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ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα
∆ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: T-571
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Κοινοτικό σήµα. ∆ιαδικασία ανακοπής. Αίτηση καταχωρίσεως του κοινοτικού
λεκτικού σήµατος CLUB GOURMET. Προγενέστερο εθνικό εικονιστικό σήµα
CLUB DEL GOURMET, EN.... El Corte Inglés. Σχετικός λόγος απαραδέκτου. ∆εν
υφίσταται οµοιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών. Επιχειρήµατα
προβαλλόµενα και αποδεικτικά στοιχεία προσκοµιζόµενα για πρώτη φορά ενώπιον
του Γενικού ∆ικαστηρίου.
∆ιατάξεις:
Κανονισµοί: (ΕΚ) 207/2009,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
∆ικαστική συνεργασία σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις - Γενικά
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-419
Έτος: 2011
Περίληψη:
- ∆ιεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και
εµπορικές υποθέσεις. Έννοιες “διαφορές εκ συµβάσεως” και “σύµβαση καταναλωτή
”. Γραµµάτιο σε διαταγή. Τριτεγγύηση. Εγγύηση συµβάσεως πιστώσεως.
- Το άρθρο 15, παράγραφος 1, 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 φυσικό πρόσωπο
µε στενούς επαγγελµατικούς δεσµούς µε εταιρία, όπως είναι η διαχείρισή της ή η
πλειοψηφική συµµετοχή σε αυτήν, δεν δύναται να θεωρηθεί καταναλωτής κατά τη
διάταξη αυτή όταν τριτεγγυάται γραµµάτιο σε διαταγή που εκδόθηκε ως εγγύηση των
υποχρεώσεων που η εταιρία αυτή έχει βάσει συµβάσεως σχετικά µε τη χορήγηση
πιστώσεως. Κατά συνέπεια, η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρµογή προκειµένου να
καθοριστεί το δικαστήριο που έχει διεθνή δικαιοδοσία σχετικά µε αγωγή µε την οποία
ο δικαιούχος γραµµατίου σε διαταγή, το οποίο εκδόθηκε σε κράτος µέλος,
επικαλείται τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτό το γραµµάτιο σε διαταγή, το
οποίο είχε ατελή µορφή κατά την ηµεροµηνία της υπογραφής του και συµπληρώθηκε
αργότερα από τον δικαιούχο, κατά του τριτεγγυητή ο οποίος είναι κάτοικος άλλου
κράτους µέλους.
- Το άρθρο 5, σηµείο 1, στοιχείο α΄, του κανονισµού 44/2001 έχει εφαρµογή
προκειµένου να καθοριστεί το δικαστήριο που έχει διεθνή δικαιοδοσία σχετικά µε
αγωγή µε την οποία ο δικαιούχος γραµµατίου σε διαταγή, το οποίο εκδόθηκε σε
κράτος µέλος, επικαλείται τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτό το γραµµάτιο σε

διαταγή, το οποίο είχε ατελή µορφή κατά την ηµεροµηνία της υπογραφής του και
συµπληρώθηκε αργότερα από τον δικαιούχο, κατά του τριτεγγυητή ο οποίος είναι
κάτοικος άλλου κράτους µέλους.
∆ιατάξεις:
Κανονισµοί: (ΕΚ) 44/2001,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
∆ικαστική συνεργασία σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις - Γενικά
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-645
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Έννοια της “αστικής και εµπορικής υποθέσεως”. Αχρεωστήτως καταβληθέν από
κρατική αρχή ποσό. Απαίτηση επιστροφής του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
στο πλαίσιο ένδικης διαδικασίας. ∆ωσιδικία της συνάφειας. Στενή συνάφεια µεταξύ
των αγωγών. Εναγόµενος που κατοικεί σε τρίτη χώρα.
- Το άρθρο 1, παράγραφος 1, 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 η έκφραση
«αστικές και εµπορικές υποθέσεις» καταλαµβάνει µια αγωγή προς επιστροφή των
αχρεωστήτως καταβληθέντων στην περίπτωση στην οποία ένας δηµόσιος
οργανισµός, δεδοµένου ότι έλαβε εντολή, από δηµόσια αρχή συσταθείσα µε νόµο
περί επανορθώσεως των διώξεων που άσκησε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς, να
καταβάλει σε ζηµιωθέντα, ως αποζηµίωση, τµήµα του προϊόντος της πωλήσεως
ακινήτου, κατέβαλε εκ παραδροµής στο πρόσωπο αυτό το σύνολο του τιµήµατος της
πωλήσεως και, εν συνεχεία, ζητεί διά της δικαστικής οδού την επιστροφή του
αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
- Το άρθρο 6, σηµείο 1, του κανονισµού 44/2001 έχει την έννοια ότι υφίσταται στενή
συνάφεια, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, µεταξύ των αγωγών που ασκήθηκαν
κατά πλειόνων εναγοµένων που κατοικούν στο έδαφος άλλων κρατών µελών στην
περίπτωση στην οποία οι εναγόµενοι αυτοί, υπό περιστάσεις όπως αυτές της
υποθέσεως της κύριας δίκης, προβάλλουν πρόσθετα δικαιώµατα αποζηµιώσεως επί
των οποίων είναι αναγκαίο να υπάρξει ενιαία απόφανση.
- Το άρθρο 6, σηµείο 1, του κανονισµού 44/2001 έχει την έννοια ότι το άρθρο αυτό
δεν δύναται να εφαρµοστεί σε εναγοµένους οι οποίοι δεν κατοικούν στο έδαφος
κράτους µέλους, όταν αυτοί ενάγονται στο πλαίσιο αγωγής ασκηθείσας κατά
πλειόνων εναγοµένων, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται επίσης πρόσωπα που
κατοικούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
∆ιατάξεις:
Κανονισµοί: (ΕΚ) 44/2001,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
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Ελεύθερος ανταγωνισµός - Κρατικές ενισχύσεις
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-399
Έτος: 2010
Περίληψη:
- Αιτήσεις αναιρέσεως. Κρατικές ενισχύσεις. Οικονοµικά µέτρα υπέρ της France
Télécom. Σχέδιο προτάσεως προκαταβολής µετόχου. ∆ηµόσιες δηλώσεις µέλους της
Γαλλικής Κυβερνήσεως. Απόφαση κηρύσσουσα την ενίσχυση µη συµβατή µε την
κοινή αγορά, χωρίς να διατάσσει την ανάκτησή της. Έννοια του όρου “κρατική
ενίσχυση”. Έννοια του όρου “οικονοµικό πλεονέκτηµα”.
∆ιατάξεις:
ΣυνθΕΚ: 88,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Ελεύθερος ανταγωνισµός - Κρατικές ενισχύσεις
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-129
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων. Επενδύσεις στον τοµέα της µεταποιήσεως
και εµπορίας γεωργικών προϊόντων. Απόφαση της Επιτροπής. Ασυµβατότητα προς
την εσωτερική αγορά. Κατάργηση των ασύµβατων ενισχύσεων. Χρόνος χορηγήσεως
της ενισχύσεως. Αρχή της προστασίας της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης.
- Αντιβαίνει στο άρθρο 2 της αποφάσεως 1999/183/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής
Μαΐου 1998, σχετικά µε κρατικές ενισχύσεις για τη µεταποίηση και εµπορία
γεωργικών προϊόντων που θα µπορούσαν να χορηγηθούν στη Γερµανία βάσει των
υφισταµένων καθεστώτων περιφερειακής ενίσχυσης, η χορήγηση ενισχύσεων σε
επενδυτές στον τοµέα της αλευροποιίας όταν η απόφαση για την πραγµατοποίηση
των επενδύσεων ελήφθη πριν την παρέλευση της προθεσµίας που τάχθηκε στην
Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας για τη συµµόρφωση µε την απόφαση αυτή
ή πριν τη δηµοσίευση στο Bundessteuerblatt των λαµβανόµενων για τον σκοπό αυτό
µέτρων, ενώ η παράδοση του επενδυτικού αγαθού καθώς και ο προσδιορισµός και η
καταβολή της επιδοτήσεως έλαβαν χώρα µόνο µετά την παρέλευση της εν λόγω
προθεσµίας ή µετά την εν λόγω δηµοσίευση, σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι η
επιδότηση για επένδυση χορηγήθηκε µετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσµίας. Ο
καθορισµός του χρόνου κατά τον οποίο πρέπει να θεωρηθεί ότι χορηγήθηκε
επιδότηση για επένδυση όπως η επίµαχη απόκειται στο αιτούν δικαστήριο, το οποίο
πρέπει να λάβει υπόψη το σύνολο των προϋποθέσεων που τάσσει το εθνικό δίκαιο για
τη λήψη της επίµαχης ενισχύσεως και να διασφαλίσει ότι δεν καταστρατηγείται η
απαγόρευση που επιβάλλει το άρθρο 2, σηµείο 1, της αποφάσεως 1999/183.
∆ηµοσίευση: INLAW 2013

[5]

Ελεύθερος ανταγωνισµός - Προστασία ελεύθερου ανταγωνισµού
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-32
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Ανταγωνισµός. Αρµοδιότητα του ∆ικαστηρίου. ∆ιµερείς συµφωνίες µεταξύ
ασφαλιστικής εταιρίας και συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων σχετικά µε την ωριαία
αµοιβή επισκευής.Αυξηµένη ωριαία αµοιβή ανάλογα µε τον αριθµό των
ασφαλιστικών συµβολαίων που συνάπτονται µε την ασφαλιστική εταιρία κατόπιν
µεσολαβήσεως των εν λόγω συνεργείων υπό την ιδιότητά τους ως µεσιτών
ασφαλίσεων. Έννοια της “συµφωνίας που έχει ως αντικείµενο τον περιορισµό του
ανταγωνισµού”.
- Το άρθρο 101, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι συµφωνίες µε τις οποίες
ασφαλιστικές εταιρίες αυτοκινήτων συµφωνούν διµερώς, είτε µε εµπορικές
αντιπροσωπείες αυτοκινήτων που λειτουργούν ως συνεργεία επισκευής είτε µε ένωση
εκπροσωπούσα τις τελευταίες, επί της ωριαίας αµοιβής που η ασφαλιστική εταιρία
καλείται να καταβάλει για την επισκευή οχηµάτων ασφαλισµένων από την ίδια,
προβλέποντας ότι η αµοιβή αυτή εξαρτάται µεταξύ άλλων από τον αριθµό και το
ποσοστό ασφαλιστηρίων που ο εµπορικός αντιπρόσωπος εξασφάλισε ως µεσίτης
ασφαλίσεων υπέρ της εν λόγω εταιρίας, µπορούν να εκληφθούν ως περιοριστικές του
ανταγωνισµού «λόγω του αντικειµένου» τους, κατά την έννοια της ανωτέρω
διατάξεως, αν, κατόπιν ατοµικής και συγκεκριµένης εξετάσεως του περιεχοµένου και
του σκοπού τους καθώς και του οικονοµικού και νοµικού πλαισίου εντός του οποίου
αυτές εντάσσονται, προκύπτει ότι παραβλάπτουν, ως εκ της φύσεώς τους, την ορθή
λειτουργία του ανταγωνισµού σε µία από τις δύο συγκεκριµένες αγορές.
∆ιατάξεις:
ΣΛΕΕ: 101,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Ελεύθερος ανταγωνισµός - Συµπράξεις επιχειρήσεων
∆ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: T-587
Έτος: 2008
Περίληψη:
- Ανταγωνισµός. Συµπράξεις. Αγορά της µπανάνας. Απόφαση διαπιστώνουσα
παράβαση του άρθρου 81 ΕΚ. Σύστηµα ανταλλαγής πληροφοριών. Έννοια του όρου
“εναρµονισµένη πρακτική µε σκοπό τη νόθευση του ανταγωνισµού”. Αιτιώδης
συνάφεια µεταξύ της συνεννοήσεως και της εµπορικής πολιτικής των επιχειρήσεων –
Ενιαία παράβαση. Καταλογισµός της παραβάσεως. ∆ικαιώµατα άµυνας. Πρόστιµα.
Σοβαρότητα της παραβάσεως. Συνεργασία. Ελαφρυντικές περιστάσεις.
∆ιατάξεις:
ΣυνθΕΚ: 81, 82,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
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Ελεύθερος ανταγωνισµός - Συµπράξεις επιχειρήσεων
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: T-401
Έτος: 2008
Περίληψη:
- Ανταγωνισµός. Συµπράξεις. ∆ικαιώµατα του δηµιουργού σχετικά µε τη δηµόσια
εκτέλεση µουσικών έργων µέσω ∆ιαδικτύου, δορυφόρου ή καλωδιακής
αναµεταδόσεως. Απόφαση µε την οποία διαπιστώνεται παράβαση του άρθρου 81 ΕΚ.
Κατανοµή της γεωγραφικής αγοράς. ∆ιµερείς συµβάσεις µεταξύ εθνικών εταιριών
συλλογικής διαχειρίσεως. Εναρµονισµένη πρακτική που αποκλείει τη δυνατότητα
χορήγησης αδειών πολλαπλής εδαφικής ισχύος και πολλαπλών ρεπερτορίων.
Απόδειξη. Τεκµήριο αθωότητας.
∆ιατάξεις:
ΣυνθΕΚ: 81, 82,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Ελεύθερος ανταγωνισµός - Συµπράξεις επιχειρήσεων
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-199
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώπιον εθνικών δικαστηρίων. Άρθρα 282
ΕΚ και 335 ΣΛΕΕ. Αίτηµα αποκαταστάσεως της ζηµίας που υπέστη η Ένωση
εξαιτίας συµπράξεως. Άρθρο 47 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆ικαίωµα σε δίκαιη δίκη. ∆ικαίωµα προσφυγής σε δικαστήριο.
Ισότητα των όπλων.
- Κατά το δίκαιο της Ένωσης, υπό περιστάσεις όπως αυτές της υποθέσεως της κύριας
δίκης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νοµιµοποιείται να εκπροσωπήσει την Ένωση ενώπιον
εθνικού δικαστηρίου, στο πλαίσιο αστικής αγωγής αποζηµιώσεως για ζηµία που
υπέστη η Ένωση εξαιτίας συµπράξεως ή πρακτικής αντίθετης στα άρθρα 81 ΕΚ και
101 ΣΛΕΕ, η οποία έχει ενδεχοµένως επηρεάσει δηµόσιες συµβάσεις συναφθείσες
από διάφορα θεσµικά και άλλα όργανα της Ένωσης, χωρίς να απαιτείται προς τούτο
να έχει λάβει η Επιτροπή εντολή εκπροσωπήσεως από τα όργανα αυτά.
- Το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δεν απαγορεύει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασκεί εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ενώπιον εθνικού δικαστηρίου, αγωγή µε αίτηµα την αποκατάσταση της
ζηµίας που υπέστη η Ένωσης εξαιτίας συµπράξεως ή πρακτικής η οποία
χαρακτηρίστηκε ως αντίθετη στο άρθρο 81 ΕΚ ή στο άρθρο 101 ΣΛΕΕ µε απόφαση
του εν λόγω θεσµικού οργάνου.
∆ιατάξεις:
ΣυνθΕΚ: 81, 82, 282,
ΣΛΕΕ: 335, 339,
Κανονισµοί: 1/2003,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012

[7]

Ελεύθερος ανταγωνισµός - Συµπράξεις επιχειρήσεων
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-652
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Αίτηση αναιρέσεως. Ανταγωνισµός. Σύµπραξη. Ιταλική αγορά αποκτήσεως και
πρώτης µεταποιήσεως ακατέργαστου καπνού. Καταβολή του προστίµου από τον
αλληλεγγύως συνοφειλέτη. Έννοµο συµφέρον. Βάρος της αποδείξεως.
∆ιατάξεις:
ΣυνθΕΚ: 81,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Ελεύθερος ανταγωνισµός - Τηλεπικοινωνίες
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-375
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. ∆ικαιώµατα χρήσεως ραδιοσυχνοτήτων. Τέλη για τα
δικαιώµατα χρήσεως ραδιοσυχνοτήτων. Κατ’ αποκοπήν τέλη για την παραχώρηση
και την ανανέωση των δικαιωµάτων χρήσεως ραδιοσυχνοτήτων. Μέθοδος
υπολογισµού. Τροποποιήσεις υφιστάµενων δικαιωµάτων.
- Τα άρθρα 12 και 13 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση), έχουν την έννοια ότι
επιτρέπουν στα κράτη µέλη να επιβάλλουν στους φορείς κινητής τηλεφωνίας, που
κατέχουν δικαιώµατα χρήσεως ραδιοσυχνοτήτων, ένα κατ’ αποκοπήν τέλος τόσο για
την κτήση νέων δικαιωµάτων χρήσεως ραδιοσυχνοτήτων όσο και για την ανανέωση
των εν λόγω δικαιωµάτων, το οποίο συµπληρώνει το ετήσιο τέλος διαθέσεως των
συχνοτήτων µε σκοπό την προαγωγή της βέλτιστης χρήσεως των πόρων, αλλά και το
τέλος που καλύπτει τα έξοδα διαχειρίσεως της άδειας, υπό την επιφύλαξη ότι τα εν
λόγω τέλη σκοπούν όντως στη διασφάλιση της βέλτιστης χρήσεως των
ραδιοσυχνοτήτων που αποτελούν τον πόρο αυτό, ότι είναι αντικειµενικά, διαφανή,
αµερόληπτα και αναλογικά λαµβανοµένης υπόψη της χρήσεως για την οποία
προορίζονται και ότι λαµβάνουν υπόψη τους σκοπούς του άρθρου 8 της οδηγίας
2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου
2002, σχετικά µε κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών (οδηγία πλαίσιο), γεγονός το οποίο εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο
να διακριβώσει.
Υπό την ίδια επιφύλαξη, ο καθορισµός του ύψους ενός κατ’ αποκοπήν τέλους για τα
δικαιώµατα χρήσεως ραδιοσυχνοτήτων, είτε βάσει του ύψους του προγενέστερου
κατ’ αποκοπήν τέλους παραχωρήσεως, το οποίο υπολογιζόταν αναλόγως του αριθµού
των συχνοτήτων και των µηνών τους οποίους αφορούσαν τα δικαιώµατα χρήσεως
των συχνοτήτων, είτε βάσει των ποσών που προκύπτουν από δηµοπρασία, µπορεί να
αποτελεί ενδεδειγµένη µέθοδο για τον προσδιορισµό της αξίας των ραδιοσυχνοτήτων.
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- Το άρθρο 14, παράγραφος 1, της οδηγίας 2002/20 έχει την έννοια ότι επιτρέπει στα
κράτη µέλη να επιβάλλουν σε φορείς κινητής τηλεφωνίας τέλη, όπως το επίµαχο στην
υπόθεση της κύριας δίκης, υπό την επιφύλαξη ότι η τροποποίηση αυτή δικαιολογείται
αντικειµενικώς, δεν εκφεύγει των ορίων της αναλογικότητας και έχει γνωστοποιηθεί
προηγουµένως σε όλους τους ενδιαφεροµένους παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να
διατυπώσουν τις απόψεις τους, γεγονός το οποίο εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο
να διακριβώσει, υπό το πρίσµα των περιστάσεων της υποθέσεως της κύριας δίκης.
- Το άρθρο 14, παράγραφος 2, της οδηγίας 2002/20 έχει την έννοια ότι επιτρέπει στα
κράτη µέλη να επιβάλλουν σε φορείς κινητής τηλεφωνίας τέλη, όπως το επίµαχο στην
υπόθεση της κύριας δίκης.
∆ιατάξεις:
Οδηγίες: 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Εργατικό - Αρχή της ίσης µεταχείρισης
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-335
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Κοινωνική πολιτική. Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα των
ατόµων µε αναπηρία. Ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία.
∆ιαφορετική µεταχείριση λόγω αναπηρίας. Απόλυση. Ύπαρξη αναπηρίας. Απουσίες
του εργαζoµένου λόγω της αναπηρίας του. Υποχρέωση προσαρµογών. Εργασία µε
µειωµένο ωράριο. ∆ιάρκεια προθεσµίας προειδοποιήσεως.
- Εµπίπτει στην «ειδική ανάγκη» κατά την έννοια της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του
Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2000, για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την
ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, παθολογική κατάσταση που
προκαλείται από ασθένεια ιατρικώς διαγνωσθείσα ως ιάσιµη ή ανίατη εφόσον,
αφενός, η ασθένεια αυτή έχει ως αποτέλεσµα µειονεκτικότητα, οφειλόµενη, ιδίως, σε
πάθηση σωµατική, διανοητική ή ψυχική, η οποία σε συνδυασµό µε διάφορους
περιορισµούς µπορεί να παρακωλύσει την πλήρη και αποτελεσµατική συµµετοχή του
συγκεκριµένου ατόµου στον επαγγελµατικό βίο σε ισότιµη βάση µε τους υπόλοιπους
εργαζόµενους και, αφετέρου, η µειονεκτικότητα αυτή είναι µακροχρόνια. Η φύση των
µέτρων που πρέπει να λάβει ο εργοδότης δεν είναι καθοριστική για να κριθεί αν η
κατάσταση υγείας ενός ατόµου εµπίπτει στην έννοια αυτή.
- Το άρθρο 5 της οδηγίας 2000/78 έχει την έννοια ότι η µείωση του ωραρίου εργασίας
µπορεί να αποτελεί µέτρο προσαρµογής κατά την έννοια του άρθρου αυτού.
Εναπόκειται στον εθνικό δικαστή να εκτιµήσει αν, υπό τις περιστάσεις των
υποθέσεων των κυρίων δικών, η µείωση του ωραρίου εργασίας ως µέτρο
προσαρµογής συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση του εργοδότη.
- Η οδηγία 2000/78 έχει την έννοια ότι αντιβαίνει σε αυτή εθνική διάταξη η οποία
προβλέπει ότι ο εργοδότης µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση εργασίας τηρώντας
µειωµένη προθεσµία προειδοποιήσεως αν ο συγκεκριµένος εργαζόµενος µε αναπηρία
έχει απουσιάσει λόγω ασθενείας λαµβάνοντας µισθό για συνολικά 120 ηµέρες κατά
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τους δώδεκα τελευταίους µήνες στην περίπτωση που οι απουσίες αυτές είναι
αποτέλεσµα της παραλείψεως του εργοδότη να λάβει τα ενδεδειγµένα µέτρα
σύµφωνα µε την υποχρέωσή του να προβλέπει εύλογες προσαρµογές κατά το άρθρο 5
της οδηγίας αυτής.
- Η οδηγία 2000/78 έχει την έννοια ότι αντιβαίνει σε αυτήν εθνική διάταξη η οποία
προβλέπει ότι ο εργοδότης µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση εργασίας µε µειωµένη
προθεσµία προειδοποιήσεως στην περίπτωση που ο συγκεκριµένος εργαζόµενος µε
αναπηρία έχει απουσιάσει λόγω ασθενείας λαµβάνοντας αποδοχές για συνολικά 120
ηµέρες κατά τους δώδεκα τελευταίους µήνες στην περίπτωση που οι απουσίες αυτές
είναι αποτέλεσµα της αναπηρίας του, εκτός εάν η διάταξη αυτή, επιδιώκοντας θεµιτό
σκοπό, δεν υπερβαίνει το αναγκαίο µέτρο για την επίτευξη του, πράγµα που
εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εκτιµήσει.
∆ιατάξεις:
Οδηγίες: 2000/78/ΕΚ,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Εργατικό - Γενικά
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-290
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Κοινωνική πολιτική. Συµφωνία-πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου που
συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP – Ρήτρα 2. Πεδίο εφαρµογής της
συµφωνίας-πλαισίου. Επιχείρηση προσωρινής απασχολήσεως προσωπικού. ∆ιάθεση
προσωπικού εκ µέρους επιχειρήσεως που χρησιµοποιεί προσωρινώς
απασχολούµενους εργαζοµένους. ∆ιαδοχικές συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου.
- Η οδηγία 1999/70/EΚ 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, καθώς και η συµφωνία-πλαίσιο για την εργασία ορισµένου
χρόνου, που συνήφθη στις 18 Μαρτίου 1999 και περιλαµβάνεται στο παράρτηµα της
οδηγίας 1999/70, πρέπει να ερµηνευθούν υπό την έννοια ότι δεν εφαρµόζονται ούτε
στη σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου µεταξύ ενός προσωρινώς απασχολούµενου
εργαζοµένου και µιας επιχειρήσεως προσωρινής απασχολήσεως προσωπικού ούτε
στη σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου µεταξύ ενός τέτοιου εργαζοµένου και µιας
επιχειρήσεως που χρησιµοποιεί προσωρινώς απασχολούµενο προσωπικό.
∆ιατάξεις:
Οδηγίες: 1999/70/EΚ,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
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Εργατικό - Κοινωνική ασφάλιση
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-127
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Κοινωνική ασφάλιση των διακινουµένων εργαζοµένων. Εθνικοί κανόνες που
απαγορεύουν τη σώρευση. Σύνταξη γήρατος. Αύξηση του ποσού που καταβάλλει
κράτος µέλος. Σύνταξη επιζώντος. Μείωση του ποσού που καταβάλλει άλλο κράτος
µέλος.
- ∆εν προσκρούει στο άρθρο 46α 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, και όπως
τροποποιήθηκε στη συνέχεια µε τον κανονισµό (ΕΚ) 1386/2001 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2001, η εφαρµογή κανονιστικής
ρυθµίσεως κράτους µέλους η οποία περιλαµβάνει ρήτρα δυνάµει της οποίας η
σύνταξη επιζώντος που εισπράττεται στο εν λόγω κράτος µέλος µειώνεται λόγω της
αυξήσεως συντάξεως γήρατος που εισπράττεται βάσει της νοµοθεσίας άλλου κράτους
µέλους, εφόσον, ιδίως, πληρούνται οι όροι του άρθρου 46α, παράγραφος 3, στοιχείο
δ΄.
∆εν προσκρούει στο άρθρο 45 ΣΛΕΕ ούτε η εφαρµογή τέτοιας εθνικής κανονιστικής
ρυθµίσεως υπό τον όρο ότι αυτή δεν περιάγει το ενδιαφερόµενο πρόσωπο σε
κατάσταση δυσµενέστερη εκείνης στην οποία βρίσκεται άλλο πρόσωπο και η οποία
δεν χαρακτηρίζεται από κανένα διασυνοριακό στοιχείο, και, στην περίπτωση που
διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιου µειονεκτήµατος, δικαιολογείται από αντικειµενικούς
λόγους και είναι ανάλογη προς τον σκοπό που θεµιτώς επιδιώκει το εθνικό δίκαιο,
όπερ απόκειται στο εθνικό δικαστήριο να εκτιµήσει.
∆ιατάξεις:
ΣΛΕΕ: 45,
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 1408/71, (ΕΚ) 118/97, (ΕΚ) 1386/2001,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Εργατικό - Κοινωνική ασφάλιση
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-115
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Κοινωνική ασφάλιση. Καθορισµός της εφαρµοστέας νοµοθεσίας. Πρόσωπο που
ασκεί κανονικά µισθωτή δραστηριότητα στο έδαφος δύο ή περισσοτέρων κρατών
µελών. ∆ιαδοχικές συµβάσεις εργασίας. Εργοδότης εγκατεστηµένος στο κράτος
µέλος της συνήθους διαµονής του εργαζοµένου. Μισθωτή δραστηριότητα ασκούµενη
αποκλειστικώς σε άλλα κράτη µέλη.
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∆ιατάξεις:
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 1408/71, (ΕΚ) 118/97, (ΕΚ) 1992/2006,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Εργατικό - Κοινωνική ασφάλιση
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-401
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Γεωργία. ΕΓΤΠΕ. Στήριξη της αγροτικής αναπτύξεως. Στήριξη της πρόωρης
συνταξιοδοτήσεως. Γεωργός αποχωρών σε ηλικία τουλάχιστον 55 ετών χωρίς να έχει
συµπληρώσει τη συνήθη ηλικία συνταξιοδοτήσεως κατά τον χρόνο αποχωρήσεώς
του. Έννοια του όρου “συνήθης ηλικία συνταξιοδότησης”. Εθνική ρύθµιση ορίζουσα
διαφορετική ηλικία συνταξιοδοτήσεως βάσει του φύλου καθώς και, στην περίπτωση
των γυναικών, βάσει του αριθµού των τέκνων που έχουν αναθρέψει. Γενικές αρχές
της ίσης µεταχειρίσεως και της απαγορεύσεως των διακρίσεων.
- ∆εν συνάδει προς το δίκαιο της Ένωσης και προς τις γενικές του αρχές του περί ίσης
µεταχειρίσεως και απαγορεύσεως των διακρίσεων το γεγονός ότι, κατ’ εφαρµογήν
των διατάξεων του εθνικού συνταξιοδοτικού συστήµατος του οικείου κράτους µέλους
που αφορούν την απαιτούµενη ηλικία για την απόκτηση του δικαιώµατος λήψεως
συντάξεως γήρατος, η «συνήθης ηλικία συνταξιοδότησης», κατά την έννοια του
άρθρου 11, παράγραφος 1, δεύτερη περίπτωση, του κανονισµού (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, καθορίζεται διαφορετικά
αναλόγως του φύλου του αιτούντος την ενίσχυση γεωργού λόγω πρόωρης
συνταξιοδοτήσεως και, στην περίπτωση γυναικών, αναλόγως του αριθµού των
τέκνων που έχει αναθρέψει η ενδιαφερόµενη.
∆ιατάξεις:
Κανονισµοί: (ΕΚ) 1257/1999,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Εργατικό - Κοινωνική ασφάλιση
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-443
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Κοινωνική ασφάλιση των διακινούµενων εργαζοµένων. Μη γνήσιος µεθοριακός
εργαζόµενος σε πλήρη ανεργία, ο οποίος έχει διατηρήσει προσωπικούς και
επαγγελµατικούς δεσµούς στο κράτος µέλος της τελευταίας απασχόλησης. ∆ικαίωµα
προς λήψη παροχής στο κράτος µέλος κατοικίας – Άρνηση χορήγησης εκ µέρους του
κράτους της τελευταίας απασχόλησης. Επιτρεπτό. Σηµασία της απόφασης του
∆ικαστηρίου της 12ης Ιουνίου 1986, 1/85, Miethe. Μεταβατικές διατάξεις. Έννοια
της “αµετάβλητης κατάστασης”.
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- Κατόπιν της έναρξης ισχύος του κανονισµού (ΕΚ) 883/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισµό των
συστηµάτων κοινωνικής ασφάλειας, όπως τροποποιήθηκε και ενηµερώθηκε µε τον
κανονισµό (ΕΚ) 988/2009 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης
Σεπτεµβρίου 2009, οι διατάξεις του άρθρου 65 του κανονισµού αυτού δεν πρέπει να
ερµηνεύονται υπό το φως της απόφασης του ∆ικαστηρίου της 12ης Ιουνίου 1986,
1/85, Miethe. Στην περίπτωση πλήρως άνεργου µεθοριακού εργαζοµένου ο οποίος
διατήρησε µε το κράτος µέλος της τελευταίας του απασχόλησης επαγγελµατικούς και
προσωπικούς δεσµούς που καθιστούν πιθανότερη την επαγγελµατική επανένταξή του
στο εν λόγω κράτος µέλος, το άρθρο 65 του κανονισµού 883/2004 έχει την έννοια ότι
παρέχει στον εργαζόµενο αυτόν τη δυνατότητα να τεθεί κατά τρόπο συµπληρωµατικό
στη διάθεση των υπηρεσιών απασχόλησης αυτού του κράτους µέλους όχι
προκειµένου να λάβει επιδόµατα ανεργίας, αλλά µόνον προκειµένου να λάβει
υπηρεσίες επαγγελµατικής επανένταξης.
- Οι διατάξεις περί ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, ιδίως δε οι διατάξεις
του άρθρου 45 ΣΛΕΕ, δεν αντίκεινται στην υπαγορευόµενη από το εθνικό δίκαιο
άρνηση του κράτους µέλους τελευταίας απασχόλησης να χορηγήσει επιδόµατα
ανεργίας σε πλήρως άνεργο µεθοριακό εργαζόµενο ο οποίος διαθέτει περισσότερες
πιθανότητες επαγγελµατικής επανένταξης στο κράτος αυτό, άρνηση βασιζόµενη στο
γεγονός ότι ο εν λόγω εργαζόµενος δεν κατοικεί στο έδαφός του, δεδοµένου ότι,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 του κανονισµού 883/2004, όπως
τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό 988/2009, η εφαρµοστέα νοµοθεσία είναι εκείνη
του κράτους µέλους κατοικίας.
- Οι διατάξεις του άρθρου 87, παράγραφος 8, του κανονισµού 883/2004, όπως
τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό 988/2009, εφαρµόζονται σε πλήρως άνεργους
µεθοριακούς εργαζοµένους οι οποίοι, λαµβανοµένων υπόψη των δεσµών που
διατήρησαν µε το κράτος µέλος της τελευταίας τους απασχόλησης, λαµβάνουν από
αυτό επιδόµατα ανεργίας βάσει της νοµοθεσίας του, δυνάµει του άρθρου 71 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, όπως
τροποποιήθηκε και ενηµερώθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 118/97 του Συµβουλίου, της
2ας ∆εκεµβρίου 1996, όπως ο τελευταίος τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (EΚ)
592/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης Ιουνίου
2008.
Η έννοια «αµετάβλητη κατάσταση» κατά το άρθρο 87, παράγραφος 8, του
κανονισµού 883/2004, όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό 988/2009, πρέπει να
εξετασθεί υπό το πρίσµα της εθνικής νοµοθεσίας περί κοινωνικής ασφάλισης.
Εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να εξακριβώσει αν εργαζόµενοι όπως η Μ. Α.
Peeters και ο J. G. J. Arnold πληρούν τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία αυτή
προϋποθέσεις για την επανέναρξη της καταβολής των επιδοµάτων ανεργίας που
ελάµβαναν δυνάµει της εν λόγω νοµοθεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 71 του
κανονισµού 1408/71, όπως τροποποιήθηκε και ενηµερώθηκε µε τον κανονισµό
118/97, όπως ο τελευταίος τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό 592/2008.
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∆ιατάξεις:
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 1408/71, (ΕΚ) 118/97, (ΕΚ) 883/2004, (EΚ) 592/2008, (ΕΚ)
988/2009,
ΣΛΕΕ: 45,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Καταναλωτές - Ελαττωµατικά προϊόντα
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-636
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Προστασία των καταναλωτών. Ασφάλεια των τροφίµων. Ενηµέρωση του κοινού.
∆ιάθεση στην αγορά ενός ακατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση τροφίµου το
οποίο δεν ενέχει όµως κίνδυνο για την υγεία.
- Το άρθρο 10 του κανονισµού (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισµό των γενικών αρχών
και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα
ασφαλείας των τροφίµων, έχει την έννοια ότι δεν αντιβαίνει προς αυτό εθνική
ρύθµιση η οποία επιτρέπει ενηµέρωση του κοινού στην οποία µνηµονεύεται η
ονοµασία του τροφίµου, καθώς και της επιχειρήσεως υπό το όνοµα ή την επωνυµία
της οποίας αυτό παρήχθη, µεταποιήθηκε ή ετέθη σε κυκλοφορία, στην περίπτωση που
ένα τέτοιο τρόφιµο, παρότι δεν είναι επιβλαβές για την υγεία, είναι ακατάλληλο για
ανθρώπινη κατανάλωση. Το άρθρο 17, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, του
προµνησθέντος κανονισµού έχει την έννοια ότι επιτρέπει στις εθνικές αρχές, υπό
περιστάσεις όπως αυτές της υποθέσεως της κύριας δίκης, να απευθύνουν τέτοια
ενηµέρωση στο κοινό τηρουµένων των απαιτήσεων του άρθρου 7 του κανονισµού
(ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης
Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήµων ελέγχων της συµµόρφωσης προς τη
νοµοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίµων και προς τους κανόνες για την υγεία και
την καλή διαβίωση των ζώων.
∆ιατάξεις:
Κανονισµοί: (ΕΚ) 178/2002, (ΕΚ) 882/2004,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Καταναλωτές - Καταναλωτική πίστη
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-92
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Εσωτερική αγορά φυσικού αερίου. Συµβάσεις µεταξύ επαγγελµατιών και
καταναλωτών. Γενικοί όροι. Καταχρηστικές ρήτρες. Μονοµερής τροποποίηση της
τιµής της υπηρεσίας από τον επαγγελµατία. Παραποµπή σε υποχρεωτική κανονιστική
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ρύθµιση που αφορά άλλη κατηγορία καταναλωτών. ∆υνατότητα εφαρµογής της
οδηγίας 93/13. Υποχρέωση σαφούς, κατανοητής και διαφανούς διατυπώσεως.
- Το άρθρο 1, παράγραφος 2, της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 5ης
Απριλίου 1993, σχετικά µε τις καταχρηστικές ρήτρες των συµβάσεων που
συνάπτονται µε καταναλωτές έχει την έννοια ότι η οδηγία αυτή εφαρµόζεται στις
ρήτρες γενικών όρων συναλλαγών που διαλαµβάνονται σε συµβάσεις, συναπτόµενες
µεταξύ επαγγελµατία και καταναλωτή, οι οποίες επαναλαµβάνουν κανόνα του
εθνικού δικαίου που εφαρµόζεται σε άλλη κατηγορία συµβάσεων και δεν εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής της οικείας εθνικής κανονιστικής ρυθµίσεως.
- Τα άρθρα 3 και 5 της οδηγίας 93/13 σε συνδυασµό µε το άρθρο 3, παράγραφος 3,
της οδηγίας 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
26ης Ιουνίου 2003, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά
φυσικού αερίου και την κατάργηση της οδηγίας 98/30/ΕΚ, έχουν την έννοια ότι,
προκειµένου να εκτιµηθεί αν µια τυποποιηµένη συµβατική ρήτρα, µε την οποία
προµηθευτής επιφυλάσσεται του δικαιώµατός του να τροποποιεί το κόστος παροχής
φυσικού αερίου, ανταποκρίνεται ή όχι στις απαιτήσεις της καλής πίστεως, της
ισορροπίας και της διαφάνειας που επιβάλλουν οι διατάξεις αυτές, έχουν, ιδίως,
ουσιώδη σηµασία:
* αν η σύµβαση εκθέτει κατά τρόπο διαφανή τον λόγο και τρόπο αναπροσαρµογής
του εν λόγω κόστους, ώστε ο καταναλωτής να µπορεί να προβλέψει, βάσει σαφών και
κατανοητών κριτηρίων, τις ενδεχόµενες µεταβολές του κόστους αυτού. Η έλλειψη
ενηµερώσεως επί του σηµείου αυτού δεν µπορεί, κατ’ αρχήν, να αντισταθµιστεί από
το γεγονός και µόνο ότι οι καταναλωτές, κατά την εκτέλεση της συµβάσεως, θα
ενηµερώνονται, αφενός, για την τροποποίηση του κόστους µε τήρηση εύλογης
προθεσµίας προειδοποιήσεως και, αφετέρου, για το δικαίωµά τους να καταγγείλουν
τη σύµβαση αν δεν επιθυµούν να αποδεχθούν την τροποποίηση αυτή· και
* αν υπάρχει, υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες, πραγµατική δυνατότητα ασκήσεως
του δικαιώµατος καταγγελίας που παρέχεται στον καταναλωτή.
Στο αιτούν δικαστήριο εναπόκειται να προβεί στην εν λόγω εκτίµηση λαµβάνοντας
υπόψη όλες τις ιδιαίτερες περιστάσεις της συγκεκριµένης υποθέσεως,
συµπεριλαµβανοµένου του συνόλου των ρητρών των γενικών όρων των
καταναλωτικών συµβάσεων, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται η επίδικη ρήτρα.
∆ιατάξεις:
Οδηγίες: 93/13/ΕΟΚ, 98/30/ΕΚ, 2003/55/ΕΚ,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Καταναλωτές - Καταναλωτική πίστη
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-415
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Συµβάσεις που συνάπτονται µε καταναλωτές. Σύµβαση ενυπόθηκου δανείου.
∆ιαδικασία εκτελέσεως ενυπόθηκης απαιτήσεως. ∆ικαιοδοσία του εθνικού
δικαστηρίου της ουσίας. Καταχρηστικές ρήτρες. Κριτήρια εκτιµήσεως.
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- Η οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά µε τις
καταχρηστικές ρήτρες των συµβάσεων που συνάπτονται µε καταναλωτές, πρέπει να
ερµηνευθεί υπό την έννοια ότι αποκλείει µια κανονιστική ρύθµιση κράτους µέλους
όπως η επίµαχη στην κύρια δίκη, η οποία, ενώ δεν προβλέπει στο πλαίσιο διαδικασίας
εκτελέσεως ενυπόθηκης απαιτήσεως λόγους ανακοπής αντλούµενους από τον
καταχρηστικό χαρακτήρα συµβατικής ρήτρας η οποία αποτελεί βάση του εκτελεστού
τίτλου, δεν παρέχει στο δικαστήριο της ουσίας, το οποίο είναι αρµόδιο για την
εκτίµηση του καταχρηστικού χαρακτήρα µιας τέτοιας ρήτρας, τη δυνατότητα λήψεως
προσωρινών µέτρων, όταν η λήψη των µέτρων αυτών είναι αναγκαία για την
εξασφάλιση της πλήρους αποτελεσµατικότητας της αποφάσεώς του.
- Το άρθρο 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 93/13 πρέπει να ερµηνευθεί υπό την έννοια
ότι:
* η έννοια της «σηµαντικής ανισορροπίας», σε βάρος του καταναλωτή πρέπει να
εκτιµάται διά της αναλύσεως των εθνικών κανόνων που ισχύουν ελλείψει συµφωνίας
µεταξύ των συµβαλλοµένων, προκειµένου να εκτιµηθεί αν, και, ενδεχοµένως, σε ποιο
βαθµό, η σύµβαση περιάγει τον καταναλωτή σε έννοµη κατάσταση λιγότερο ευνοϊκή
σε σχέση µε εκείνη που προβλέπει η εφαρµοστέα εθνική νοµοθεσία. Οµοίως, είναι
χρήσιµο προς τούτο να εξεταστεί η νοµική κατάσταση του εν λόγω καταναλωτή,
λαµβανοµένων υπόψη τω ν µέσων που διαθέτει, σύµφωνα µε την εθνική κανονιστική
ρύθµιση, για την παύση της χρήσεως καταχρηστικών ρητρών·
* για να εξακριβωθεί η εν λόγω ανισορροπία δηµιουργείται «παρά την απαίτηση
καλής πίστης», πρέπει να εξεταστεί αν ο επαγγελµατίας, έχοντας συµβληθεί νοµίµως
και θεµιτώς µε τον καταναλωτή, µπορούσε ευλόγως να αναµένει ότι ο καταναλωτής
θα δεχθεί την οικεία ρήτρα κατόπιν ατοµικής διαπραγµατεύσεως.
- Το άρθρο 3, παράγραφος 3, της οδηγίας 93/13 πρέπει να ερµηνευθεί υπό την έννοια
ότι το παράρτηµα στο οποίο παραπέµπει η διάταξη αυτή περιλαµβάνει ενδεικτικό και
όχι εξαντλητικό κατάλογο των ρητρών που µπορούν να κριθούν καταχρηστικές.
∆ιατάξεις:
Οδηγίες: 93/13/ΕΟΚ,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Μεταφορές - Χερσαία µεταφορά
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-136
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Μεταφορές. Σιδηροδροµικές µεταφορές. Υποχρέωση του διαχειριστή
σιδηροδροµικής υποδοµής να παρέχει στις σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, σε
πραγµατικό χρόνο, όλες τις πληροφορίες σχετικά µε την κυκλοφορία των συρµών
και, ιδίως, σχετικά µε τυχόν καθυστερήσεις των συρµών που εκτελούν
σιδηροδροµικά δροµολόγια ανταποκρίσεως.
- Το άρθρο 8, παράγραφος 2, σε συνδυασµό µε το παράρτηµα ΙΙ, µέρος II, του
κανονισµού (ΕΚ) 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των επιβατών
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σιδηροδροµικών γραµµών, έχει την έννοια ότι οι πληροφορίες οι σχετικές µε τις
κύριες ανταποκρίσεις πρέπει να περιλαµβάνουν εκτός από την προγραµµατισµένη
ώρα αναχωρήσεως και την ανακοίνωση καθυστερήσεων ή µαταιώσεων των
αντίστοιχων σιδηροδροµικών δροµολογίων ανταποκρίσεως, όποια και αν είναι η
σιδηροδροµική επιχείρηση που εκτελεί τα εν λόγω σιδηροδροµικά δροµολόγια
ανταποκρίσεως.
- Το άρθρο 8, παράγραφος 2, σε συνδυασµό µε το παράρτηµα II, µέρος II, του
κανονισµού 1371/2007, καθώς και το άρθρο 5, σε συνδυασµό µε το παράρτηµα ΙΙ 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 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, έχουν την έννοια ότι ο διαχειριστής της
σιδηροδροµικής υποδοµής υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των σιδηροδροµικών
επιχειρήσεων αδιακρίτως τα σε πραγµατικό χρόνο στοιχεία τα σχετικά µε δροµολόγια
τα οποία αποτελούν αντικείµενο εκµεταλλεύσεως εκ µέρους άλλων σιδηροδροµικών
επιχειρήσεων, εφόσον πρόκειται για δροµολόγια των κύριων ανταποκρίσεων υπό την
έννοια του παραρτήµατος ΙΙ, µέρος ΙΙ, του κανονισµού 1371/2007.
∆ιατάξεις:
Κανονισµοί: (ΕΚ) 1371/2007,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Περιβάλλον - Γενικά
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-260
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Περιβάλλον. Σύµβαση του Άαρχους. Πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέµατα
περιβάλλοντος. Έννοια του “απαγορευτικού κόστους” των δικαστικών διαδικασιών.
- Η απαίτηση του άρθρου 10α, πέµπτο εδάφιο, της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων
σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, και του άρθρου 15α, πέµπτο
εδάφιο, της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 1996, σχετικά
µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, όπως τροποποιήθηκαν µε
την οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
26ης Μαΐου 2003, να µην έχουν οι δικαστικές διαδικασίες απαγορευτικό κόστος
σηµαίνει ότι οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να µπορούν να ασκήσουν προσφυγή ή να
συνεχίσουν µια διαδικασία που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των εν λόγω διατάξεων
χωρίς η ενδεχόµενη οικονοµική επιβάρυνση να συνιστά εµπόδιο συναφώς. Όταν
εθνικό δικαστήριο καλείται να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων,
καταδικάζοντας σε αυτά έναν ιδιώτη ο οποίος ηττήθηκε, ως προσφεύγων, σε ένδικη
διαφορά σχετική µε το περιβάλλον ή, γενικότερα, όταν καλείται, όπως µπορεί να
συµβεί στα δικαστήρια του Ηνωµένου Βασιλείου, να λάβει θέση σε προκαταρκτικό
στάδιο της διαδικασίας επί ενδεχόµενου περιορισµού των δικαστικών εξόδων που θα
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κληθεί να αποδώσει διάδικος εφόσον ηττηθεί, οφείλει να ελέγχει ότι η ως άνω
απαίτηση πληρούται, λαµβάνοντας υπόψη τόσο το συµφέρον του προσώπου το οποίο
επιθυµεί να υπερασπιστεί τα δικαιώµατά του όσο και το γενικό συµφέρον στην
προστασία του περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο της ως άνω εκτίµησης, ο εθνικός δικαστής δεν πρέπει να στηρίζεται µόνο
στην οικονοµική κατάσταση του ενδιαφεροµένου, αλλά οφείλει να πραγµατοποιεί και
µια αντικειµενική ανάλυση του ύψους των δικαστικών εξόδων. Μπορεί επίσης να
λάβει υπόψη την κατάσταση των διαδίκων της συγκεκριµένης διαφοράς, τις εύλογες
πιθανότητες νίκης του ενδιαφεροµένου, τη σοβαρότητα του διακυβεύµατος τόσο για
τον ίδιο όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος, την πολυπλοκότητα της
εφαρµοστέας νοµοθεσίας και διαδικασίας, τον ενδεχοµένως καταχρηστικό χαρακτήρα
της προσφυγής του στα διάφορα στάδια της διαδικασίας, καθώς και την ύπαρξη, στο
εθνικό δίκαιο, της δυνατότητας είτε για παροχή ευεργετήµατος πενίας είτε για εκ των
προτέρων περιορισµό της ευθύνης ως προς τα δικαστικά έξοδα.
Αντιθέτως, το γεγονός ότι ο ενδιαφερόµενος δεν αποθαρρύνθηκε στην πράξη να
ασκήσει την προσφυγή του δεν αρκεί από µόνο του για να δικαιολογήσει το
συµπέρασµα ότι το κόστος της οικείας διαδικασίας δεν είναι απαγορευτικό γι’ αυτόν.
Τέλος, τα κριτήρια για την πραγµατοποίηση της ως άνω εκτίµησης πρέπει να είναι τα
ίδια ανεξαρτήτως αν αυτή γίνεται κατά το πέρας µιας πρωτοβάθµιας διαδικασίας,
κατ’ έφεση ή κατ’ αναίρεση.
∆ιατάξεις:
Οδηγίες: 85/337/ΕΟΚ, 96/61/ΕΚ, 2003/35/ΕΚ,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Περιβάλλον - Εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων στο περιβάλλον
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-420
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Περιβάλλον. Εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον. Χορήγηση άδειας για τέτοιο σχέδιο έργου χωρίς να
έχει προηγηθεί η επιβαλλόµενη εκτίµηση. Σκοποί της εκτιµήσεως αυτής.
Προϋποθέσεις από τις οποίες εξαρτάται η θεµελίωση δικαιώµατος προς
αποκατάσταση ζηµίας. Συνεκτίµηση ή µη της προστασίας των ιδιωτών από
περιουσιακή ζηµία.
- Το άρθρο 3 της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985, για
την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο
περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε µε τις οδηγίες 97/11/ΕΚ του Συµβουλίου, της 3ης
Μαρτίου 1997, και 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 26ης Μαΐου 2003, έχει την έννοια ότι η εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
όπως προβλέπεται µε το άρθρο αυτό, δεν περιλαµβάνει την εκτίµηση των επιπτώσεων
του επίµαχου σχεδίου έργου στην αξία υλικών αγαθών. Εντούτοις, η περιουσιακή
ζηµία, στον βαθµό που αποτελεί την άµεση οικονοµική συνέπεια των επιπτώσεων
ενός σχεδίου δηµόσιου ή ιδιωτικού έργου στο περιβάλλον, καλύπτεται από τον
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προστατευτικό σκοπό τον οποίο επιδιώκει η οδηγία αυτή. Κατά το δίκαιο της Ένωσης
και υπό την επιφύλαξη τυχόν λιγότερο περιοριστικών κανόνων του εθνικού δικαίου
στον τοµέα της ευθύνης του ∆ηµοσίου, η παράλειψη της διενέργειας εκτιµήσεως
περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά παράβαση των απαιτήσεων της εν λόγω οδηγίας
δεν παρέχει καταρχήν, από µόνη της, στον ιδιώτη δικαίωµα προς αποκατάσταση
αµιγώς περιουσιακής ζηµίας που προκλήθηκε από την αποµείωση της αξίας του
ακινήτου του η οποία οφείλεται στις επιπτώσεις του ως άνω σχεδίου έργου στο
περιβάλλον. Ωστόσο, εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να ελέγξει αν
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του δικαίου της Ένωσης σχετικά µε το δικαίωµα
αποζηµιώσεως, µεταξύ άλλων η ύπαρξη άµεσης αιτιώδους συνάφειας µεταξύ της
προβαλλόµενης παραβάσεως και της προκληθείσας ζηµίας.
∆ιατάξεις:
Οδηγίες: 85/337/ΕΟΚ, 97/11/ΕΚ, 2003/35/ΕΚ,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Περιβάλλον - Εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων στο περιβάλλον
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-244
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων στο περιβάλλον. Έργα που
εµπίπτουν στο παράρτηµα II. Έργα επεκτάσεως της υποδοµής αεροδροµίου. Εξέταση
βάσει κατώτατων ορίων ή κριτηρίων. Πυκνοκατοικηµένες περιοχές.
- Αντιβαίνει στα άρθρα 2, παράγραφος 1, καθώς και 4, παράγραφοι 2, στοιχείο β΄, και
3, της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985, για την
εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο
περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 97/11/ΕΚ του Συµβουλίου, της 3ης
Μαρτίου 1997, εθνική ρύθµιση η οποία εξαρτά την πραγµατοποίηση εκτιµήσεως των
επιπτώσεων στο περιβάλλον έργων που αφορούν την αναµόρφωση της υποδοµής
αεροδροµίου και εµπίπτουν στο παράρτηµα II της εν λόγω οδηγίας αποκλειστικώς
από το αν τα έργα αυτά δύνανται να αυξήσουν τον αριθµό των εναέριων κινήσεων
τουλάχιστον κατά 20 000 κατ’ έτος.
- Όταν κράτος µέλος, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 4, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, της
οδηγίας 85/337, τροποποιήθηκε µε την οδηγία 97/11 όπως επιβάλλει, όσον αφορά
σχέδια που εµπίπτουν στο παράρτηµα II αυτής, κατώτατο όριο, όπως το επίµαχο, το
οποίο είναι ασυµβίβαστο προς τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν τα άρθρα 2,
παράγραφος 1, και 4, παράγραφος 3, της εν λόγω οδηγίας, οι διατάξεις των άρθρων 2,
παράγραφος 1, καθώς και το άρθρο 4, παράγραφοι 2, στοιχείο α΄, και 3, της εν λόγω
οδηγίας αναπτύσσουν άµεσο αποτέλεσµα, συνεπεία του οποίου οι αρµόδιες εθνικές
αρχές πρέπει να διασφαλίζουν ότι πρώτον θα εξετασθεί αν τα επίµαχα έργα ενδέχεται
να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και ότι, σε περίπτωση καταφατικής
απαντήσεως, θα εκτιµηθούν εν συνεχεία οι επιπτώσεις αυτές.
∆ιατάξεις:
Οδηγίες: 85/337/ΕΟΚ, 97/11/ΕΚ,
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∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Περιβάλλον - Ρύπανση & οχλήσεις
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-358
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Περιβάλλον. Απόβλητα. Επικίνδυνα απόβλητα. Οδηγία 2008/98/ΕΚ. Πρώην
τηλεφωνικοί στύλοι που έχουν υποστεί επεξεργασία µε διαλύµατα CCA (διαλύµατα
χαλκού-χρωµίου-αρσενικού). Καταχώριση, αξιολόγηση και αδειοδότηση των
χηµικών προϊόντων. Κανονισµός (ΕΚ) 1907/2006 (κανονισµός REACH).
Απαρίθµηση των χρήσεων ξύλου που έχει υποστεί επεξεργασία στο παράρτηµα XVII
του κανονισµού REACH. Πρώην τηλεφωνικοί στύλοι χρησιµοποιούµενοι ως δοµικά
στοιχεία διαβάσεων.
- Το δίκαιο της Ένωσης δεν αποκλείει, κατ’ αρχήν, το ενδεχόµενο ένα απόβλητο που
χαρακτηρίζεται επικίνδυνο να απολέσει την ιδιότητα του αποβλήτου, κατά την έννοια
της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
19ης Νοεµβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισµένων οδηγιών, εάν
µια εργασία ανακτήσεως µπορεί να καταστήσει δυνατή τη χρησιµοποίησή του χωρίς
να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον και
εάν, επιπροσθέτως, δεν διαπιστώνεται ότι ο κάτοχος του επίµαχου προϊόντος το
απορρίπτει ή έχει την πρόθεση ή την υποχρέωση να το απορρίψει, κατά την έννοια
του άρθρου 3, σηµείο 1, της οδηγίας αυτής, γεγονός το οποίο πρέπει να εξακριβώσει
το αιτούν δικαστήριο.
- Ο κανονισµός (ΕΚ) 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 18ης ∆εκεµβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση
και τους περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της
οδηγίας 1999/45/EΚ και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ) 793/93 του
Συµβουλίου, του κανονισµού (ΕΚ) 1488/94 της Επιτροπής, της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ
του Συµβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ,
93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 552/2009
της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2009, και ειδικότερα το παράρτηµα XVII αυτού,
επιτρέποντας την υπό ορισµένες προϋποθέσεις χρήση του ξύλου που έχει υποστεί
επεξεργασία µε το λεγόµενο διάλυµα CCA (διάλυµα χαλκού-χρωµίου-αρσενικού),
έχει την έννοια ότι πρέπει να λαµβάνεται υπόψη, υπό περιστάσεις όπως οι επίµαχες
στην υπόθεση της κύριας δίκης, προκειµένου να καθοριστεί εάν το ξύλο αυτό µπορεί
να απολέσει την ιδιότητα του αποβλήτου, διότι ο κάτοχός του δεν έχει, εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, την υποχρέωση να το απορρίψει, κατά την έννοια
του άρθρου 3, σηµείο 1, της οδηγίας 2008/98.
- Τα άρθρα 67 και 128 του κανονισµού (ΕΚ) 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε µε τον
κανονισµό 552/2009, έχουν την έννοια ότι η νοµοθεσία της Ένωσης εναρµονίζει τις
προϋποθέσεις για την παραγωγή, τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση µιας ουσίας,
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όπως η περιεχόµενη στις ενώσεις αρσενικού, η οποία υπόκειται σε ορισµένο
περιορισµό βάσει του παραρτήµατος XVII του κανονισµού αυτού.
- Το παράρτηµα XVII, σηµείο 19, παράγραφος 4, στοιχείο β΄, του κανονισµού (ΕΚ)
1907/2006, όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό 552/2009, το οποίο απαριθµεί τις
περιπτ ώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση, η χρήση του ξύλου που
έχει υποστεί επεξεργασία µε το λεγόµενο διάλυµα CCA (διάλυµα χαλκού-χρωµίουαρσενικού), έχει την έννοια ότι η απαρίθµηση στη διάταξη αυτή είναι εξαντλητική
και ότι η παρέκκλιση αυτή δεν µπορεί, συνεπώς, να τύχει εφαρµογής σε άλλες
περιπτώσεις πλην των απαριθµούµενων σ’ αυτή. Στο αιτούν δικαστήριο εναπόκειται
να επαληθεύσει εάν, υπό περιστάσεις όπως οι επίµαχες στην υπόθεση της κύριας
δίκης, η χρήση των συγκεκριµένων τηλεφωνικών στύλων ως βάση διαβάσεων
εµπίπτει όντως στις περιπτώσεις που απαριθµούνται στην εν λόγω διάταξη.
- Οι διατάξεις του παραρτήµατος XVII, σηµείο 19, παράγραφος 4, στοιχείο δ΄,
δεύτερη περίπτωση, του κανονισµού (ΕΚ) 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε µε τον
κανονισµό 552/2009, κατά τις οποίες το ξύλο που έχει υποστεί επεξεργασία µε το
λεγόµενο διάλυµα CCA (διάλυµα χαλκού-χρωµίου-αρσενικού) δεν πρέπει να
χρησιµοποιείται σε κάθε εφαρµογή που ενέχει τον κίνδυνο επανειληµµένης επαφής
µε το δέρµα, έχουν την έννοια ότι η επίµαχη απαγόρευση πρέπει να ισχύει σε κάθε
περίπτωση που είναι όλως πιθανή η επανειληµµένη επαφή του δέρµατος µε το
επεξεργασµένο ξύλο, η δε πιθανότητα αυτή πρέπει να συνάγεται από τους
συγκεκριµένους όρους συνήθους χρήσεως της εφαρµογής για την οποία
χρησιµοποιήθηκε το εν λόγω ξύλο, γεγονός το οποίο εναπόκειται στο αιτούν
δικαστήριο να εκτιµήσει.
∆ιατάξεις:
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 793/93, (ΕΚ) 1488/94, (ΕΚ) 1907/2006, (ΕΚ) 552/2009,
Οδηγίες: 76/769/ΕΟΚ, 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ, 1999/45/EΚ,
2000/21/ΕΚ, 2008/98/ΕΚ,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Περιβάλλον - Φυσικοί οικότοποι
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-517
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Παράβαση κράτους µέλους. ∆ιατήρηση των φυσικών οικοτόπων. Υποβάθµιση και
ρύπανση της λίµνης Κορώνειας. Προστασία. Ανεπάρκεια των µέτρων που
ελήφθησαν. Επεξεργασία αστικών λυµάτων. Οικισµός του Λαγκαδά. ∆ίκτυο
αποχετεύσεως και επεξεργασίας αστικών λυµάτων. “Απουσία”.
- Η Ελληνική ∆ηµοκρατία, µη λαµβάνοντας τα αναγκαία µέτρα για την αποτροπή της
υποβαθµίσεως των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών για τα οποία έχει
οριστεί η ζώνη ειδικής προστασίας GR 1220009 και µη έχοντας εξασφαλίσει την
ύπαρξη δικτύου αποχετεύσεως και επεξεργασίας αστικών λυµάτων για τον οικισµό
του Λαγκαδά, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 6, παράγραφος 2, της
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των
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φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, σε συνδυασµό µε το
άρθρο 7 της εν λόγω οδηγίας, και από τα άρθρα 3 και 4, παράγραφοι 1 και 3, της
οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης Μαΐου 1991, για την επεξεργασία
των αστικών λυµάτων, αντιστοίχως.
∆ιατάξεις:
Οδηγίες: 91/271/ΕΟΚ, 92/43/ΕΟΚ, 2009/147/ΕΚ,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Περιβάλλον - Φυσικοί οικότοποι
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-258
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Περιβάλλον. ∆ιατήρηση των φυσικών οικοτόπων. Ειδικές ζώνες διατήρησης.
Εκτίµηση των επιπτώσεων ενός σχεδίου ή έργου σε προστατευόµενο τόπο.
Εφαρµοστέα κριτήρια για την εκτίµηση της πιθανότητας ένα τέτοιο σχέδιο ή έργο να
παραβλάψει την ακεραιότητα του οικείου τόπου. Ο τόπος Lough Corrib. Σχέδιο
κατασκευής της οδού N6 για την παράκαµψη της πόλης του Galway.
- Το άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης
Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας
και χλωρίδας, πρέπει να ερµηνευθεί υπό την έννοια ότι ένα σχέδιο που δεν συνδέεται
άµεσα ή δεν είναι άµεσα αναγκαίο για τη διαχείριση ενός τόπου παραβλάπτει την
ακεραιότητα του τόπου αυτού, αν ενδέχεται να εµποδίσει τη διασφάλιση της
διατήρησης των συστατικών χαρακτηριστικών του οικείου τόπου που έχουν σχέση µε
την παρουσία ενός φυσικού οικοτόπου προτεραιότητας, του οποίου ο σκοπός
διατήρησης αποτέλεσε τον λόγο καταχώρισης του τόπου αυτού στον κατάλογο των
τόπων κοινοτικής σηµασίας, κατά την έννοια της οδηγίας αυτής. Για να γίνει η
εξακρίβωση αυτή, πρέπει να εφαρµόζεται η αρχή της προφύλαξης.
∆ιατάξεις:
Οδηγίες: 79/409/ΕΟΚ, 92/43/ΕΟΚ,
∆ηµοσίευση: INLAW 2011
Πνευµατική ιδιοκτησία - Γενικά
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-607
Έτος: 2011
Περίληψη:
- ∆ιαδικτυακή µετάδοση από τρίτο εκποµπών εµπορικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων.
“Live streaming”. Παρουσίαση στο κοινό.
- Ο όρος «παρουσίαση στο κοινό», κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, της
οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας
Μαΐου 2001, για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος του δηµιουργού
και συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία της πληροφορίας, έχει την έννοια ότι
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καλύπτει αναµετάδοση έργων περιλαµβανοµένων σε χερσαία ραδιοτηλεοπτική
µετάδοση
* που πραγµατοποιεί φορέας διαφορετικός του αρχικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα,
* µέσω ροής διαδικτύου που τίθεται στη διάθεση των συνδροµητών του
συγκεκριµένου φορέα, οι οποίοι µπορούν να λαµβάνουν νοµίµως την αναµετάδοση
διά της συνδέσεως µε τον εξυπηρετητή του,
* µολονότι οι εν λόγω συνδροµητές βρίσκονται στην περιοχή λήψεως της εν λόγω
χερσαίας ραδιοτηλεοπτικής µεταδόσεως και µπορούν να τη λαµβάνουν νοµίµως στον
τηλεοπτικό τους δέκτη.
- ∆εν ασκεί επιρροή για την απάντηση στο πρώτο ερώτηµα το γεγονός ότι
αναµετάδοση, όπως αυτή της κύριας δίκης, χρηµατοδοτείται από διαφηµίσεις και
έχει, ως εκ τούτου, κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
- ∆εν ασκεί επιρροή για την απάντηση στο πρώτο ερώτηµα το γεγονός ότι ο φορέας
που πραγµατοποιεί αναµετάδοση, όπως αυτή της κύριας δίκης, ανταγωνίζεται άµεσα
τον αρχικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα.
∆ιατάξεις:
Οδηγίες: 2001/29/ΕΚ.
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Πολιτική της κοινότητας - Κοινή γεωργική πολιτική
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-545
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Κοινή γεωργική πολιτική. ∆ιαφοροποίηση των άµεσων ενισχύσεων που
χορηγούνται στους γεωργούς. Συµπληρωµατική µείωση των ποσών των άµεσων
ενισχύσεων. Κύρος. Αρχή της προστασίας της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης. Αρχή
της απαγορεύσεως των διακρίσεων.
- Από την εξέταση του πρώτου ερωτήµατος δεν προέκυψε κανένα στοιχείο δυνάµενο
να επηρεάσει το κύρος του άρθρου 7, παράγραφος 1, του κανονισµού (ΕΚ) 73/2009
του Συµβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά µε τη θέσπιση κοινών κανόνων
για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής
γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους
γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΚ) 1290/2005, (ΕΚ) 247/2006,
(ΕΚ) 378/2007, και για την κατάργηση του κανονισµού 1782/2003, υπό το πρίσµα
της αρχής της προστασίας της δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης.
- Από την εξέταση του δευτέρου ερωτήµατος δεν προέκυψε κανένα στοιχείο
δυνάµενο να επηρεάσει το κύρος του άρθρου 7, παράγραφος 2, του κανονισµού
73/2009 υπό το πρίσµα της αρχής της απαγορεύσεως των διακρίσεων.
∆ιατάξεις:
Κανονισµοί: (EK) 1782/2003, (ΕΚ) 1290/2005, (ΕΚ) 247/2006, (ΕΚ) 378/2007, (ΕΚ)
73/2009,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
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Πολιτική της κοινότητας - Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-547
Έτος: 2010
Περίληψη:
- Αίτηση αναιρέσεως. Εξωτερικές σχέσεις. Συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας σχετικά µε τις αεροπορικές
µεταφορές. Πρόσβαση των κοινοτικών αεροµεταφορέων στις ενδοκοινοτικές
αεροπορικές συνδέσεις. Άσκηση των δικαιωµάτων µεταφορών. Γερµανικά µέτρα για
τις προσεγγίσεις στον αερολιµένα της Ζυρίχης. Υποχρέωση αιτιολογήσεως.
Απαγόρευση των διακρίσεων. Αναλογικότητα. Βάρος αποδείξεως.
∆ιατάξεις:
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 2408/92,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Πολιτική της κοινότητας - Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-417
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Αίτηση αναιρέσεως. Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ).
Λήψη ειδικών περιοριστικών µέτρων εις βάρος ορισµένων προσώπων και οντοτήτων
λόγω της καταστάσεως στην Ακτή του Ελεφαντοστού. ∆έσµευση κεφαλαίων. Άρθρο
296 ΣΛΕΕ. Υποχρέωση αιτιολογήσεως. ∆ικαιώµατα άµυνας. ∆ικαίωµα
αποτελεσµατικής ένδικης προστασίας. ∆ικαίωµα σεβασµού της ιδιοκτησίας.
∆ιατάξεις:
Κανονισµοί: (ΕΚ) 560/2005, (ΕΕ) 25/2011,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Προϊόντα - Φάρµακα
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-535
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Προδικαστική παραποµπή. Φάρµακα που προορίζονται για χρήση από τον άνθρωπο.
∆ιαδικασία εγκρίσεως. Απαίτηση λήψεως αδείας. Έννοια των φαρµάκων που “έχουν
αναπτυχθεί” µε τη βοήθεια ορισµένων βιοτεχνολογικών διεργασιών οι οποίες
παρατίθενται στο σηµείο 1 του παραρτήµατος του κανονισµού αυτού.
Ανασυσκευασία. Ενέσιµο διάλυµα το οποίο διανέµεται σε φιαλίδια µιας χρήσεως,
περιέχοντα µεγαλύτερη ποσότητα θεραπευτικού διαλύµατος από την πράγµατι
χρησιµοποιούµενη για τη θεραπευτική αγωγή. Μέρος του περιεχοµένου τέτοιων
φιαλιδίων µεταφέρεται, βάσει συνταγής ιατρού, σε προγεµισµένες σύριγγες που
αντιστοιχούν στις συνταγογραφηθείσες δόσεις, χωρίς τροποποίηση του φαρµάκου.
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- Για δραστηριότητες όπως οι επίµαχες στην κύρια δίκη, καθόσον αυτές δεν
συνεπάγονται την τροποποίηση του οικείου φαρµακευτικού προϊόντος και
διεξάγονται αποκλειστικώς και µόνο βάσει ατοµικών συνταγών που εντέλλονται τη
διενέργεια τέτοιων πράξεων, πράγµα το οποίο εν απόκειται στο αιτούν δικαστήριο να
ελέγξει, δεν απαιτείται η λήψη αδείας κυκλοφορίας κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 3,
παράγραφος 1, του κανονισµού (ΕΚ) 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών
χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρµακα που προορίζονται για
ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισµού
Φαρµάκων, αλλά αυτές εξακολουθούν να διέπονται, εν πάση περιπτώσει, από τις
διατάξεις 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 (ΕΕ L 311, σ. 67), όπως τροποποιήθηκε µε την
οδηγία 2010/84/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης
∆εκεµβρίου 2010.
∆ιατάξεις:
Κανονισµοί: (ΕΚ) 726/2004,
Οδηγίες: 2001/83/ΕΚ, 2010/84/ΕΕ,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Συνθήκη ΕΚ - Γενικά
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-254
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Xώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία
στα εξωτερικά χερσαία σύνορα των κρατών µελών. Μέγιστη διάρκεια παραµονής.
Κανόνες υπολογισµού.
- Ο κανονισµός (ΕΚ) 1931/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 20ής ∆εκεµβρίου 2006, περί κανόνων σχετικά µε την τοπική διασυνοριακή
κυκλοφορία στα εξωτερικά χερσαία σύνορα των κρατών µελών και τροποποιήσεως
των διατάξεων της σύµβασης Σένγκεν, έχει την έννοια ότι ο κάτοχος άδειας τοπικής
διασυνοριακής κυκλοφορίας χορηγηθείσας στο πλαίσιο του ειδικού συστήµατος
τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας που καθιερώνει ο κανονισµός αυτός πρέπει να
έχει τη δυνατότητα, εντός των ορίων των προβλεποµένων από τον εν λόγω κανονισµό
και από την κατ’ εφαρµογή του συναπτόµενη διµερή συµφωνία µεταξύ της τρίτης
χώρας της οποίας είναι υπήκοος και του γειτονικού κράτους µέλους, αφενός, να
κυκλοφορεί ελεύθερα εντός της παραµεθόριας περιοχής κατά τη διάρκεια τριών
µηνών εφόσον η παραµονή του είναι συνεχής και, αφετέρου, να δικαιούται εκ νέου
τρίµηνης παραµονής µετά από κάθε διακοπή της παραµονής του.
- Το άρθρο 5 του κανονισµού 1931/2006 έχει την έννοια ότι η µνηµονευόµενη στο
άρθρο αυτό διακοπή της παραµονής νοείται ως η διέλευση, ανεξαρτήτως συχνότητας,
ακόµη και περισσότερες φορές ανά ηµέρα, των συνόρων µεταξύ του κράτους µέλους
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και της γειτονικής τρίτης χώρας όπου κατοικεί ο κάτοχος της άδειας τοπικής
κυκλοφορίας σύµφωνα µε τους τιθέµενους στην άδεια αυτή όρους.
∆ιατάξεις:
Κανονισµοί: (ΕΚ) 1931/2006,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Συνθήκη ΕΚ - Γενικά
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-23
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Κοινοτικός κώδικας σχετικά µε το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα
(κώδικας συνόρων του Σένγκεν). Φερόµενη προσβολή του δικαιώµατος σεβασµού
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αποτελεσµατική δικαστική προστασία. ∆ικαίωµα
προσβάσεως σε δικαστήριο.
- Το άρθρο 13, παράγραφος 3, του κανονισµού (ΕΚ) 562/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του
κοινοτικού κώδικα σχετικά µε το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα
(κώδικας συνόρων του Σένγκεν), προβλέπει υποχρέωση των κρατών µελών να
εξασφαλίζουν τη δυνατότητα προσφυγής µόνον κατά των αποφάσεων απαγόρευσης
εισόδου στην ηµεδαπή.
∆ιατάξεις:
Κανονισµοί: (ΕΚ) 562/2006,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Συνθήκη ΕΚ - Παράβαση κράτους-µέλους
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-216
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Παράβαση κράτους µέλους. Ειδικοί φόροι καταναλώσεως. Προϊόντα καπνού
κτηθέντα εντός κράτους µέλους και µεταφερθέντα σε άλλο κράτος µέλος.
Αποκλειστικώς ποσοτικά κριτήρια εκτιµήσεως. Ποσοτικοί περιορισµοί κατά την
εισαγωγή.
- Η Γαλλική ∆ηµοκρατία, χρησιµοποιώντας αµιγώς ποσοτικό κριτήριο για την
εκτίµηση του εµπορικού χαρακτήρα της κατοχής από ιδιώτες επεξεργασµένου
καπνού προερχόµενου από άλλο κράτος µέλος αλλά και εφαρµόζοντας το κριτήριο
αυτό ανά ιδιωτικό όχηµα (και όχι ανά άτοµο) και συνολικώς για όλα τα προϊόντα
καπνού, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία 92/12/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά µε το γενικό καθεστώς, την
κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε
ειδικούς φόρους κατανάλωσης και, ειδικότερα, από τα άρθρα 8 και 9 αυτής.
∆ιατάξεις:
Οδηγίες: 92/12/ΕΟΚ,
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∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Τελωνειακά θέµατα - Κοινοτικός τελωνειακός κώδικας
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-182
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Κοινοτικός τελωνειακός κώδικας. Κανονισµός εφαρµογής του τελωνειακού κώδικα.
Προϋποθέσεις πλήρους απαλλαγής από εισαγωγικούς δασµούς.Εισαγωγή σε κράτος
µέλος οχήµατος, ο κύριος του οποίου είναι εγκατεστηµένος σε τρίτο κράτος. Ιδιωτική
χρήση του οχήµατος την οποία έχει επιτρέψει ο κύριος καθοιονδήποτε άλλον τρόπο
εκτός από τη σύναψη συµβάσεως εργασίας µε τον χρήστη. Μη απαλλαγή.
- Το άρθρο 561, παράγραφος 2, του κανονισµού (ΕΟΚ) 2454/93 της Επιτροπής, της
2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισµό ορισµένων διατάξεων εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΟΚ) 2913/92 του Συµβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού
τελωνειακού κώδικα, όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 993/2001 της
Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2001, έχει την έννοια ότι η πλήρης απαλλαγή από τους
εισαγωγικούς δασµούς που προβλέπει η διάταξη αυτή για ιδιωτική χρήση
µεταφορικού µέσου από πρόσωπο εγκατεστηµένο στο τελωνειακό έδαφος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορεί να χορηγείται µόνον όταν η εν λόγω ιδιωτική χρήση
προβλέπεται σε σύµβαση εργασίας συναφθείσα µεταξύ του εν λόγω προσώπου και
του εγκατεστηµένου εκτός του εδάφους αυτού κυρίου του οχήµατος.
∆ιατάξεις:
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 2913/92, (ΕΟΚ) 2454/93, (ΕΚ) 993/2001,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Φορολογικό - Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-85
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Παράβαση κράτους µέλους. Φορολογία. Εθνική νοµοθεσία η οποία επιτρέπει να
περιλαµβάνονται µη υποκείµενα στον φόρο πρόσωπα σε οµάδα προσώπων τα οποία
είναι δυνατό να θεωρηθούν ως ενιαίος υποκείµενος στον ΦΠΑ.
∆ιατάξεις:
Οδηγίες: 2006/112/ΕΚ,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
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Φορολογικό - Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-527
Έτος: 2011
Περίληψη:
- ΦΠΑ. Χορήγηση ατοµικού αριθµού φορολογικού µητρώου στους υποκειµένους σε
ΦΠΑ. Άρνηση χορηγήσεως αριθµού φορολογικού µητρώου ΦΠΑ, επειδή ο
φορολογούµενος δεν διαθέτει υλικά, τεχνικά και οικονοµικά µέσα προς άσκηση της
δηλωθείσας οικονοµικής δραστηριότητας. Νοµιµότητα. Καταπολέµηση της
φοροδιαφυγής. Αρχή της αναλογικότητας.
- Προσκρούει στα άρθρα 213, 214 και 273 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του
Συµβουλίου, της 28ης Νοεµβρίου 2006, σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου
προστιθέµενης αξίας, η άρνηση της φορολογικής αρχής κράτους µέλους να χορηγήσει
αριθµό φορολογικού µητρώου ΦΠΑ σε εταιρία, προς εξασφάλιση της ορθής
είσπραξης του ΦΠΑ και την αποφυγή της απάτης, µόνο και µόνο επειδή η εταιρία
αυτή δεν διαθέτει, κατά την κρίση της εν λόγω αρχής, τα υλικά, τεχνικά και
οικονοµικά µέσα που απαιτούνται για την άσκηση της δηλωθείσας οικονοµικής
δραστηριότητας και επειδή ο κατέχων το κεφάλαιο της εταιρίας αυτής έχει
επανειληµµένως λάβει ατοµικό αριθµό µητρώου για άλλες επιχειρήσεις οι οποίες
ουδέποτε άσκησαν πραγµατικά οικονοµική δραστηριότητα και οι οποίες
µεταβιβάστηκαν αµέσως µετά τη χορήγηση του ατοµικού αριθµού, χωρίς η αρχή
αυτή να έχει αποδείξει, βάσει αντικειµενικών στοιχείων, ότι υπάρχουν σοβαρές
ενδείξεις που γεννούν την υποψία ότι ο αριθµός φορολογικού µητρώου θα
χρησιµοποιηθεί µε σκοπό τη φοροδιαφυγή. Απόκειται στο εθνικό δικαστήριο να
κρίνει αν η φορολογική αρχή έχει προσκοµίσει επαρκείς ενδείξεις όσον αφορά την
ύπαρξη κινδύνου φοροδιαφυγής στο πλαίσιο της υποθέσεως της κύριας δίκης.
∆ιατάξεις:
Οδηγίες: 2006/112/ΕΚ,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Φορολογικό - Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-643
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Φορολογία. ΦΠΑ. Αρχή της φορολογικής ουδετερότητας. ∆ικαίωµα εκπτώσεως.
Απόρριψη του αιτήµατος ασκήσεως του εν λόγω δικαιώµατος. Αναγραφή του ΦΠΑ
επί του τιµολογίου. Απαιτητό. Ύπαρξη φορολογητέας πράξεως. Ίδια εκτίµηση όσον
αφορά τον εκδότη και τον αποδέκτη του τιµολογίου. Αναγκαιότητα.
- 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:
* πρόσωπο που αναγράφει ποσό φόρου προστιθέµενης αξίας επί τιµολογίου οφείλει
τον φόρο αυτόν ανεξαρτήτως αν υφίσταται πράγµατι φορολογητέα πράξη·
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* από το γεγονός και µόνον ότι η φορολογική αρχή δεν διόρθωσε, µε διορθωτική
πράξη επιβολής φόρου που απηύθυνε στον εκδότη του τιµολογίου αυτού, τον φόρο
προστιθέµενης αξίας που δηλώθηκε µε το τιµολόγιο δεν µπορεί να συναχθεί ότι η
αρχή αυτή δέχθηκε ότι το εν λόγω τιµολόγιο αντιστοιχεί σε πραγµατική φορολογητέα
πράξη.
- Το δίκαιο της Ένωσης έχει την έννοια ότι, βάσει των άρθρων 167 και 168, στοιχείο
α΄, της οδηγίας 2006/112, καθώς και βάσει των αρχών της φορολογικής
ουδετερότητας, της ασφάλειας δικαίου και της ίσης µεταχειρίσεως, δεν απαγορεύεται
η απόρριψη του αιτήµατος του αποδέκτη τιµολογίου να ασκήσει το δικαίωµα
εκπτώσεως του φόρου προστιθέµενης αξίας επί των εισροών, λόγω του ότι δεν
υφίσταται πράγµατι φορολογητέα πράξη, µολονότι, µε τη διορθωτική πράξη επιβολής
φόρου προς τον εκδότη του τιµολογίου αυτού, δεν διορθώθηκε ο φόρος
προστιθέµενης αξίας τον οποίο δήλωσε ο δεύτερος. Πάντως, σε περίπτωση κατά την
οποία, λαµβάνοντας υπόψη παρατυπίες ή απάτη που διέπραξε ο εκδότης αυτός ή
απάτη προγενέστερη της πράξεως της οποίας γίνεται επίκληση προς επίρρωση του
δικαιώµατος εκπτώσεως, η πράξη αυτή θεωρείται µη πραγµατοποιηθείσα, πρέπει να
αποδειχθεί, βάσει αντικειµενικών στοιχείων και χωρίς να απαιτείται από τον
αποδέκτη του τιµολογίου να προβεί σε ελέγχους που δεν αποτελούν υποχρέωσή του,
ότι ο αποδέκτης αυτός γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι η πράξη αυτή ενείχε απάτη
περί τον φόρο προστιθέµενης αξίας, στοιχείο του οποίου η διακρίβωση απόκειται στο
αιτούν δικαστήριο.
∆ιατάξεις:
Οδηγίες: 2006/112/ΕΚ,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Φορολογικό - Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-392
Έτος: 2011
Περίληψη:
- ΦΠΑ. Απαλλαγή της µισθώσεως ακινήτων. Μίσθωση εµπορικών χώρων. Υπηρεσίες
συνδεόµενες µε την εν λόγω µίσθωση. Χαρακτηρισµός της πράξεως από απόψεως
ΦΠΑ. Πράξη αποτελούµενη από µία ενιαία παροχή ή από πλείονες ανεξάρτητες
παροχές.
- Η οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Νοεµβρίου 2006, σχετικά µε το
κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας, πρέπει να ερµηνευθεί υπό την έννοια ότι
µίσθωση ακινήτων και οι παροχές υπηρεσιών που συνδέονται µε τη µίσθωση αυτή,
όπως οι επίµαχες στην κύρια δίκη, µπορούν να συνιστούν ενιαία παροχή από την
άποψη του ΦΠΑ. Συναφώς, η ευχέρεια που παρέχεται µε τη σύµβαση µισθώσεως
στον εκµισθωτή να καταγγείλει τη µίσθωση αν ο µισθωτής δεν καταβάλει τις
µισθωτικές επιβαρύνσεις συνιστά ένδειξη που συνηγορεί υπέρ της υπάρξεως ενιαίας
παροχής, µολονότι δεν συνιστά, κατ’ ανάγκη, το καθοριστικό στοιχείο για την
εκτίµηση της υπάρξεως µιας τέτοιας παροχής. Αντιθέτως, από το γεγονός ότι παροχές
υπηρεσιών, όπως οι επίµαχες στην κύρια δίκη, θα µπορούσαν, καταρχήν, να
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παρασχεθούν από τρίτους, δεν µπορεί να συναχθεί το συµπέρασµα ότι αυτές δεν
µπορούν να συνιστούν, υπό τις περιστάσεις της υποθέσεως της κύριας δίκης, ενιαία
παροχή. Εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να καθορίσει, υπό το πρίσµα των
στοιχείων ερµηνείας που παρέσχε το ∆ικαστήριο µε την παρούσα απόφαση και
λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις της εν λόγω υποθέσεως, αν οι
επίµαχες πράξεις συνδέονται τόσο στενά µεταξύ τους ώστε πρέπει να θεωρηθούν ότι
συνιστούν ενιαία παροχή µισθώσεως ακινήτων.
∆ιατάξεις:
Οδηγίες: 2006/112/ΕΚ,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
Φορολογικό - Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-424
Έτος: 2011
Περίληψη:
- Φόρος προστιθέµενης αξίας. Απαλλαγή της διαχειρίσεως αµοιβαίων κεφαλαίων.
Έκταση. Συνταξιοδοτικά προγράµµατα.
- Το άρθρο 13, B, στοιχείο δ΄, σηµείο 6, 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, και το άρθρο 135, παράγραφος
1, στοιχείο ζ΄, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Νοεµβρίου 2006,
σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας, έχουν την έννοια ότι
επενδυτικό κεφάλαιο στο οποίο συγκεντρώνονται τα στοιχεία ενεργητικού ενός
συνταξιοδοτικού προγράµµατος δεν εµπίπτει στην έννοια του όρου «αµοιβαία
κεφάλαια», κατά τις διατάξεις αυτές, των οποίων η διαχείριση δύναται να απαλλαγεί
του ΦΠΑ µε γνώµονα τον σκοπό των οδηγιών αυτών και την αρχή της φορολογικής
ουδετερότητας, δεδοµένου ότι τα µέλη δεν φέρουν τον κίνδυνο εκ της διαχειρίσεως
του εν λόγω κεφαλαίου και ότι οι εισφορές τις οποίες καταβάλλει ο εργοδότης στο
συνταξιοδοτικό πρόγραµµα αποτελούν για αυτόν µέσο εκπληρώσεως των εκ του
νόµου υποχρεώσεών του προς τους εργαζοµένους του.
∆ιατάξεις:
Οδηγίες: 77/388/ΕΟΚ, 2006/112/ΕΚ,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Φορολογικό - Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-104
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Έκτη οδηγία ΦΠΑ. ∆ικαίωµα εκπτώσεως του φόρου εισροών. Ανάγκη υπάρξεως
ευθείας και άµεσης σχέσεως µεταξύ εισροών και εκροών. Κριτήριο καθορισµού της
σχέσεως αυτής. ∆ικηγορικές υπηρεσίες παρασχεθείσες στο πλαίσιο ποινικής διώξεως
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για διαφθορά, η οποία ασκήθηκε ατοµικώς κατά του διαχειριστή και βασικού εταίρου
εταιρίας περιορισµένης ευθύνης.
- Η ύπαρξη ευθείας και άµεσης σχέσεως µεταξύ ορισµένης πράξεως και του συνόλου
της δραστηριότητας του υποκειµένου στον φόρο, προκειµένου να καθορισθεί αν τα
αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιµοποιήθηκαν από αυτόν «για την πραγµατοποίηση των
φορολογουµένων πράξεών του», κατά την έννοια του άρθρου 17, παράγραφος 2,
στοιχείο α΄, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977,
περί εναρµονίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών, των σχετικών µε τους
φόρους κύκλου εργασιών – Κοινό σύστηµα φόρου προστιθεµένης αξίας: οµοιόµορφη
φορολογική βάση, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2001/115/ΕΚ του Συµβουλίου,
της 20ής ∆εκεµβρίου 2001, καθορίζεται βάσει του αντικειµενικού περιεχοµένου του
αγαθού ή της υπηρεσίας που έλαβε ο εν λόγω υποκείµενος στον φόρο.
Εν προκειµένω, η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών, µε σκοπό να αποτραπεί η επιβολή
ποινικών κυρώσεων σε βάρος φυσικών προσώπων, διαχειριστών επιχειρήσεως του
υποκειµένου στον φόρο, δεν παρέχει στην επιχείρηση αυτή το δικαίωµα να εκπέσει
ως φόρο εισροών τον οφειλόµενο επί των εν λόγω παρασχεθεισών υπηρεσιών φόρο
προστιθεµένης αξίας.
∆ιατάξεις:
Οδηγίες: 77/388/ΕΟΚ, 2001/115/ΕΚ,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Φορολογικό - Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-18
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Φορολογία. ΦΠΑ. Απαλλαγή. Παροχή υπηρεσιών στενά συνδεδεµένων µε τον
αθλητισµό ή µε τη σωµατική αγωγή. Άσκηση µη οργανωµένων και µη συστηµατικών
αθλητικών δραστηριοτήτων. ∆ηµοτικό κολυµβητικό κέντρο.
- Το άρθρο 132, παράγραφος 1, στοιχείο ιγ΄, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του
Συµβουλίου, της 28ης Νοεµβρίου 2006, σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου
προστιθέµενης αξίας, έχει την έννοια ότι οι αθλητικές δραστηριότητες που δεν είναι
οργανωµένες, δεν ασκούνται σε συστηµατική βάση και δεν έχουν ως σκοπό τη
συµµετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις µπορούν να χαρακτηρίζονται ως
«αθλητισµός» υπό την έννοια της διατάξεως αυτής.
- Το άρθρο 132, παράγραφος 1, στοιχείο ιγ΄, της οδηγίας 2006/112 έχει την έννοια ότι
η πρόσβαση σε κολυµβητικό κέντρο το οποίο διαθέτει στους επισκέπτες όχι µόνο
εγκαταστάσεις για την άσκηση αθλητικών δραστηριοτήτων αλλά προτείνει επίσης
άλλες δραστηριότητες προς τέρψη και αναψυχή, µπορεί να συνιστά παροχή
υπηρεσιών στενά συνδεδεµένων µε τον αθλητισµό. Στο εθνικό δικαστήριο
εναπόκειται να κρίνει, υπό το πρίσµα των ερµηνευτικών στοιχείων που του παρέσχε
το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την παρούσα απόφαση και λαµβάνοντα ς
υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της υποθέσεως της κύριας δίκης, αν η επίδικη παροχή
έχει τέτοιο χαρακτήρα.
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∆ιατάξεις:
Οδηγίες: 2006/112/ΕΚ,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013

Φορολογικό - Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-91
Έτος: 2012
Περίληψη:
- ΦΠΑ. Νοσοκοµειακή και ιατρική περίθαλψη καθώς και στενά συνδεόµενες µε
αυτές πράξεις. Παροχές ιατρικής περιθάλψεως πραγµατοποιούµενες στο πλαίσιο
ασκήσεως ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελµάτων. Υπηρεσίες συνιστάµενες στην
εκτέλεση χειρουργικών επεµβάσεων και θεραπειών για αισθητικούς σκοπούς.
Επεµβάσεις αµιγώς κοσµητικής φύσεως, διενεργούµενες αποκλειστικώς και µόνο
διότι το επιθυµεί ο ασθενής.
- Το άρθρο 132, παράγραφος 1, στοιχεία β΄ και γ΄, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του
Συµβουλίου, της 28ης Νοεµβρίου 2006, σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου
προστιθέµενης αξίας, έχει την έννοια ότι:
* παροχές υπηρεσιών όπως οι επίµαχες στην κύρια δίκη, οι οποίες συνίστανται σε
επεµβάσεις αισθητικής χειρουργικής και σε αισθητικές θεραπείες, εµπίπτουν στην
έννοια της «ιατρικής περιθάλψεως» ή των «παροχών ιατρικής περιθάλψεως» κατά
την εν λόγω παράγραφο 1, στοιχεία β΄ και γ΄, όταν οι υπηρεσίες αυτές σκοπούν στη
διάγνωση, την περίθαλψη και τη θεραπεία ασθενειών ή ανωµαλιών της υγείας, καθώς
και στην προστασία, τη διατήρηση και την αποκατάσταση της υγείας των προσώπων·
* οι απλές υποκειµενικές αντιλήψεις τις οποίες το πρόσωπο που υποβάλλεται σε
αισθητική επέµβαση έχει σχηµατίσει για την επέµβαση αυτή δεν είναι αφ’ εαυτών
καθοριστικές για την εκτίµηση του ζητήµατος αν η επέµβαση αυτή έχει θεραπευτικό
σκοπό·
* οι περιστάσεις κατά τις οποίες υπηρεσίες όπως οι επίµαχες στην κύρια δίκη
παρέχονται από ένα µέλος του ιατρικού σώµατος που έχει λάβει σχετική άδεια ή ότι ο
σκοπός των υπηρεσιών αυτών καθορίζεται από τέτοιον επαγγελµατία είναι δυνατό να
επηρεάσουν την εκτίµηση του ζητήµατος αν επεµβάσεις όπως οι επίµαχες στην κύρια
δίκη εµπίπτουν στην έννοια της «ιατρικής περιθάλψεως» ή των «παροχών ιατρικής
περιθάλψεως» κατά το άρθρο 132, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, της οδηγίας 2006/112
και κατά το άρθρο 132, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, της οδηγίας αυτής, αντιστοίχως,
κα ι
* προκειµένου να εκτιµηθεί αν παροχές υπηρεσιών όπως οι επίµαχες στην κύρια δίκη
απαλλάσσονται από τον φόρο προστιθεµένης αξίας δυνάµει του άρθρου 132,
παράγραφος 1, στοιχείο β΄ ή γ΄, της οδηγίας 2006/112, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη
όλες οι επιταγές της εν λόγω παραγράφου 1, στοιχείο β΄ ή γ΄, καθώς και άλλες
σχετικές διατάξεις του τίτλου IX, κεφάλαια 1 και 2, της οδηγίας αυτής, όπως, όσον
αφορά το άρθρο 132, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, της εν λόγω οδηγίας, τα άρθρα 131,
133 και 134 της οδηγίας αυτής.
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∆ιατάξεις:
Οδηγίες: 2006/112/ΕΚ,
∆ηµοσίευση: INLAW 2013
Φορολογικό - Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθµός απόφασης: C-138
Έτος: 2012
Περίληψη:
- Φορολογία. ΦΠΑ. Αρχή της ουδετερότητας του φόρου. Επιστροφή του
καταβληθέντος φόρου στον προµηθευτή, σε περίπτωση άρνησης αναγνώρισης του
δικαιώµατος του αποδέκτη µιας απαλλασσόµενης από τον φόρο παράδοσης να
εκπέσει τον φόρο.
- Η αρχή της ουδετερότητας του φόρου προστιθέµενης αξίας, όπως έχει
συγκεκριµενοποιηθεί µε τη νοµολογία τη σχετική µε 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 απαγορεύει στις
φορολογικές αρχές να απορρίπτουν, στηριζόµενες σε διάταξη του εθνικού δικαίου µε
την οποία µεταφέρεται το εν λόγω άρθρο στην εσωτερική έννοµη τάξη, την αίτηση
του παρόχου απαλλασσόµενης από τον φόρο υπηρεσίας να του επιστραφεί ο φόρος
προστιθέµενης αξίας τον οποίο ανέγραψε εκ λάθους στο προοριζόµενο για τον
πελάτη του τιµολόγιο, εφόσον η αιτιολογία της απόρριψης αυτής είναι ότι ο πάροχος
αυτός δεν διόρθωσε το λανθασµένο τιµολόγιο, µολονότι οι ίδιες αυτές αρχές έχουν
αρνηθεί οριστικά να αναγνωρίσουν το δικαίωµα του πελάτη αυτού να εκπέσει τον εν
λόγω φόρο προστιθέµενης αξίας και η οριστική αυτή άρνηση έχει ως αποτέλεσµα να
µην µπορεί να εφαρµοστεί η ρύθµιση που προβλέπει ο εθνικός νόµος για τις
διορθώσεις.
- Τα υποκείµενα στον φόρο πρόσωπα µπορούν να επικαλούνται την αρχή της
ουδετερότητας του φόρου προστιθέµενης αξίας, όπως έχει συγκεκριµενοποιηθεί µε τη
νοµολογία τη σχετική µε το άρθρο 203 της οδηγίας 2006/112, για να αντιτάσσονται
κατά της εφαρµογής της διάταξης του εθνικού δικαίου που επιβάλλει ως προϋπόθεση
της επιστροφής του φόρου προστιθέµενης αξίας που έχει αναγραφεί εκ λάθους στο
τιµολόγιο τη διόρθωση του λανθασµένου τιµολογίου, µε δεδοµένη την οριστική
άρνηση αναγνώρισης του δικαιώµατος έκπτωσης του εν λόγω φόρου προστιθέµενης
αξίας, η οποία έχει ως αποτέλεσµα να µην µπορεί πλέον να εφαρµοστεί η ρύθµιση
που προβλέπει ο εθνικός νόµος για τις διορθώσεις.
∆ιατάξεις:
Οδηγίες: 2006/112/ΕΚ,
∆ηµοσίευση: INLAW 2012
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