της οδηγίας 1999/37/ΕΚ του Συµβουλίου, 
της 29ης Απριλίου 1999, σχετικά µε έγγραφα πιστοποιούντα την ταξινόµηση 



 

[28] 
 

οχηµάτων, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2006/103/ΕΚ του Συµβουλίου, της 
20ής Νοεµβρίου 2006, και του άρθρου 34 ΣΛΕΕ. 
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 1999/37/ΕΚ , 2006/103/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Συνθήκη ΕΚ - Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αγαθών 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-385 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων. Ποσοτικοί περιορισµοί και µέτρα 
ισοδυνάµου αποτελέσµατος. Εσωτερικές επενδύσεις καπνοδόχων και αεραγωγών. 
Έλλειψη της σηµάνσεως πιστότητας CE. Αποκλείεται η διάθεση στην αγορά. 
- Η οδηγία 83/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1988, για την 
προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών 
µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών, όπως 
τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου, της 29ης Σεπτεµβρίου 2003, έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε 
εθνικές διατάξεις οι οποίες εξαρτούν άνευ ετέρου τη διάθεση στην αγορά προϊόντων 
του τοµέα των δοµικών κατασκευών, όπως των επίµαχων στην κύρια δίκη, 
προελεύσεως άλλου κράτους µέλους από την αναγραφή της σηµάνσεως CE.  
- Τα άρθρα 34 ΣΛΕΕ έως 37 ΣΛΕΕ έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται σε εθνικές 
διατάξεις οι οποίες εξαρτούν άνευ ετέρου τη διάθεση στην αγορά προϊόντων του 
τοµέα των δοµικών κατασκευών, όπως των επίµαχων στην κύρια δίκη, προελεύσεως 
άλλου κράτους µέλους από την αναγραφή της σηµάνσεως CE.  
∆ιατάξεις: 
ΣΛΕΕ: 34, 37,  
Κανονισµοί: (ΕΚ) 1882/2003, 
Οδηγίες: 83/106/ΕΟΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνθήκη ΕΚ - Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αγαθών 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-367 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Υπήκοος κράτους µέλους αναζητών 
απασχόληση εντός άλλου κράτους µέλους. Ίση µεταχείριση. Επιδόµατα αναµονής 
υπέρ νέων αναζητούντων για πρώτη φορά εργασία. Χορήγηση εξαρτώµενη από την 
προϋπόθεση της πραγµατοποιήσεως τουλάχιστον έξι ετών σπουδών εντός τους 
κράτους υποδοχής. 
- Αντιβαίνει στο άρθρο 39 ΕΚ εθνική διάταξη όπως η επίδικη στο πλαίσιο της κύριας 
δίκης η οποία εξαρτά το δικαίωµα λήψεως των επιδοµάτων αναµονής του οποίου 
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απολαύουν οι αναζητούντες µία πρώτη απασχόληση νέοι από την προϋπόθεση ότι ο 
ενδιαφερόµενος πραγµατοποίησε τουλάχιστον εξαετείς σπουδές σε εκπαιδευτικό 
ίδρυµα του κράτους µέλους υποδοχής, καθ’ o µέτρο η εν λόγω προϋπόθεση δεν 
επιτρέπει να ληφθούν υπόψη άλλα αντιπροσωπευτικά στοιχεία ικανά να 
στοιχειοθετήσουν την ύπαρξη πραγµατικού δεσµού µεταξύ του αιτούντος επιδόµατα 
και της επίδικης γεωγραφικής αγοράς εργασίας και υπερβαίνουν ως εκ τούτου ό,τι 
είναι αναγκαίο για την επίτευξη του επιδιωκόµενου µε την ανωτέρω διάταξη στόχου, 
ο οποίος έγκειται στην εγγύηση της υπάρξεως ενός τέτοιου δεσµού. 
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 39, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνθήκη ΕΚ - Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αγαθών 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-83 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ικαίωµα των πολιτών της Ένωσης και των µελών της οικογένειάς τους να 
κυκλοφορούν και να διαµένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών µελών. 
Υποχρέωση προς διευκόλυνση, σε συµφωνία µε την εθνική νοµοθεσία, της εισόδου 
και της διαµονής “κάθε άλλου µέλους της οικογένειας” που συντηρείται από πολίτη 
της Ένωσης.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2004/38/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνθήκη ΕΚ - Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αγαθών 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-147 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ικαίωµα µόνιµης διαµονής. Παροχή κοινωνικής ασφαλίσεως. Επιµέλεια τέκνου. 
Περίοδος διαµονής που διανύθηκε πριν από την προσχώρηση στην Ένωση του 
κράτους προελεύσεως. 
- Το άρθρο 12 του κανονισµού (ΕΟΚ) 1612/68 του Συµβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 
1968, περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων στο εσωτερικό της 
Κοινότητας, έχει την έννοια ότι παρέχει σε πρόσωπο που έχει πράγµατι την επιµέλεια 
τέκνου µισθωτού ή πρώην διακινούµενου εργαζοµένου, το οποίο τέκνο θα συνεχίσει 
τις σπουδές του στο κράτος µέλος υποδοχής, δικαίωµα διαµονής στην επικράτεια του 
εν λόγω κράτους, ενώ το εν λόγω άρθρο δεν έχει την έννοια ότι παρέχει τέτοιου 
είδους δικαίωµα σε πρόσωπο που έχει πράγµατι την επιµέλεια τέκνου µη µισθωτού 
εργαζοµένου.  
Το άρθρο 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε το δικαίωµα των πολιτών 
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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) 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 πολίτης της Ένωσης, υπήκοος κράτους µέλους το 
οποίο προσχώρησε πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µπορεί να επικαλεστεί, 
δυνάµει της εν λόγω διατάξεως, δικαίωµα µόνιµης διαµονής, εφόσον έχει διαµείνει 
πλέον των πέντε συναπτών ετών στο κράτος µέλος υποδοχής, εκ των οποίων 
ορισµένα διαστήµατα διανύθηκαν πριν την προσχώρηση του πρώτου κράτους στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον η διαµονή πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 7, παράγραφος 1, της οδηγίας 2004/38.  
∆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-249 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ικαίωµα των πολιτών της Ένωσης και των µελών των οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και να διαµένουν ελεύθερα στο έδαφος των κρατών µελών. ∆ιοικητικό 
µέτρο απαγόρευσης εξόδου από την εθνική επικράτεια λόγω της µη εξόφλησης 
οφειλής έναντι νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Αρχή της ασφάλειας δικαίου σε 
σχέση µε διοικητικές πράξεις οι οποίες έχουν καταστεί οριστικές ή απρόσβλητες. 
Αρχές της ισοδυναµίας και της αποτελεσµατικότητας. 
- Το δίκαιο της Ένωσης έχει την έννοια ότι απαγορεύει την εφαρµογή διάταξης του 
εθνικού δικαίου που προβλέπει την επιβολή περιορισµού στο δικαίωµα υπηκόου 
κράτους µέλους να κυκλοφορεί ελεύθερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον λόγο 
και µόνο ότι ο υπήκοος αυτός έχει έναντι ενός νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου 
οφειλή της οποίας το ύψος υπερβαίνει ορισµένο όριο, προβλεπόµενο από τον νόµο, 
και για την οποία δεν έχει συσταθεί καµία ασφάλεια.  
- Το δίκαιο της Ένωσης έχει την έννοια ότι αντιβαίνει στο δίκαιο αυτό η νοµοθεσία 
κράτους µέλους κατά την οποία η επανάληψη της διοικητικής διαδικασίας που 
κατέληξε στην επιβολή απαγόρευσης εξόδου από την επικράτεια, όπως είναι η 
επίµαχη στην κύρια δίκη απαγόρευση, η οποία έχει καταστεί οριστική χωρίς να έχει 
προσβληθεί µε ένδικη προσφυγή, είναι δυνατή, σε περίπτωση που η απαγόρευση 
αυτή είναι προδήλως αντίθετη προς το δίκαιο της Ένωσης, µόνο αν συντρέχουν 
ορισµένες προϋποθέσεις, όπως αυτές που απαριθµούνται περιοριστικά από το άρθρο 
99 του βουλγαρικού Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (Administrativnoprotsesualen 
kodeks), και µάλιστα παρά το γεγονός ότι η απαγόρευση αυτή εξακολουθεί να 
παράγει έννοµα αποτελέσµατα έναντι του αποδέκτη της.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2004/38/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Συνθήκη ΕΚ - Παράβαση κράτους-µέλους 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-364 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παράβαση κράτους µέλους. Ιθαγένεια της Ένωσης. ∆ικαίωµα κυκλοφορίας στο 
έδαφος των κρατών µελών. Πρόεδρος της Ουγγαρίας. Απαγόρευση εισόδου στην 
επικράτεια της ∆ηµοκρατίας της Σλοβακίας. ∆ιπλωµατικές σχέσεις µεταξύ κρατών 
µελών. 
∆ιατάξεις: 
ΣΛΕΕ: 21, 259,  
Οδηγίες: Οδηγία 2004/38/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνθήκη ΕΚ - Παράβαση κράτους-µέλους 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-614 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παράβαση κράτους µέλους. Επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών. Προστασία των φυσικών προσώπων. 
Εθνική αρχή ελέγχου. Ανεξαρτησία. Αρχή ελέγχου και οµοσπονδιακή καγκελαρία. 
Προσωπικοί και οργανωτικοί δεσµοί. 
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 95/46/ΕΚ , 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνθήκη ΕΚ - Παράβαση κράτους-µέλους 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-38 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παράβαση κράτους µέλους. Φορολογική νοµοθεσία. Μεταφορά της φορολογικής 
έδρας. Μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού. Άµεσος φόρος κατά την έξοδο από τη 
χώρα. 
- Η Πορτογαλική ∆ηµοκρατία, θεσπίζοντας και διατηρώντας σε ισχύ τα άρθρα 76 A 
και 76 B του Κώδικα φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων (Código do Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas), τα οποία εφαρµόζονται σε περίπτωση 
µεταφοράς της καταστατικής έδρας και της πραγµατικής διοικήσεως πορτογαλικής 
εταιρίας σε άλλο κράτος µέλος ή σε περίπτωση µεταφοράς από την Πορτογαλία σε 
άλλο κράτος µέλος µέρους ή του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού αλλοδαπής 
εταιρίας που συνδέονται µε πορτογαλική µόνιµη εγκατάσταση και τα οποία 
προβλέπουν την άµεση φορολόγηση της λανθάνουσας υπεραξίας των συγκεκριµένων 
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στοιχείων του ενεργητικού, αλλά όχι και τη φορολόγηση της λανθάνουσας υπεραξίας 
των αµιγώς εθνικών συναλλαγών, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 
49 ΣΛΕΕ.  
∆ιατάξεις: 
ΣΛΕΕ: 49, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνθήκη ΕΚ - Παράβαση κράτους-µέλους 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-557 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παράβαση κράτους µέλους. Μεταφορές. Ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων. 
Επιχειρήσεις σιδηροδροµικών µεταφορών. ∆ιαχειριστική ανεξαρτησία. Αποφάσεις 
σχετικά µε το προσωπικό, τα στοιχεία ενεργητικού και τις ίδιες αγορές. Χορήγηση 
της χρηµατοδοτήσεως στον διαχειριστή της υποδοµής. Ισοσκελισµός των 
λογαριασµών. Κατάλληλες συνθήκες. Παράλειψη πλήρους µεταφοράς. 
- Η Πορτογαλική ∆ηµοκρατία, στον βαθµό που εξαρτά από κυβερνητική άδεια κάθε 
επιµέρους απόφαση αποκτήσεως ή µεταβιβάσεως από τη δηµόσια σιδηροδροµική 
επιχείρηση CP Comboios de Portugal EPE µεριδίων του κεφαλαίου άλλων εταιριών 
και στον βαθµό που δεν έλαβε τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να συµµορφωθεί µε 
την υποχρέωση να θέσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι 
λογαριασµοί του διαχειριστή της υποδοµής, ήτοι της Rede Ferroviária Nacional – 
REFER EP, θα είναι ισοσκελισµένοι, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει, αφενός, 
από το άρθρο 5, παράγραφος 3, της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης 
Ιουλίου 1991, για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων, όπως τροποποιήθηκε 
µε την οδηγία 2001/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2001, και, αφετέρου, από το άρθρο 7, παράγραφος 3, της οδηγίας 
91/440, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2001/12, και το άρθρο 6, παράγραφος 1, 
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, 
όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2007/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007. 
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 91/440/ΕΟΚ , 2001/12/ΕΚ, 2007/58/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Συνθήκη ΕΚ - Παράβαση κράτους-µέλους 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-301 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παράβαση κράτους µέλους. Ρύπανση και βλαβερές εκποµπές. Επεξεργασία των 
αστικών λυµάτων. 
- Το Ηνωµένο Βασίλειο, µη διασφαλίζοντας:  
– κατάλληλη συλλογή των αστικών λυµάτων των οικισµών µε ισοδύναµο πληθυσµό 
άνω των 15 000 της περιοχής Sunderland (Whitburn) καθώς και του Λονδίνου 
(αποχετευτικά δίκτυα συλλογής λυµάτων των περιοχών Beckton και Crossness), 
σύµφωνα µε το άρθρο 3, παράγραφοι 1 και 2, καθώς και µε το παράρτηµα I, σηµείο 
A, της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, σχετικά µε την 
επεξεργασία των αστικών λυµάτων, και  
– κατάλληλη επεξεργασία των αστικών λυµάτων του οικισµού µε ισοδύναµο 
πληθυσµό άνω των 15 000 του Λονδίνου (σταθµοί επεξεργασίας λυµάτων των 
περιοχών Beckton, Crossness και Mogden), σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράγραφοι 1 
και 3, το άρθρο 10, καθώς και το παράρτηµα I, σηµείο B, της οδηγίας 91/271,  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 91/271/ΕΟΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνθήκη ΕΚ - Παράβαση κράτους-µέλους 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-75/ 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παράβαση κράτους µέλους. Ιθαγένεια της Ένωσης. ∆ικαίωµα κυκλοφορίας και 
διαµονής. Παρέκκλιση. Περιεχόµενο. Κράτος µέλος εντός του οποίου το δικαίωµα 
καταβολής µειωµένων κοµίστρων παρέχεται µόνον στους σπουδαστές των οποίων οι 
γονείς λαµβάνουν οικογενειακά επιδόµατα στο κράτος αυτό. 
 - Η ∆ηµοκρατία της Αυστρίας, παρέχοντας κατ’ αρχήν το δικαίωµα καταβολής 
µειωµένων κοµίστρων µόνον στους σπουδαστές των οποίων οι γονείς λαµβάνουν 
αυστριακά οικογενειακά επιδόµατα, παρέβη τις υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει από 
τον συνδυασµό των διατάξεων των άρθρων 18 ΣΛΕΕ, 20 ΣΛΕΕ και 21 ΣΛΕΕ καθώς 
και 24 της οδηγίας 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, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) 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.  
∆ιατάξεις: 
ΣΛΕΕ: 18, 20, 21, 24, 
Οδηγίες: 2004/38/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Συνθήκη ΕΚ - Παράβαση κράτους-µέλους 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-37 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παράβαση κράτους µέλους. Ονοµασίες πωλήσεως “βούτυρο” και “γαλακτική 
λιπαρή ύλη για επάλειψη”. Ονοµασία πωλήσεως “pomazánkové máslo” (βούτυρο για 
επάλειψη). Κατάλογος εξαιρέσεων. 
- Η Τσεχική ∆ηµοκρατία, επιτρέποντας τη διάθεση στο εµπόριο του pomazánkové 
máslo (βούτυρο για επάλειψη) µε την ονοµασία «máslo» (βούτυρο), µολονότι το 
προϊόν αυτό έχει περιεκτικότητα σε γαλακτικές λιπαρές ύλες µικρότερη από 80 % και 
περιεκτικότητα σε νερό και ξηρές µη λιπαρές ύλες ανώτερη από 16 % και 2 % 
αντιστοίχως, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 115 του κανονισµού 
(ΕΚ) 1234/2007 του Συµβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής 
οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισµένα γεωργικά 
προϊόντα (Ενιαίος κανονισµός ΚΟΑ), σε συνδυασµό µε το σηµείο I, παράγραφος 2, 
πρώτο και δεύτερο εδάφιο, του παραρτήµατος XV του εν λόγω κανονισµού καθώς 
και το µέρος A, σηµεία 1 και 4, του προσαρτήµατος του παραρτήµατος αυτού. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 1234/2007, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Τελωνειακά θέµατα - Κοινοτικός τελωνειακός κώδικας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-262 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κοινοτικός τελωνειακός κώδικας. Καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή – 
Σύστηµα αναστολής. Γένεση τελωνειακής οφειλής. Μη εκπλήρωση της υποχρεώσεως 
περί εµπρόθεσµης υποβολής του εκκαθαριστικού λογαριασµού. 
- Το άρθρο 204, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισµού (ΕΟΚ) 2913/92 του 
Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού 
κώδικα, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) 648/2005 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Απριλίου 2005, έχει την έννοια ότι η 
παράβαση της υποχρεώσεως υποβολής του εκκαθαριστικού λογαριασµού στο 
τελωνείο ελέγχου εντός 30 ηµερών από την εκπνοή της προθεσµίας λήξεως του 
καθεστώτος η οποία προβλέπεται από το άρθρο 521, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, 
πρώτη περίπτωση, του κανονισµού (ΕΟΚ) 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 
1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής του κανονισµού 2913/92, 
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) 214/2007 της Επιτροπής, της 28ης 
Φεβρουαρίου 2007, συνεπάγεται τη γένεση τελωνειακής οφειλής για το σύνολο των 
εισαγοµένων εµπορευµάτων που καλύπτει ο εκκαθαριστικός λογαριασµός, 
συµπεριλαµβανοµένων αυτών που επανεξάγονται εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης, στο µέτρο που οι όροι του άρθρου 859, σηµείο 9, του ως άνω κανονισµού 
2454/93 θεωρείται ότι δεν πληρούνται. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 2913/92, (ΕΟΚ) 2454/93, (ΕΚ) 648/2005, (ΕΚ) 214/2007, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Τελωνειακά θέµατα - Κοινοτικός τελωνειακός κώδικας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-28 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κοινοτικός τελωνειακός κώδικας. Καθεστώς τελωνειακής αποταµίευσης. Γένεση 
της τελωνειακής οφειλής λόγω µη εκτέλεσης µιας υποχρέωσης. Καθυστερηµένη 
καταχώριση, στη λογιστική αποθήκης, στοιχείων σχετικών µε την έξοδο του 
εµπορεύµατος από τον χώρο της αποθήκης τελωνειακής αποταµίευσης. 
- Το άρθρο 204, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισµού (ΕΟΚ) 2913/92 του 
Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού 
κώδικα, όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 648/2005 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης Απριλίου 2005, έχει την έννοια ότι, στην 
περίπτωση εµπορεύµατος που δεν είναι κοινοτικό, η µη εκτέλεση της υποχρέωσης 
άµεσης καταχώρισης, στην προβλεπόµενη προς τούτο λογιστική αποθήκης, της 
εξόδου του εµπορεύµατος από την οικεία αποθήκη τελωνειακής αποταµίευσης, το 
αργότερο κατά τη στιγµή της ως άνω εξόδου, συνεπάγεται τη γένεση τελωνειακής 
οφειλής για το εν λόγω εµπόρευµα, ακόµη και αν αυτό έχει επανεξαχθεί.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 2913/92, (ΕΚ) 648/2005, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Τελωνειακά θέµατα - Κοινοτικός τελωνειακός κώδικας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-487 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ατελής εισαγωγή προσωπικών ειδών. Έννοια της φράσεως “είδη που προορίζονται 
για τις ανάγκες του νοικοκυριού”. Αυτοκίνητο όχηµα που εισήχθη στο έδαφος της 
Ένωσης. Όχηµα χρησιµοποιούµενο από µέλος της οικογενείας του ιδιοκτήτη που έχει 
προβεί στην εισαγωγή. 
- Τα άρθρα 2 και 7, παράγραφος 1, του κανονισµού (ΕΟΚ) 918/83 του Συµβουλίου, 
της 28ης Μαρτίου 1983, για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών 
ατελειών, έχουν την έννοια ότι αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσεως, εισαγόµενο από τρίτη 
χώρα στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µπορεί να εισαχθεί ατελώς 
υπό την προϋπόθεση ότι ο εισαγωγέας έχει πράγµατι µεταφέρει τη συνήθη κατοικία 
του στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγµα το οποίο απόκειται 
στον εθνικό δικαστή να εξακριβώσει. Το αυτοκίνητο που χρησιµοποιείται δωρεάν 
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από µέλος της οικογενείας του εν λόγω εισαγωγέα, δηλαδή από πρόσωπο που ζει 
κάτω από την ίδια στέγη µε αυτόν ή συντηρείται κυρίως από αυτόν, πράγµα το οποίο 
απόκειται στον εθνικό δικαστή να εξακριβώσει, θεωρείται ότι προορίζεται για τις 
ανάγκες του νοικοκυριού του εισαγωγέα, η χρήση δε αυτή δεν οδηγεί στην απώλεια 
του ευεργετήµατος της εν λόγω ατέλειας.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 918/83, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό - ∆ασµοί  
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-524 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κοινό ∆ασµολόγιο. Συνδυασµένη Ονοµατολογία. ∆ασµολογική κατάταξη. 
Υπνόσακοι-φορµάκια για βρέφη και νήπια.  
- 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 ∆ασµολόγιο, όπως 
τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (EΚ) 1719/2005 της Επιτροπής, της 27ης 
Οκτωβρίου 2005, έχει την έννοια ότι οι υπνόσακοι-φορµάκια, όπως οι επίµαχοι στην 
κύρια δίκη, πρέπει να κατατάσσονται στη διάκριση 6209 20 00 ως «ενδύµατα και 
συµπληρώµατα του ενδύµατος για βρέφη, από βαµβάκι», εφόσον, λόγω των 
διαστάσεών τους, είναι κατάλληλοι για παιδιά των οποίων το ανάστηµα δεν 
υπερβαίνει τα 86 εκατοστά. Εφόσον δεν συµβαίνει κάτι τέτοιο, τα εν λόγω προϊόντα 
πρέπει να κατατάσσονται στη διάκριση 6211 42 90 ως «Άλλα ενδύµατα για γυναίκες 
ή κορίτσια, από βαµβάκι».  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 2658/87, (EΚ) 1719/2005, 
∆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 
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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 
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 - Φορολογία εισοδήµατος 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-380 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ελευθερία εγκαταστάσεως. Φορολογική νοµοθεσία. Φόρος περιουσίας. 
Προϋποθέσεις για τη χορήγηση του ευεργετήµατος της µειώσεως του φόρου 
περιουσίας. Απώλεια της ιδιότητας του υποκείµενου στον φόρο περιουσίας κατόπιν 
µεταφοράς της έδρας σε άλλο κράτος µέλος. Περιορισµός. ∆ικαιολόγηση. 
Επιτακτικοί λόγοι γενικού συµφέροντος. 
- Το άρθρο 49 ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι, σε περιστάσεις όπως οι επίµαχες στην κύρια 
δίκη, αντιτίθεται σε ρύθµιση κράτους µέλους βάσει της οποίας η χορήγηση µειώσεως 
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του φόρου περιουσίας προϋποθέτει ότι ο απολαύων της µειώσεως αυτής θα 
εξακολουθήσει να υπόκειται στον φόρο αυτό κατά τα επόµενα πέντε οικονοµικά έτη.  
∆ιατάξεις: 
ΣΛΕΕ: 49, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό - Φόρος επί εταιρειών 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-387 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παράβαση κράτους µέλους. Φορολογία των εισοδηµάτων από κεφάλαια και κινητές 
αξίες. Ηµεδαπές και αλλοδαπές εταιρίες επενδύσεων. Φόρος κινητών αξιών. 
Συµψηφισµός παρακρατηθέντος φόρου κινητών αξιών. Απαλλαγή των εισοδηµάτων 
από κεφάλαια και κινητές αξίες. ∆υσµενής διάκριση. ∆ικαιολογητικοί λόγοι. 
- Το Βασίλειο του Βελγίου, διατηρώντας σε ισχύ διαφορετικούς κανόνες όσον αφορά 
τη φορολογία των εισοδηµάτων από κεφάλαια και κινητές αξίες, αναλόγως του αν τα 
εισοδήµατα αυτά εισπράττονται από ηµεδαπές εταιρίες επενδύσεων ή αλλοδαπές 
εταιρίες επενδύσεων οι οποίες δεν διαθέτουν σταθερή εγκατάσταση στο Βέλγιο, 
παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 49 ΣΛΕΕ και 63 ΣΛΕΕ καθώς και 
από τα άρθρα 31 και 40 της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, της 
2ας Μαΐου 1992. 
∆ιατάξεις: 
ΣΛΕΕ: 49, 63, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό - Φόρος επί εταιρειών 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-18 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ελευθερία εγκατάστασης. Φορολογική νοµοθεσία. Φόρος εταιριών. Μείωση φόρου. 
Εθνική νοµοθεσία που απαγορεύει σε εταιρία εγκατεστηµένη στην ηµεδαπή να 
εκπέσει τις ζηµίες που υπέστη στην ηµεδαπή η µόνιµη επιχειρηµατική εγκατάσταση 
εταιρίας εγκατεστηµένης σε άλλο κράτος µέλος που ανήκει στον ίδιο όµιλο 
επιχειρήσεων όπως η πρώτη. 
- Το άρθρο 43 ΕΚ έχει την έννοια ότι συνιστά περιορισµό της ελευθερίας µιας 
εδρεύουσας στην αλλοδαπή εταιρίας να εγκαθίσταται σε άλλο κράτος µέλος το 
γεγονός ότι η εθνική νοµοθεσία επιβάλλει, όσον αφορά τη δυνατότητα µιας 
εδρεύουσας στην ηµεδαπή εταιρίας να εκπίπτει, στο πλαίσιο φoρoλογικής 
ελάφρυνσης υπέρ οµίλου, τις ζηµίες που έχει υποστεί η µόνιµη εγκατάσταση στην 
ηµεδαπή της εδρεύουσας στην αλλοδαπή εταιρίας, την προϋπόθεση να µην υπάρχει 
δυνατότητα έκπτωσης των ζηµιών αυτών στο πλαίσιο της επιβολής αλλοδαπού 
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φόρου, ενώ η αντίστοιχη έκπτωση των ζηµιών που έχει υποστεί στην ηµεδαπή µια 
εδρεύουσα στην ηµεδαπή εταιρία δεν υπόκειται σε καµία ισοδύναµη προϋπόθεση.  
- Για τον περιορισµό της ελευθερίας µιας εδρεύουσας στην αλλοδαπή εταιρίας να 
εγκαθίσταται σε άλλο κράτος µέλος, όπως είναι ο επίµαχος στην υπόθεση της κύριας 
δίκης περιορισµός, δεν µπορούν να προβάλλονται ως δικαιολογητικοί λόγοι 
ορισµένοι επιτακτικοί λόγοι γενικού συµφέροντος, και συγκεκριµένα ο σκοπός 
πρόληψης της διπλής έκπτωσης των ζηµιών, ο σκοπός διατήρησης της ισόρροπης 
κατανοµής των φορολογικών εξουσιών µεταξύ των κρατών µελών ή ο συνδυασµός 
των δύο αυτών λόγων.  
- Εφόσον συντρέχει περίπτωση όπως αυτή την οποία αφορά η κύρια δίκη, το εθνικό 
δικαστήριο πρέπει να αφήνει ανεφάρµοστη κάθε διάταξη του εθνικού νόµου που είναι 
αντίθετη στο άρθρο 43 ΕΚ.  
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 43, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό - Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-587 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Φορολογία. Φόρος προστιθεµένης αξίας. Παράδοση αγαθών. Φορολόγηση 
αλυσιδωτών πράξεων. Άρνηση χορηγήσεως απαλλαγής λόγω µη προσκοµίσεως του 
αριθµού φορολογικού µητρώου ΦΠΑ του αποκτώντος. 
- Το άρθρο 28γ, σηµείο Α, στοιχείο α΄, πρώτο 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, όπως τροποποιήθηκε µε 
την οδηγία 98/80/ΕΚ του Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1998, έχει την έννοια ότι 
δεν εµποδίζει τη φορολογική αρχή ενός κράτους µέλους να εξαρτά την απαλλαγή από 
τον ΦΠΑ µιας ενδοκοινοτικής παραδόσεως από την προϋπόθεση της εκ µέρους του 
προµηθευτή προσκοµίσεως του αριθµού φορολογικού µητρώου ΦΠΑ του 
αποκτώντος, υπό την επιφύλαξη, εντούτοις, ότι η άρνηση χορηγήσεως του 
ευεργετήµατος της εν λόγω απαλλαγής δεν οφείλεται µόνο στη µη συνδροµή της εν 
λόγω προϋποθέσεως, όταν ο προµηθευτής δεν µπορεί να προσκοµίσει τον αριθµό 
αυτό, καίτοι ενεργεί καλόπιστα και έχει λάβει όλα τα µέτρα που θα µπορούσαν 
ευλόγως να απαιτηθούν, αλλά παρέχει άλλα στοιχεία δυνάµενα να αποδείξουν 
επαρκώς ότι ο αποκτών είναι υποκείµενος στον φόρο και ενεργεί µε την ιδιότητα 
αυτή στην επίµαχη συναλλαγή.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 77/388/ΕΟΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
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Φορολογικό - Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-273 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ΦΠΑ. Προϋποθέσεις απαλλαγής µιας ενδοκοινοτικής συναλλαγής 
χαρακτηριζόµενης από την υποχρέωση του αποκτώντος να εξασφαλίσει τη µεταφορά 
του αγαθού το οποίο κατέχει υπό την ιδιότητα του κυρίου από τον χρόνο της 
φορτώσεώς του. Υποχρέωση του πωλητή να αποδείξει ότι το αγαθό εξήλθε από το 
έδαφος του κράτους µέλους παραδόσεως. Αναδροµική διαγραφή του αριθµού 
φορολογικού µητρώου ΦΠΑ του αποκτώντος. 
- Το άρθρο 138, παράγραφος 1, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης 
Νοεµβρίου 2006, σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας, όπως 
τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2010/88/ΕΕ του Συµβουλίου, της 7ης ∆εκεµβρίου 
2010, έχει την έννοια ότι µπορεί, υπό περιστάσεις όπως αυτές της διαφοράς της 
κύριας δίκης, να µην αναγνωριστεί στον πωλητή το δικαίωµα απαλλαγής από τον 
φόρο για ενδοκοινοτική παράδοση, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται, βάσει 
αντικειµενικών στοιχείων, ότι ο πωλητής αυτός δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις που 
υπείχε από πλευράς αποδείξεως ή ότι γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι η συναλλαγή 
που πραγµατοποίησε αποτελούσε µέρος απάτης την οποία είχε διαπράξει ο αποκτών 
και δεν έλαβε όλα τα µέτρα που µπορούσε ευλόγως να λάβει ώστε να αποφύγει τη 
δική του συµµετοχή στην απάτη αυτή.  
- Ο πωλητής δεν µπορεί να στερηθεί την απαλλαγή µιας ενδοκοινοτικής παραδόσεως, 
υπό την έννοια του άρθρου 138, παράγραφος 1, της οδηγίας 2006/112, όπως 
τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2010/88, από τον ΦΠΑ µε µόνη αιτιολογία ότι η 
φορολογική διοικητική αρχή άλλου κράτους µέλους προέβη στη διαγραφή του 
αριθµού φορολογικού µητρώου ΦΠΑ του αποκτώντος η οποία, καίτοι 
πραγµατοποιήθηκε σε χρόνο µεταγενέστερο της παραδόσεως του αγαθού, ισχύει 
αναδροµικώς από ηµεροµηνία προγενέστερη της παραδόσεως αυτής.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2006/112/ΕΚ, 2010/88/ΕΕ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό - Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-324 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Φορολογία. ΦΠΑ. Έννοια του όρου “υποκείµενος στον φόρο”. ∆ικαίωµα προς 
έκπτωση. Μη αναγνώριση. Αρχή της φορολογικής ουδετερότητας. Εκδότης 
τιµολογίου διαγραφείς από το µητρώο ατοµικών επιχειρήσεων. Εκδότης τιµολογίου ο 
οποίος δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή του να δηλώσει τους εργαζοµένους του στη 
φορολογική αρχή. Υποχρέωση του υποκειµένου στον φόρο να διασφαλίζει τη 
νοµότυπη συµπεριφορά του εκδότη τιµολογίου έναντι της φορολογικής αρχής. 
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- Η οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Νοεµβρίου 2006, σχετικά µε το 
κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας, και η αρχή της φορολογικής 
ουδετερότητας έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται στη µη αναγνώριση εκ µέρους της 
φορολογικής αρχής σε υποκείµενο στον φόρο του δικαιώµατος προς έκπτωση του 
φόρου προστιθέµενης αξίας ο οποίος οφείλεται ή αποδόθηκε για τις υπηρεσίες που 
του παρασχέθηκαν, για τον λόγο και µόνον ότι ανακλήθηκε η άδεια ιδιώτη 
επιχειρηµατία από τον εκδότη του τιµολογίου πριν αυτός προβεί στην παροχή των 
επίδικων υπηρεσιών ή στην έκδοση του αντίστοιχου τιµολογίου, όταν το τιµολόγιο 
αυτό περιλαµβάνει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία τα οποία απαιτεί το άρθρο 226 της 
οδηγίας αυτής, ειδικότερα αυτά που απαιτούνται για τον προσδιορισµό του προσώπου 
το οποίο εξέδωσε τα εν λόγω τιµολόγια και της φύσεως των παρασχεθεισών 
υπηρεσιών.  
- Η οδηγία 2006/112 έχει την έννοια ότι αντιτίθεται στη µη αναγνώριση εκ µέρους 
εθνικής αρχής σε υποκείµενο στον φόρο του δικαιώµατος προς έκπτωση του φόρου 
προστιθέµενης αξίας ο οποίος οφείλεται ή καταβλήθηκε για υπηρεσίες που του 
παρασχέθηκαν, µε την αιτιολογία ότι ο εκδότης του σχετικού µε τις εν λόγω 
υπηρεσίες τιµολογίου δεν δήλωσε τους εργαζοµένους που απασχολεί, χωρίς η αρχή 
αυτή να αποδείξει, µε βάση αντικειµενικά στοιχεία, ότι ο υποκείµενος στον φόρο είχε 
ή όφειλε να έχει γνώση του γεγονότος ότι η πράξη η οποία προβάλλεται προς 
θεµελίωση του δικαιώµατος προς έκπτωση έγινε στο πλαίσιο απάτης που διέπραξε ο 
εκδότης του τιµολογίου ή άλλος φορέας σε προηγούµενο στάδιο της αλυσίδας των 
παροχών.  
- Η οδηγία 2006/112 έχει την έννοια ότι το γεγονός ότι ο υποκείµενος στον φόρο δεν 
εξακρίβωσε αν οι απασχολούµενοι στο εργοτάξιο εργαζόµενοι είχαν νοµική σχέση µε 
τον εκδότη του τιµολογίου ή αν ο εκδότης αυτός είχε δηλώσει τους εν λόγω 
εργαζοµένους δεν αποτελεί αντικειµενική περίσταση εκ της οποίας µπορεί να 
συναχθεί ότι ο αποδέκτης του τιµολογίου είχε ή όφειλε να έχει γνώση ότι µετέσχε σε 
πράξη η οποία έγινε στο πλαίσιο απάτης περί τον φόρο προστιθέµενης αξίας, όταν ο 
αποδέκτης αυτός δεν είχε ενδείξεις που να γεννούν υποψίες για την ύπαρξη 
παρατυπιών ή τη διάπραξη απάτης εκ µέρους του εκδότη του τιµολογίου. Εποµένως, 
δεν είναι δυνατή η, εξαιτίας του γεγονότος αυτού, µη αναγνώριση του δικαιώµατος 
προς έκπτωση, εφόσον πληρούνται οι ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις τις 
οποίες προβλέπει η εν λόγω οδηγία για την άσκηση του δικαιώµατος αυτού.  
- Όταν η φορολογική αρχή προσκοµίζει συγκεκριµένα στοιχεία σχετικά µε την 
ύπαρξη απάτης, η οδηγία 2006/112 και η αρχή της φορολογικής ουδετερότητας δεν 
αντιτίθενται στην εξακρίβωση εκ µέρους του εθνικού δικαστηρίου, βάσει σφαιρικής 
εξετάσεως του συνόλου των περιστάσεων της συγκεκριµένης υποθέσεως, κατά πόσον 
ο εκδότης του τιµολογίου πραγµατοποίησε ο ίδιος την επίδικη πράξη. Πάντως, σε 
κατάσταση όπως αυτή της κύριας δίκης, το δικαίωµα προς έκπτωση µπορεί να µην 
αναγνωρίζεται µόνον όταν η φορολογική αρχή αποδείξει, µε βάση αντικειµενικά 
στοιχεία, ότι ο αποδέκτης του τιµολογίου είχε ή όφειλε να έχει γνώση του γεγονότος 
ότι η πράξη η οποία προβάλλεται προς θεµελίωση του δικαιώµατος προς έκπτωση 
έγινε στο πλαίσιο απάτης που διέπραξε ο εκδότης του τιµολογίου ή άλλος φορέας σε 
προηγούµενο στάδιο της αλυσίδας των παροχών.  
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∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2006/112/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό - Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-557 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ΦΠΑ. Ειδική ρύθµιση για τα πρακτορεία ταξιδιών. Παροχή υπηρεσίας µεταφοράς 
από πρακτορείο ταξιδιών που ενεργεί στο όνοµά του. Έννοια του όρου “ενιαία 
παροχή”. Μειωµένος συντελεστής ΦΠΑ. 
- Τα άρθρα 306 έως 310 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης 
Νοεµβρίου 2006, σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας, έχουν 
την έννοια ότι, όταν στο πλαίσιο τουριστικής υπηρεσίας παρεχόµενης σε ταξιδιώτη 
έναντι κατ’ αποκοπήν αντιτίµου, η οποία φορολογείται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
αυτές, το πρακτορείο ταξιδιών παρέχει στον ταξιδιώτη, µε ίδια µέσα, υπηρεσία 
µεταφοράς η οποία αποτελεί µέρος της εν λόγω τουριστικής υπηρεσίας, η παροχή της 
υπηρεσίας αυτής φορολογείται µε το κοινό σύστηµα του φόρου προστιθέµενης αξίας, 
ιδίως όσον αφορά τον φορολογικό συντελεστή, και όχι µε το ειδικό καθεστώς του 
φόρου προστιθέµενης αξίας που ισχύει για τις πράξεις των πρακτορείων ταξιδιών. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 98 της οδηγίας αυτής, εφόσον τα κράτη µέλη έχουν θεσπίσει 
µειωµένο συντελεστή για τις υπηρεσίες µεταφοράς, η παροχή της προαναφερθείσας 
υπηρεσίας φορολογείται µε τον συντελεστή αυτόν. 
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2006/112/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Φορολογικό - Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-525 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ΦΠΑ. ∆ιαδικασία επιστροφής της επιπλέον διαφοράς ΦΠΑ. Εθνική ρύθµιση για τη 
µεταφορά µέρους της επιπλέον διαφοράς ΦΠΑ έως την επεξεργασία της ετήσιας 
φορολογικής δηλώσεως του υποκείµενου στον φόρο. Αρχές της ουδετερότητας του 
φόρου και της αναλογικότητας. 
- Το άρθρο 183 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Νοεµβρίου 
2006, σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας, έχει την έννοια ότι 
δεν παρέχει τη δυνατότητα στη φορολογική αρχή κράτους µέλους να µεταφέρει, 
χωρίς να προβεί σε ειδική ανάλυση και στηριζόµενη αποκλειστικώς σε αριθµητικούς 
υπολογισµούς, την επιστροφή µέρους της επιπλέον διαφοράς φόρου προστιθέµενης 
αξίας που προέκυψε κατά τη διάρκεια µηνιαίας φορολογικής περιόδου έως ότου η 
αρχή αυτή επεξεργασθεί την ετήσια φορολογική δήλωση του υποκείµενου στον φόρο. 
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∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2006/112/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό - Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-234 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Φορολογία. ΦΠΑ. ∆ικαίωµα έκπτωσης. Εισφορά σε είδος. Καταστροφή ακινήτων. 
Νέα κτίσµατα. ∆ιακανονισµός. 
- Το άρθρο 185, παράγραφος 1, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης 
Νοεµβρίου 2006, σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας, έχει την 
έννοια ότι η καταστροφή διαφόρων κτιρίων που προορίζονται για την παραγωγή 
ενέργειας και η αντικατάστασή τους από πιο σύγχρονα κτίρια που έχουν τον ίδιο 
προορισµό, όπως συµβαίνει στην υπόθεση της κύριας δίκης, δεν αποτελούν 
µεταγενέστερη της υποβολής της δήλωσης φόρου προστιθέµενης αξίας µεταβολή των 
στοιχείων που ελήφθησαν υπόψη για τον καθορισµό του ποσού της έκπτωσης του 
φόρου εισροών, οπότε δεν γεννάται υποχρέωση διακανονισµού της εν λόγω 
έκπτωσης.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2006/112/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό - Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-550 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Φορολογία. ΦΠΑ. ∆ικαίωµα εκπτώσεως. ∆ιακανονισµός. Κλοπή εµπορευµάτων. 
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2006/112/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό - Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-318 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας. Τρόπος επιστροφής του φόρου 
προστιθέµενης αξίας στους υποκειµένους στον φόρο οι οποίοι δεν είναι 
εγκατεστηµένοι στο εσωτερικό της χώρας. Υποκείµενος στον φόρο εγκατεστηµένος 
εντός κράτους µέλους και ασκών, εντός άλλου κράτους µέλους, µόνο δραστηριότητες 
τεχνικών δοκιµών ή ερευνών. 
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- Ένας υποκείµενος στον φόρο προστιθέµενης αξίας εγκατεστηµένος εντός κράτους 
µέλους ο οποίος, εντός άλλου κράτους µέλους, πραγµατοποιεί µόνον τεχνικές δοκιµές 
ή διεξάγει ερευνητικές δραστηριότητες, χωρίς να διενεργεί φορολογητέες πράξεις, 
δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι διαθέτει, εντός αυτού του άλλου κράτους µέλους, 
«µόνιµη εγκατάσταση από την οποία πραγµατοποιούσε επιχειρηµατικές πράξεις», 
υπό την έννοια του άρθρου 1 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 
προστιθέµενης αξίας στους υποκειµένους στο φόρο οι οποίοι δεν είναι 
εγκατεστηµένοι στο εσωτερικό της χώρας, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 
2006/98/ΕΚ του Συµβουλίου, της 20ής Νοεµβρίου 2006, και του άρθρου 3, στοιχείο 
α΄, της οδηγίας 2008/9/ΕΚ του Συµβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008, για τον 
καθορισµό λεπτοµερών κανόνων σχετικά µε την επιστροφή του φόρου προστιθέµενης 
αξίας, που προβλέπεται στην οδηγία 2006/112/ΕΚ, σε υποκείµενους στον φόρο µη 
εγκατεστηµένους στο κράτος µέλος επιστροφής αλλά εγκατεστηµένους σε άλλο 
κράτος µέλος.  
- Η ερµηνεία αυτή δεν µπορεί να αµφισβητηθεί, σε περίπτωση όπως αυτή της 
διαφοράς της κύριας δίκης, επειδή ο υποκείµενος στον φόρο έχει, εντός του κράτους 
µέλους στο οποίο υπέβαλε την αίτηση επιστροφής, θυγατρική η οποία του ανήκει 
κατά 100 % και η οποία έχει ως σχεδόν αποκλειστικό σκοπό την παροχή ορισµένων 
υπηρεσιών στον υποκείµενο στον φόρο οι οποίες είναι σχετικές µε τις διενεργούµενες 
τεχνικές δοκιµές. 
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 79/1072/ΕΟΚ, 2006/112/ΕΚ, 2008/9/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Φορολογικό - Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-496 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ΦΠΑ. Έκπτωση. Οφειλόµενος ή καταβληθείς φόρος για ληφθείσες από εταιρία 
χαρτοφυλακίου υπηρεσίες. Υπηρεσίες που συνδέονται ευθέως, άµεσα και σαφώς µε 
φορολογηθείσες πράξεις εισροών. 
- Το άρθρο 17, παράγραφοι 2 και 5, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συµβουλίου, 
της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρµονίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών, των 
σχετικών µε τους φόρους κύκλου εργασιών – Κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης 
αξίας: οµοιόµορφη φορολογική βάση, έχει την έννοια ότι εταιρία χαρτοφυλακίου 
όπως η επίµαχη στην κύρια δίκη, η οποία, επικουρικώς σε σχέση µε την κύρια 
δραστηριότητά της, η οποία συνίσταται στη διαχείριση µεριδίων συµµετοχής σε 
εταιρίες των οποίων αυτή κατέχει το σύνολο ή µέρος του εταιρικού κεφαλαίου, 
αποκτά αγαθά και λαµβάνει υπηρεσίες για τις οποίες στη συνέχεια χρεώνει τις εν 
λόγω εταιρίες, έχει δικαίωµα να εκπέσει το ποσό του καταβληθέντος ΦΠΑ εισροών 
υπό τον όρο οι ληφθείσες υπηρεσίες να συνδέονται ευθέως και άµεσα µε τις 
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οικονοµικές πράξεις εκροών που παρέχουν δικαίωµα εκπτώσεως. Όταν τα εν λόγω 
αγαθά και υπηρεσίες χρησιµοποιούνται από την εταιρία χαρτοφυλακίου για τη 
διενέργεια συγχρόνως τόσο πράξεων που παρέχουν δικαίωµα εκπτώσεως όσο και 
πράξεων που δεν παρέχουν δικαίωµα εκπτώσεως, η έκπτωση επιτρέπεται µόνο για το 
µέρος του ΦΠΑ που αναλογεί στο ποσό που αφορά τις πράξεις της πρώτης 
κατηγορίας και η εθνική φορολογική αρχή µπορεί να ορίζει µία από τις µεθόδους 
καθορισµού του δικαιώµατος εκπτώσεως που απαριθµούνται στο εν λόγω άρθρο 17, 
παράγραφος 5. Όταν τα εν λόγω αγαθά και υπηρεσίες χρησιµοποιούνται τόσο για 
οικονοµικές δραστηριότητες όσο και για µη οικονοµικές δραστηριότητες, το άρθρο 
17, παράγραφος 5, της έκτης οδηγίας 77/388 δεν έχει εφαρµογή και οι µέθοδοι 
εκπτώσεως και κατανοµής καθορίζονται από τα κράτη µέλη τα οποία, κατά την 
άσκηση της εξουσίας αυτής, πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τον σκοπό και την 
οικονοµία της έκτης οδηγίας 77/388 και, ως εκ τούτου, να προβλέπουν τρόπο 
υπολογισµού ο οποίος να αντανακλά αντικειµενικά το πραγµατικό ποσό των δαπανών 
για τις εισροές που αναλογεί σε καθεµία από τις δύο αυτές δραστηριότητες.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 77/388/ΕΟΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
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