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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.  
- 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 * ∆ΕΕ 2013, σελίδα 30, σχολιασµός Στέφανος 
Τσιµικάλης  
 
Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-561 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κοινοτικά σήµατα. ∆ικαιούχος µεταγενέστερου κοινοτικού σήµατος. 
- Το άρθρο 9, παράγραφος 1, του κανονισµού (ΕΚ) 207/2009 του Συµβουλίου, της 
26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινοτικό σήµα, έχει την έννοια ότι το αποκλειστικό 
δικαίωµα του δικαιούχου κοινοτικού σήµατος να απαγορεύει σε πάντα τρίτο να κάνει 
χρήση, στο πλαίσιο των συναλλαγών, σηµείων πανοµοιότυπων ή παρόµοιων µε το 
σήµα του καταλαµβάνει και τον τρίτο δικαιούχο µεταγενέστερου κοινοτικού 
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σήµατος, χωρίς να είναι αναγκαίο το τελευταίο αυτό σήµα να έχει κηρυχθεί 
προηγουµένως άκυρο.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 207/2009, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα 
∆ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: T-378 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κοινοτικό σήµα. Αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού εικονιστικού σήµατος 
MEDINET. Προγενέστερο εθνικό εικονιστικό και προγενέστερο διεθνές εικονιστικό 
σήµα MEDINET. ∆ιεκδίκηση της αρχαιότητας του προγενέστερου εθνικού και του 
προγενέστερου διεθνούς σήµατος. Προγενέστερα έγχρωµα σήµατα και αιτούµενο 
κοινοτικό σήµα που δεν προσδιορίζει κάποιο συγκεκριµένο χρώµα. Έλλειψη 
ταυτότητας των σηµείων. Υποχρέωση αιτιολογήσεως. Σκοπιµότητα της διεξαγωγής 
προφορικής διαδικασίας. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 207/2009, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆ικαιοδοσία - ∆ικονοµικά - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-394 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Προδικαστική παραποµπή. Έννοια του όρου “εθνικό δικαστήριο”. Αναρµοδιότητα 
του ∆ικαστηρίου. 
∆ιατάξεις: 
ΣΛΕΕ: 267, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆ικαιοδοσία - ∆ικονοµικά - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-334 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Επανεξέταση της υποθέσεως T-234/11 P. Προσφυγή ακυρώσεως. Παραδεκτό. 
Προθεσµία ασκήσεως προσφυγής. Προθεσµία µη οριζόµενη από διάταξη του δικαίου 
της Ένωσης. Έννοια “εύλογη προθεσµία”. Ερµηνεία. Υποχρέωση του δικαστή της 
Ένωσης να συνεκτιµά τις ιδιάζουσες περιστάσεις της συγκεκριµένης υποθέσεως. 
∆ικαίωµα αποτελεσµατικής δικαστικής προσφυγής. Άρθρο 47 του Χάρτη των 
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Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσβολή της συνοχής του 
δικαίου της Ένωσης. 
- Η απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αναιρετικό τµήµα) 
της 19ης Ιουνίου 2012, T-234/11 P, Arango Jaramillo κ.λπ. κατά ΕΤΕπ, θίγει τη 
συνοχή του δικαίου της Ένωσης κατά το µέτρο που το Γενικό ∆ικαστήριο, 
δικάζοντας κατ’ αναίρεση, ερµήνευσε την έννοια «εύλογη προθεσµία», στο πλαίσιο 
προσφυγής ακυρώσεως ασκούµενης από υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) κατά βλαπτικών πράξεων της τελευταίας, ως τρίµηνη προθεσµία 
η παρέλευση της οποίας συνεπάγεται αυτοδικαίως το εκπρόθεσµο της προσφυγής και, 
ως εκ τούτου, το απαράδεκτό της, χωρίς ο δικαστής της Ένωσης να υποχρεούται να 
συνεκτιµήσει τις ιδιάζουσες περιστάσεις της συγκεκριµένης υποθέσεως.  
- Εξαφανίζει την απόφαση του Γενικού ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
- Αναπέµπει την υπόθεση ενώπιον του Γενικού ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  
- Ο Oscar Orlando Arango Jaramillo και οι 34 λοιποί υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, οι οποίοι κατονοµάζονται στην αρχή της παρούσας 
αποφάσεως, καθώς και η ΕΤΕπ, η Πορτογαλική ∆ηµοκρατία και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή φέρουν τα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 
διαδικασίας επανεξετάσεως. 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
∆ικαστική συνεργασία σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-543 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- ∆ικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις. ∆ιεθνής δικαιοδοσία σε αστικές και 
εµπορικές υποθέσεις. Ρήτρα παρεκτάσεως διεθνούς δικαιοδοσίας περιλαµβανόµενη 
σε σύµβαση συναφθείσα µεταξύ του κατασκευαστή και του αρχικού αγοραστή ενός 
προϊόντος. Σύµβαση αποτελούσα µέρος διαδοχικών συµβάσεων περί µεταβιβάσεως 
κυριότητας. Αντιτάξιµο της εν λόγω ρήτρας έναντι του µεταγοραστή του οικείου 
προϊόντος. 
- Το άρθρο 23 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 ρήτρα περί απονοµής διεθνούς 
δικαιοδοσίας περιλαµβανόµενη σε σύµβαση συναφθείσα µεταξύ του κατασκευαστή 
ενός προϊόντος και του αγοραστή αυτού δεν µπορεί να αντιταχθεί στον τρίτο 
µεταγοραστή, ο οποίος, κατόπιν διαδοχής αλλεπάλληλων συµβάσεων περί 
µεταβιβάσεως κυριότητας συναφθεισών µεταξύ µερών εγκατεστηµένων σε 
διαφορετικά κράτη µέλη, απέκτησε το εν λόγω προϊόν και προτίθεται να ασκήσει 
αγωγή κατά του κατασκευαστή λόγω ευθύνης του, εκτός και αν αποδεικνύεται ότι ο 
εν λόγω τρίτος έδωσε όντως τη συγκατάθεσή του σε σχέση µε τη ρήτρα υπό τις 
εξαγγελλόµενες στο εν λόγω άρθρο προϋποθέσεις. 
∆ιατάξεις: 
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Κανονισµοί: (ΕΚ) 44/2001, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 * ΕφΑ∆ 2013, σελίδα 88 
 
 
∆ικαστική συνεργασία σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-332 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Συνεργασία κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εµπορικές υποθέσεις. 
Απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων. Ορισµός πραγµατογνώµονα. Καθήκοντα 
εκτελούµενα εν µέρει στο έδαφος του κράτους µέλους του αιτούντος δικαστηρίου και 
εν µέρει στο έδαφος άλλου κράτους µέλους. 
- Τα άρθρα 1, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, και 17 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, 
έχουν την έννοια ότι δικαστήριο κράτους µέλους το οποίο επιθυµεί τη διεξαγωγή στο 
έδαφος άλλου κράτους µέλους αποδείξεων από πραγµατογνώµονα δεν είναι 
αναγκαστικά υποχρεωµένο να χρησιµοποιήσει τον προβλεπόµενο από τις διατάξεις 
αυτές τρόπο διεξαγωγής αποδείξεων για να µπορέσει να διατάξει τη διεξαγωγή αυτή. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 1206/2001, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Εκπαίδευση - Επαγγελµατικά δικαιώµατα - Αµοιβαία αναγνώριση διπλωµάτων 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-111 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αµοιβαία αναγνώριση τίτλων στον τοµέα της αρχιτεκτονικής. Εθνική νοµοθεσία µε 
την οποία αναγνωρίζεται η ισοτιµία των πτυχίων αρχιτέκτονα και πολιτικού 
µηχανικού, αλλά επιτρέπεται µόνο στους αρχιτέκτονες η ανάληψη έργων σχετικών µε 
κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί µέρος της καλλιτεχνικής κληρονοµιάς. Αρχή της ίσης 
µεταχειρίσεως. Κατάσταση αποκλειστικώς εσωτερική κράτους µέλους. 
 - Τα άρθρα 10 και 11 της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 
1985, για την αµοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων 
στον τοµέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσπιση µέτρων για τη διευκόλυνση της 
πραγµατικής άσκησης του δικαιώµατος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών, έχουν την έννοια ότι αντιτίθενται σε εθνική ρύθµιση κατά την οποία 
πρόσωπα τα οποία διαθέτουν τίτλο χορηγηθέντα από κράτος µέλος εκτός του κράτους 
µέλους υποδοχής µε τον οποίο παρέχεται η δυνατότητα ασκήσεως δραστηριοτήτων 
στον τοµέα της αρχιτεκτονικής και µνηµονευόµενο ρητώς στο εν λόγω άρθρο 11 
µπορούν να ασκήσουν, σε αυτό το κράτος, δραστηριότητες που αφορούν κτίρια 
καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος µόνο αν αποδείξουν, ανάλογα µε την περίπτωση, στο 
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πλαίσιο ειδικής εξετάσεως της επαγγελµατικής καταλληλότητάς τους, ότι διαθέτουν 
ιδιαίτερα προσόντα στον τοµέα των πολιτιστικών αγαθών.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 85/384/ΕΟΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Ελεύθερος ανταγωνισµός - Κρατικές ενισχύσεις 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-73 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναιρέσεως. Κρατικές ενισχύσεις. ∆ιαγραφή κατά 65 % φορολογικής 
οφειλής στο πλαίσιο συλλογικής διαδικασίας πτωχεύσεως. Απόφαση διαπιστώνουσα 
το ασυµβίβαστο της ενισχύσεως προς την εσωτερική αγορά και διατάσσουσα την 
ανάκτησή της – Κριτήριο του ιδιώτη πιστωτή. Όρια του δικαστικού ελέγχου. Το 
Γενικό ∆ικαστήριο υποκαθιστά µε το δικό του σκεπτικό τις παρατιθέµενες στην 
επίδικη απόφαση αιτιολογικές σκέψεις. Πρόδηλη πλάνη εκτιµήσεως. Παραµόρφωση 
αποδεικτικών στοιχείων. 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Ελεύθερος ανταγωνισµός - Κρατικές ενισχύσεις 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-246 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναίρεσης. Κρατικές ενισχύσεις. Ναυπηγεία. Απόφαση που κηρύσσει 
ορισµένα µέτρα ενισχύσεων ασυµβίβαστα µε την κοινή αγορά. Προστασία των 
ουσιωδών συµφερόντων της εθνικής ασφάλειας. Συνθήκες ανταγωνισµού στην 
εσωτερική αγορά. 
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 90/684/ΕΟΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Ελεύθερος ανταγωνισµός - Προστασία ελεύθερου ανταγωνισµού 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-1 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Σώµα εγκεκριµένων λογιστών. Ρύθµιση σχετική µε το σύστηµα υποχρεωτικής 
καταρτίσεως των εγκεκριµένων λογιστών. Ένωση επιχειρήσεων. Περιορισµός του 
ανταγωνισµού. ∆ικαιολογίες.  
- Ένας κανονισµός όπως ο σχετικός µε την απόκτηση διδακτικών µονάδων 
(Regulamento da Formação de Créditos), που εκδόθηκε από επαγγελµατικό σύλλογο 
όπως το Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (Σώµα εγκεκριµένων λογιστών), 
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πρέπει να θεωρείται ως απόφαση ενώσεως επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 
101, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ.  
Το ότι ένας επαγγελµατικός σύλλογος όπως το Ordem dos Técnicos Oficiais de 
Contas υποχρεούται κατά νόµο να καθιερώνει σύστηµα υποχρεωτικής καταρτίσεως 
προοριζόµενο για τα µέλη του δεν συνεπάγεται αποκλεισµό από το πεδίο εφαρµογής 
του άρθρου 101 ΣΛΕΕ των κανόνων που έχει θεσπίσει ο οικείος σύλλογος, εφόσον οι 
κανόνες αυτοί καταλογίζονται αποκλειστικώς σε αυτόν.  
Το ότι οι εν λόγω κανόνες δεν έχουν άµεση επίδραση στην οικονοµική 
δραστηριότητα των µελών του εν λόγω επαγγελµατικού συλλόγου δεν θίγει την 
εφαρµογή του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, εφόσον η παράβαση που προσάπτεται στον ίδιο 
αυτό επαγγελµατικό σύλλογο αφορά αγορά στην οποία αυτός ασκεί οικονοµική 
δραστηριότητα.  
- Ένας κανονισµός που καθιερώνει σύστηµα υποχρεωτικής καταρτίσεως των 
εγκεκριµένων λογιστών προς εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που αυτοί 
παρέχουν, όπως είναι ο σχετικός µε την απόκτηση διδακτικών µονάδων κανονισµός 
που εκδόθηκε από επαγγελµατικό σύλλογο όπως το Ordem dos Técnicos Oficiais de 
Contas, συνιστά περιορισµό του ανταγωνισµού απαγορευόµενο από το άρθρο 101 
ΣΛΕΕ, εφόσον, στοιχείο που πρέπει να εξακριβώσει το αιτούν δικαστήριο, καταργεί 
τον ανταγωνισµό σε σηµαντικό τµήµα της σχετικής αγοράς προς όφελος του εν λόγω 
επαγγελµατικού συλλόγου και επιβάλλει στο λοιπό τµήµα της αγοράς όρους 
εισάγοντες δυσµενείς διακρίσεις εις βάρος των ανταγωνιστών του οικείου 
επαγγελµατικού συλλόγου. 
∆ιατάξεις: 
ΣΛΕΕ: 101, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Ελεύθερος ανταγωνισµός - Συµπράξεις επιχειρήσεων 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-286 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναιρέσεως. Ανταγωνισµός. Συµπράξεις. Ευρωπαϊκή αγορά των συνδέσµων 
σωληνώσεων από χαλκό και κράµατα χαλκού. Ευθύνη της µητρικής εταιρίας 
απορρέουσα αποκλειστικώς από την παραβατική συµπεριφορά της θυγατρικής της. 
Αρχή ne ultra petita. Αποτέλεσµα ακυρωτικής δικαστικής αποφάσεως αφορώσας τη 
θυγατρική εταιρία επί της νοµικής καταστάσεως της µητρικής εταιρίας. 
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 81, 82, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Ελεύθερος ανταγωνισµός - Συµπράξεις επιχειρήσεων 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-68 
Έτος: 2012 
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Περίληψη:  
- Έννοια του όρου «σύµπραξη». Συµφωνία συναφθείσα µεταξύ διαφόρων τραπεζών. 
Ανταγωνίστρια επιχείρηση φερόµενη να λειτουργεί παρανόµως στη σχετική αγορά. 
Επίπτωση.  
- Το άρθρο 101 ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι το γεγονός ότι επιχείρηση θιγόµενη από 
συµφωνία συµπράξεως αποσκοπούσα στον περιορισµό του ανταγωνισµού φέρεται να 
λειτουργούσε παρανόµως στη σχετική αγορά κατά τον χρόνο συνάψεως αυτής της 
συµφωνίας συµπράξεως ουδόλως επηρεάζει το ζήτηµα αν η εν λόγω σύµπραξη 
συνιστά παράβαση της διατάξεως αυτής.  
- Το άρθρο 101, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι, για να διαπιστωθεί η 
ύπαρξη συµφωνίας περί περιορισµού του ανταγωνισµού, δεν είναι απαραίτητο να 
αποδειχθεί η προσωπική συµπεριφορά του νόµιµου εκπροσώπου επιχειρήσεως ή η 
ύπαρξη ειδικής συµφωνίας µε την οποία ο νόµιµος αυτός εκπρόσωπος επέτρεψε, 
παρέχοντας σχετική εντολή, τη συµπεριφορά του υπαλλήλου του που µετέσχε σε 
σύσκεψη µε αντικείµενο επιζήµιο για τον ανταγωνισµό.  
- Το άρθρο 101, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι µπορεί να εφαρµοσθεί σε 
συµφωνία απαγορευόµενη από το άρθρο 101, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ µόνον όταν η 
επιχείρηση η οποία επικαλείται τη διάταξη αυτή έχει αποδείξει ότι πληρούνται οι 
τέσσερις σωρευτικές προϋποθέσεις που το άρθρο αυτό προβλέπει 
∆ιατάξεις: 
ΣΛΕΕ: 101, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Εργατικό - Αρχή της ίσης µεταχείρισης 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-427 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ισότητα αµοιβών µεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζοµένων. Έµµεση διάκριση. 
Αντικειµενική δικαιολόγηση. Προϋποθέσεις. 
- Το άρθρο 141 ΕΚ και η οδηγία 75/117/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης 
Φεβρουαρίου 1975, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που 
αφορούν την εφαρµογή της αρχής της ισότητας των αµοιβών µεταξύ εργαζοµένων 
ανδρών και γυναικών, έχουν την έννοια ότι:  
– εργαζόµενοι οι οποίοι παρέχουν όµοια εργασία ή εργασία στην οποία µπορεί να 
αποδοθεί ίση αξία, λαµβανοµένου υπόψη ενός συνόλου παραγόντων όπως είναι η 
φύση της εργασίας, η κατάρτιση και οι όροι εργασίας, µπορούν να θεωρηθούν ως 
ευρισκόµενοι σε συγκρίσιµη κατάσταση, η δε εκτίµηση αυτή απόκειται στο εθνικό 
δικαστήριο·  
– στο πλαίσιο έµµεσης διακρίσεως όσον αφορά την αµοιβή, απόκειται στον εργοδότη 
να δικαιολογήσει κατά τρόπο αντικειµενικό τη διαφορά αµοιβών που διαπιστώνεται 
µεταξύ των εργαζοµένων οι οποίοι θεωρούν ότι υφίστανται δυσµενή διάκριση και 
των προσώπων µε τα οποία γίνεται σύγκριση·  
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– η εκ µέρους του εργοδότη δικαιολόγηση της διαφοράς αµοιβών από την οποία 
προκύπτει ένδειξη δυσµενούς διακρίσεως λόγω φύλου πρέπει να αναφέρεται σε 
πρόσωπα µε τα οποία γίνεται σύγκριση τα οποία, λόγω του γεγονότος ότι 
χαρακτηριστικό της καταστάσεώς τους αποτελεί η ύπαρξη έγκυρων στατιστικών 
στοιχείων που καλύπτουν αρκετά µεγάλο αριθµό ατόµων και δεν εκφράζουν καθαρώς 
τυχαία ή συγκυριακά φαινόµενα, γενικότερα δε είναι σηµαντικά, ελήφθησαν υπόψη 
από το εθνικό δικαστήριο προς διαπίστωση επί της εν λόγω διαφοράς, και  
– οι λόγοι διασφαλίσεως καλών εργασιακών σχέσεων µπορούν να λαµβάνονται 
υπόψη από το εθνικό δικαστήριο σε συνάρτηση µε άλλα στοιχεία βάσει των οποίων 
δύναται να εκτιµηθεί κατά πόσο οι διαφορές µεταξύ των αµοιβών δύο κατηγοριών 
εργαζοµένων οφείλονται σε αντικειµενικούς παράγοντες ανεξάρτητους προς 
οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου και σύµφωνους προς την αρχή της 
αναλογικότητας. 
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 141, 
Οδηγίες: 75/117/ΕΟΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Εργατικό - Κοινωνική ασφάλιση 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-282 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κοινωνική ασφάλιση των διακινουµένων. Ασφάλιση γήρατος και θανάτου. Ειδικοί 
κανόνες εφαρµογής της εθνικής νοµοθεσίας περί ασφαλίσεως γήρατος. Υπολογισµός 
των παροχών. 
- Τα άρθρα 48 ΣΛΕΕ, 3, 46, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, και 47, παράγραφος 1, 
στοιχείο ζ΄, του κανονισµού (ΕΟΚ) 1408/71 του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, 
περί εφαρµογής των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης στους µισθωτούς, στους µη 
µισθωτούς και στα µέλη των οικογενειών τους που διακινούνται εντός της 
Κοινότητας, τροποποιηθέντος και ενηµερωθέντος µε τον κανονισµό (ΕΚ) 118/97 του 
Συµβουλίου, της 2ας ∆εκεµβρίου 1996, όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 
629/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 
2006, καθώς και το παράρτηµα VI, ενότητα H, σηµείο 4, αυτού έχουν την έννοια ότι 
αντιτίθενται σε νοµοθετική ρύθµιση κράτους µέλους, όπως η επίµαχη στην κύρια 
δίκη, κατά την οποία το θεωρητικό ποσό της συντάξεως γήρατος του, διακινούµενου 
ή µη, µη µισθωτού εργαζοµένου υπολογίζεται πάντοτε µε αφετηρία τις βάσεις 
εισφοράς του ως άνω εργαζοµένου κατά τη διάρκεια αµετάβλητης περιόδου 
αναφοράς που προηγείται της καταβολής της τελευταίας εισφοράς του στο ως άνω 
κράτος, στις οποίες εφαρµόζεται αµετάβλητος διαιρέτης, χωρίς να είναι δυνατή η 
προσαρµογή ούτε της διάρκειας της ως άνω περιόδου ούτε του ως άνω διαιρέτη 
προκειµένου να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ο εν λόγω εργαζόµενος άσκησε το 
δικαίωµά του σε ελεύθερη κυκλοφορία. 
∆ιατάξεις: 
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ΣΛΕΕ: 48, 
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 1408/71, (ΕΚ) 118/97, (ΕΚ) 629/2006, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Εργατικό - Κοινωνική ασφάλιση 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-619 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κοινωνική ασφάλιση. Οικογενειακά επιδόµατα για ορφανά. Συνυπολογισµός των 
περιόδων ασφαλίσεως και απασχολήσεως. Περίοδοι που συµπλήρωσε ο επιζών 
γονέας σε άλλο κράτος µέλος. Άρνηση λήψεως υπόψη. 
- Τα άρθρα 72, 78, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, και 79, παράγραφος 1, δεύτερο 
εδάφιο, στοιχείο α΄, του κανονισµού (ΕΟΚ) 1408/71 του Συµβουλίου, της 14ης 
Ιουνίου 1971, περί εφαρµογής των συστηµάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους 
µισθωτούς, στους µη µισθωτούς και στα µέλη των οικογενειών τους που διακινούνται 
εντός της Κοινότητας, όπως τροποποιήθηκε και ενηµερώθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 
118/97 του Συµβουλίου, της 2ας ∆εκεµβρίου 1996, όπως τροποποιήθηκε µε τον 
κανονισµό (EΚ) 1399/1999 του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, έχουν την 
έννοια ότι, σε περίπτωση που η εθνική νοµοθεσία κράτους µέλους προβλέπει ότι τόσο 
ο αποθανών όσο και ο επιζών γονέας, όταν έχουν την ιδιότητα µισθωτού, δικαιούνται 
παροχές για ορφανά, οι εν λόγω διατάξεις επιβάλλουν να λαµβάνονται υπόψη οι 
περίοδοι ασφαλίσεως και απασχολήσεως που συµπλήρωσε ο επιζών γονέας σ ε άλλο 
κράτος µέλος, στο πλαίσιο του συνυπολογισµού των περιόδων που απαιτούνται για 
την απόκτηση του δικαιώµατος χορηγήσεως παροχών στο πρώτο από τα εν λόγω 
κράτη µέλη. Στερείται συναφώς σηµασίας το γεγονός ότι ο επιζών γονέας δεν µπορεί 
να επικαλεστεί την περίοδο ασφαλίσεως ή απασχολήσεως που συµπλήρωσε στο 
συγκεκριµένο κράτος µέλος κατά τη διάρκεια της κρίσιµης περιόδου που προβλέπει η 
εν λόγω εθνική νοµοθεσία για την απόκτηση αυτού του δικαιώµατος. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 1408/71, (ΕΚ) 118/97, (EΚ) 1399/1999, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Θεµελιώδη δικαιώµατα - Πρόσφυγες - άσυλο - µετανάστευση 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-175 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Προδικαστική παραποµπή.  Κοινό ευρωπαϊκό καθεστώς ασύλου. Αίτηση υπηκόου 
τρίτης χώρας για τη χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα . ∆υνατότητα προσφυγής 
σε κατά προτεραιότητα διαδικασία επεξεργασίας αιτήσεων ασύλου. Εθνική 
διαδικασία εφαρµόζουσα κατά προτεραιότητα διαδικασία για την εξέταση των 
αιτήσεων που υποβάλλονται από πρόσωπα ανήκοντα σε κατηγορία οριζόµενη 
ανάλογα µε το κριτήριο της ιθαγένειας ή της χώρας καταγωγής. ∆ικαίωµα 
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αποτελεσµατικής ένδικης προστασίας. Έννοια του όρου “δικαστήριο” κατά το άρθρο 
αυτό. 
- Το άρθρο 23, παράγραφοι 3 και 4, της οδηγίας 2005/85/ΕΚ του Συµβουλίου, της 
1ης ∆εκεµβρίου 2005, σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες µε 
τις οποίες τα κράτη µέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα, έχει 
την έννοια ότι δεν απαγορεύει σε κράτος µέλος να προβλέπει την εφαρµογή 
ταχύρρυθµης ή κατά προτεραιότητα διαδικασίας για την εξέταση, τηρώντας τις 
βασικές αρχές και θεµελιώδεις εγγυήσεις του κεφαλαίου II της ίδιας οδηγίας, 
ορισµένων κατηγοριών αιτήσεων ασύλου οριζοµένων ανάλογα µε το κριτήριο της 
ιθαγένειας ή της χώρας καταγωγής του αιτούντος.  
2) Το άρθρο 39 της οδηγίας 2005/85 έχει την έννοια ότι δεν απαγορεύει εθνικές 
διατάξεις όπως οι επίµαχες στην κύρια δίκη, µε τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα σε 
αιτούντα άσυλο είτε να ασκήσει προσφυγή κατά της αποφάσεως της αποφαινοµένης 
αρχής ενώπιον δικαστηρίου όπως το Refugee Appeals Tribunal (Ιρλανδία) και να 
ασκήσει έφεση κατά της αποφάσεως του τελευταίου ενώπιον ανώτερου δικαστηρίου 
όπως το High Court (Ιρλανδία), είτε να αµφισβητήσει το κύρος της αποφάσεως αυτής 
της ίδιας αρχής ενώπιον του High Court, οι αποφάσεις του οποίου µπορούν να 
προσβληθούν µε αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Supreme Court.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2005/85/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Καταναλωτές - Καταναλωτική πίστη 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-206 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Προστασία των καταναλωτών. Αθέµιτες εµπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά. Ρύθµιση κράτους µέλος βάσει της 
οποίας, για την αναγγελία εκπτώσεων, απαιτείται έγκριση. 
- Η οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης 
Μαΐου 2005, για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους 
καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 
84/450/ΕΟΚ του Συµβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΚ) 2006/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου («Οδηγία για τις αθέµιτες 
εµπορικές πρακτικές»), έχει την έννοια ότι δεν επιτρέπει σε εθνικό δικαστήριο να 
διατάσσει την παύση εµπορικών πρακτικών που δεν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα 
Ι της ίδιας οδηγίας, για τον λόγο και µόνον ότι η οικεία πρακτική δεν έχει εγκριθεί 
από την αρµόδια διοικητική αρχή, χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει το ίδιο σε 
εκτίµηση του τυχόν αθέµιτου χαρακτήρα της βάσει των κριτηρίων των άρθρων 5 έως 
9 της οδηγίας αυτής.  
∆ιατάξεις: 
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Οδηγίες: 84/450/ΕΟΚ, 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ, 2005/29/EK, (ΕΚ) 
2006/2004, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Καταναλωτές - Καταναλωτική πίστη 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-472 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Καταχρηστικές ρήτρες που περιέχονται σε συµβάσεις που συνάπτονται µε 
καταναλωτές- Αυτεπάγγελτη εξέταση από τον εθνικό δικαστή του καταχρηστικού 
χαρακτήρα µιας ρήτρας- Υποχρέωση του εθνικού δικαστή που διαπίστωσε 
αυτεπαγγέλτως τον καταχρηστικό χαρακτήρα µιας ρήτρας να καλέσει τους διαδίκους 
να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους προτού συναγάγει τις συνέπειες της 
διαπιστώσεως αυτής- Συµβατικές ρήτρες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την 
εξέταση του καταχρηστικού χαρακτήρα. 
- Τα άρθρα 6, παράγραφος 1, και 7, παράγραφος 1, της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά µε τις καταχρηστικές ρήτρες των 
συµβάσεων που συνάπτονται µε καταναλωτές, έχουν την έννοια ότι ο εθνικός 
δικαστής που διαπίστωσε αυτεπαγγέλτως τον καταχρηστικό χαρακτήρα µιας 
συµβατικής ρήτρας δεν οφείλει, προκειµένου να είναι σε θέση να συναγάγει τις 
συνέπειες της διαπιστώσεως α υτής, να αναµένει έως ότου ο καταναλωτής, αφού 
ενηµερωθεί για τα δικαιώµατά του, προβεί σε δήλωση µε την οποία ζητεί να 
ακυρωθεί η εν λόγω ρήτρα. Εντούτοις, η αρχή της αντιµωλίας επιβάλλει, κατά γενικό 
κανόνα, στον εθνικό δικαστή που διαπίστωσε αυτεπαγγέλτως τον καταχρηστικό 
χαρακτήρα µιας συµβατικής ρήτρας να ενηµερώσει σχετικώς τους διαδίκους και να 
τους παράσχει τη δυνατότητα να συζητήσουν επ’ αυτής κατ’ αντιµωλία σύµφωνα µε 
τους τύπους που προβλέπει σχετικώς το εθνικό δικονοµικό δίκαιο.  
- Προκειµένου να εκτιµήσει τον ενδεχοµένως καταχρηστικό χαρακτήρα της 
συµβατικής ρήτρας στην οποία στηρίζεται η αγωγή της οποία έχει επιληφθεί, ο 
εθνικός δικαστής πρέπει να λαµβάνει υπόψη όλες τις υπόλοιπες ρήτρες της 
συµβάσεως. 
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 93/13/ΕΟΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Μεταφορές - Αεροπορική µεταφορά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-12 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αεροπορικές µεταφορές. Έννοια των “έκτακτων περιστάσεων”. Υποχρέωση 
παροχής βοήθειας στους επιβάτες σε περίπτωση µαταιώσεως πτήσεως λόγω 
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“έκτακτων περιστάσεων”. Ηφαιστειακή έκρηξη συνεπαγόµενη απαγόρευση της 
εναέριας κυκλοφορίας. Έκρηξη του ισλανδικού ηφαιστείου Eyjafjallajökull. 
- Το άρθρο 5 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, έχει την έννοια ότι 
περιστάσεις, όπως αυτές της απαγορεύσεως της εναέριας κυκλοφορίας σε τµήµα του 
ευρωπαϊκού εναέριου χώρου λόγω της εκρήξεως του ηφαιστείου Eyjafjallajökull, 
συνιστούν «έκτακτες περιστάσεις» κατά την έννοια του κανονισµού αυτού και δεν 
απαλλάσσουν τους αεροµεταφορείς από την υποχρέωση παροχής φροντίδας που 
προβλέπεται στα άρθρα 5, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, και 9 του κανονισµού 
261/2004.  
- Τα άρθρα 5, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, και 9 του κανονισµού 261/2004 έχουν την 
έννοια ότι, σε περίπτωση µαταιώσεως πτήσεως λόγω «έκτακτων περιστάσεων» οι 
οποίες έχουν την ίδια διάρκεια µε τις περιστάσεις της κύριας δίκης, η υποχρέωση 
παροχής φροντίδας προς τους επιβάτες αεροπορικών πτήσεων που προβλέπεται µε τις 
διατάξεις αυτές πρέπει να τηρείται, χωρίς εκ του λόγου αυτού να κλονίζεται το κύρος 
των εν λόγω διατάξεων.  
Πάντως ο επιβάτης αεροπορικής πτήσεως µπορεί να λάβει, ως αποζηµίωση λόγω µη 
συµµόρφωσης του αεροµεταφορέα µε την υποχρέωσή του παροχής φροντίδας που 
προβλέπεται στα άρθρα 5, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, και 9 του κανονισµού 
261/2004, µόνον το ποσό που, ενόψει των συγκεκριµένων περιστάσεων, ήταν 
απαραίτητο, κατάλληλο και εύλογο προκειµένου να αναπληρωθεί η παράλειψη του 
αεροµεταφορέα να παρέχει φροντίδα στον εν λόγω επιβάτη, γεγονός που εναπόκειται 
στο εθνικό δικαστήριο να εκτιµήσει.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 295/91, (ΕΚ) 261/2004, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Μεταφορές - Αεροπορική µεταφορά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-11 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Προδικαστική παραποµπή. Αεροπορικές µεταφορές. Πτήση µε ανταπόκριση (ή µε 
ανταποκρίσεις). ∆ιαπίστωση καθυστερήσεως κατά την άφιξη στον τελικό προορισµό. 
Καθυστέρηση διάρκειας ίσης ή µεγαλύτερης των τριών ωρών. ∆ικαίωµα 
αποζηµιώσεως των επιβατών. 
- Το άρθρο 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, έχει την έννοια ότι 
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οφείλεται αποζηµίωση, βάσει του εν λόγω άρθρου, στον επιβάτη πτήσεως µε 
ανταποκρίσεις η οποία αναχώρησε µε καθυστέρηση µικρότερη των ορίων εφαρµογής 
που προβλέπει το άρθρο 6 του εν λόγω κανονισµού, αλλά αφίχθη στον τελικό 
προορισµό µε καθυστέρηση ίση ή µικρότερη των τριών ωρών σε σχέση µε την 
προγραµµατισµένη ώρα αφίξεως, δεδοµένου ότι η αποζηµίωση αυτή δεν εξαρτάται 
από την ύπαρξη καθυστερήσεως κατά την αναχώρηση και, κατά συνέπεια, από το αν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του ως άνω άρθρου 6. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 295/91, (ΕΚ) 261/2004, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Περιβάλλον - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-26 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ποιότητα της βενζίνης και των καυσίµων ντίζελ. Περιβαλλοντικές προδιαγραφές 
των καυσίµων. ∆ιαδικασία πληροφορήσεως στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και 
προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας της 
πληροφορίας.  Έννοια του “τεχνικού κανόνα”. Υποχρέωση κοινοποιήσεως των 
σχεδίων τεχνικών κανόνων. Εθνική ρύθµιση επιβάλλουσα στις πετρελαϊκές εταιρίες 
που θέτουν στην αγορά βενζίνη και/ή καύσιµα ντίζελ να θέτουν στην αγορά, κατά τη 
διάρκεια του ίδιου ηµερολογιακού έτους, επίσης ορισµένη ποσότητα βιοκαυσίµων. 
- Τα άρθρα 3 έως 5 της οδηγίας 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά µε την ποιότητα των καυσίµων 
βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συµβουλίου, 
όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, δεν αποκλείουν εθνική ρύθµιση, όπως η 
επίµαχη στην κύρια δίκη, η οποία, σύµφωνα µε τον στόχο προαγωγής της χρήσεως 
βιοκαυσίµων στον τοµέα των µεταφορών, τον οποίο έχουν θέσει στα κράτη µέλη οι 
οδηγίες 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 8ης 
Μαΐου 2003, σχετικά µε την προώθηση της χρήσεως βιοκαυσίµων ή άλλων 
ανανεώσιµων καυσίµων για τις µεταφορές, 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά µε την 
προώθηση της χρήσεως ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και την τροποποίηση και 
τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30, και 2009/30, 
επιβάλλει στις πετρελαϊκές εταιρίες που θέτουν στην αγορά βενζίνη και/ή καύσιµα 
ντίζελ να θέτουν στην αγορά, κατά τη διάρκεια του ίδιου ηµερολογιακού έτους, 
αναµειγνύοντας µε τα προϊόντα αυτά, επίσης ορισµένη ποσότητα βιοκαυσίµων, όταν 
η ποσότητα αυτή υπολογίζεται σε ποσοστά επί της συνολικής ποσότητας των εν λόγω 
προϊόντων που οι εταιρίες αυτές εµπορεύονται σε ετήσια βάση, και όταν τα ποσοστά 
αυτά είναι σύµφωνα µε τις ανώτατες οριακές τιµές που έχει καθορίσει η οδηγία 
98/70, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2009/30.  
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- Το άρθρο 8 της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση µιας διαδικασίας 
πληροφορήσεως στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των 
κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, όπως 
τροποποιήθηκε µε την οδηγία 98/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, σε συνδυασµό µε το άρθρο 10, παράγραφος 1, 
τελευταία περίπτωση, της εν λόγω οδηγίας, δεν επιβάλλει την κοινοποίηση σχεδίου 
εθνικής ρυθµίσεως υποχρεώνουσας τις πετρελαϊκές εταιρίες που θέτουν στην αγορά 
βενζίνη και/ή καύσιµα ντίζελ να θέσουν στην αγορά, κατά τη διάρκεια του ίδιου 
ηµερολογιακού έτους, επίσης ορισµένα ποσοστά βιοκαυσίµων, όταν, αφότου είχε 
κοινοποιηθεί κατ’ εφαρµογήν του εν λόγω άρθρου 8, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, 
το σχέδιο αυτό τροποποιήθηκε για να ληφθούν υπόψη οι σχετικές µε αυτό 
παρατηρήσεις της Επιτροπής και, στη συνέχεια, το κατ’ αυτόν τον τρόπο 
τροποποιηµένο σχέδιο κοινοποιήθηκε σε αυτήν.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 93/12/ΕΟΚ, 98/48/ΕΚ, 98/70/ΕΚ, 2001/77/ΕΚ, 2003/30/ΕΚ, 2009/28/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Περιβάλλον - Ρύπανση & οχλήσεις 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-416 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Άρθρο 267 ΣΛΕΕ. Αναίρεση δικαστικής αποφάσεως. Αναποµπή στο δικαστήριο 
που είχε εκδώσει την αναιρεθείσα απόφαση. Υποχρέωση συµµορφώσεως προς την 
αναιρετική απόφαση. Προδικαστική παραποµπή. ∆υνατότητα. Περιβάλλον. Σύµβαση 
του Ώρχους. Συµµετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψεως αποφάσεως. ∆ηµιουργία 
χώρου υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων. Αίτηση αδειοδοτήσεως. Επιχειρηµατικό 
απόρρητο. Μη γνωστοποίηση ενός εγγράφου στο κοινό. Συνέπειες για το κύρος της 
αφορώσας τον χώρο υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων αποφάσεως αδειοδοτήσεως. 
Νοµιµοποίηση της καταστάσεως. Εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
σχεδίου. Τελική γνώµη προγενέστερη της προσχωρήσεως του κράτους µέλους στην 
Ένωση. ∆ιαχρονική εφαρµογή της οδηγίας 85/337. Ένδικο βοήθηµα. Προσωρινά 
µέτρα. Αναστολή εκτελέσεως. Ακύρωση της προσβαλλοµένης αποφάσεως. ∆ικαίωµα 
ιδιοκτησίας. Προσβολή. 
- Το άρθρο 267 ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι εθνικό δικαστήριο, όπως το αιτούν 
δικαστήριο, έχει την υποχρέωση να υποβάλει αυτεπαγγέλτως στο ∆ικαστήριο αίτηση 
προδικαστικής αποφάσεως ακόµη και όταν αποφαίνεται κατόπιν αναποµπής µετά την 
αναίρεση της πρώτης αποφάσεώς του από το συνταγµατικό δικαστήριο του οικείου 
κράτους µέλους και ακόµη και όταν εθνικός κανόνας επιβάλλει σε αυτό να λύσει τη 
διαφορά ακολουθώντας τη νοµική θέση που διατυπώθηκε από το τελευταίο 
δικαστήριο.  
- Η οδηγία 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 1996, σχετικά µε την 
ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρυπάνσεως, όπως τροποποιήθηκε µε τον 
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κανονισµό (ΕΚ) 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
18ης Ιανουαρίου 2006, έχει την έννοια ότι:  
* επιβάλλει να έχει το ενδιαφερόµενο κοινό πρόσβαση σε πολεοδοµική απόφαση, 
όπως η επίµαχη στην κύρια δίκη, ήδη από την έναρξη της διαδικασίας αδειοδοτήσεως 
της περί ης πρόκειται εγκαταστάσεως·  
* δεν επιτρέπει στις αρµόδιες εθνικές αρχές να αρνηθούν στο ενδιαφερόµενο κοινό 
πρόσβαση στην απόφαση αυτή στηριζόµενες στην προστασία της εµπιστευτικότητας 
των εµπορικών ή βιοµηχανικών πληροφοριών που προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο 
ή το δίκαιο της Ένωσης για να προστατευθεί θεµιτό οικονοµικό συµφέρον, και  
* δεν απαγορεύει τη δυνατότητα όπως µια αδικαιολόγητη άρνηση να τεθεί κατά την 
πρωτοβάθµια διοικητική διαδικασία η επίµαχη στην κύρια δίκη πολεοδοµική 
απόφαση στη διάθεση του κοινού νοµιµοποιηθεί κατά τη δευτεροβάθµια διοικητική 
διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι επιλογές και λύσεις είναι ακόµη δυνατές 
και ότι η νοµιµοποίηση σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας εξακολουθεί να καθιστά 
δυνατό για το ενδιαφερόµενο κοινό να επηρεάσει πράγµατι την έκβαση της 
διαδικασίας λήψεως αποφάσεως, πράγµα που στο εθνικό δικαστήριο απόκειται να 
εξακριβώσει.  
- Το άρθρο 15α της οδηγίας 96/61, όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό 166/2006, 
έχει την έννοια ότι τα µέλη του ενδιαφερόµενου κοινού πρέπει να µπορούν, στο 
πλαίσιο της προσβάσεως που προβλέπεται από τη διάταξη αυτή, να ζητήσουν από το 
αρµόδιο δικαστήριο, ή από το αρµόδιο ανεξάρτητο και αµερόληπτο όργανο που έχει 
συσταθεί νοµοθετικά, να διατάξει προσωρινά µέτρα ικανά να αναστείλουν 
προσωρινά την εφαρµογή µιας άδειας υπό την έννοια του άρθρου 4 της εν λόγω 
οδηγίας εν αναµονή της οριστικής αποφάσεως που πρόκειται να εκδοθεί.  
- Απόφαση εθνικού δικαστή, εκδοθείσα στο πλαίσιο εθνικής διαδικασίας θέτουσας σε 
εφαρµογή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 15α της οδηγίας 96/61, όπως 
τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό 166/2006, και από το άρθρο 9, παράγραφοι 2 και 4, 
της Συµβάσεως για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συµµετοχή του κοινού στη 
λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέµατα περιβάλλοντος, η 
οποία υπεγράφη στο Ώρχους στις 25 Ιουνίου 1998 και εγκρίθηκε εξ ονόµατος της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε την απόφαση 2005/370/ΕΚ του Συµβουλίου, της 17ης 
Φεβρουαρίου 2005, και ακυρώνουσα άδεια χορηγηθείσα κατά παράβαση των 
διατάξεων της εν λόγω οδηγίας, δεν δύναται, αυτή καθ’ εαυτήν, να αποτελέσει 
αδικαιολόγητη προσβολή του δικαιώµατος ιδιοκτησίας του φορέα εκµεταλλεύσεως 
το οποίο αναγνωρίζεται από το άρθρο 17 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
∆ιατάξεις: 
ΣΛΕΕ: 267,  
Κανονισµοί: (ΕΚ) 166/2006, 
Οδηγίες: 96/61/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Πνευµατική ιδιοκτησία - Προστασία βάσεων δεδοµένων 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-128 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Νοµική προστασία των προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εµπορία 
µεταχειρισµένων αδειών χρήσεως προγραµµάτων που έχουν µεταφορτωθεί από το 
∆ιαδίκτυο. Ανάλωση του δικαιώµατος διανοµής. Έννοια του “προσώπου που 
απέκτησε νοµίµως. 
- Το άρθρο 4, παράγραφος 2, της οδηγίας 2009/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τη νοµική 
προστασία των προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, έχει την έννοια ότι το 
δικαίωµα διανοµής του αντιγράφου ενός προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή 
αναλώνεται εφόσον ο δικαιούχος του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, ο οποίος 
επέτρεψε, έστω και δωρεάν, τη µεταφόρτωση του αντιγράφου αυτού από το 
∆ιαδίκτυο σε µέσο αποθηκεύσεως δεδοµένων, παρέσχε επίσης, έναντι της καταβολής 
τιµήµατος που συµφωνήθηκε προκειµένου να του εξασφαλιστεί αµοιβή αντίστοιχη 
προς την οικονοµική αξία του αντιγράφου του έργου του οποίου είναι κύριος, και 
χρονικώς απεριόριστο δικαίωµα χρήσεως του εν λόγω αντιγράφου.  
- Τα άρθρα 4, παράγραφος 2, και 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2009/24 έχουν την 
έννοια ότι, σε περίπτωση που µεταπωλείται άδεια χρήσεως προγράµµατος 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, µε συνέπεια τη µεταπώληση ενός αντιγράφου του το οποίο 
είχε µεταφορτωθεί από τον ιστότοπο του δικαιούχου του δικαιώµατος πνευµατικής 
ιδιοκτησίας στο ∆ιαδίκτυο, και η ως άνω άδεια είχε παραχωρηθεί στον πρώτο 
αγοραστή από τον δικαιούχο για χρονικώς απεριόριστη χρήση και έναντι της 
καταβολής τιµήµατος που συµφωνήθηκε προκειµένου να εξασφαλιστεί στον 
δικαιούχο αµοιβή αντίστοιχη προς την οικονοµική αξία του εν λόγω αντιγράφου του 
έργου του, ο δεύτερος αγοραστής της άδειας αυτής, όπως και κάθε µεταγενέστερος 
αγοραστής της, µπορούν να επικαλεστούν την προβλεπόµενη στο άρθρο 4, 
παράγραφος 2, της οδηγίας 2009/24 ανάλωση του δικαιώµατος διανοµής και, ως εκ 
τούτου, να θεωρηθούν πρόσωπα που νοµίµως απέκτησαν αντίγραφο προγράµµατος 
ηλεκτρονικού υπολογιστή κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, της ίδιας 
οδηγίας, οπότε απολαύουν του δικαιώµατος αναπαραγωγής όπως κατοχυρώνεται µε 
την τελευταία αυτή διάταξη.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2001/29/ΕΚ, 2009/24/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 * ∆ΕΕ 2013, σελίδα 35, σχολιασµός Εφη Κινινή  
 
Ποινικό - Αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-399 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
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- Αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις. Ευρωπαϊκό ένταλµα 
συλλήψεως. ∆ιαδικασίες παραδόσεως µεταξύ των κρατών µελών. Αποφάσεις 
εκδοθείσες κατόπιν δίκης στην οποία δεν παρέστη αυτοπροσώπως ο ενδιαφερόµενος. 
Εκτέλεση ποινής επιβληθείσας ερήµην. ∆υνατότητα αναθεωρήσεως της δικαστικής 
αποφάσεως. 
- Το άρθρο 4α, παράγραφος 1, της αποφάσεως-πλαισίου 2002/584/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το ευρωπαϊκό ένταλµα συλλήψεως και τις 
διαδικασίες παραδόσεως µεταξύ των κρατών µελών, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε 
την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, 
έχει την έννοια ότι απαγορεύει στην αρµόδια δικαστική αρχή εκτελέσεως, στις 
παρατιθέµενες στην ως άνω διάταξη περιπτώσεις, να εξαρτά την εκτέλεση 
ευρωπαϊκού εντάλµατος συλλήψεως εκδοθέντος προς εκτέλεση ποινής από την 
προϋπόθεση ότι η εκδοθείσα ερήµην καταδικαστική απόφαση µπορεί να αναθεωρηθεί 
εντός του κράτους µέλους εκδόσεως.  
- Το άρθρο 4α, παράγραφος 1, της αποφάσεως-πλαισίου 2002/584, όπως 
τροποποιήθηκε µε την απόφαση-πλαίσιο 2009/299, είναι συµβατό προς τις 
απορρέουσες από τα άρθρα 47 και 48, παράγραφος 2, του Χάρτη των Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιταγές.  
- Το άρθρο 53 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
έχει την έννοια ότι δεν επιτρέπει σε κράτος µέλος να εξαρτά την παράδοση προσώπου 
καταδικασθέντος ερήµην από την προϋπόθεση ότι η καταδικαστική απόφαση µπορεί 
να αναθεωρηθεί εντός του κράτους µέλους εκδόσεως, ώστε να αποφεύγεται τυχόν 
προσβολή του δικαιώµατος για δίκαιη δίκη και των κατοχυρωµένων στο Σύνταγµά 
του δικαιωµάτων άµυνας.  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Ποινικό - Αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-396 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις. Απόφαση-πλαίσιο 
2002/584/∆ΕΥ.  Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης και διαδικασίες παράδοσης µεταξύ 
κρατών µελών. Ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης το οποίο εκδόθηκε στο πλαίσιο της 
άσκησης ποινικής δίωξης. Λόγοι µη εκτέλεσης. 
- Η απόφαση-πλαίσιο 2002/584/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το 
ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης µεταξύ των κρατών 
µελών, όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, έχει την έννοια ότι οι δικαστικές αρχές 
εκτέλεσης δεν µπορούν να αρνηθούν να εκτελέσουν ευρωπαϊκό ένταλµα σύλληψης 
που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο της άσκησης ποινικής δίωξης για τον λόγο ότι πριν την 
έκδοση του εντάλµατος αυτού δεν παρασχέθηκε στον καταζητούµενο δυνατότητα 
ακρόασης στο κράτος µέλος έκδοσης.  
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Πολιτική της κοινότητας - Κοινή γεωργική πολιτική 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-454 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Γεωργία. ΕΓΤΠΕ. Υποστήριξη της αγροτικής αναπτύξεως. Αναζήτηση 
αχρεωστήτως καταβληθέντος. Εθνική νοµοθετική ρύθµιση εξαρτώσα τη χορήγηση 
της γεωργοπεριβαλλοντικής ενισχύσεως από την κατ’ έτος υποβολή αιτήσεως 
συνοδευόµενης από διάφορα έγγραφα. ∆ικαιούχος που έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις 
του σχετικά µε την εκµετάλλευση της επίµαχης εκτάσεως, αλλά δεν υπέβαλε αίτηση 
σύµφωνα µε την εν λόγω νοµοθετική ρύθµιση. Ανάκληση της ενισχύσεως, χωρίς 
ακρόαση του δικαιούχου, σε περίπτωση µη τηρήσεως εκ µέρους του των διατάξεων 
περί υποβολής αιτήσεως για τη χορήγηση γεωργοπεριβαλλοντικής ενισχύσεως. 
- Ο κανονισµός (ΕΚ) 1257/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση 
ορισµένων κανονισµών, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) 1783/2003 
του Συµβουλίου, της 29ης Σεπτεµβρίου 2003, ο κανονισµός (ΕΚ) 817/2004 της 
Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τους λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής 
του κανονισµού 1257/1999, καθώς και ο κανονισµός (ΕΚ) 796/2004 της Επιτροπής, 
της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων για την 
εφαρµογή της πολλαπλής συµµόρφωσης, της διαφοροποίησης και του 
ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπονται στον 
κανονισµό (ΕΚ) 1782/2003 του Συµβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα 
καθεστώτα άµεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη 
θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, έχουν την έννοια ότι 
δεν αντίκειται σ’ αυτούς εθνική νοµοθετική ρύθµιση σύµφωνα µε την οποία ο 
δικαιούχος ενισχύσεως χορηγηθείσας σε αντιστάθµιση των γεωργοπεριβαλλοντικών 
δεσµεύσεων που έχει αναλάβει για πλείονα έτη υποχρεούται να επιστρέψει το σύνολο 
της ενισχύσεως που έχει ήδη καταβληθεί για τα προηγούµενα έτη για τον λόγο ότι δεν 
υπέβαλε ετήσια αίτηση σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες εθνικές διατάξεις, στην 
περίπτωση που ο δικαιούχος αυτός διατείνεται ότι εξακολούθησε να τηρεί τις 
υποχρεώσεις του σχετικά µε την εκµετάλλευση των συγκεκριµένων γεωργικών γαιών, 
δεν έτυχε ακροάσεως από την αρµόδια διοικητική αρχή και δεν είναι πλέον δυνατή η 
διενέργεια επιτόπιου ελέγχου των επίµαχων γεωργικών γαιών λόγω παρελεύσεως του 
συγκεκριµένου έτους. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 1257/1999, (ΕΚ) 1783/2003, (ΕΚ) 817/2004, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Πολιτική της κοινότητας - Κοινή γεωργική πολιτική 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-623 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Γεωργία. Επισιτιστική βοήθεια. Πρόγραµµα εφοδιασµού της Ρωσικής Οµοσπονδίας 
µε γεωργικά προϊόντα. Ανάδοχος δηµόσιας συµβάσεως για τη µεταφορά βοείου 
κρέατος. Απονοµή αρµοδιότητας. Ρήτρα διαιτησίας. 
- Το άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΚ) 111/1999 της Επιτροπής, της 18ης Ιανουαρίου 
1999, για τη θέσπιση των γενικών λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) 
2802/98 του Συµβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή ενός προγράµµατος εφοδιασµού 
της Ρωσικής Οµοσπονδίας σε γεωργικά προϊόντα, όπως τροποποιήθηκε µε τον 
κανονισµό (ΕΚ) 1125/1999 της Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 1999, έχει την έννοια ότι 
παρέχει στο ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την αρµοδιότητα να αποφαίνεται 
επί των διαφορών που αφορούν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο οργανισµός 
παρεµβάσεως που ορίστηκε προκειµένου να δέχεται τις προσφορές που υποβάλλονται 
στο πλαίσιο διαγωνισµού για την ανάθεση της δωρεάν προµήθειας γεωργικών 
προϊόντων στη Ρωσική Οµοσπονδία προβαίνει στην οφειλόµενη πληρωµή προς τον 
ανάδοχο και στην αποδέσµευση της εγγυήσεως προµηθείας που συνέστησε ο 
ανάδοχος υπέρ του εν λόγω οργανισµού, ιδίως επί των αγωγών για την 
αποκατάσταση της ζηµίας που προκύπτει από πταίσµατα του οργανισµού 
παρεµβάσεως κατά τη διενέργεια των ως άνω πράξεων.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 111/1999, (ΕΚ) 1125/1999, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Πολιτική της κοινότητας - Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας 
∆ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: T-494 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Περιοριστικά µέτρα ληφθέντα 
κατά του Ιράν, µε σκοπό την παρεµπόδιση της διαδόσεως των πυρηνικών όπλων. 
∆έσµευση κεφαλαίων. Υποχρέωση αιτιολογήσεως. ∆ικαιώµατα άµυνας. ∆ικαίωµα 
αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας. Πρόδηλη πλάνη εκτιµήσεως. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 423/2007, 961/2010, (ΕΕ) 267/2012, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Συνθήκη ΕΚ - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-460 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναιρέσεως. Εξωσυµβατική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆ιαπίστωση 
παρατυπιών στις επιστροφές κατά την εξαγωγή βοείου κρέατος προς την Ιορδανία. 
Έρευνα της OLAF. Κοινοποίηση των πορισµάτων της OLAF στις εθνικές αρχές. 
Σύσταση εγγυήσεων. Αίτηµα επιστροφής της σχετικής για τη σύσταση δαπάνης. 
Αιτιώδης συνάφεια. Αντίθετη αναίρεση. Προθεσµία παραγραφής. Έναρξη. 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Συνθήκη ΕΚ - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-186 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Εθνική κανονιστική ρύθµιση παρέχουσα αποκλειστικό δικαίωµα διεξαγωγής, 
διαχειρίσεως, οργανώσεως και λειτουργίας τυχερών παιγνίων σε µία µόνον 
επιχείρηση, έχουσα τη νοµική µορφή εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο ανώνυµης 
εταιρίας. ∆ιαφήµιση των τυχερών παιγνίων και επέκταση σε άλλα κράτη µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έλεγχος ασκούµενος από το κράτος. 
- Τα άρθρα 43 ΕΚ και 49 ΕΚ έχουν την έννοια ότι αντιβαίνει προς αυτά εθνική 
κανονιστική ρύθµιση, όπως η επίµαχη στις κύριες δίκες, η οποία παρέχει το 
αποκλειστικό δικαίωµα διεξαγωγής, διαχειρίσεως, οργανώσεως και λειτουργίας των 
τυχερών παιγνίων σε έναν και µόνον οργανισµό, εφόσον, αφενός, η ρύθµιση αυτή δεν 
ανταποκρίνεται όντως στη µέριµνα για µείωση των δυνατοτήτων συµµετοχής σε 
παίγνια και για περιορισµό των δραστηριοτήτων στον τοµέα αυτόν µε συνεπή και 
συστηµατικό τρόπο και, αφετέρου, εφόσον δεν διασφαλίζεται αυστηρός έλεγχος από 
τις δηµόσιες αρχές της επεκτάσεως του τοµέα των τυχερών παιγνίων αποκλειστικώς 
και µόνο στο µέτρο που είναι αναγκαίο για την καταπολέµηση της συναφούς προς τα 
παίγνια εγκληµατικότητας, πράγµα το οποίο εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να 
ελέγξει.  
- Σε περίπτωση που η εθνική κανονιστική ρύθµιση στον τοµέα της οργανώσεως 
τυχερών παιγνίων δεν συµβιβάζεται προς τις διατάξεις της Συνθήκης περί της 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και της ελευθερίας εγκαταστάσεως, οι εθνικές αρχές 
δεν µπορούν, κατά τη διάρκεια µιας µεταβατικής περιόδου, να µην αποφαίνονται επί 
αιτήσεων όπως οι επίµαχες στις κύριες δίκες, οι οποίες αφορούν τη χορήγηση αδειών 
στον τοµέα των τυχερών παιγνίων.  
- Υπό συνθήκες όπως αυτές των υποθέσεων των κυρίων δικών, οι αρµόδιες εθνικές 
αρχές µπορούν να εκτιµούν τις αιτήσεις χορηγήσεως αδείας οργανώσεως τυχερών 
παιγνίων που τους υποβάλλονται µε γνώµονα το επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών και της κοινωνικής τάξεως το οποίο σκοπούν να διασφαλίσουν, βάσει 
όµως αντικειµενικών κριτηρίων που δεν εισάγουν διακρίσεις.  
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∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 43, 49, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Συνθήκη ΕΚ - Γενικά 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: C-283 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών µέσων. Γεγονότα µεγάλου ενδιαφέροντος για 
το κοινό αποτελούντα το αντικείµενο αποκλειστικού δικαιώµατος τηλεοπτικής 
µεταδόσεως. ∆ικαίωµα προσβάσεως των τηλεοπτικών οργανισµών στα γεγονότα 
αυτά για τη µετάδοση σύντοµων ανταποκρίσεων επικαιρότητας. Περιορισµός της 
τυχόν αποζηµιώσεως του κατόχου αποκλειστικού δικαιώµατος στα πρόσθετα έξοδα 
που προκύπτουν από την παροχή της προσβάσεως αυτής.  
- Από την εξέταση του υποβληθέντος προδικαστικού ερωτήµατος δεν προέκυψε 
κανένα στοιχείο δυνάµενο να θίξει το κύρος του άρθρου 15, παράγραφος 6, της 
οδηγίας 2010/13/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 10ης 
Μαρτίου 2010, για τον συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών µέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών µέσων).  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2010/13/EE , 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Συνθήκη ΕΚ - Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, εργαζοµένων και αγαθών 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-544 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων. Ρύθµιση 
κράτους µέλους που επιτρέπει τη χορήγηση απαλλαγής από τον φόρο για όσα 
εισοδήµατα έχουν αποκτηθεί από δραστηριότητες ασκηθείσες σε άλλο κράτος στο 
πλαίσιο δράσεως αναπτυξιακής βοήθειας. Προϋποθέσεις. Εγκατάσταση του εργοδότη 
στην ηµεδαπή. Μη χορήγηση όταν ο εργοδότης είναι εγκατεστηµένος σε άλλο κράτος 
µέλος. 
- Το άρθρο 45 ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι αντίκειται σε αυτό εθνική ρύθµιση κράτους 
µέλους κατά την οποία τα εισοδήµατα από µισθωτές δραστηριότητες που απέκτησε 
φορολογικός κάτοικος του κράτους µέλους αυτού ο οποίος υπέχει πλήρη φορολογική 
υποχρέωση απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήµατος όταν ο εργοδότης είναι 
εγκατεστηµένος στο εν λόγω κράτος µέλος, ενώ δεν απαλλάσσονται όταν ο 
εργοδότης είναι εγκατεστηµένος σε άλλο κράτος µέλος. 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Συνθήκη ΕΚ - Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, εργαζοµένων και αγαθών 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-425 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Συµφωνία για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων µεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, 
αφετέρου. Ίση µεταχείριση. Παραµεθόριοι ελεύθεροι επαγγελµατίες. Υπήκοοι 
κράτους µέλους της Ένωσης. Επαγγελµατικά εισοδήµατα που αποκτώνται εντός του 
κράτους µέλους αυτού. Μεταφορά του τόπου κατοικίας στην Ελβετία. Μη χορήγηση 
φορολογικού πλεονεκτήµατος από το κράτος µέλος λόγω της µεταφοράς της 
κατοικίας. 
- Το άρθρο 1, στοιχείο α΄, της Συµφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
προσώπων µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών της, αφενός, 
και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Λουξεµβούργο 
στις 21 Ιουνίου 1999, και τα άρθρα 9, παράγραφος 2, 13, παράγραφος 1, και 15, 
παράγραφος 2, του παραρτήµατος I της συµφωνίας αυτής έχουν την έννοια ότι 
αντιβαίνει σε αυτά η ρύθµιση κράτους µέλους που ορίζει ότι η προβλεπόµενη από τη 
ρύθµιση αυτή ευεργετική διάταξη για την από κοινού φορολόγηση των συζύγων µε 
τη µέθοδο του splitting δεν έχει εφαρµογή στην περίπτωση συζύγων που έχουν την 
ιθαγένεια του κράτους αυτού και φορολογούνται στο κράτος αυτό για το σύνολο των 
φορολογητέων εισοδηµάτων τους, για τον λόγο και µόνο ότι η κατοικία τους 
βρίσκεται στο έδαφος της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας. 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Συνθήκη ΕΚ - Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, εργαζοµένων και αγαθών 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-46 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Ιθαγένεια της Ένωσης. Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων. Αρχή της ίσης 
µεταχειρίσεως. Παρέκκλιση από την αρχή της ίσης µεταχειρίσεως κατά την παροχή 
σπουδαστικής βοήθειας αποτελούµενης από σπουδαστικές υποτροφίες ή δάνεια. 
Πολίτης της Ένωσης που σπουδάζει σε κράτος µέλος υποδοχής. Μισθωτή 
δραστηριότητα προγενέστερη και µεταγενέστερη της ενάρξεως των σπουδών. Κύριος 
σκοπός του ενδιαφεροµένου κατά τη µετάβασή του στο κράτος µέλος υποδοχής. 
Συνέπειες ως προς την ιδιότητά του ως εργαζοµένου και ως προς το δικαίωµα 
χρηµατοδοτήσεως των σπουδών του.  
- Τα άρθρα 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, και 24, παράγραφος 2, 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, 
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75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ έχουν την έννοια 
ότι η σπουδαστική βοήθεια, την οποία λαµβάνουν οι υπήκοοι ενός κράτους µέλους, 
δεν µπορεί να µην παρασχεθεί σε πολίτη της Ένωσης που σπουδάζει στο εν λόγω 
κράτος µέλος υποδοχής, στο οποίο ασκεί παραλλήλως µια πραγµατική και 
ουσιαστική µισθωτή δραστηριότητα δυνάµενη να του προσδώσει την ιδιότητα του 
«εργαζοµένου» κατά την έννοια του άρθρου 45 ΣΛΕΕ. Στο αιτούν δικαστήριο 
απόκειται να προβεί στον αναγκαίο έλεγχο των πραγµατικών περιστατικών 
προκειµένου να εξακριβώσει αν οι µισθωτές δραστηριότητες του προσφεύγοντος 
στην υπόθεση της κύριας δίκης αρκούν για να του προσδώσουν την ιδιότητα αυτή. Το 
γεγονός ότι ο ενδιαφερόµενος µετέβη στο κράτος µέλος υποδοχής µε κύριο σκοπό να 
παρακολουθήσει ένα πρόγραµµα σπουδών είναι άνευ σηµασίας προκειµένου να 
καθοριστεί αν έχει την ιδιότητα του «εργαζοµένου» κατά την έννοια του άρθρου 45 
ΣΛΕΕ και αν, συνεπώς, δικαιούται την εν λόγω βοήθεια υπό τις ίδιες προϋποθέσεις 
που ισχύουν για τους υπηκόους του κράτους µέλους υποδοχής, βάσει του άρθρου 7, 
παράγραφος 2, του κανονισµού (ΕΟΚ) 1612/68 του Συµβουλίου, της 15ης 
Οκτωβρίου 1968, περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων στο εσωτερικό 
της Κοινότητας.  
∆ιατάξεις: 
ΣΛΕΕ: 45,  
Οδηγίες: 2004/38/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Συνθήκη ΕΚ - Παράβαση κράτους-µέλους 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-529 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Παράβαση κράτους µέλους. Ασύµβατες προς την κοινή αγορά κρατικές ενισχύσεις. 
Υποχρέωση ανακτήσεώς τους. Μη εκτέλεση.  Ένσταση απαραδέκτου. ∆εδικασµένο, 
λόγω προηγούµενης αποφάσεως του ∆ικαστηρίου. 
- Το Βασίλειο της Ισπανίας, µη λαµβάνοντας εµπροθέσµως, όσον αφορά την 
επιχείρηση Industrias Domésticas SA, τα αναγκαία µέτρα για τη συµµόρφωσή του 
προς την απόφαση 1999/509/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά 
µε τις ενισχύσεις που χορήγησε η Ισπανία στις επιχειρήσεις του οµίλου Magefesa και 
στις επιχειρήσεις που τον διαδέχτηκαν, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το 
άρθρο 288, τέταρτο εδάφιο, ΣΛΕΕ, καθώς και από τα άρθρα 2 και 3 της ως άνω 
αποφάσεως.  
∆ιατάξεις: 
ΣΛΕΕ: 288, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Συνθήκη ΕΚ - Παράβαση κράτους-µέλους 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-555 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παράβαση κράτους µέλους. Μεταφορές. Ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων. 
∆ιαχειριστής της υποδοµής. Ανεξαρτησία ως προς την οργάνωση και τη λήψη των 
αποφάσεων. Νοµική µορφή εταιρίας χαρτοφυλακίου. Παράλειψη πλήρους 
µεταφοράς. 
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: Οδηγία 91/440/ΕΟΚ, 2001/14/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Συνθήκη ΕΚ - Παράβαση κράτους-µέλους 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-556 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παράβαση κράτους µέλους. Μεταφορές. Ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων. 
∆ιαχειριστής της υποδοµής. Ανεξαρτησία ως προς την οργάνωση και τη λήψη των 
αποφάσεων. Νοµική µορφή εταιρίας χαρτοφυλακίου. Καθορισµός των τελών βάσει 
του άµεσου κόστους. Χρέωση. Άµεσο κόστος. Συνολικό κόστος. Μη ύπαρξη 
κινήτρων για τη µείωση του κόστους. Ρυθµιστικός φορέας. Αρµοδιότητες. 
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 91/440/ΕΟΚ, 2001/14/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Συνθήκη ΕΚ - Παράβαση κράτους-µέλους 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-473 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παράβαση κράτους µέλους. Ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων. Κατανοµή 
της χωρητικότητας της σιδηροδροµικής υποδοµής. Χρεώσεις για τη σιδηροδροµική 
υποδοµή. Παράλειψη πλήρους µεταφοράς στην εθνική έννοµη τάξη. 
 - Η Ουγγαρία, µη θεσπίζοντας εµπροθέσµως όλες τις αναγκαίες νοµοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθεί µε τα άρθρα 6, 
παράγραφοι 1 και 2, και 7, παράγραφος 3, 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 έχει τροποποιηθεί µε την οδηγία 2007/58/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, 
παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις διατάξεις αυτές.  
∆ιατάξεις: 
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Οδηγίες: 2001/14/ΕΚ, 2007/58/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Συνθήκη ΕΚ - Παράβαση κράτους-µέλους 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-483 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Παράβαση κράτους µέλους. Ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόµων. Κατανοµή 
της χωρητικότητας της σιδηροδροµικής υποδοµής. Χρεώσεις. Τέλη. ∆ιαχειριστική 
ανεξαρτησία. 
- Το Βασίλειο της Ισπανίας, µη θεσπίζοντας τα αναγκαία νοµοθετικά, κανονιστικά 
και διοικητικά µέτρα για να συµµορφωθεί µε τα άρθρα 4, παράγραφος 1, 11, 13, 
παράγραφος 2, και 14, 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 έχει τροποποιηθεί µε την οδηγία 2007/58/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, 
παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις διατάξεις αυτές. 
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2001/14/ΕΚ, 2007/58/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Φορολογικό - ∆ασµοί  
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-361 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κοινό ∆ασµολόγιο. Συνδυασµένη Ονοµατολογία. ∆ασµολογική κατάταξη. 
Εκτυπωτές πολλαπλών λειτουργιών οι οποίοι φέρουν αυτοτελή µονάδα εκτυπώσεως 
laser συναρµολογηµένη µε αυτοτελή µονάδα σαρώσεως και επιτελούν επίσης 
λειτουργία αντιγραφής. Κύρος του κανονισµού (ΕΚ) 1031/2008. 
- Από την εξέταση των προδικαστικών ερωτηµάτων δεν προέκυψε κανένα στοιχείο 
ικανό να επηρεάσει το κύρος του κανονισµού (ΕΚ) 1031/2008 της Επιτροπής, της 
19ης Σεπτεµβρίου 2008, για τροποποίηση του παραρτήµατος I του κανονισµού 
(ΕΟΚ) 2658/87 του Συµβουλίου για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία 
και το κοινό δασµολόγιο, κατά το µέρος που κατατάσσει στη διάκριση 8443 31 91 
της συνδυασµένης ονοµατολογίας που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα I του 
κανονισµού 2658/87, όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 254/2000 του 
Συµβουλίου, της 31ης Ιανουαρίου 2000, εκτυπωτές πολλαπλών λειτουργιών, όπως 
εκείνοι που αποτελούν το αντικείµενο της διαφοράς της κύριας δίκης, οι οποίοι 
φέρουν αυτοτελή µονάδα εκτυπώσεως laser συναρµολογηµένη µε αυτοτελή µονάδα 
σαρώσεως, επιτελούν επίσης λειτουργία αντιγραφής και τέθηκαν σε ελεύθερη 
κυκλοφορία τον Απρίλιο του 2009.  



 

[28] 
 

∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 2658/87, (ΕΚ) 254/2000, (ΕΚ) 1031/2008, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Φορολογικό - Φορολογία εισοδήµατος 
∆ικαστήριο: Άρειος Πάγος 
Αριθµός απόφασης: C-243 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ασφάλιση ζωής. Ετήσιος φόρος ασφαλιστικών εργασιών. Έννοια του όρου “κράτος 
µέλος της ασφαλιστικής υποχρεώσεως”. Ασφαλιστική επιχείρηση εγκατεστηµένη 
στις Κάτω Χώρες. Ασφαλισµένος που συνήψε σύµβαση ασφαλίσεως στις Κάτω 
Χώρες και µετέφερε τη συνήθη διαµονή του στο Βέλγιο µετά τη σύναψη της 
συµβάσεως. Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. 
- Το άρθρο 50 της οδηγίας 2002/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 5ης Νοεµβρίου 2002, σχετικά µε την ασφάλιση ζωής, έχει την 
έννοια ότι δεν αντιτίθεται στη δυνατότητα κράτους µέλους να επιβάλλει έµµεσο φόρο 
επί των ασφαλίστρων που καταβάλλονται στο πλαίσιο συµβάσεων ασφαλίσεως ζωής 
από ασφαλισµένα φυσικά πρόσωπα µε συνήθη διαµονή στο κράτος µέλος αυτό, όταν 
οι σχετικές συµβάσεις ασφαλίσεως έχουν συναφθεί σε άλλο κράτος µέλος στο οποίο 
τα εν λόγω πρόσωπα είχαν τη συνήθη διαµονή τους κατά την ηµεροµηνία υπογραφής 
των ως άνω συµβάσεων. 
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2002/83/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Φορολογικό - Φορολογία εισοδήµατος 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-168 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. Φόρος εισοδήµατος. Εισοδήµατα από 
κεφάλαια. Σύµβαση προς αποφυγή της διπλής φορολογίας. Μερίσµατα τα οποία 
διανέµουν εταιρίες εγκατεστηµένες σε κράτη µέλη και σε τρίτες χώρες. 
Προσδιορισµός του ορίου συµψηφισµού της διενεργηθείσας στην αλλοδαπή 
παρακρατήσεως µε τον εθνικό φόρο εισοδήµατος. Μη συνυπολογισµός των 
προσωπικών δαπανών που σχετίζονται µε τον τρόπο διαβιώσεως. ∆ικαιολογία. 
- Το άρθρο 63 ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι αποκλείει κανονιστική ρύθµιση κράτους 
µέλους δυνάµει της οποίας, στο πλαίσιο καθεστώτος αποσκοπούντος στον περιορισµό 
της διπλής φορολογίας, όταν πρόσωπα υποκείµενα απεριορίστως στον φόρο 
καταβάλλουν επί εισοδηµάτων αλλοδαπής προελεύσεως, εντός του κράτους 
προελεύσεως των εν λόγω εισοδηµάτων, φόρο ισοδύναµο µε τον φόρο εισοδήµατος 
που εισπράχθηκε από το εν λόγω κράτος µέλος, ο συµψηφισµός του εν λόγω 
αλλοδαπού φόρου µε το ποσό του φόρου εισοδήµατος εντός του κράτους µέλους 
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αυτού διενεργείται µε πολλαπλασιασµό του ποσού του φόρου που οφείλεται µε βάση 
τα φορολογητέα εντός του ίδιου κράτους µέλους εισοδήµατα, στα οποία 
περιλαµβάνονται τα αλλοδαπής προελεύσεως εισοδήµατα, επί τον λόγο που 
υφίσταται µεταξύ των εν λόγω αλλοδαπής προελεύσεως εισοδηµάτων και του 
αθροίσµατος των εισοδηµάτων, το δε τελευταίο αυτό άθροισµα δεν λαµβάνει υπόψη 
ειδικές δαπάνες και έκτακτες επιβαρύνσεις ως δαπάνες σχετιζόµενες µε τον τρόπο 
διαβιώσεως ή την προσωπική ή οικογενειακή κατάσταση. 
∆ιατάξεις: 
ΣΛΕΕ: 63, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Φορολογικό - Φόρος επί εταιρειών 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-123 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ελευθερία εγκαταστάσεως. Φορολογική νοµοθεσία. Συγχώνευση µητρικής εταιρίας 
εγκατεστηµένης σε κράτος µέλος µε θυγατρική εγκατεστηµένη σε άλλο κράτος 
µέλος. ∆υνατότητα της µητρικής εταιρίας να εκπέσει τις ζηµίες της θυγατρικής που 
προκύπτουν από τις δραστηριότητες της τελευταίας. Αποκλείεται για τις αλλοδαπές 
θυγατρικές.  
- Τα άρθρα 49 ΣΛΕΕ και 54 ΣΛΕΕ δεν αντιτίθενται στην εφαρµογή εθνικής 
νοµοθεσίας που αποκλείει τη δυνατότητα µιας µητρικής εταιρίας η οποία 
συγχωνεύεται µε θυγατρική εγκατεστηµένη σε άλλο κράτος µέλος που έχει παύσει τη 
δραστηριότητά της να εκπέσει από τα φορολογητέα κέρδη της τις ζηµίες της 
θυγατρικής αυτής οι οποίες σηµειώθηκαν στο πλαίσιο των προηγούµενων της εν 
λόγω συγχωνεύσεως χρήσεων, ενώ η εθνική αυτή νοµοθεσία παρέχει µια τέτοια 
δυνατότητα όταν η συγχώνευση πραγµατοποιείται µε ηµεδαπή θυγατρική. Εντούτοις, 
η εθνική αυτή νοµοθεσία είναι ασυµβίβαστη προς το δίκαιο της Ένωσης αν δεν 
παρέχει στη µητρική εταιρία τη δυνατότητα να αποδείξει ότι η αλλοδαπή θυγατρική 
της έχει εξαντλήσει κάθε δυνατότητα συνυπολογισµού των ζηµιών της και ότι δεν 
υπάρχει καµία δυνατότητα να ληφθούν υπόψη οι ζηµίες αυτές εντός του κράτους 
εγκαταστάσεώς της στο πλαίσιο µελλοντικών χρήσεων είτε έναντι της ιδίας, είτε 
έναντι κάποιου τρίτου.  
- Στο πλαίσιο συγχωνεύσεως όπως αυτή της κύριας δίκης, οι κανόνες υπολογισµού 
των ζηµιών αλλοδαπής θυγατρικής εταιρίας προκειµένου περί της αναλήψεώς τους 
από ηµεδαπή µητρική εταιρία δεν πρέπει να ενέχουν άνιση µεταχείριση σε σχέση µε 
τους κανόνες υπολογισµού που θα είχαν εφαρµογή αν η εν λόγω συγχώνευση είχε 
πραγµατοποιηθεί µε ηµεδαπή θυγατρική. 
∆ιατάξεις: 
ΣΛΕΕ: 49, 54, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Φορολογικό - Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-617 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πεδίο εφαρµογής. 
Εφαρµογή του δικαίου της Ένωσης. Καταστολή συµπεριφορών που θίγουν ίδιο πόρο 
της Ένωσης. Αρχή ne bis in idem. Εθνικό σύστηµα προβλέπον δύο χωριστές 
διαδικασίες, µία διοικητική και µία ποινική, για την επιβολή κυρώσεων για την ίδια 
πταισµατική συµπεριφορά. Συµβατότητα. 
-  Η αρχή ne bis in idem που διαλαµβάνεται στο άρθρο 50 του Χάρτη των 
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εµποδίζει την εκ µέρους 
κράτους µέλους επιβολή, για την ίδια πράξη παραβάσεως των υποχρεώσεων που 
αφορούν την υποβολή δηλώσεων στον τοµέα του ΦΠΑ, διαδοχικώς µιας 
φορολογικής και µιας ποινικής κυρώσεως, στον βαθµό που η πρώτη κύρωση δεν έχει 
ποινικό χαρακτήρα, πράγµα το οποίο το εθνικό δικαστήριο οφείλει να εξακριβώσει.  
- Το δίκαιο της Ένωσης δεν ρυθµίζει τις σχέσεις µεταξύ της Ευρωπαϊκής Συµβάσεως 
για την Προάσπιση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών 
Ελευθεριών, που υπογράφηκε στη Ρώµη στις 4 Νοεµβρίου 1950, και των εννόµων 
τάξεων των κρατών µελών ούτε καθορίζει τις συνέπειες που πρέπει να συνάγουν τα 
εθνικά δικαστήρια σε περίπτωση συγκρούσεως µεταξύ των δικαιωµάτων που 
κατοχυρώνει η εν λόγω Σύµβαση και ενός κανόνα του εθνικού δικαίου.  
Το δίκαιο της Ένωσης εµποδίζει δικαστική πρακτική η οποία εξαρτά την υποχρέωση 
που υπέχει το εθνικό δικαστήριο να αφήνει ανεφάρµοστη κάθε διάταξη που είναι 
αντίθετη προς κατοχυρούµενο από τον Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θεµελιώδες δικαίωµα από την προϋπόθεση ότι η αντίθεση αυτή 
προκύπτει σαφώς από το κείµενο του εν λόγω Χάρτη ή από τη σχετική νοµολογία, 
εφόσον η πρακτική αυτή δεν αναγνωρίζει στο εθνικό δικαστήριο την εξουσία να 
εκτιµά πλήρως, µε τη συνεργασία, ενδεχοµένως, του ∆ικαστηρίου, τη συµβατότητα 
της εν λόγω διατάξεως προς τον Χάρτη αυτόν. 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Φορολογικό - Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-543 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Φόρος προστιθεµένης αξίας. Μη οικοδοµηµένο γήπεδο. Γήπεδο προς οικοδόµηση. 
Έννοιες. Εργασίες κατεδαφίσεως µε σκοπό µελλοντική κατασκευή. Απαλλαγή από 
τον ΦΠΑ. 
- Το άρθρο 135, παράγραφος 1, στοιχείο ια΄, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του 
Συµβουλίου, της 28ης Νοεµβρίου 2006, σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου 
προστιθεµένης αξίας, σε συνδυασµό µε το άρθρο 12, παράγραφοι 1 και 3, της οδηγίας 
αυτής, έχει την έννοια ότι η προβλεπόµενη από την πρώτη διάταξη απαλλαγή από τον 
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φόρο προστιθεµένης αξίας δεν καλύπτει µια πράξη, όπως η επίµαχη στην κύρια δίκη, 
παραδόσεως µη οικοδοµηµένου γηπέδου κατόπιν της κατεδαφίσεως του κτιρίου που 
βρισκόταν εκεί, ακόµη και όταν, κατά την ηµεροµηνία της παραδόσεως αυτής, δεν 
είχαν πραγµατοποιηθεί εργασίες διαρρυθµίσεως του γηπέδου άλλες από την εν λόγω 
κατεδάφιση, εφόσον από σφαιρική εκτίµηση των περιστάσεων της πράξεως αυτής 
που είναι προγενέστερες της ηµεροµηνίας παραδόσεως, περιλαµβανοµένης της 
προθέσεως των µερών αν αυτή στηρίζεται σε αντικειµενικά στοιχεία, προκύψει ότι, 
κατά την ηµεροµηνία εκείνη, το περί ου πρόκειται γήπεδο όντως προοριζόταν για 
οικοδόµηση, πράγµα που στο αιτούν δικαστήριο απόκειται να εξακριβώσει.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2006/112/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Φορολογικό - Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-224 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ΦΠΑ. Yπηρεσία χρηµατοδοτικής µισθώσεως (leasing) συνοδευόµενη από υπηρεσία 
ασφαλίσεως του αντικειµένου της χρηµατοδοτικής µισθώσεως, για την οποία 
συµβάλλεται ο εκµισθωτής και την οποία χρεώνει στον µισθωτή. Χαρακτηρισµός. 
Σύνθετη ενιαία παροχή ή δύο αυτοτελείς παροχές. Απαλλαγή. Πράξη ασφαλίσεως. 
- Η υπηρεσία που συνίσταται στην ασφάλιση του αντικειµένου της χρηµατοδοτικής 
µισθώσεως και η υπηρεσία που συνίσταται στη χρηµατοδοτική µίσθωση πρέπει 
καταρχήν να θεωρηθούν ως αυτοτελείς και ανεξάρτητες µεταξύ τους υπηρεσίες για 
τους σκοπούς του φόρου προστιθέµενης αξίας. Απόκειται στο αιτούν δικαστήριο να 
κρίνει αν, βάσει των ειδικών περιστάσεων της υποθέσεως της κύριας δίκης, οι οικείες 
πράξεις συνδέονται µεταξύ τους σε σηµείο που να πρέπει να θεωρηθούν ως ενιαία 
παροχή ή αν, αντιθέτως, συνιστούν ανεξάρτητες µεταξύ τους παροχές.  
2) Στην περίπτωση που ο εκµισθωτής της χρηµατοδοτικής µισθώσεως ασφαλίζει ο 
ίδιος το αντικείµενο αυτής και χρεώνει το ακριβές κόστος της ασφαλίσεως στον 
µισθωτή, µια τέτοια πράξη συνιστά, υπό περιστάσεις όπως αυτές της υποθέσεως της 
κύριας δίκης, πράξη ασφαλίσεως, κατά την έννοια του άρθρου 135, παράγραφος 1, 
στοιχείο α΄, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Νοεµβρίου 2006, 
σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2006/112/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
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Φορολογικό - Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-360 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Παράβαση κράτους µέλους. Φόρος προστιθέµενης αξίας. Μειωµένος συντελεστής. 
“Φαρµακευτικά προϊόντα που συνήθως χρησιµοποιούνται για θεραπευτική αγωγή, 
για την πρόληψη ασθενειών και για σκοπούς ιατρικούς ή κτηνιατρικούς”. “Ιατρικός 
εξοπλισµός, βοηθητικά όργανα και άλλες συσκευές που συνήθως χρησιµοποιούνται 
για την αποκατάσταση ή την αντιµετώπιση αναπηριών και προορίζονται 
αποκλειστικά για προσωπική χρήση από αναπήρους”. 
- Εφαρµόζοντας µειωµένο συντελεστή φόρου προστιθέµενης αξίας  
* στις φαρµακευτικές ουσίες που χρησιµοποιούνται κατά συνήθη και πρόσφορο 
τρόπο στην παρασκευή φαρµάκων,  
*στις ιατρικές συσκευές, υλικό, εξοπλισµό ή όργανα που, κατ’ αντικειµενική κρίση, 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για την πρόληψη, διάγνωση, αγωγή, 
αποκατάσταση από τα συµπτώµατα και θεραπεία ασθενειών ή παθήσεων ανθρώπων ή 
ζώων, που όµως χρησιµοποιούνται συνήθως για την αποκατάσταση ή την 
αντιµετώπιση αναπηριών, και προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση από 
αναπήρους,  
* στις συσκευές και στα εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται ως επί το πλείστον ή 
κυρίως προς αποκατάσταση σωµατικών αναπηριών των ζώων,  
* και, τέλος, στις συσκευές και στα εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται ως επί το 
πλείστον ή κυρίως προς αποκατάσταση ανθρώπινων σωµατικών αναπηριών αλλά δεν 
προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση από αναπήρους,  
το Βασίλειο της Ισπανίας παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 98 της 
οδηγίας 2006/112/EΚ του Συµβουλίου, της 28ης Νοεµβρίου 2006, σχετικά µε το 
κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας, σε συνδυασµό µε το παράρτηµα ΙΙΙ 
αυτής.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2006/112/EΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013  
 
Φορολογικό - Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-642 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Φορολογία. ΦΠΑ. Αρχή της φορολογικής ουδετερότητας. ∆ικαίωµα εκπτώσεως. 
Άρνηση αναγνωρίσεως. Μνεία του ΦΠΑ στο τιµολόγιο. Απαιτητό.  Ύπαρξη 
φορολογητέας πράξεως. Εκτίµηση µε τον ίδιο τρόπο έναντι του εκδότη του 
τιµολογίου και έναντι του αποδέκτη του. Επιβάλλεται. 
- Το άρθρο 203 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Νοεµβρίου 
2006, σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας, έχει την έννοια ότι:  
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* ο φόρος προστιθεµένης αξίας τον οποίο ένα πρόσωπο µνηµονεύει σε τιµολόγιο 
οφείλεται από αυτό ανεξαρτήτως της υπάρξεως φορολογητέας πράξεως·  
* δεν µπορεί να συναχθεί απλώς και µόνον από το γεγονός ότι η φορολογική αρχή 
δεν διόρθωσε, σε µια διορθωτική πράξη επιβολής φόρου απευθυνόµενη στον εκδότη 
του τιµολογίου αυτού, τον φόρο προστιθεµένης αξίας τον οποίο δήλωσε ο εν λόγω 
εκδότης, ότι η αρχή αυτή αναγνώρισε ότι το ως άνω τιµολόγιο αντιστοιχούσε όντως 
σε φορολογητέα πράξη.  
- Οι αρχές της φορολογικής ουδετερότητας, της αναλογικότητας και της 
δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης έχουν την έννοια ότι δεν εµποδίζουν την άρνηση 
αναγνωρίσεως του δικαιώµατος του αποδέκτη ενός τιµολογίου προς έκπτωση του 
φόρου προστιθεµένης αξίας επί των εισροών λόγω ελλείψεως φορολογητέας 
πράξεως, ενώ παράλληλα, µε διορθωτική πράξη επιβολής φόρου απευθυνόµενη στον 
εκδότη του ως άνω τιµολογίου, δεν έχει διορθωθεί ο φόρος προστιθεµένης αξίας τον 
οποίο δήλωσε ο τελευταίος. Εντούτοις, όταν, λαµβανοµένων υπόψη των δόλιων 
ενεργειών ή των παρατυπιών που διέπραξε ο εκδότης ή άλλο πρόσωπο σε 
προηγούµενο στάδιο όσον αφορά την πράξη της οποίας γίνεται επίκληση προς 
στήριξη του δικαιώµατος προς έκπτωση, η πράξη αυτή λογίζεται ως µη 
διενεργηθείσα, πρέπει να αποδεικνύεται, λαµβανοµένων υπόψη αντικειµενικών 
στοιχείων και χωρίς να απαιτείται από τον αποδέκτη του τιµολογίου να προβαίνει σε 
ελέγχους µε τους οποίους δεν βαρύνεται ο ίδιος, ότι ο αποδέκτης αυτός εγνώριζε ή 
όφειλε να γνωρίζει ότι η εν λόγω πράξη εµπλέκεται σε φοροδιαφυγή σε σχέση µε τον 
προβλεπόµενο φόρο προστιθεµένης αξίας, πράγµα το οποίο εναπόκειται στο αιτούν 
δικαστήριο να εξακριβώσει.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2006/112/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2013 
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