
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ :  
∆ΕΛΤΙΟ 

∆ΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

ΝΟΜΙΚΗ & 
∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Η δύναµη της έγκαιρης πληροφόρησης 
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2005  Αρ. Τεύχους: 1 ΕΤΟΣ: 7ο 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΝ ΤΑΧΕΙ...........................................................................2 

∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ.......................4 
ΥΠΟΘΕΣΗ C-61/04 ....................................................................................4 
Περιβάλλον και καταναλωτές ................................................................4 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ T-367/02 ΕΩΣ T-369/02.........................................................5 
Ανταγωνισµός ........................................................................................5 

ΥΠΟΘΕΣΗ C-356/03 ..................................................................................8 
Κοινωνική πολιτική ...............................................................................8 

ΥΠΟΘΕΣΗ C-126/04 ................................................................................12 
Γεωργία ...............................................................................................12 

ΥΠΟΘΕΣΗ C-175/02 ................................................................................15 
Κρατικές ενισχύσεις .............................................................................15 

YΠΟΘΕΣΗ C-145/02 ................................................................................17 
Ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων...........................................17 

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ∆ΕΚ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ..21 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ...............................................................................................37 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ...............................................................................................41 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
- ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ..................................................................41 

 

- 1 - 



Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΝ ΤΑΧΕΙ 
 
Πρόταση κανονισµού σχετικά µε το Σύστηµα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις 

 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισµού σχετικά µε το σύστηµα 
πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS), το οποίο θα επιτρέψει τη συλλογή και 
ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των κρατών µελών ακόµα και για τις θεωρήσεις για 
διαµονή µικρής διαρκείας, καθώς και τη χρησιµοποίηση των πληροφοριών αυτών από 
τις αρχές που είναι αρµόδιες για τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα, όποτε αυτές είναι 
αναγκαίες. Ειδικότερα, το VIS θα αποτελείται από µια ευρωπαϊκή κεντρική βάση 
δεδοµένων, η οποία θα συνδέεται µε τα εθνικά συστήµατα, προκειµένου να δίνει τη 
δυνατότητα στα προξενεία και σε άλλες αρµόδιες αρχές των κρατών µελών να 
συµβουλευθούν στοιχεία σχετικά µε τις πρακτικές διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων 
θεώρησης. 
 

Η ανεργία στην Ευρωζώνη και την Ε.Ε. των 25 το Νοέµβριο του 2004 
 
Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (Eurostat), η εποχιακή ανεργία στην Ευρωζώνη ανήλθε σε 8,9% το 
Νοέµβριο του 2004, παραµένοντας σταθερή σε σχέση µε τον Οκτώβριο, ενώ και τον 
αντίστοιχο περσινό µήνα ήταν 8,9%. Αλλά και το ποσοστό ανεργίας στην Ε.Ε. των 25 
ήταν 8,9% το Νοέµβριο του 2004. Τα χαµηλότερα ποσοστά σηµειώθηκαν στην 
Ιρλανδία (4,3%), το Λουξεµβούργο (4,4%), την Αυστρία (4,5%), το Ηνωµένο 
Βασίλειο (4,5% το Σεπτέµβριο) και την Ολλανδία (46% τον Οκτώβριο), ενώ τα 
υψηλότερα στην Πολωνία (18,74%), τη Σλοβακία (17,3%), την Ελλάδα (10,7% το 
Μάρτιο), την Ισπανία (10,5%) και τη Γερµανία (9,9%). ∆έκα κράτη µέλη σηµείωσαν 
αύξηση του ποσοστού ανεργίας σε σχέση µε το προηγούµενο έτος και σε δεκατρία 
παρατηρήθηκε µείωση. Οι Κάτω Χώρες (από 5,7% τον Οκτώβριο του 2003 σε 4,6% 
τον Οκτώβριο του 2004), η Κύπρος (από 4,8% σε 5,3%), το Λουξεµβούργο (από 
3,9% σε 4,4%) και η Ουγγαρία (από 5,7% σε 6,1%) κατέγραψαν άνοδο, ενώ η 
µεγαλύτερη σχετική µείωση σηµειώθηκε στη Λιθουανία (από 12,1% σε 9,6%), την 
Εσθονία (από 10,0% σε 8,4%) και τη Μάλτα (από 8,0% τον Οκτώβριο του 2003 σε 
7,0% τον Οκτώβριο του 2004). 
 

24 εκατ. ευρώ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πριν λίγες ηµέρες 20 προγράµµατα ενηµέρωσης και 
προώθησης των γεωργικών προϊόντων, τα οποία προτάθηκαν από την Ελλάδα, την 
Γερµανία, την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Γαλλία, την Ιταλία, την Ολλανδία, την 
Πορτογαλία, τη Σουηδία το Βέλγιο και το Ηνωµένο Βασίλειο. Τα εν λόγω 
προγράµµατα, µε προϋπολογισµό 48,2 εκατ. ευρώ και τα οποία θα χρηµατοδοτηθούν 
κατά το ήµισυ από την Επιτροπή, στοχεύουν στην ενηµέρωση του κοινού όσον 
αφορά την ασφάλεια των τροφίµων, την ποιότητα, την θρεπτική αξία και τις 
υγειονοµικές πτυχές, καθώς και τις Προστατευόµενες Ονοµασίες Προέλευσης 
(ΠΟΠ), τις Προστατευόµενες Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΓΕ) και τα Εγγυηµένα 
Παραδοσιακά Προϊόντα (ΕΠΠ).  
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Νέα κοινοτική οδηγία σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης η Οδηγία 2004/108/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την 
ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα και την κατάργηση της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ. Η νέα 
οδηγία, η οποία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα, έχει ως στόχο της να εξασφαλιστεί η λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς απαιτώντας τη συµµόρφωση του εξοπλισµού µε ένα επαρκές επίπεδο 
ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν και να 
δηµοσιεύσουν, το αργότερο µέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2007, τις αναγκαίες νοµοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα 
οδηγία. 
 
Εκκίνηση του συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής: 5 ακόµη εθνικά 
σχέδια 
 
Πέντε εθνικά σχέδια κατανοµής δικαιωµάτων εκποµπής CO2 συνιστούν την τρίτη 
οµάδα σχεδίων που αποδέχθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη ∆εκεµβρίου 2004. 
Αποδεκτά χωρίς όρους έγιναν τέσσερα εθνικά σχέδια - της Κύπρου, της Ουγγαρίας, 
της Λιθουανίας και της Μάλτας, ενώ το σχέδιο της Ισπανίας εγκρίθηκε υπό τον όρο 
να επέλθουν τεχνικές τροποποιήσεις. Το σύστηµα εµπορίας εκποµπών της Ε.Ε. θα 
εξασφαλίσει µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, τόσο στον ενεργειακό όσο 
και στο βιοµηχανικό τοµέα, µε το ελάχιστο δυνατό οικονοµικό κόστος, και θα 
βοηθήσει την Ε.Ε. και τα κράτη µέλη της να εκπληρώσουν τους στόχους που 
προβλέπονται για τις εκποµπές τους υπό το πρωτόκολλο του Κιότο του 1997. Ο 
αρµόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Σταύρος ∆ήµας δήλωσε: «Μετά από αυτές 
τις αποφάσεις αποµένουν τέσσερα εθνικά σχέδια. ... ∆εδοµένου ότι τα δικαιώµατα 
πρέπει να έχουν κατανεµηθεί από τα κράτη µέλη πριν από τα τέλη Φεβρουαρίου, 
πρέπει να επιλύσουµε τις εκκρεµότητες το συντοµότερο δυνατόν. Με αυτές τις 
αποφάσεις, η νέα Επιτροπή εξασφαλίζει τη συνοχή µε τις αποφάσεις που ελήφθησαν 
νωρίτερα, το 2004.» 
 
Πηγή: ∆ιαδίκτυο, http://europa.eu.int/ 
http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/midday.htm,  
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/index_en.htm 
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∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 13ης Ιανουαρίου 2005  
 

Υπόθεση C-61/04 
 

Περιβάλλον και καταναλωτές 
 
«Παράβαση κράτους µέλους – Οδηγία 2000/76/ΕΚ – Αποτέφρωση των αποβλήτων – 
Παράλειψη µεταφοράς της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο» 
 
Με την προσφυγή της, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ζητεί από το 
∆ικαστήριο να αναγνωρίσει ότι η Ελληνική ∆ηµοκρατία, µη θεσπίζοντας τις 
απαραίτητες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειµένου να 
συµµορφωθεί προς την οδηγία 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 4ης ∆εκεµβρίου 2000, για την αποτέφρωση των αποβλήτων (ΕΕ L 
332, σ. 91), ή µη ανακοινώνοντάς τες στην Επιτροπή, παρέβη τις υποχρεώσεις που 
υπέχει από την εν λόγω οδηγία.  
Το άρθρο 21, παράγραφος 1, της οδηγίας 2000/76 προβλέπει ότι τα κράτη µέλη 
θεσπίζουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να 
συµµορφωθούν µε την οδηγία το αργότερο στις 28 ∆εκεµβρίου 2002 και 
πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά. Όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, 
οι διατάξεις αυτές αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία ή συνοδεύονται από την 
αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες της αναφοράς 
αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη. 
Μη έχοντας ενηµερωθεί για τα µέτρα που ελήφθησαν προς εξασφάλιση της 
µεταφοράς της οδηγίας 2000/76 στο ελληνικό δίκαιο εντός της προθεσµίας που 
προβλέπει η οδηγία αυτή, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία λόγω παραβάσεως. Αφού 
όχλησε την Ελληνική ∆ηµοκρατία να διατυπώσει τις παρατηρήσεις της, η Επιτροπή 
εξέδωσε, στις 11 Ιουλίου 2003, αιτιολογηµένη γνώµη µε την οποία κάλεσε το κράτος 
µέλος αυτό να λάβει τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να συµµορφωθεί προς την 
οδηγία αυτή εντός δύο µηνών από της κοινοποιήσεως της αιτιολογηµένης γνώµης. 
Μη έχοντας λάβει καµία ανακοίνωση εκ µέρους της Ελληνικής Κυβερνήσεως, η 
Επιτροπή άσκησε την υπό κρίση προσφυγή. 
Με το υπόµνηµα αντικρούσεως που κατέθεσαν στις 30 Μαρτίου 2004, οι ελληνικές 
αρχές πληροφόρησαν την Επιτροπή ότι επρόκειτο πολύ σύντοµα να εκδοθεί 
υπουργική απόφαση για τη µεταφορά της οδηγίας 2000/76 στην εσωτερική έννοµη 
τάξη.  
Εν προκειµένω, δεν αµφισβητείται ότι τα µέτρα για τη µεταφορά της οδηγίας 2000/76 
στην ελληνική έννοµη τάξη δεν είχαν ληφθεί κατά τη λήξη της προθεσµίας που 
τάχθηκε µε την αιτιολογηµένη γνώµη.  
Εποµένως, η προσφυγή της Επιτροπής πρέπει να κριθεί βάσιµη.  
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ της 12ης Ιανουαρίου 2005  
 

Υποθέσεις T-367/02 έως T-369/02 
 

Ανταγωνισµός 
 
«Κοινοτικό σήµα – Λεκτικά σήµατα SnTEM, SnPUR και SnMIX – Απόλυτοι λόγοι 
απαραδέκτου – Περιγραφικός χαρακτήρας – Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, του 
κανονισµού ΕΚ 40/94» 
 
Ιστορικό της διαφοράς  
Στις 14 ∆εκεµβρίου 1999, η προσφεύγουσα υπέβαλε τρεις αιτήσεις κοινοτικού 
σήµατος στο Γραφείο Εναρµονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εµπορικά 
σήµατα, σχέδια και υποδείγµατα) (στο εξής: Γραφείο), βάσει του κανονισµού (ΕΚ) 
40/94 του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1993, για το κοινοτικό σήµα (ΕΕ 1994, 
L 11, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε. Τα σήµατα των οποίων ζητήθηκε η καταχώριση 
είναι τα λεκτικά σηµεία SnTEM, SnPUR και SnMIX.  
Τα προϊόντα για τα οποία ζητήθηκαν οι προαναφερόµενες καταχωρίσεις εµπίπτουν 
στην κατηγορία 6 του ∆ιακανονισµού της Νίκαιας σχετικά µε τη διεθνή ταξινόµηση 
προϊόντων και υπηρεσιών όσον αφορά την καταχώριση σηµάτων, της 15ης Ιουνίου 
1957, όπως αναθεωρήθηκε και τροποποιήθηκε, αντιστοιχούν δε στην ακόλουθη 
περιγραφή:  
 «Ηµικατεργασµένα µεταλλικά προϊόντα υπό µορφή λαµαρίνας, ταινίας, φύλλου, 
σύρµατος, σωλήνα, ειδών µε καθορισµένη µορφή, ράβδων, ή παροµοίων ειδών, 
ειδικότερα από µη σιδηρούχα µεταλλεύµατα, όπως χαλκός ή κράµα χαλκού, 
καλυπτόµενα από µεταλλικό στρώµα στη µία ή στις δύο όψεις, που αποτελείται 
ειδικότερα από κασσίτερο ή κράµα κασσιτέρου.»  
Σκεπτικό  
Προς στήριξη των προσφυγών της, η προσφεύγουσα προβάλλει δύο λόγους. Ο 
πρώτος αντλείται από την παράβαση του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, του 
κανονισµού 40/94. Ο δεύτερος αντλείται από την παράβαση του άρθρου 7, 
παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του ίδιου κανονισµού.  
Η προσφεύγουσα αµφισβητεί ότι τα σηµεία SnTEM, SnPUR και SnMIX είναι 
καθαρά περιγραφικά των προϊόντων στα οποία αναφέρονται οι αιτήσεις 
καταχωρίσεως και προβάλλει ότι τα σηµεία αυτά δεν προσδιορίζουν ευθέως και 
συγκεκριµένα, για το ενδιαφερόµενο κοινό, την ποιότητα ή άλλα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων στα οποία αναφέρονται.  
Το Πρωτοδικείο υπενθυµίζει ότι, κατά το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, του 
κανονισµού 40/94, δεν καταχωρίζονται «τα σήµατα τα οποία αποτελούνται 
αποκλειστικά από σηµεία ή ενδείξεις που µπορούν να χρησιµεύσουν στις συναλλαγές 
για τη δήλωση του είδους, της ποιότητας, της ποσότητας, του προορισµού, της αξίας, 
της γεωγραφικής προέλευσης ή του χρόνου παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής 
της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών αυτών». Εξάλλου, το άρθρο 7, παράγραφος 
2, του κανονισµού 40/94 ορίζει ότι «η παράγραφος 1 εφαρµόζεται ακόµη και αν οι 
λόγοι απαραδέκτου υφίστανται µόνο σε τµήµα της Κοινότητας».  
Το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, του κανονισµού 40/94 δεν επιτρέπει τα 
σηµεία ή οι ενδείξεις που αυτό αναφέρει να επιφυλάσσονται σε µία µόνον επιχείρηση 
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λόγω της καταχωρίσεώς τους ως σήµατος. Η διάταξη αυτή επιδιώκει έτσι σκοπό 
γενικού συµφέροντος, ο οποίος απαιτεί παρόµοια σηµεία ή ενδείξεις να µπορούν να 
χρησιµοποιούνται ελεύθερα από όλους (βλ. απόφαση του ∆ικαστηρίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2003, C-191/01 P, ΓΕΕΑ κατά Wrigley, Συλλογή 2003, σ. I-12447, 
σκέψη 31).  
Ο περιγραφικός χαρακτήρας ενός σήµατος πρέπει να εκτιµάται, αφενός, σε σχέση µε 
τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες ζητείται η καταχώριση του σηµείου [βλ. 
αποφάσεις του Πρωτοδικείου της 31ης Ιανουαρίου 2001, T-135/99, Taurus-Film κατά 
ΓΕΕΑ (Cine Action), Συλλογή 2001, σ. ΙΙ-379, σκέψη 25, και T-136/99, Taurus-Film 
κατά ΓΕΕΑ (Cine Comedy), Συλλογή 2001, σ. ΙΙ-397, σκέψη 25] και, αφετέρου, σε 
σχέση µε την αντίληψη ενός συγκεκριµένου κοινού, που α�οτελείται από τους 
καταναλωτές αυτών των προϊόντων ή υπηρεσιών (απόφαση του Πρωτοδικείου της 
27ης Φεβρουαρίου 2002, Τ-219/00, Ellos κατά ΓΕΕΑ (ELLOS), Συλλογή 2002, σ. II-
753, σκέψη 29).  
Στην προκειµένη περίπτωση, παρατηρείται κατ’ αρχάς ότι τα προϊόντα στα οποία 
αναφέρονται οι αιτήσεις καταχωρίσεως είναι ηµικατεργασµένα προϊόντα από 
µέταλλο –ειδικότερα από µη σιδηρούχο µέταλλο–, υπό µορφή λαµαρίνας, ταινίας, 
φύλλου, σύρµατος, σωλήνα, ειδών µε καθορισµένη µορφή, ράβδων, ή παροµοίων 
ειδών, και τα οποία εµφανίζουν, στη µία ή στις δύο όψεις, µεταλλική επένδυση από 
κασσίτερο ή κράµα κασσιτέρου.  
Εποµένως, πρέπει να θεωρηθεί ότι, δεδοµένης της φύσεως των επίµαχων προϊόντων, 
το συγκεκριµένο κοινό αποτελείται από ειδικούς στον τοµέα της µεταλλουργίας.  
Εξάλλου, στο µέτρο που οι ειδικοί αυτοί γνωρίζουν τους συνήθεις επιστηµονικούς 
όρους και συντοµογραφίες στον τοµέα των δραστηριοτήτων τους, και τούτο 
ανεξάρτητα από τη γλωσσική προέλευση των όρων αυτών ή των συντοµογραφιών, 
πρέπει να θεωρηθεί ότι το συγκεκριµένο κοινό αποτελείται από ειδικούς στη 
µεταλλουργία εντός των διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.  
Επιβάλλεται, εποµένως, προς εφαρµογήν του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, 
του κανονισµού 40/94, να εξετάζεται, µε βάση µια δεδοµένη σηµασία του οικείου 
λεκτικού σηµείου, µόνον αν υφίσταται επαρκώς άµεση και συγκεκριµένη σχέση, από 
την πλευρά του ενδιαφεροµένου κοινού, µεταξύ του σηµείου αυτού και των 
κατηγοριών προϊόντων ή υπηρεσιών για τις οποίες ζητείται η καταχώριση [βλ., υπό 
το πνεύµα αυτό, απόφαση του Πρωτοδικείου της 20ής Μαρτίου 2002, Τ-355/00, 
DaimlerChrysler κατά ΓΕΕΑ (TELE AID), Συλλογή 2002, σ. ΙΙ-1939, σκέψη 28].  
Ένα σήµα αποτελούµενο από νεολογισµό ή λέξη την οποία συνθέτουν στοιχεία 
έκαστο των οποίων είναι περιγραφικό χαρακτηριστικών γνωρισµάτων των προϊόντων 
ή υπηρεσιών για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση καταχωρίσεως, είναι το ίδιο 
περιγραφικό των εν λόγω χαρακτηριστικών γνωρισµάτων, υπό την έννοια του άρθρου 
7, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, του κανονισµού 40/94, εκτός αν υφίσταται αντιληπτή 
διαφορά µεταξύ του νεολογισµού ή της λέξεως και του απλού αθροίσµατος των 
στοιχείων που το αποτελούν. Τούτο προϋποθέτει ότι, λόγω του ασυνήθους 
χαρακτήρα του συνδυασµού σε σχέση µε τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες, ο 
νεολογισµός ή η λέξη δηµιουργεί µια επαρκώς αποµακρυσµένη εντύπωση από αυτήν 
που παράγει η απλή ένωση των ενδείξεων που προσφέρουν τα στοιχεία που τον (την) 
αποτελούν, ώστε αυτός(-ή) να κατισχύει του αθροίσµατος των εν λόγω στοιχείων 
(βλ., κατ’ αναλογίαν, προπαρατεθείσες αποφάσεις Campina Melkunie, σκέψη 43, και 
Koninklijke KPN Nederland, σκέψη 104).  
Εν προκειµένω, όσον αφορά τα σηµεία SnTEM και SnPUR, προκύπτει από τα 
παραρτήµατα που επισυνάπτονται στο υπόµνηµα αντικρούσεως του Γραφείου, µη 
αµφισβητηθέντα από την προσφεύγουσα, ότι είναι καθ’ όλα σύνηθες στον τοµέα των 
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προϊόντων από µέταλλο που αναφέρονται στην προκειµένη περίπτωση να 
συνοδεύεται η υποδήλωση του σχετικού υλικού µε επεξηγηµατικό σηµείωµα όταν 
µνηµονεύεται η ακριβής ποιότητα των χρησιµοποιηθέντων υλικών για τα προϊόντα 
αυτά. Εποµένως, αντίθετα προς ό,τι προβάλλει η προσφεύγουσα, τα σηµεία SnTEM 
και SnPUR δεν µπορούν να θεωρηθούν ως λεξιλογικά ευρήµατα. Επιπλέον, και όπως 
ορθώς παρατήρησε το Γραφείο, το επίθετο «καθαρός» τοποθετείται συχνά µετά το 
ουσιαστικό στο οποίο αναφέρεται προκειµένου να τονίσει την καθαρότητά του.  
Κατά συνέπεια, επιβάλλεται να θεωρηθεί ότι τα λεκτικά σηµεία SnTEM, SnPUR και 
SnMIX είναι τα ίδια περιγραφικά των χαρακτηριστικών των προϊόντων για τα οποία 
πρόκειται, εφόσον δεν υπάρχει αντιληπτή διαφορά µεταξύ των σηµείων αυτών και 
του απλού αθροίσµατος των στοιχείων που τα αποτελούν. Πράγµατι, σε σχέση µε τα 
εν λόγω προϊόντα, οι συνδυασµοί SnTEM, SnPUR και SnMIX δεν έχουν ασυνήθη 
χαρακτήρα (βλ., υπό το πνεύµα αυτό και κατ’ αναλογία, προπαρατεθείσα απόφαση 
Campina Melkunie, σκέψη 41).  
Εποµένως, το τµήµα προσφυγών του Γραφείου κατ’ ουσίαν έκρινε, µε τις 
προσβαλλόµενες αποφάσεις, ότι τα εν λόγω σηµεία δεν ήσαν ασυνήθη. Κατά 
συνέπεια, το τµήµα προσφυγών του Γραφείου δεν παραβίασε, αντίθετα προς ό,τι 
προβάλλει η προσφεύγουσα, τις αρχές που θέτει η απόφαση του ∆ικαστηρίου της 
20ής Σεπτεµβρίου 2001, C-383/99 P, Procter & Gamble κατά ΓΕΕΑ (Συλλογή 2001, 
σ. I-6251), σχετικά µε το λεκτικό σήµα BABY-DRY, λαµβάνοντας υπόψη ότι, στην 
προκειµένη περίπτωση, δεν αµφισβητείται ότι τα αιτηθέντα σήµατα δεν συνιστούν 
λεξιλογικά ευρήµατα.  
Τέλος, όσον αφορά το επιχείρηµα της προσφεύγουσας ότι οι εκφράσεις SnTEM, 
SnPUR και SnMIX δεν χρησιµοποιούνται για να προσδιορίζουν τα ίδια τα ενδιάµεσα 
προϊόντα, ένα από τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους ή ακόµη την ποιότητα που 
προκύπτει από την κατεργασία που υπέστησαν, αρκεί η υπόµνηση ότι δεν είναι 
απαραίτητο τα σηµεία ή οι ενδείξεις που συνθέτουν το σήµα, και εµπίπτουν στο 
άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, του κανονισµού 40/94, να χρησιµοποιούνται 
όντως, κατά τον χρόνο της αιτήσεως περί καταχωρίσεως, για περιγραφικούς σκοπούς 
προϊόντων όπως εκείνα για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση ή για χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα των προϊόντων αυτών. Αρκεί ότι τα ως άνω σηµεία και ενδείξεις 
µπορούν να χρησιµοποιούνται για παρόµοιους σκοπούς (βλ., κατ’ αναλογία, 
προπαρατεθείσα απόφαση Campina Melkunie, σκέψη 38), πράγµα που προκύπτει 
επαρκώς από τα έγγραφα που το Γραφείο υπέβαλε στο Πρωτοδικείο και δεν 
αµφισβήτησε η προσφεύγουσα. Η τελευταία δεν µπορεί να επικαλεστεί ούτε την 
απόφαση του Πρωτοδικείου της 31ης Ιανουαρίου 2001, Wrigley κατά ΓΕΕΑ 
(DOUBLEMINT) (T-193/99, Συλλογή 2001, σ. II�417), αναιρεθείσα µε την 
προπαρατεθείσα απόφαση ΓΕΕΑ κατά Wrigley, εφόσον αρκεί ότι το σηµείο, σε µια 
τουλάχιστον από τις ενδεχόµενες σηµασίες του, είναι δηλωτικό χαρακτηριστικού 
γνωρίσµατος των οικείων προϊόντων ή υπηρεσιών (βλ. προπαρατεθείσα απόφαση 
ΓΕΕΑ κατά Wrigley, σκέψη 32, και, κατ’ αναλογία, προπαρατεθείσα απόφαση 
Campina Melkunie, σκέψη 38).  
Το επιχείρηµα της προσφεύγουσας ότι υπάρχουν άλλες εκφράσεις που δηλώνουν τα 
ίδια χαρακτηριστικά των προϊόντων της δεν πείθει. Είναι αδιάφορο το ότι υπάρχουν ή 
όχι συνώνυµα που επιτρέπουν να προσδιορίζονται τα ίδια χαρακτηριστικά των 
προϊόντων ή υπηρεσιών που µνηµονεύει η αίτηση καταχωρίσεως. Πράγµατι, 
µολονότι το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, του κανονισµού 40/94 προβλέπει 
µεν ότι, για να εµπίπτει στον λόγο απαραδέκτου της καταχωρίσεως που αυτή 
διατυπώνει, το σήµα πρέπει να αποτελείται «αποκλειστικά» από σηµεία ή ενδείξεις 
που µπορούν να χρησιµεύσουν προς δήλωση των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων των 
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οικείων προϊόντων ή υπηρεσιών, αντιθέτως όµως δεν απαιτεί τα σηµεία αυτά ή οι 
ενδείξεις αυτές να αποτελούν τον αποκλειστικό τρόπο δηλώσεως των εν λόγω 
χαρακτηριστικών (βλ., κατ’ αναλογία, προπαρατεθείσες αποφάσεις Campina 
Melkunie, σκέψη 42, και Koninklijke KPN Nederland, σκέψεις 57 και 101).  
Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι τα λεκτικά σηµεία SnTEM, SnPUR και SnMIX 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν, κατά την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 1, 
στοιχείο γ΄, του κανονισµού 40/94, από την άποψη του ενδιαφεροµένου κοινού, προς 
δήλωση των ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων που εµπίπτουν στις 
κατηγορίες στις οποίες αναφέρονται οι αιτήσεις καταχωρίσεως.  
Κατά συνέπεια, το τµήµα προσφυγών δεν παρέβη το άρθρο 7, παράγραφος 1, 
στοιχείο γ΄, του κανονισµού 40/94, κρίνοντας ότι τα λεκτικά σηµεία SnTEM, SnPUR 
και SnMIX δεν µπορούσαν να καταχωριστούν ως κοινοτικά σήµατα.  
Εποµένως, επιβάλλεται να απορριφθεί ο πρώτος λόγος της προσφεύγουσας, χωρίς να 
χρειάζεται να εξετασθεί ο µάρτυρας που προτείνει η προσφεύγουσα.  
Όσον αφορά τον δεύτερο λόγο, όπως προκύπτει από το άρθρο 7, παράγραφος 1, του 
κανονισµού 40/94, αρκεί να συντρέχει ένας από τους προβλεπόµενους απόλυτους 
λόγους απαραδέκτου προκειµένου να µην είναι δυνατή η καταχώριση του σηµείου ως 
κοινοτικού σήµατος [απόφαση του ∆ικαστηρίου της 19ης Σεπτεµβρίου 2002, C-
104/00 P, DKV κατά ΓΕΕΑ, Συλλογή 2002, σ. Ι-7561, σκέψη 29· αποφάσεις του 
Πρωτοδικείου της 31ης Ιανουαρίου 2001, T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper 
Bielefeld κατά ΓΕΕΑ (Giroform), Συλλογή 2001, σ. ΙΙ-433, σκέψη 30, και της 27ης 
Νοεµβρίου 2003, T-348/02, Quick κατά ΓΕΕΑ (Quick), µη δηµοσιευθείσα ακόµη στη 
Συλλογή, σκέψη 37].  
Άλλωστε, κατά τη νοµολογία, λεκτικό σήµα που είναι περιγραφικό των 
χαρακτηριστικών προϊόντων ή υπηρεσιών, υπό την έννοια του άρθρου 7, παράγραφος 
1, στοιχείο γ΄, του κανονισµού 40/94, στερείται, κατ’ ανάγκη, εξ αυτού του λόγου, 
διακριτικού χαρακτήρα έναντι των ιδίων αυτών προϊόντων ή υπηρεσιών, κατά το 
άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο β΄ (βλ., κατ’ αναλογία, προπαρατεθείσες αποφάσεις 
Campina Melkunie, σκέψη 19 και Koninklijke KPN Nederland, σκέψη 86).  
Υπό τις συνθήκες αυτές, ο δεύτερος λόγος της προσφεύγουσας, που αντλείται από 
την παράβαση του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισµού 40/94, δεν 
µπορεί να γίνει δεκτός.  
Κατά συνέπεια, πρέπει η προσφυγή να απορριφθεί στο σύνολό της.  
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 13ης Ιανουαρίου 2005  
 

Υπόθεση C-356/03 
 

Κοινωνική πολιτική 
 
«Ισότητα µεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών – Άδεια µητρότητας – Κτήση 
συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων» 
 
Η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερµηνεία του άρθρου 119 
της Συνθήκης ΕΚ (τα άρθρα 117 έως 120 της Συνθήκης ΕΚ αντικαταστάθηκαν µε τα 
άρθρα 136 ΕΚ έως 143 ΕΚ), του άρθρου 6, παράγραφος 1, στοιχείο ζ΄, της οδηγίας 
86/378/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1986, για την εφαρµογή της αρχής 
της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επαγγελµατικά συστήµατα 
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κοινωνικής ασφάλισης (EE L 225, σ. 40), όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 
96/97/ΕΚ του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1996 (EE 1997, L 46, σ. 20), και 
του άρθρου 11, σηµείο 2, στοιχείο α΄, της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 
19ης Οκτωβρίου 1992, σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων που αποβλέπουν στη 
βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και 
γαλουχουσών εργαζοµένων (δέκατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, 
παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L 348, σ. 1).  
Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο δικαστικής διαφοράς µεταξύ της Elisabeth 
Mayer και του Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (συνταξιοδοτικού 
ταµείου της Οµοσπονδίας και των οµοσπόνδων κρατών, στο εξής: VBL), αναφορικά 
µε τη συνεκτίµηση περιόδων αδείας µητρότητας κατά την εκκαθάριση των 
δικαιωµάτων της για ασφαλιστική παροχή.  
Το νοµικό πλαίσιο  
Το άρθρο 2, παράγραφοι 1 και 2, της οδηγίας 86/378, όπως τροποποιήθηκε µε την 
οδηγία 96/97, ορίζει τα ακόλουθα:  
«1. Ως “επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης” θεωρούνται τα 
συστήµατα που δεν διέπονται από την οδηγία 79/7/ΕΟΚ και που έχουν ως 
αντικείµενο τη χορήγηση στους εργαζόµενους, µισθωτούς ή αυτοαπασχολούµενους, 
στα πλαίσια µιας επιχείρησης ή οµάδας επιχειρήσεων, ενός οικονοµικού κλάδου ή 
επαγγελµατικού ή διεπαγγελµατικού τοµέα, παροχών που προορίζονται να 
συµπληρώνουν ή να υποκαθιστούν τις παροχές των εκ του νόµου συστηµάτων 
κοινωνικής ασφάλισης, είτε η υπαγωγή στα συστήµατα αυτά είναι υποχρεωτική είτε 
προαιρετική.  
2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται:  
α) στις ατοµικές συµβάσεις των αυτοαπασχολουµένων·  
β) στα συστήµατα των αυτοαπασχολουµένων που έχουν µόνο ένα µέλος·  
γ) στην περίπτωση των µισθωτών, στις ασφαλιστήριες συµβάσεις στις οποίες δεν 
µετέχει ο εργοδότης·  
δ) στις προαιρετικές διατάξεις επαγγελµατικών συστηµάτων που προσφέρονται 
ατοµικά στους µετέχοντες για να τους εξασφαλίσουν:  
– είτε συµπληρωµατικές παροχές,  
– είτε την επιλογή της ηµεροµηνίας έναρξης των κανονικών παροχών των 
αυτοαπασχολουµένων ή την επιλογή µεταξύ πολλών παροχών·  
ε) στα επαγγελµατικά συστήµατα στα οποία οι παροχές χρηµατοδοτούνται από 
εισφορές που καταβάλλουν οι εργαζόµενοι σε εθελοντική βάση».  
Κατά το άρθρο 14, παράγραφος 1, αυτής, η οδηγία 92/85 έπρεπε να έχει τεθεί σε 
εφαρµογή από τα κράτη µέλη το αργότερο δύο έτη µετά την έκδοσή της, δηλαδή πριν 
από τις 19 Οκτωβρίου 1994.  
Η διαφορά της κύριας δίκης 
H E. Mayer, η οποία ασκεί σήµερα τη δραστηριότητα της αυτοαπασχολούµενης 
δικηγόρου, εργαζόταν, κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 1990 έως 30 
Σεπτεµβρίου 1999, σε δηµόσια υπηρεσία του Land της Ρηνανίας-Παλατινάτου 
(Γερµανία), υπαγόµενη υποχρεωτικώς στο VBL. Ευρισκόταν σε υπό του νόµου 
προβλεπόµενη άδεια µητρότητας από τις 16 ∆εκεµβρίου 1992 έως τις 5 Απριλίου 
1993, καθώς και από 17 Ιανουαρίου µέχρι τις 22 Απριλίου 1994.  
Το ποσό της ασφαλιστικής παροχής που δικαιούται ασφαλισµένη ευρισκόµενη σε 
κατάσταση όπως αυτή της E. Mayer αντιστοιχεί, κατά το άρθρο 44, παράγραφος 1, 
πρώτο εδάφιο, στοιχείο a, του καταστατικού του VBL, σε ορισµένο ποσοστό του 
συνολικού εισοδήµατος για το οποίο οφείλεται εισφορά στο συµπληρωµατικό 
συνταξιοδοτικό σύστηµα και για το οποίο έχουν πράγµατι καταβληθεί εισφορές. 
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∆υνάµει του άρθρου 29, παράγραφος 1, του εν λόγω καταστατικού, ο εργοδότης 
υποχρεούται να καταβάλλει µηνιαία εισφορά αντιστοιχούσα σε ποσοστό του 
εισοδήµατος για το οποίο οφείλεται εισφορά στο συµπληρωµατικό ασφαλιστικό 
σύστηµα. Κατά το άρθρο 29, παράγραφος 7, το εισόδηµα αυτό είναι το φορολογητέο 
εισόδηµα.  
Κατά τη διάρκεια των αδειών µητρότητας, η E. Mayer, η οποία ήταν ασφαλισµένη σε 
ιδιωτικό ταµείο υγείας, εισέπραξε το επίδοµα µητρότητας, το καταβαλλόµενο από το 
∆ηµόσιο δυνάµει του άρθρου 13, παράγραφος 2, του Mutterschutzgesetz, καθώς και 
το συµπληρωµατικό επίδοµα, το καταβαλλόµενο από τον εργοδότη και το οποίο είναι 
ίσο προς τη διαφορά µεταξύ του καταβαλλοµένου από το δηµόσιο επιδόµατος και του 
τελευταίου καθαρού µισθού που της καταβλήθηκε κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 14, 
παράγραφος 1, του ιδίου νόµου. Η ως άνω παροχή του εργοδότη απαλλάσσεται από 
τον φόρο, δυνάµει του άρθρου 3, σηµείο 1, στοιχείο d, του Einkommensteuergesetz. 
Συνεπώς, κατά τη διάρκεια των αδειών της µητρότητας, η E. Mayer δεν είχε 
εισοδήµατα υποκείµενα σε εισφορά στο συµπληρωµατικό συνταξιοδοτικό σύστηµα, 
κατά την έννοια του άρθρου 29, παράγραφος 7, του καταστατικού του VBL, για τα 
οποία ο εργοδότης της θα όφειλε να καταβάλλει µηνιαίες εισφορές στον εν λόγω 
φορέα, δυνάµει του άρθρου 29, παράγραφος 1, του ως άνω καταστατικού. Εποµένως, 
κατά τον υπολογισµό της ασφαλιστικής παροχής της E. Mayer, το VBL δεν έλαβε 
υπόψη τις παροχές που της κατέβαλλε ο εργοδότης της κατά τη διάρκεια των αδειών 
της µητρότητας.  
Η E. Mayer ζήτησε να ληφθούν υπόψη οι εν λόγω περίοδοι άδειας µητρότητας για 
τον υπολογισµό του δικαιώµατος για ασφαλιστική παροχή που απέκτησε στο πλαίσιο 
του συµπληρωµατικού συνταξιοδοτικού συστήµατος που διαχειρίζεται το VBL.  
Τα επιληφθέντα της διαφοράς δικαστήρια απέρριψαν την αγωγή της E. Mayer κατά 
του VBL. Κατόπιν αυτού η E. Mayer άσκησε αναίρεση (Revision) ενώπιον του 
Bundesgerichtshof, ζητώντας την υποβολή προδικαστικού ερωτήµατος στο 
∆ικαστήριο.  
Επί των προδικαστικών ερωτηµάτων  
Τα δύο προδικαστικά ερωτήµατα επιβάλλεται να εξετασθούν από κοινού.  
Το άρθρο 2, παράγραφος 1, της οδηγίας 96/97 προβλέπει ότι τα µέτρα για την 
εφαρµογή της εν λόγω οδηγίας, καθόσον αφορά τους µισθωτούς, πρέπει να 
καλύπτουν όλες τις παροχές που οφείλονται σε περιόδους απασχόλησης 
µεταγενέστερες της 17ης Μαΐου 1990.  
Οι άδειες µητρότητας περί των οποίων πρόκειται στην κύρια δίκη χορηγήθηκαν µετά 
την ηµεροµηνία αυτή, συγκεκριµένα κατά τα έτη 1992, 1993 και 1994. Εποµένως, η 
οδηγία 86/378, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 96/97, έχει εφαρµογή επί τέτοιων 
αδειών όσον αφορά τη συνεκτίµησή τους κατά την εκκαθάριση σχετικών παροχών.  
Κατά το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ζ΄, της οδηγίας 86/378, όπως 
τροποποιήθηκε µε την οδηγία 96/97, εµπίπτουν στις αντίθετες προς την αρχή της ίσης 
µεταχειρίσεως διατάξεις εκείνες οι οποίες στηρίζονται στο φύλο, άµεσα ή έµµεσα, 
προκειµένου να διακόψουν τη διατήρηση ή την απόκτηση δικαιωµάτων κατά τη 
διάρκεια των αδειών λόγω µητρότητας ή για οικογενειακούς λόγους, οι οποίες 
ορίζονται µε νόµο ή σύµβαση και κατά τις οποίες καταβάλλονται αποδοχές από τον 
εργοδότη.  
Τα δικαιώµατα στα οποία αναφέρεται το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ζ΄, της εν 
λόγω οδηγίας περιλαµβάνουν δικαιώµατα µελλοντικής συντάξεως, η κτήση των 
οποίων θα µπορούσε να διακοπεί λόγω της εφαρµογής διατάξεων της εθνικής 
νοµοθεσίας περί αδειών µητρότητας.  
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Το επιχείρηµα της VBL κατά το οποίο η ασφαλιστική παροχή περί της οποίας 
πρόκειται στην κύρια δίκη δεν εµπίπτει στην οδηγία 86/378, όπως τροποποιήθηκε µε 
την οδηγία 96/97, διότι σκοπός της είναι η παροχή µιας λογιστικώς ισοδύναµης 
αντιπαροχής για τις καταβληθείσες εισφορές και όχι η ενίσχυση του ενδιαφεροµένου 
σε περίπτωση συνταξιοδοτήσεως ή ανικανότητας προς εργασία, δεν µπορεί να γίνει 
δεκτό. Πράγµατι, από το σύνολο των στοιχείων που περιλαµβάνονται στη διάταξη 
παραποµπής αναφορικά µε την ασφαλιστική παροχή, προκύπτει ότι αυτή εντάσσεται 
σε ένα συµπληρωµατικό συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό σύστηµα και ότι σκοπός της 
είναι η διασφάλιση της καταβολής ενός ποσού στους εµπίπτοντες σ’ αυτό 
εργαζοµένους σε περίπτωση επελεύσεως του κινδύνου του γήρατος ή της 
ανικανότητας προς εργασία. Συνεπώς, µια τέτοια ασφαλιστική παροχή συνιστά 
συµπληρωµατική παροχή εµπίπτουσα στο πεδίο εφαρµογής της εν λόγω οδηγίας, 
όπως αυτό καθορίζεται µε τα άρθρα 2 και 4 αυτής, χωρίς να περιλαµβάνεται σε καµία 
από τις εξαιρέσεις που προβλέπει η ίδια αυτή οδηγία.  
Οι άδειες µητρότητας στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ζ΄, 
της οδηγίας 86/378, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την οδηγία 96/97, είναι εκείνες που 
προβλέπονται εκ του νόµου ή εκ συµβάσεως και κατά τη διάρκεια των οποίων ο 
εργοδότης καταβάλλει αποδοχές.  
Όπως προκύπτει από τη διάταξη παραποµπής, κατά τη διάρκεια των αδειών της 
µητρότητας, πέραν του καταβαλλοµένου από το ∆ηµόσιο επιδόµατος µητρότητας, 
κατ’ εφαρµογήν του άρθρου 13, παράγραφος 2, του Mutterschutzgesetz, η E. Mayer 
εισέπραξε από τον εργοδότη της το προβλεπόµενο από το άρθρο 14, παράγραφος 1, 
του ιδίου νόµου συµπληρωµατικό επίδοµα, ίσο προς τη διαφορά µεταξύ αυτού του 
επιδόµατος και του τελευταίου καθαρού µισθού της. Συνεπώς, κατά τις άδειες 
µητρότητας η E. Mayer εισέπραξε, εν µέρει, αποδοχές από τον εργοδότη της. Το 
στοιχείο αυτό αρκεί προκειµένου να αποδειχθεί ότι ο εργοδότης της κατέβαλλε 
αποδοχές κατά τη διάρκεια της αδείας της, σύµφωνα µε το άρθρο 6, παράγραφος 1, 
στοιχείο ζ΄, της εν λόγω οδηγίας.  
Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο ζ΄, της οδηγίας 
86/378, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 96/97, αποκλείει εθνική κανονιστική 
ρύθµιση, όπως αυτή του άρθρου 29, παράγραφος 7, του καταστατικού της VBL, που 
έχει ως αποτέλεσµα να διακόπτει την κτήση δικαιωµάτων για ασφαλιστική παροχή 
κατά τη διάρκεια των εκ του νόµου προβλεποµένων αδειών µητρότητας, επιβάλλουσα 
ως προϋπόθεση να πραγµατοποιεί η εργαζόµενη κατά τη διάρκεια αυτών των αδειών 
εισόδηµα υποκείµενο σε φόρο.  
Παρέλκει η εξέταση της οδηγίας 92/85, καθόσον οι άδειες µητρότητας περί των 
οποίων πρόκειται στην κύρια δίκη ανάγονται σε χρόνο προγενέστερο της εκπνοής της 
προθεσµίας που είχε ταχθεί για τη µεταφορά της στην εσωτερική έννοµη τάξη, 
δηλαδή σε χρόνο προ της 19ης Οκτωβρίου 1994.  
∆εδοµένου ότι η απάντηση στα προδικαστικά ερωτήµατα στηρίζεται στην οδηγία 
86/378, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 96/97, παρέλκει η ερµηνεία του άρθρου 
119 της Συνθήκης.  
Συνεπώς, στα υποβληθέντα ερωτήµατα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι: το άρθρο 6, 
παράγραφος 1, στοιχείο ζ΄, της οδηγίας 86/378, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 
96/97, έχει την έννοια ότι αποκλείει κανόνες της εθνικής νοµοθεσίας δυνάµει των 
οποίων εργαζόµενη δεν αποκτά δικαιώµατα για ασφαλιστική παροχή εντασσόµενη σε 
συµπληρωµατικό συνταξιοδοτικό ασφαλιστικό σύστηµα κατά τη διάρκεια  
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προβλεποµένης εκ του νόµου άδειας µητρότητας, κατά την οποία της καταβάλλονται 
εν µέρει αποδοχές από τον εργοδότη της, επειδή η κτήση τέτοιων δικαιωµάτων 
εξαρτάται από την προϋπόθεση ότι η εργαζόµενη πραγµατοποιεί κατά τη διάρκεια της 
άδειας µητρότητας εισόδηµα υποκείµενο σε φόρο.  
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 13ης Ιανουαρίου 2005  
 

Υπόθεση C-126/04 
 

Γεωργία 
 
«Σιτηρά – Καθεστώς των εισαγωγών – Κοινοτική δασµολογική ποσόστωση για την 
κριθή ζυθοποιίας – ∆υσµενής διάκριση» 
 
Η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως αφορά το κύρος των κανονισµών 
(ΕΚ) 1269/1999 του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1999, και 822/2001 του 
Συµβουλίου, της 24ης Απριλίου 2001, περί ανοίγµατος κοινοτικής δασµολογικής 
ποσοστώσεως για την κριθή ζυθοποιίας που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1003 00 
(αντιστοίχως, ΕΕ L 151, σ. 1, και ΕΕ L 120, σ. 1), καθώς και την ερµηνεία του 
άρθρου 10 του κανονισµού (ΕΟΚ) 1766/92 του Συµβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, 
περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα των σιτηρών (ΕΕ L 181, σ. 21), όπως 
τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 3290/94 του Συµβουλίου, της 22ας 
∆εκεµβρίου 1994, σχετικά µε τις προσαρµογές και τα µεταβατικά µέτρα στον τοµέα 
της γεωργίας που είναι αναγκαία για την εφαρµογή των συµφωνιών οι οποίες έχουν 
συναφθεί στο πλαίσιο των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της 
Ουρουγουάης (ΕΕ L 349, σ. 105, στο εξής: ο κανονισµός 1766/92), καθώς και την 
ερµηνεία των διατάξεων του κανονισµού (ΕΚ) 2023/2001 της Επιτροπής, της 15ης 
Οκτωβρίου 2001, για τον καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα των 
σιτηρών (ΕΕ L 273, σ. 18).  
Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς µεταξύ της Heineken Brouwerijen 
BV (στο εξής: Heineken) και του Hoofdproductschap Akkerbouw (κεντρικού 
οργανισµού εµπορίας γεωργικών προϊόντων, στο εξής: HPA) ως προς τους 
οφειλοµένους εισαγωγικούς δασµούς για την κριθή ζυθοποιίας την οποία εισήγαγε η 
Heineken εντός της Κοινότητας.  
Νοµικό πλαίσιο  
Το άρθρο 1 του κανονισµού 1766/92 περιλαµβάνει, υπό τον κωδικό ΣΟ 1003 00, την 
κριθή µεταξύ των προϊόντων που διέπονται από τις διατάξεις περί κοινής 
οργανώσεως των αγορών στον τοµέα των σιτηρών.  
Το άρθρο 10 του κανονισµού 1766/92 ορίζει:  
«1.Εφόσον ο παρών κανονισµός δεν ορίζει το αντίθετο, οι δασµολογικοί συντελεστές 
του κοινού δασµολογίου εφαρµόζονται για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 
1.  
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο εισαγωγικός δασµός για τα προϊόντα 
που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ [...] 1003 [...] ισούται µε την τιµή παρεµβάσεως 
που ισχύει για τα προϊόντα αυτά κατά την εισαγωγή, προσαυξηµένη κατά 55 % και 
µειωµένη κατά την τιµή cif κατά την εισαγωγή που εφαρµόζεται στην εν λόγω 
αποστολή. Εντούτοις, ο δασµός αυτός δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τον δασµό του 
κοινού δασµολογίου. […]»  
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Ο κανονισµός 2023/2001 καθορίζει τους εισαγωγικούς δασµούς στον τοµέα των 
σιτηρών.  
Το άρθρο 2, παράγραφος 5, του κανονισµού (ΕΚ) 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης 
Ιουνίου 1996, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού 1766/92 όσον αφορά 
τους εισαγωγικούς δασµούς στον τοµέα των σιτηρών (ΕΕ L 161, σ. 125), όπως ίσχυε 
µέχρι την 1η Ιουλίου 2003, ορίζει:  
«Ο εισαγωγέας µπορεί να δικαιούται κατ’ αποκοπήν µείωση του εισαγωγικού 
δασµού: [...] ποσού 8 ευρώ/τόνο όσον αφορά τις εισαγωγές κριθής ζυθοποιίας 
[…]·υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι έχει καταβληθεί πριµοδότηση 
ποιότητας επί της κανονικής τιµής του εν λόγω προϊόντος. [...]»  
Η διαφορά της κύριας δίκης και τα προδικαστικά ερωτήµατα  
Η Heineken είναι επιχείρηση διεθνούς εµβέλειας, η οποία αναπτύσσει δραστηριότητα 
στον τοµέα της παραγωγής και πωλήσεως ζύθου.  
Με απόφαση της 25ης Οκτωβρίου 2001, ο HPA ζήτησε από τη Heineken την 
καταβολή ποσού 254,82 ευρώ που αντιστοιχούσε στους οφειλοµένους εισαγωγικούς 
δασµούς για την εισαγωγή 15 177 χιλιογράµµων κριθής ζυθοποιίας εκ µέρους της εν 
λόγω επιχειρήσεως. Η ένσταση της Heineken κατά της αποφάσεως αυτής 
απορρίφθηκε µε απόφαση του HPA της 28ης Οκτωβρίου 2002.  
Η Heineken άσκησε προσφυγή κατά της τελευταίας αυτής αποφάσεως ενώπιον του 
College van Beroep voor het bedrijfsleven. Εφόσον οι παραγωγοί όπως η Heineken, 
οι οποίοι δεν παράγουν ζύθο υποκείµενο σε παλαίωση εντός κάδων από ξύλο οξιάς, 
δεν είχαν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τις κοινοτικές δασµολογικές 
ποσοστώσεις που ανοίχθηκαν µε τους κανονισµούς 1269/1999 και 822/2001 για τα 
έτη 1999 έως 2002, το εθνικό αυτό δικαστήριο διερωτάται µήπως η οικεία κοινοτική 
ρύθµιση συνεπάγεται δυσµενή διάκριση.  
Επί του πρώτου ερωτήµατος  
Η Heineken επισηµαίνει ότι οι κανονισµοί 1269/1999 και 822/2001 άνοιξαν 
κοινοτικές δασµολογικές ποσοστώσεις, για τα έτη 1999 έως 2002, µόνο για την κριθή 
ανωτέρας ποιότητος η οποία υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1003 00 και προορίζεται για 
την παρασκευή ορισµένων τύπων ζύθου. Οι εν λόγω κανονισµοί αντιβαίνουν προς το 
άρθρο 34, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, ΕΚ, καθόσον επιφυλάσσουν 
αδικαιολόγητα διαφορετική µεταχείριση στην κριθή που προορίζεται για την 
παρασκευή ζύθων υποκείµενων σε παλαίωση εντός κάδων από ξύλο οξιάς έναντι της 
κριθής η οποία προορίζεται για την παρασκευή ζύθων µε άλλες µεθόδους.  
Αντιθέτως, η Ελληνική Κυβέρνηση, το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και η 
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διατείνονται ότι οι κανονισµοί 1269/1999 
και 822/2001 δεν παραβιάζουν την αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων. 
Συγκεκριµένα, αφενός, το άνοιγµα δασµολογικών ποσοστώσεων για την κριθή η 
οποία προορίζεται για την παραγωγή βύνης χρησιµοποιούµενης στην παρασκευή 
ζύθων υποκείµενων σε παλαίωση εντός κάδων από ξύλο οξιάς λαµβάνει υπόψη την 
ανάγκη, αφενός, της εξασφαλίσεως του εφοδιασµού της κοινοτικής αγοράς και, 
αφετέρου, της διαφυλάξεως της ισορροπίας αυτής. Αφετέρου, η διαφορετική 
µεταχείριση της κριθής που προορίζεται για την παρασκευή διαφόρων τύπων ζύθου 
δικαιολογείται αντικειµενικώς.  
Επιβάλλεται η υπόµνηση ότι, κατά πάγια νοµολογία, το άρθρο 34, παράγραφος 2, 
δεύτερο εδάφιο, ΕΚ, το οποίο καθιερώνει, στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής, την απαγόρευση των δυσµενών διακρίσεων, δεν αποτελεί παρά ειδική 
έκφραση της γενικής αρχής της ισότητας η οποία επιτάσσει να µην επιφυλάσσεται σε 
όµοιες καταστάσεις διαφορετική µεταχείριση ούτε σε διαφορετικές καταστάσεις 
όµοια µεταχείριση, εκτός εάν η διαφοροποίηση δικαιολογείται αντικειµενικώς (βλ., 
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ιδίως, τις αποφάσεις της 20ής Σεπτεµβρίου 1988, 203/86, Ισπανία κατά Συµβουλίου, 
Συλλογή 1988, σ. 4563, σκέψη 25· της 17ης Απριλίου 1997, C-15/95, EARL de 
Kerlast, Συλλογή 1997, σ. I-1961, σκέψη 35· της 13ης Απριλίου 2000, C-292/97, 
Karlsson κ.λπ., Συλλογή 2000, σ. Ι-2737, σκέψη 39, και της 6ης Μαρτίου 2003, C-
14/01, Niemann, Συλλογή 2003, σ. Ι-2279, σκέψη 49).  
Εν προκειµένω, δυνάµει του άρθρου 10, παράγραφος 2, του κανονισµού 1766/92, οι 
εισαγωγικοί δασµοί για τα σιτηρά υπολογίζονται σε συνάρτηση, αφενός, µε την τιµή 
παρεµβάσεως και, αφετέρου, µε την αντιπροσωπευτική τιµή εισαγωγής η οποία 
καθορίζεται βάσει των τιµών της παγκόσµιας αγοράς.  
Εντούτοις, όπως προκύπτει από την πρώτη και τη δεύτερη αιτιολογική σκέψη των 
κανονισµών 1269/1999 και 822/2001, το σύστηµα της «αντιπροσωπευτικής τιµής» 
προκάλεσε εµπόδια στο εµπόριο.  
Από την πρώτη και τη δεύτερη αιτιολογική σκέψη των κανονισµών 1269/1999 και 
822/2001 προκύπτει ότι το άνοιγµα των δασµολογικών ποσοστώσεων έχει σκοπό, 
ιδίως, να αντιµετωπισθούν αυτά τα εµπόδια, τα οποία επέκριναν οι Ηνωµένες 
Πολιτείες της Αµερικής υπό το πρίσµα των υποχρεώσεων τις οποίες υπέχει η 
Κοινότητα εκ της ΓΣ∆Ε.  
Σε σχέση µε την οριοθέτηση του πεδίου εφαρµογής των κοινοτικών δασµολογικών 
ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν µε τους κανονισµούς 1269/1999 και 822/2001, το 
Συµβούλιο και η Επιτροπή επισηµαίνουν ότι η κριθή ζυθοποιίας διατίθεται σε 
επαρκείς ποσότητες εντός της Κοινότητας, µε εξαίρεση την κριθή που 
χρησιµοποιείται για την παρασκευή ζύθων εντός κάδων από ξύλο οξιάς η οποία 
πρέπει να εισαχθεί από τις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι παραγωγοί ζύθων υποκείµενων σε 
παλαίωση εντός κάδων από ξύλο οξιάς εξαρτώνται, εποµένως, από την εισαγωγή 
κριθής ζυθοποιίας µε προέλευση από τρίτη χώρα, ενώ οι κοινοτικοί παραγωγοί 
εφοδιάζονται ευκόλως, εντός της Κοινότητας, µε την κριθή ζυθοποιίας την οποία 
χρειάζονται για την παρασκευή των ζύθων τους. ∆εδοµένου ότι οι εισαγωγικοί 
δασµοί είναι υπερβολικά υψηλοί, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η συνέχιση της 
παραγωγής ζύθων υποκείµενων σε παλαίωση εντός κάδων από ξύλο οξιάς εντός της 
Κοινότητας, η δε µείωση των δασµών δυνάµει του άρθρου 2, παράγραφος 5, του 
κανονισµού 1249/96 δεν αρκεί για την εξάλειψη των εµποδίων στο εµπόριο όσον 
αφορά την εισαγωγή κριθής δυναµένης να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ζύθου 
εντός κάδων από ξύλο οξιάς, δικαιολογείται αντικειµενικώς το άνοιγµα 
δασµολογικών ποσοστώσεων µόνον για την κριθή που προορίζεται για την 
παρασκευή τέτοιων ζύθων. Εποµένως, οι κανονισµοί 1269/1999 και 822/2001 
αντισταθµίζουν τις υποχρεώσεις, τις οποίες υπέχει η Κοινότητα εκ της ΓΣ∆Ε και της 
κοινής οργανώσεως των αγορών στον τοµέα των σιτηρών, εξασφαλίζοντας στην 
Κοινότητα τον εφοδιασµό µε ορισµένο είδος κριθής που δεν παράγεται εντός της 
κοινοτικής αγοράς και της οποίας η τιµή θα ήταν απαγορευτική, εάν δεν είχαν 
ανοιχθεί οι εν λόγω ποσοστώσεις.  
Κατά συνέπεια, ο περιορισµός του πεδίου εφαρµογής των κοινοτικών δασµολογικών 
ποσοστώσεων που ανοίχθηκαν µε τους κανονισµούς 1269/199 και 822/2001 
δικαιολογείται αντικειµενικώς από τις διαφορές µεταξύ της κριθής που προορίζεται 
για την παραγωγή βύνης εν όψει της παρασκευής ζύθων υποκείµενων σε παλαίωση 
εντός κάδων από ξύλο οξιάς, αφενός, και της κριθής που προορίζεται για την 
παραγωγή άλλων τύπων ζύθου, αφετέρου.  
Κατά συνέπεια, κατόπιν των προεκτεθέντων, από την εξέταση του πρώτου 
ερωτήµατος δεν προέκυψαν πραγµατικά περιστατικά ή συνθήκες που επηρεάζουν το 
κύρος των κανονισµών 1269/1999 και 822/2001.  
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Επί του δευτέρου ερωτήµατος  
Το δεύτερο ερώτηµα αφορά την ερµηνεία των διατάξεων του άρθρου 10, παράγραφος 
2, του κανονισµού 1766/92 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του κανονισµού 
2023/2001, σε περίπτωση που οι κανονισµοί 1269/1999 και 822/2001 θα ήταν 
ανίσχυροι.  
Λαµβανοµένης υπόψη της απαντήσεως στο πρώτο ερώτηµα, παρέλκει η απάντηση 
στο δεύτερο ερώτηµα.  
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 13ης Ιανουαρίου 2005  
 

Υπόθεση C-175/02 
 

Κρατικές ενισχύσεις 
 
«Κρατικές ενισχύσεις – Άρθρο 93, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρο 88, 
παράγραφος 3, ΕΚ) – Σχέδιο ενισχύσεως – Απαγόρευση εφαρµογής των σχεδιαζόµενων 
µέτρων πριν την τελική απόφαση της Επιτροπής – Εισφορά προοριζόµενη για τη 
χρηµατοδότηση των µέτρων ενισχύσεως – Εισφορά θεσπισθείσα πριν την εφαρµογή της 
ενισχύσεως» 
 
Η αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως αφορά, όπως και στην υπόθεση 
C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (απόφαση εκδοθείσα την ίδια 
ηµέρα, που δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στη Συλλογή, στο εξής: απόφαση SWNB), 
την ερµηνεία του άρθρου 93, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΚ (νυν άρθρο 88, 
παράγραφος 3, ΕΚ).  
Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς µεταξύ του Pape, γεωργού, και του 
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Υπουργού Γεωργίας, 
Περιβάλλοντος και Αλιείας), σχετικά µε τον φόρο επί των πλεονασµάτων υγρής 
κοπριάς, που επιβλήθηκε σε βάρος αυτού του γεωργού κατ’ εφαρµογή του άρθρου 13 
του Meststoffenwet της 27ης Νοεµβρίου 1986 (νόµου περί της υγρής κοπριάς, 
Staatsblad 1986, 598), για τον λόγο ότι ο φόρος αυτός θεσπίσθηκε κατά παράβαση 
της απαγορεύσεως εφαρµογής του άρθρου 93, παράγραφος 3, τελευταία περίοδος, της 
Συνθήκης.  
Το νοµικό πλαίσιο  
Το άρθρο 93, παράγραφος 3, της Συνθήκης ορίζει:  
«Η Επιτροπή ενηµερώνεται εγκαίρως περί των σχεδίων που αποβλέπουν να 
θεσπίσουν ή να τροποποιήσουν τις ενισχύσεις, ώστε να δύναται να υποβάλει τις 
παρατηρήσεις της. Αν κρίνει ότι σχέδιο ενισχύσεως δεν συµβιβάζεται µε την κοινή 
αγορά, κατά το άρθρο 92, κινεί αµελλητί τη διαδικασία που προβλέπεται από την 
προηγούµενη παράγραφο. Το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος δεν δύναται να εφαρµόσει 
τα σχεδιαζόµενα µέτρα πριν η Επιτροπή καταλήξει σε τελική απόφαση.»  
Στις Κάτω Χώρες, µε το άρθρο 13 του Meststoffenwet, το οποίο άρχισε να ισχύει την 
1η Μαΐου 1987 δυνάµει διατάγµατος της 22ας Απριλίου 1987 (Staatsblad 1987, 189), 
θεσπίσθηκε εισφορά επί των πλεονασµάτων υγρής κοπριάς «για την αντιµετώπιση 
των εξόδων που συνδέονται µε:  
(α) τους µηχανισµούς των τραπεζών υγρής κοπριάς, υπό την έννοια του άρθρου 9·  
(β) τη συνεισφορά, υπό την έννοια του άρθρου 9, παράγραφος 4·  
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(γ) τη δηµιουργία των απαραίτητων εγκαταστάσεων υποδοµής για την 
αποτελεσµατική συλλογή, παράδοση, κατεργασία ή µετατροπή καθώς και την 
καταστροφή των πλεονασµάτων υγρής κοπριάς·  
(δ) την επίβλεψη που αφορά την εφαρµογή των κεφαλαίων III και IV».  
Η διαφορά της κύριας δίκης  
Ο Pape, ο οποίος παρήγαγε το 1988 στο αγρόκτηµά του ποσότητα υγρής κοπριάς, 
έπρεπε να καταβάλει τον φόρο επί των πλεονασµάτων υγρής κοπριάς για το 
οικονοµικό έτος 1988. ∆εν υπέβαλε όµως δήλωση εντός της ταχθείσας µηνιαίας 
προθεσµίας. Κατόπιν αυτού του επιβλήθηκε για το οικονοµικό αυτό έτος, µε πράξη 
επιβολής φόρου που του κοινοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 1989, εισφορά επί των 
πλεονασµάτων υγρής κοπριάς ύψους 10 283,50 NLG, καθώς και ισόποση 
προσαύξηση.  
Ο Pape υπέβαλε ένσταση ενώπιον του οικονοµικού εφόρου van het Bureau Heffingen 
van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (οικονοµικού εφόρου του 
Υπουργείου Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αλιείας). Αυτός µείωσε την εισφορά επί 
των πλεονασµάτων υγρής κοπριάς που επιβλήθηκε µε την πράξη επιβολής προστίµου 
σε 1 779,60 NLG µε προσαύξηση 177,96 NLG. Ο Pape άσκησε προσφυγή κατά της 
αποφάσεως αυτής ενώπιον του Gerechtshof te Leeuwarden (Κάτω Χώρες). Εν τω 
µεταξύ, ο οικονοµικός έφορος διέγραψε την προσαύξηση. Το Gerechtshof 
επιβεβαίωσε την απόφαση του τελευταίου, χωρίς την προσαύξηση. Ο Pape άσκησε 
στη συνέχεια αναίρεση ενώπιον του Hoge Raad.  
Η αίτηση αναιρέσεως βασίσθηκε εν µέρει στην υπόθεση ότι µέρος του προϊόντος της 
εισφοράς επί των πλεονασµάτων υγρής κοπριάς του έτους 1988 προοριζόταν και 
χρησιµοποιήθηκε για την εφαρµογή της ενισχύσεως το 1989.  
Επί του πρώτου ερωτήµατος  
Το πρώτο ερώτηµα περιλαµβάνει τρία διαφορετικά σκέλη. Το αιτούν δικαστήριο 
ερωτά κατ’ ουσίαν αν η απαγόρευση εφαρµογής του άρθρου 93, παράγραφος 3, 
τελευταία περίοδος, της Συνθήκης:  
– ενδέχεται να αντιβαίνει στη θέσπιση εισφοράς που προορίζεται για τη 
χρηµατοδότηση ενισχύσεως,  
– έχει εφαρµογή ακόµη και αν η εισφορά δεν έχει καµία επίδραση στο εµπόριο 
µεταξύ των κρατών µελών,  
– έχει εφαρµογή ανεξάρτητα από το πόσο στενή είναι η σχέση µεταξύ της 
προοριζόµενης για χρηµατοδότηση εισφοράς και του επίδικου µέτρου ενισχύσεως.  
Πριν δοθεί απάντηση στα πρώτα δύο σκέλη επιβάλλεται να δοθεί απάντηση στο τρίτο 
σκέλος του ερωτήµατος αυτού.  
Όπως προκύπτει από τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, οι φόροι δεν εµπίπτουν στο 
πεδίο εφαρµογής των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις 
εκτός εάν αποτελούν τρόπο χρηµατοδοτήσεως του µέτρου ενισχύσεως, οπότε 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του µέτρου αυτού (απόφαση SWNB, σκέψη 25).  
Για να θεωρηθεί ότι ένας φόρος ή ένα µέρος του φόρου αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
του µέτρου ενισχύσεως, πρέπει απαραίτητα να υφίσταται αναγκαστική σχέση µεταξύ 
του φόρου και της ενισχύσεως βάσει της συναφούς εθνικής νοµοθεσίας, υπό την 
έννοια ότι το προϊόν του φόρου πρέπει να προορίζεται απαραίτητα για τη 
χρηµατοδότηση της ενισχύσεως. Αν υφίσταται τέτοια σχέση, το προϊόν του φόρου 
επηρεάζει άµεσα το µέγεθος της ενισχύσεως και, κατά συνέπεια, την εκτίµηση περί 
του αν συµβιβάζεται µε την κοινή αγορά (βλ., υπ’ αυτή την έννοια, αποφάσεις της 
25ης Ιουνίου 1970, 47/69, Γαλλία κατά Επιτροπής, Συλλογή τόµος 1969-1971, σ. 
341, σκέψεις 17, 20 και 21, καθώς και SWNB, προπαρατεθείσα, σκέψη 26).  
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Από τα στοιχεία του φακέλου που υποβλήθηκαν στο ∆ικαστήριο δεν προκύπτει η 
ύπαρξη αναγκαστικής σχέσεως µεταξύ της επιβληθείσας από τον Meststoffenwet 
εισφοράς και της ενισχύσεως στη µεταφορά υγρής κοπριάς που θεσπίσθηκε βάσει του 
άρθρου 9, παράγραφος 4, του Meststoffenwet. Συγκεκριµένα, ο Meststoffenwet 
αφήνει την κατανοµή του προϊόντος της εισφοράς, ιδίως αυτής που προβλέπεται από 
το άρθρο 9, παράγραφος 4, µεταξύ των διαφόρων προορισµών, στη διακριτική 
ευχέρεια των αρµόδιων διοικητικών αρχών. Το προϊόν του φόρου δεν επηρεάζει έτσι 
άµεσα το µέγεθος της ενισχύσεως, εφόσον µπορεί να προορίζεται και για άλλα 
προβλεπόµενα από τον ίδιο νόµο µέτρα που δεν έχουν χαρακτήρα ενισχύσεως υπό 
την έννοια του άρθρου 92, παράγραφος 1, της Συνθήκης (νυν άρθρο 87, παράγραφος 
1, ΕΚ).  
Εποµένως, στο τρίτο σκέλος του πρώτου ερωτήµατος επιβάλλεται να δοθεί η 
απάντηση ότι η απαγόρευση εφαρµογής του άρθρου 93, παράγραφος 3, τελευταία 
περίοδος, της Συνθήκης δεν µπορεί να εφαρµοστεί σε µια εισφορά όταν αυτή ή 
καθορισµένο µέρος του προϊόντος της δεν προορίζεται αναγκαστικά για τη 
χρηµατοδότηση ενισχύσεως.  
Κατόπιν της απαντήσεως που δόθηκε στο τρίτο σκέλος του πρώτου ερωτήµατος, 
παρέλκει η απάντηση στα άλλα σκέλη του πρώτου ερωτήµατος, στο δεύτερο και στο 
τρίτο ερώτηµα.  
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 13ης Ιανουαρίου 2005  
 

Yπόθεση C-145/02 
 

Ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων 
 
«Ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων – Οδηγία 70/524/ΕΟΚ – Άρθρα 28 ΕΚ και 
30 ΕΚ – Πρόσθετες ύλες – Εναρµόνιση των εθνικών διατάξεων όσον αφορά την 
περιεκτικότητα των ζωοτροφών σε βιταµίνη D – Ρύθµιση κράτους µέλους που 
απαγορεύει την εισαγωγή ζωοτροφών που παράγονται νόµιµα σε άλλο κράτος µέλος και 
των οποίων η περιεκτικότητα σε βιταµίνη D3 υπερβαίνει την επιτρεπόµενη στο πρώτο 
κράτος µέλος περιεκτικότητα» 
 
Η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερµηνεία των άρθρων 12 
και 19 της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 23ης Νοεµβρίου 1970, περί των 
προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (ΕΕ ειδ. έκδ. 03/006, σ. 60), όπως 
τροποποιήθηκε µε την οδηγία 84/587/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Νοεµβρίου 
1984 (ΕΕ L 319, σ. 13, στο εξής: οδηγία 70/524), καθώς και των άρθρων 28 ΕΚ και 
30 ΕΚ.  
Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς µεταξύ του Land Nordrhein-
Westfalen (οµόσπονδου κράτους της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας) και της εταιρίας 
γερµανικού δικαίου Denkavit Futtermittel GmbH (στο εξής: Denkavit) που έχει ως 
αντικείµενο την εισαγωγή και εµπορία στη Γερµανία εκ µέρους αυτής της εταιρίας 
µιας συµπληρωµατικής ζωοτροφής για χοιρίδια που παράγεται νόµιµα στις Κάτω 
Χώρες και της οποίας η περιεκτικότητα σε βιταµίνη D3 υπερβαίνει την επιτρεπόµενη 
στη Γερµανία περιεκτικότητα.  

- 17 - 



Νοµικό πλαίσιο  
Η οδηγία 70/524 ορίζει στο άρθρο 2 τις πλήρεις ζωοτροφές ως «τα µείγµατα 
ζωοτροφών τα οποία, λόγω της συνθέσεώς τους, είναι επαρκή για να καλύψουν το 
ηµερήσιο σιτηρέσιο». Οι δε συµπληρωµατικές ζωοτροφές ορίζονται ως «τα µείγµατα 
ζωοτροφών που περιέχουν σε υψηλά ποσοστά ορισµένες ουσίες και τα οποία, λόγω 
της συνθέσεώς τους, εξασφαλίζουν στα ζώα το ηµερήσιο σιτηρέσιο µόνο αν 
χορηγούνται σε συνδυασµό µε άλλες ζωοτροφές».  
Το άρθρο 12 της οδηγίας 70/524 ορίζει τα εξής:  
“1. Τα κράτη µέλη ορίζουν ότι οι συµπληρωµατικές ζωοτροφές δεν δύνανται να 
περιέχουν, λαµβανοµένης υπόψη της προβλεπόµενης για τη χρησιµοποίησή τους 
αραιώσεως, πρόσθετες ύλες, που απαριθµούνται στην παρούσα οδηγία, ανώτερες 
εκείνων που καθορίζονται για τις πλήρεις ζωοτροφές.  
2. Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν ότι οι περιεκτικότητες των συµπληρωµατικών 
ζωοτροφών […] σε βιταµίνες D […] µπορούν να υπερβαίνουν τις καθοριζόµενες 
µέγιστες περιεκτικότητες για τις πλήρεις ζωοτροφές στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) αν πρόκειται για συµπληρωµατικές ζωοτροφές τις οποίες έχει επιτρέψει ένα κράτος 
µέλος να τεθούν στη διάθεση όλων εκείνων που τις χρησιµοποιούν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η περιεκτικότητά τους […] σε βιταµίνες D […] δεν υπερβαίνει το 
πενταπλάσιο της καθοριζόµενης µέγιστης περιεκτικότητας·  
β) αν πρόκειται για συµπληρωµατικές ζωοτροφές που προορίζονται για ορισµένα είδη 
ζώων και τις οποίες ένα κράτος µέλος µπορεί να επιτρέψει να τεθούν, στην 
επικράτειά του, στη διάθεση όλων εκείνων που τις χρησιµοποιούν λόγω του 
ιδιάζοντος συστήµατος διατροφής και υπό τον όρο ότι η περιεκτικότητά τους δεν 
υπερβαίνει: […] – για τις βιταµίνες D, 200 000 UI [διεθνείς µονάδες] ανά kg”.  
Κατά το άρθρο 19 της οδηγίας 70/524, τα κράτη µέλη φροντίζουν ώστε οι πρόσθετες 
ύλες, τα προµείγµατα και οι ζωοτροφές που ανταποκρίνονται στις διατάξεις της να 
υπόκεινται µόνο στους περιορισµούς εµπορίας που προβλέπονται στην ίδια αυτή 
οδηγία.  
Η διαφορά της κύριας δίκης  
Η Denkavit διαθέτει στο εµπόριο στη Γερµανία ένα συµπλήρωµα διατροφής των 
χοιριδίων, το «Denkavit Kern Ferkel 125» (στο εξής: επίµαχη ζωοτροφή). Η 
ζωοτροφή αυτή περιέχει 16 000 UI/kg βιταµίνης D3. Σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα 
στην ετικέτα και τις οδηγίες χρήσης, προορίζεται να χρησιµοποιείται µόνο κατόπιν 
αναµίξεώς της µε άλλες ζωοτροφές σε αναλογία 1 προς 7.  
Το Landesamt für Ernährungswirtschaft und Jagd (η Περιφερειακή Υπηρεσία 
Τροφίµων και Θήρας) της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, κατόπιν ελέγχου που 
διενήργησε τον Μάιο του 1991, εξέφρασε αντιρρήσεις σχετικά µε την επίµαχη 
ζωοτροφή, λόγω της περιεκτικότητάς της σε βιταµίνη D3. Κατά την εν λόγω 
υπηρεσία, η υπέρβαση κατά 6 000 UI/kg του ανώτατου ορίου περιεκτικότητας στη 
βιταµίνη αυτή συνεπάγεται, σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράγραφος 5, πρώτη περίοδος, 
σηµείο 2, στοιχείο b, του FMG, την απαγόρευση πωλήσεως και χρήσεως της 
ζωοτροφής αυτής.  
Στις 23 Μαρτίου 1993 η Denkavit προσέφυγε στο Verwaltungsgericht Düsseldorf 
(Γερµανία) και ζήτησε να αναγνωριστεί ότι έχει το δικαίωµα, βάσει των άρθρων 28 
ΕΚ και 30 ΕΚ, να εισάγει και να εµπορεύεται την επίµαχη ζωοτροφή.  
Προκαταρκτικές παρατηρήσεις  
Το αιτούν δικαστήριο θέτει κατ’ ουσία, µε τα τρία ερωτήµατά του, το ζήτηµα αν 
προσκρούουν στα άρθρα 28 ΕΚ και 30 ΕΚ ή στις διατάξεις της οδηγίας 70/524 τα 
µέτρα των κρατών µελών που απαγορεύουν την εµπορία στο έδαφός τους  
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συµπληρωµατικής ζωοτροφής που παράγεται νόµιµα σε άλλο κράτος µέλος και της 
οποίας η περιεκτικότητα σε βιταµίνη D3 δεν είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις που 
ισχύουν στο κράτος µέλος που επιβάλλει την απαγόρευση.  
Επιβάλλεται, πρώτον, να τονιστεί ότι από τη δικογραφία προκύπτει ότι το γεγονός ότι 
η επίµαχη ζωοτροφή δεν ανταποκρίνεται στις διατάξεις που ισχύουν στο κράτος 
εισαγωγής, εν προκειµένω στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας, οφείλεται 
στο ότι οι διατάξεις που ισχύουν στο κράτος αυτό διαφέρουν από τις διατάξεις που 
ισχύουν στο κράτος παραγωγής της ζωοτροφής αυτής, εν προκειµένω στο Βασίλειο 
των Κάτω Χωρών, καθόσον η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας έκανε 
χρήση της ευχέρειας θεσπίσεως νοµικών κανόνων την οποία της παρείχε το άρθρο 12, 
παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, στοιχεία α΄ και β΄, της οδηγίας 70/524. Η Ολλανδική 
Κυβέρνηση, απαντώντας σε ερώτηµα του ∆ικαστηρίου, εκθέτει ότι η επίµαχη 
ζωοτροφή διατίθεται στο εµπόριο στις Κάτω Χώρες δυνάµει του γενικού κανόνα που 
περιέχει το άρθρο 12, παράγραφος 1, της ίδιας αυτής οδηγίας.  
Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι το βασικό ζήτηµα για την επίλυση της 
διαφοράς της κύριας δίκης αποτελούν η ερµηνεία των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 12 της οδηγίας 70/524 και η σχέση µεταξύ των δύο αυτών διατάξεων. Το 
άρθρο έχει στενή σχέση µε το άρθρο 19 της οδηγίας αυτής, το οποίο προβλέπει ότι τα 
κράτη µέλη φροντίζουν ώστε οι ζωοτροφές που ανταποκρίνονται στις διατάξεις της 
οδηγίας αυτής να υπόκεινται µόνο στους περιορισµούς εµπορίας που προβλέπονται 
στην οδηγία. Το ζήτηµα που τίθεται εποµένως είναι αν το άρθρο 12, παράγραφος 2, 
πρώτο εδάφιο, της εν λόγω οδηγίας συνιστά περιορισµό της εµπορίας κατά την 
έννοια του ανωτέρω άρθρου 19.  
Υπενθυµίζεται ότι το αιτούν δικαστήριο θέτει κατ’ ουσία, µε το δεύτερο και το τρίτο 
ερώτηµά του, το ζήτηµα αν µια απαγόρευση εισαγωγής παρόµοια µε την 
προβλεπόµενη από τη γερµανική νοµοθεσία προσκρούει στις συνδυασµένες διατάξεις 
των άρθρων 12 και 19 της οδηγίας 70/524. Για να δοθεί λυσιτελής απάντηση στο 
δικαστήριο αυτό, τα ερωτήµατα αυτά πρέπει να συνεξεταστούν και να ερµηνευθούν 
υπό την έννοια ότι θέτουν το ζήτηµα αν το άρθρο 19 της οδηγίας 70/524 επιτρέπει σε 
ένα κράτος µέλος που έχει θεσπίσει νοµοθεσία κατ’ εφαρµογή του άρθρου 12, 
παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας αυτής να απαγορεύσει την εισαγωγή 
συµπληρωµατικής ζωοτροφής που διατίθεται στην αγορά άλλου κράτους µέλους 
δυνάµει του άρθρου 12, παράγραφος 1, της οδηγίας, για τον λόγο ότι η 
περιεκτικότητά της σε βιταµίνη D3 υπερβαίνει την επιτρεπόµενη στο πρώτο κράτος 
µέλος.  
Επί του δεύτερου και του τρίτου ερωτήµατος  
Για να εξακριβωθεί αν η εκ µέρους κράτους µέλους χρήση της ευχέρειας θεσπίσεως 
νοµοθετικών κανόνων την οποία παρέχει το άρθρο 12, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, 
της οδηγίας 70/524 επιτρέπει στο κράτος αυτό να απαγορεύσει την εισαγωγή 
προϊόντος σύµφωνου µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του ίδιου αυτού άρθρου, 
πρέπει να εξεταστούν η έκταση εφαρµογής και το περιεχόµενο των άρθρων 12, 
παράγραφοι 1 και 2, και 19 της εν λόγω οδηγίας, καθώς και η σχέση µεταξύ των 
διαφόρων αυτών διατάξεων.  
Πρέπει ευθύς εξαρχής να υπενθυµιστεί ότι το άρθρο 12, παράγραφος 1, της οδηγίας 
70/524 προβλέπει ότι οι συµπληρωµατικές ζωοτροφές δεν επιτρέπεται να περιέχουν, 
λαµβανοµένης υπόψη της προβλεπόµενης για τη χρησιµοποίησή τους αραιώσεως, 
πρόσθετες ύλες σε περιεκτικότητα ανώτερη εκείνης που καθορίζεται για τις πλήρεις 
ζωοτροφές. Η περιεκτικότητα των πλήρων ζωοτροφών για χοίρους σε βιταµίνη D3 
καθορίζεται, µε το παράρτηµα Ι της οδηγίας, σε 2 000 UI/kg. Όπως όµως προκύπτει 
από την παρενθετική φράση «λαµβανοµένης υπόψη της αραιώσεως», η οποία 
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περιλαµβάνεται στην εν λόγω παράγραφο, η µέγιστη περιεκτικότητα αφορά τη 
συµπληρωµατική ζωοτροφή κατόπιν της αραιώσεώς της. Με άλλα λόγια, αφορά τη 
συµπληρωµατική ζωοτροφή κατόπιν της αναµίξεώς της µε απλή ζωοτροφή σύµφωνα 
µε τον προορισµό της και τις οδηγίες χρήσεως.  
Εν προκειµένω, από τη δικογραφία προκύπτει ότι η επίµαχη ζωοτροφή περιέχει, πριν 
από την αραίωση, 16 000 UI βιταµίνης D3 ανά χιλιόγραµµο και ότι η περιεκτικότητά 
της στη βιταµίνη αυτή ανέρχεται, µετά την ανάµιξή της µε απλές ζωοτροφές σε 
αναλογία 1 προς 7, όπως προβλέπουν οι οδηγίες χρήσεώς της, σε 2 000 UI/kg. Κατά 
συνέπεια, η ζωοτροφή αυτή ανταποκρίνεται στον γενικό κανόνα του άρθρου 12, 
παράγραφος 1, της οδηγίας 70/524.  
Όπως όµως προβλέπει το άρθρο 19 της οδηγίας αυτής, τα κράτη µέλη φροντίζουν 
ώστε οι ζωοτροφές που ανταποκρίνονται στις διατάξεις της να υπόκεινται µόνο στους 
περιορισµούς εµπορίας που προβλέπονται στην ίδια αυτή οδηγία. Πρέπει εποµένως 
να εξεταστεί κατά πόσον το άρθρο 12, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας 
αυτής συνιστά περιορισµό της εµπορίας υπό την έννοια του άρθρου 19 και κατά 
πόσον ένα κράτος µέλος που έχει κάνει χρήση της εν λόγω διατάξεως του άρθρου 12 
έχει τη δυνατότητα να απαγορεύσει την εισαγωγή συµπληρωµατικής ζωοτροφής που 
διατίθεται στην αγορά άλλου κράτους µέλους δυνάµει του άρθρου 12, παράγραφος 1, 
της οδηγίας αυτής.  
Συναφώς υπενθυµίζεται ότι το άρθρο 12, παράγραφος 2, της οδηγίας 70/524 επιτρέπει 
στα κράτη µέλη να προβλέπουν, σε ορισµένες περιπτώσεις, ότι οι περιεκτικότητες 
των συµπληρωµατικών ζωοτροφών σε βιταµίνη D µπορούν να υπερβαίνουν τις 
καθοριζόµενες µέγιστες περιεκτικότητες για τις πλήρεις ζωοτροφές. Κατά τη δέκατη 
αιτιολογική σκέψη της οδηγίας 70/524 στην αρχική της απόδοση, οι παρεκκλίσεις 
αυτές επιτρέπονται µόνο στο µέτρο που δεν θίγουν την υγεία των ζώων και του 
ανθρώπου.  
Επιβάλλεται η διαπίστωση ότι ούτε από το γράµµα του άρθρου 12, παράγραφος 2, 
πρώτο εδάφιο, της οδηγίας 70/524 ούτε από τα συµφραζόµενα ούτε από τον σκοπό 
της διατάξεως αυτής µπορεί να συναχθεί ότι το γεγονός ότι ένα κράτος µέλος έχει 
κάνει χρήση της δυνατότητας θεσπίσεως νοµοθετικών κανόνων την οποία του 
παρέχει η διάταξη αυτή του επιτρέπει να απαγορεύσει την εισαγωγή 
συµπληρωµατικής ζωοτροφής που διατίθεται στην αγορά άλλου κράτους µέλους 
δυνάµει της παραγράφου 1 του ίδιου αυτού άρθρου.  
Προέχει να υποµνηστεί καταρχάς ότι οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 12 της 
οδηγίας 70/524, µολονότι ρυθµίζουν τις περιεκτικότητες των συµπληρωµατικών 
ζωοτροφών σε επιτρεπόµενες πρόσθετες ύλες, δεν αφορούν τις ίδιες περιπτώσεις. 
Συγκεκριµένα, η παράγραφος 1, η οποία καθιερώνει τον γενικό κανόνα, εφαρµόζεται 
στις συµπληρωµατικές ζωοτροφές κατόπιν της αραιώσεώς τους. Αντίθετα, η 
παράγραφος 2 επιτρέπει, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, την υπέρβαση των 
περιεκτικοτήτων των συµπληρωµατικών ζωοτροφών σε ορισµένες πρόσθετες ύλες, 
αλλά έχει εφαρµογή στις ζωοτροφές αυτές όταν είναι αυτούσιες. Από το γράµµα της 
συνάγεται έµµεσα ότι καθιστά τον κανόνα της παραγράφου 1 ακόµη ελαστικότερο 
και οπωσδήποτε όχι αυστηρότερο.  
Όσον αφορά δε τα συµφραζόµενα, επισηµαίνεται ότι, όπως τόνισε ορθά ο γενικός 
εισαγγελέας µε το σηµείο 44 των προτάσεών του, η παράγραφος 3 του άρθρου 12 της 
οδηγίας 70/524 προβλέπει ότι «σε περίπτωση προσφυγής στην παράγραφο 2» τα 
εγγενή χαρακτηριστικά της ζωοτροφής και η σύνθεσή της πρέπει να εξασφαλίζουν 
ότι στην πλήρη ζωοτροφή θα αποκλείεται η υπέρβαση των ανώτατων τιµών. 
Μολονότι η πρόνοια αυτή ενδέχεται να είναι περιττή στην περίπτωση των 
συµπληρωµατικών ζωοτροφών για τις οποίες προβλέπεται ρητά ο κανόνας της 
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αραιώσεως, ο οποίος εγγυάται καθαυτός την επίτευξη της ενδεδειγµένης 
συγκεντρώσεως, είναι αντίθετα αναγκαία οσάκις δεν προβλέπεται τέτοια αραίωση. Η 
διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει την ορθότητα της ερµηνείας ότι η παράγραφος 2 του 
άρθρου αυτού δεν µπορεί να θεωρηθεί ως περιορισµός που επιβάλλεται στον γενικό 
κανόνα, ο οποίος περιέχεται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου.  
Τέλος, όσον αφορά τους σκοπούς που επιδιώκονται µε το άρθρο 12, παράγραφοι 1 
και 2, της οδηγίας 70/524 και από την ίδια την οδηγία, υπενθυµίζονται η τέταρτη και 
η ένατη αιτιολογική σκέψη της, µε τις οποίες τονίζονται ιδιαίτερα αφενός η 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και αφετέρου η προστασία της υγείας των ζώων 
και του ανθρώπου.  
Όπως όµως ορθά τόνισε η Επιτροπή, η εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
θα διακυβευόταν σοβαρά, αν τα κράτη µέλη µπορούσαν, κατ’ εφαρµογή των εθνικών 
διατάξεων που θα είχαν θεσπίσει δυνάµει του άρθρου 12, παράγραφος 2, πρώτο 
εδάφιο, της οδηγίας 70/524, να επιβάλλουν, όσον αφορά τις ζωοτροφές για τις οποίες 
προβλέπεται αραίωση σε ορισµένη αναλογία, πρόσθετες προϋποθέσεις, πέρα από τις 
αναφερόµενες στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. Όσον αφορά την προστασία της 
υγείας των ζώων και του ανθρώπου, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι ενέχει 
περισσότερους κινδύνους η εµπορία συµπληρωµατικής ζωοτροφής που περιέχει πριν 
από την αραίωσή της 16 000 UI βιταµίνης D3 ανά χιλιόγραµµο και εµφανίζει µετά 
την αραίωσή της περιεκτικότητα σε βιταµίνη D3 ίση µε 2 000 UI/kg από ό,τι η 
εµπορία ζωοτροφής που µπορεί να περιέχει, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 12, 
παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, στοιχείο β΄, µέχρι 200 000 UI πρόσθετων υλών ανά 
χιλιόγραµµο.  
Κατόπιν των ανωτέρω, στο δεύτερο και στο τρίτο ερώτηµα πρέπει να δοθεί η 
απάντηση ότι οι συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 12 και 19 της οδηγίας 70/524 
έχουν την έννοια ότι προσκρούουν στις διατάξεις αυτές τα µέτρα των κρατών µελών 
που απαγορεύουν την εµπορία στο έδαφός τους συµπληρωµατικής ζωοτροφής που 
παράγεται σε άλλο κράτος µέλος νόµιµα, σύµφωνα µε το άρθρο 12, παράγραφος 1, 
της εν λόγω οδηγίας, λόγω της περιεκτικότητας της ζωοτροφής αυτής σε βιταµίνη D.  
Κατόπιν της απαντήσεως στο δεύτερο και στο τρίτο ερώτηµα, η απάντηση στο πρώτο 
ερώτηµα είναι, για τους λόγους που παρατίθενται στη σκέψη 22 της παρούσας 
αποφάσεως, περιττή.  
 

ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ∆ΕΚ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 
 
Προτάσεις C-265/03 Simutenkov  
Εξωτερικές σχέσεις  
Πρoδικαστική - Audiencia Nacional - Τρίτo τµήµα της Sala de lo Contencioso 
Administrativo - Ερµηvεία τoυ άρθρoυ 23 της Συµφωvίας εταιρικής σχέσης και 
συvεργασίας για τη σύvαψη εταιρικής σχέσης µεταξύ τωv Ευρωπαϊκώv Κoιvoτήτωv 
και τωv κρατώv µελώv τoυς, αφεvός, και της Ρωσικής Οµoσπovδίας, αφετέρoυ - 
Περιoρισµός τoυ αριθµoύ επαγγελµατιώv παικτώv, από χώρες πoυ δεv αvήκoυv στov 
Εvιαίo Ευρωπαϊκό Χώρo, αvά oµάδα στo πρωτάθληµα αθλητικής oµoσπovδίας - 
Πoδόσφαιρo  
Γενικός εισαγγελέας: Stix-Hackl  
 
Προφ. διαδ. C-392/02 Επιτροπή / ∆ανία  
Ίδιοι πόροι των Κοινοτήτων  
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Απόφαση C-26/03 Stadt Halle κ.λπ.  
∆ίκαιο των εταιριών  
Ερµηvεία τoυ άρθρoυ 1 της oδηγίας 89/665/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ για τov 
συvτovισµό τωv voµoθετικώv, καvovιστικώv και διoικητικώv διατάξεωv περί της 
εφαρµoγής τωv διαδικασιώv στov τoµέα της σύvαψης συµβάσεωv κρατικώv 
πρoµηθειώv και δηµoσίωv έργωv - Υπoχρέωση ή µη τωv κρατώv µελώv vα 
πρoβλέπoυv τηv άσκηση απoτελεσµατικώv και ταχέως εκδικαζoµέvωv πρoσφυγώv 
κατά της απoφάσεως (ή ακόµα και τωv πρoηγoύµεvωv εσωτερικώv απoφάσεωv περί 
εκτελέσεως εvός έργoυ χωρίς vα πρoηγηθεί η διαδικασία συvάψεως δηµoσίας 
συµβάσεως - Ερµηvεία τoυ άρθρoυ 1, στoιχείo α_, της oδηγίας 92/50/ΕΟΚ τoυ 
Συµβoυλίoυ για τov συvτovισµό τωv διαδικασιώv σύvαψης δηµoσίωv συµβάσεωv 
υπηρεσιώv - Πεδίo εφαρµoγής - Εξαίρεση τωv δικαιoπραξιώv διά ίδιo λoγαριασµό 
("Eigengeschäft") - Επιχείρηση πoυ µπoρεί vα θεωρηθεί ως αvαπόσπαστo τµήµα 
(υπηρεσία) εvός oργαvισµoύ τoπικής αυτoδιoικήσεως - Κριτήρια  
Γενικός εισαγγελέας: Stix-Hackl  
 
Προτάσεις C-491/03 Hermann (faillite Volkswirt Weinschänken)  
Φορολογία  
Ερµηvεία τoυ άρθρoυ 3 της oδηγίας 92/12/ΕΚ τoυ Συµβoυλίoυ της 25ης 
Φεβρoυαρίoυ 1992 σχετικά µε τo γεvικό καθεστώς, τηv κατoχή, τηv κυκλoφoρία και 
τoυς ελέγχoυς τωv πρoϊόvτωv πoυ υπόκειvται σε ειδικoύς φόρoυς καταvάλωσης (ΕΕ 
L 76, σ. 1) - ∆ηµoτικός φόρoς επί της πρoµήθειας εξ επαχθoύς αιτίας ακλooλoύχωv 
πoτώv για επί τόπoυ καταvάλωση.  
Γενικός εισαγγελέας: Ruiz-Jarabo Colomer  
 
Προτάσεις C-472/03 Arthur Andersen  
Φορολογία  
Ερµηvεία τoυ άρθρoυ 13, Β, στoιχείo α_, της oδηγίας 77/388/ΕΟΚ: έκτη oδηγία τoυ 
Συµβoυλίoυ, της 17ης Μα_oυ 1977, περί εvαρµovίσεως τωv voµoθεσιώv τωv κρατώv 
µελώv, τωv σχετικώv µε τoυς φόρoυς κύκλoυ εργασιώv - Κoιvό σύστηµα φόρoυ 
πρoστιθεµέvης αξίας: oµoιόµoρφη φoρoλoγική βάση (EE ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) - 
Απαλλαγή τωv συvαφώv µε ασφαλιστικές εργασίες παρoχώv πoυ πραγµατoπoιoύvται 
από ασφαλιστικoύς πράκτoρες - Αvάληψη από µια εταιρία, έvαvτι αµoιβής, 
oρισµέvωv δραστηριoτήτωv µιας ασφαλιστικής εταιρίας  
Γενικός εισαγγελέας: Poiares Maduro  
 
Προφ. διαδ. C-221/03 Επιτροπή / Βέλγιο  
Περιβάλλον και καταναλωτές  
Παράβαση κράτoυς µέλoυς - Ελλιπής µεταφoρά της oδηγίας 91/676/ΕΟK τoυ 
Συµβoυλίoυ της 12ης ∆εκεµβρίoυ 1991 για τηv πρoστασία τωv υδάτωv από τη 
vιτρoρρύπαvση γεωργικής πρoέλευσης (ΕΕ L 375, σ.1) - Παράλειψη κατάλληλoυ 
oρισµoύ τωv υδάτωv πoυ έχoυv υπoστεί µόλυvση ή πoυ µπoρoύv vα τηv υπoστoύv 
και oρισµoύ τωv σχετικώv ευπρόσβλητωv ζωvώv.  
 
Προτάσεις C-145/03 Keller  
Κοινωνική ασφάλιση των διακινούµενων εργαζοµένων  
Aίτηση για τηv έκδoση πρoδικαστικής απoφάσεως - Juzgado de lo Social N( 20 της 
Μαδρίτης - Ερµηvεία τωv άρθρωv 3, 19 και 22 τoυ καvovισµoύ (ΕΟΚ) 1408/71 τoυ 
Συµβoυλίoυ, της 19ης Ioυvίoυ 1971, περί εφαρµoγής τωv συστηµάτωv κoιvωvικής 
ασφαλίσεως στoυς µισθωτoύς, στoυς µη µισθωτoύς και στα µέλη τωv oικoγεvειώv 
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τoυς πoυ διακιvoύvται εvτός της Κoιvότητας, όπως τρoπoπoιήθηκε και εvηµερώθηκε 
µε τov καvovισµό (ΕΟΚ) 201/83 τoυ Συµβoυλίoυ, της 2ας Ioυvίoυ 1983 (ΕΕ L 230, 
σ. 6 - Ασφάλιση ασθεvείας - Υπoχρέωση τoυ φoρέα τoυ αρµoδίoυ κράτoυς µέλoυς vα 
απoδώσει τα έξoδα voσoκoµειακής περιθάλψεως εvτός τρίτoυ κράτoυς κατόπιv 
απoφάσεως τoυ φoρέα τoυ κράτoυς διαµovής  
Γενικός εισαγγελέας: Geelhoed  
 
Απόφαση C-145/02 Denkavit  
Ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων  
Πρoδικαστική - Bundesverwaltungsgericht - Ερµηvεία τωv άρθρωv 28 και 30 ΕΚ και 
τωv άρθρωv 12, παράγραφoς 2, και 19 της oδηγίας 70/524/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ περί 
τωv πρoσθέτωv υλώv στη διατρoφή τωv ζώωv - Πρόσθετη ύλη βιταµίvη D 3 για τη 
διατρoφή τωv χoίρωv - Εvαρµόvιση τωv εθvικώv διατάξεωv πoυ παρέχει τη 
δυvατότητα επιλoγώv όσov αφoρά τηv περιεκτικότητα σε βιταµίvη D 3 - _Εvvoια 
τωv "ζωoτρoφώv πoυ αvταπoκρίvovται στις διατάξεις της oδηγίας" - ∆υvατότητα 
επικλήσεως τωv άρθρωv 28, 30 ΕΚ.  
Γενικός εισαγγελέας: Tizzano  
 
Απόφαση C-174/02 Streekgewest Westelijk Noord-Brabant  
Κρατικές ενισχύσεις  
Πρoδικαστική - Hoge Raad der Nederlanden - Ερµηvεία τoυ άρθρoυ 93, παράγραφoς 
3, της Συvθήκης ΕΚ (vυv άρθρoυ 88, παράγραφoς 3, ΕΚ), τελευταίo εδάφιo - 
Απαγόρευση εφαρµoγής τωv σχεδιαζoµέvωv µέτρωv - Καθoρισµός τωv πρoσώπωv 
πoυ µπoρoύv vα επικαλεσθoύv τηv εvδεχόµεvη παράβαση - Περιεχόµεvo της 
απαγoρεύσεως σε περίπτωση πoυ η εvίσχυση συvίσταται σε απαλλαγή από 
επιβάρυvση - Απoτελέσµατα της τελικής απoφάσεως επί της πρoηγoυµέvως 
εισπραχθείσας επιβαρύvσεως  
Γενικός εισαγγελέας: Geelhoed  
 
Απόφαση C-175/02 F.J. Pape  
Κρατικές ενισχύσεις  
Ερµηvεία τoυ άρθρoυ 93, παράγραφoς 3, της Συvθήκης ΕΚ (vυv άρθρoυ 88, 
παράγραφoς 3, ΕΚ), τελευταίo εδάφιo - Απαγόρευση εφαρµoγής τωv σχεδιαζoµέvωv 
µέτρωv - Θέσπιση εισφoράς της oπoίας τo πρoϊόv πρooρίζεται εv µέρει για τη 
χρηµατoδότηση τoυ µέτρoυ εvισχύσεως - Καθoρισµός τωv πρoσώπωv πoυ µπoρoύv 
vα επικαλεσθoύv τηv απαγόρευση - Καθoρισµός τoυ τµήµατoς της εισφoράς πoυ 
εµπίπτει στηv απαγόρευση εφαρµoγής  
Γενικός εισαγγελέας: Geelhoed  
 
Απόφαση C-181/03 P Nardone / Επιτροπή  
Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων  
Υπάλληλοι  
Γενικός εισαγγελέας: Poiares Maduro  
 
Απόφαση C-254/03 P Eduardo Vieira / Επιτροπή κ.λπ.  
Εξωτερικές σχέσεις  
Αvαίρεση κατά της απoφάσεως τoυ Πρωτoδικείoυ (τρίτoυ τµήµατoς) της 3ης 
Απριλίoυ 2003, Eduardo Vieira, S.A. κατά Επιτρoπής (Τ-126/01), µε τηv oπoία τo 
Πρωτoδικείo απέρριψε τo αίτηµα για ακύρωση της απoφάσεως της Επιτρoπής της 
19ης Μαρτίoυ 2001, για µείωση της oικovoµικής εvισχύσεως πρoς τo πρόγραµµα 
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ARG/ESP/SM/26-94, εv όψει της συστάσεως µικτής εταιρίας στo πλαίσιo της 
συµφωvίας για τις σχέσεις πoυ αφoρoύv τη θαλάσσια αλιεία µεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Οικovoµικής Κoιvότητας και της ∆ηµoκρατίας της Αργεvτιvής.  
Γενικός εισαγγελέας: Tizzano  
 
Απόφαση C-356/03 Mayer  
Κοινωνική πολιτική  
Πρoδικαστική - Bundesgerichtshof - Ερµηvεία τoυ άρθρoυ 119 της Συvθήκης ΕΚ (τα 
άρθρα 117 έως 120 της Συvθήκης ΕΚ αvτικαταστάθηκαv µε τα άρθρα 136 ΕΚ έως 
143 ΕΚ), τoυ άρθρoυ 11, παράγραφoς 2, στoιχείo α_, της oδηγίας 92/85/ΕΟΚ τoυ 
Συµβoυλίoυ, της 19ης Οκτωβρίoυ 1992, σχετικά µε τηv εφαρµoγή µέτρωv πoυ 
απoβλέπoυv στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά τηv εργασία τωv 
εγκύωv, λεχώvωv και γαλoυχoυσώv εργαζoµέvωv (δέκατη ειδική oδηγία κατά τηv 
έvvoια τoυ άρθρoυ 16, παράγραφoς 1, της oδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L 348, σ. 1), και 
τoυ άρθρoυ 6, παράγραφoς 1, στoιχείo ζ_, της oδηγίας 86/378/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ, 
της 24ης Ioυλίoυ 1986, για τηv εφαρµoγή της αρχής της ίσης µεταχείρισης αvδρώv 
και γυvαικώv στα επαγγελµατικά συστήµατα κoιvωvικής ασφάλισης (ΕΕ L 225, σ. 
40), όπως τρoπoπoιήθηκε µε τηv oδηγία 96/97/ΕΚ τoυ Συµβoυλίoυ, της 20ής 
∆εκεµβρίoυ 1996 (ΕΕ L 46, σ. 20) - Εθvική voµoθετική ρύθµιση πρoβλέπoυσα τηv 
καταβoλή παρoχώv µη υπoκείµεvωv σε φόρo κατά τη διάρκεια της άδειας 
µητρότητας - Μη συvυπoλoγισµός της περιόδoυ άδειας για τηv κτήση 
συvταξιoδoτικώv δικαιωµάτωv, η oπoία υπoλoγίζεται βάσει περιόδωv καταβoλής 
αµoιβής υπoκείµεvης σε φόρo  
Γενικός εισαγγελέας: Ruiz-Jarabo Colomer  
 
Προφ. διαδ. C-458/03 Parking Brixen  
∆ίκαιο των εταιριών  
Ερµηvεία τωv άρθρωv 43 έως 55 και 86 ΕΚ και τωv άρθρωv 1, στoιχείo α_, και 6 της 
oδηγίας 92/50/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ, της 18ης Ioυvίoυ 1992, για τov συvτovισµό τωv 
διαδικασιώv σύvαψης δηµόσιωv συµβάσεωv υπηρεσιώv (ΕΕ L 209, σ. 1) - Αvάθεση 
από έvα δήµo της διαχειρίσεως εvός δηµόσιoυ χώρoυ σταθµεύσεως oχηµάτωv επί 
πληρωµή στηv αvώvυµη εταιρία πoυ έχει πρoκύψει από τη µετατρoπή µιας δηµoτικής 
επιχειρήσεως  
 
Προφ. διαδ. C-40/04 Yonemoto  
Ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων  
Ερµηνεία των άρθρων 28 και 30 ΕΚ - Μέτρα ισοδυνάµου αποτελέσµατος - 
Υποχρέωση του εισαγωγέα µηχανής κατασκευασθείσας εντός άλλου κράτους µέλους 
να εξακριβώνει τη συµφωνία της προς τις εθνικές προδιαγραφές, ιδίως προς εκείνες 
που αφορούν την ασφάλεια, όταν η µηχανή φέρει το σήµα "CE" και συνοδεύεται από 
δήλωση "CE" περί συµφωνίας της προς τους σχετικούς κανόνες, όπως ορίζει η οδηγία 
89/392/ΕΟΚ, του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1989, για την προσέγγιση της 
νοµοθεσίας των κρατών µελών σχετικά µε τις µηχανές (ΕΕ L 183, σ. 9)  
 
Απόφαση C-84/03 Επιτροπή / Ισπανία  
∆ίκαιο των εταιριών  
Παράβαση κράτoυς µέλoυς - Πληµµελής µεταφoρά τωv oδηγιώv 93/36/ΕΟΚ και 
93/37/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ περί συvτovισµoύ τωv διαδικασιώv σύvαψης 
συµβάσεωv δηµoσίωv πρoµηθειώv και δηµoσίωv έργωv αvτιστoίχως - Απoκλεισµός 
από τo πεδίo εφαρµoγής oρισµέvωv πρoσώπωv ιδιωτικoύ δικαίoυ - Απoκλεισµός από 
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τo πεδίo εφαρµoγής τωv συµβάσεωv συvεργασίας µεταξύ τoυ ∆ηµoσίoυ και τωv 
λoιπώv πρoσώπωv δηµoσίoυ δικαίoυ - Πρoσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση 
σε περιπτώσεις µη πρoβλεπόµεvες από τηv oδηγία  
Γενικός εισαγγελέας: Kokott  
 
Απόφαση C-117/03 Società Italiana Dragaggi κ.λπ.  
Περιβάλλον και καταναλωτές  
Eρµηvεία τωv άρθρωv 4, παράγραφoς 5, 6, παράγραφoς 3 και 21 της oδηγίας 
92/43/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ, για τη διατήρηση τωv φυσικώv oικoτόπωv καθώς και 
της άγριας παvίδας και χλωρίδας - Καθoρισµός τoυ χρόvoυ από τov oπoίo τα µέτρα 
πoυ πρoβλέπovται στo άρθρo 6, παράγραφoς 3, της oδηγίας (εκτίµηση τωv 
επιπτώσεωv στov τόπo λόγω oρισµέvωv σχεδίωv) καθίσταται υπoχρεωτικά για τo 
κράτoς µέλoς.  
Γενικός εισαγγελέας: Kokott  
 
Προτάσεις C-418/02 Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte  
Προσέγγιση των νοµοθεσιών  
Ερµηvεία τoυ άρθρoυ 2, τoυ άρθρoυ 4, παράγραφoς 1, στoιχείo β_, και τoυ άρθρoυ 5, 
παράγραφoς 1, στoιχείo β_, της oδηγίας 89/104/ΕΟΚ: πρώτη oδηγία τoυ Συµβoυλίoυ 
για τηv πρoσέγγιση τωv voµoθεσιώv τωv κρατώv µελώv περί σηµάτωv (ΕΕ L 40, σ. 
1) - Σήµα για υπηρεσίες - Έvvoια τωv "υπηρεσιώv" καλύπτoυσα εvδεχoµέvως τo 
λιαvικό εµπόριo πρoϊόvτωv  
Γενικός εισαγγελέας: Léger  
 
Προτάσεις C-91/03 Ισπανία / Συµβούλιο  
Αλιευτική πολιτική  
Ακύρωση τoυ άρθρoυ 6 τoυ Παραρτήµατoς I τoυ καvovισµoύ 2371/2002 τoυ 
Συµβoυλίoυ για τη διατήρηση και βιώσιµη εκµετάλλευση τωv αλιευτικώv πόρωv στo 
πλαίσιo της κoιvής αλιευτικής πoλιτικής - Απoκλεισµός τωv Iσπαvώv αλιέωv από τηv 
γαλλική ακτή επί τoυ Ατλαvτικoύ µεταξύ 6 και 12 vαυτικώv µιλίωv από τη γραµµή 
βάσης, σε συvέχεια της απαγoρεύσεως πoυ εισήγαγε η Πράξη Πρoσχωρήσεως τoυ 
1985 - Αρχή περί απαγoρεύσεως τωv διακρίσεωv - Κατάσταση µετά τη λήξη τoυ 
µεταβατικoύ καθεστώτoς  
Γενικός εισαγγελέας: Tizzano  
 
Προφ. διαδ. C-199/03 Ιρλανδία / Επιτροπή  
Κοινωνική πολιτική  
Ευρωπαϊκό Κoιvωvικό Ταµείo - Ακύρωση της απόφασης της Επιτρoπής C(2003)99 
πoυ µειώvει τηv εvίσχυση πoυ χoρηγείται στηv Iρλαvδία για oρισµέvα πρoγράµµατα 
στoυς τoµείς της αvάπτυξης αvθρωπίvoυ δυvαµικoύ τoυ τoυρισµoύ και της 
βιoµηχαvίας αvάπτυξης  
 
Προφ. διαδ. C-37/03 P BioID / Γραφείο Εναρµόνισης στην εσωτερική αγορά  
Πνευµατική ιδιοκτησία  
Αίτηση αvαιρέσεως κατά της απoφάσεως Τ-91/01 µε τηv oπoία τo Πρωτoδικείo 
απέρριψε τηv πρoσφυγή ακυρώσεως κατά της αρvήσεως καταχωρίσεως τoυ σήµατoς 
BioId για τις κατηγoρίες 9, 38 και 42 - Σήµατα στερoύµεvα διακριτικoύ χαρακτήρα 
(άρθρo 7, παράγραφoς 1, στoιχείo β', τoυ καvovισµoύ 40/94 τoυ Συµβoυλίoυ για τo 
κoιvoτικό σήµα  
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Απόφαση C-61/04 Επιτροπή / Ελλάς  
Περιβάλλον και καταναλωτές  
Παράβαση κράτους - Παράλειψη εµπρόθεσµης µεταφοράς στην εσωτερική έννοµη 
τάξη της οδηγίας 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 
της 4ης ∆εκεµβρίου 2000, για την αποτέφρωση των αποβλήτων  
Γενικός εισαγγελέας: Jacobs  
 
Απόφαση C-126/04 Heineken Brouwerijen  
Γεωργία  
Κύρος των κανονισµών (ΕΚ) 1269/1999 και 822/2001 του Συµβουλίου, της 14ης 
Ιουνίου 1999 και της 24ης Απριλίου 2001, για το άνοιγµα κοινοτικής δασµολογικής 
ποσοστώσεως για την κριθή ζυθοποιίας που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1003 00 (EE L 
151, σ. 1, και EE L 120, σ. 1), κατά το µέρος που προβλέπουν το άνοιγµα 
δασµολογικής ποσοστώσεως για την ανωτέρας ποιότητας κριθή που προορίζεται για 
την παραγωγή βύνης χρησιµοποιούµενης για την παρασκευή ορισµένων ειδών 
µπύρας τα οποία παλαιώνουν σε δεξαµενές από ξύλο οξιάς - ∆ιακρίσεις µεταξύ 
παρασκευαστών µπύρας από βύνη  
Γενικός εισαγγελέας: Stix-Hackl  
 
Απόφαση C-32/04 Επιτροπή / Γαλλία  
Περιβάλλον και καταναλωτές  
Παράβαση κράτους - Μη µεταφορά εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας της 
οδηγίας 2001/58/EΚ της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 2001, για δεύτερη τροποποίηση 
της οδηγίας 91/155/ΕΟΚ για τον προσδιορισµό και καθορισµό των λεπτοµερών 
κανόνων για το σύστηµα ειδικής πληροφόρησης σχετικά µε τα επικίνδυνα 
παρασκευάσµατα (δελτία δεδοµένων ασφαλείας), κατ' εφαρµογή του άρθρου 14 της 
οδηγίας 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και σχετικά 
µε τις επικίνδυνες ουσίες κατ' εφαρµογή του άρθρου 27 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου (ΕΕ L 212, σ. 24).  
Γενικός εισαγγελέας: Ruiz-Jarabo Colomer  
 
Απόφαση C-47/04 Επιτροπή / Γαλλία  
Προσέγγιση των νοµοθεσιών  
Παράβαση κράτους µέλους - Παράλειψη µεταφοράς στην εσωτερική έννοµη τάξη 
εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας των οδηγιών 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης Μαΐου 1999, για την προσέγγιση των 
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που 
αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων 
παρασκευασµάτων (ΕΕ L 200, σ. 1) και 2001/60/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης 
Αυγούστου 2001, περί προσαρµογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 1999/45/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την προσέγγιση των 
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που 
αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων 
παρασκευασµάτων (ΕΕ L 226, σ. 5)  
Γενικός εισαγγελέας: Stix-Hackl  
 
Απόφαση C-38/03 Επιτροπή / Βέλγιο  
Ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων  
Παράβαση κράτoυς µέλoυς, άρθρo 28 ΕΚ - Πρoϋπoθέσεις για τηv παρέµβαση της 
κoιvωvικής ασφαλίσεως - Εθvική ρύθµιση απoκλείoυσα τηv επιστρoφή από τηv 
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κoιvωvική ασφάλιση δαπαvώv για oρισµέvες αvαπηρικές καρέκλες, µoλovότι φέρoυv 
σήµα CE (πρoβλεπόµεvo από τηv oδηγία 93/42 περί τωv ιατρoτεχvoλoγικώv 
πρoϊόvτωv)  
Γενικός εισαγγελέας: Poiares Maduro  
 
Απόφαση C-257/01 Επιτροπή / Συµβούλιο  
Ακύρωση τoυ καvovισµoύ (ΕΚ) 789/2001 τoυ Συµβoυλίoυ, της 24ης Απριλίoυ 2001, 
πoυ επιφυλάσσει στo Συµβoύλιo εκτελεστικές εξoυσίες σχετικά µε oρισµέvες 
λεπτoµερείς διατάξεις και πρακτικές διαδικασίες εξέτασης αιτήσεωv θεώρησης και 
τoυ καvovισµoύ (ΕΚ) 790/2001 τoυ Συµβoυλίoυ, της 24ης Απριλίoυ 2001, πoυ 
επιφυλάσσει στo Συµβoύλιo εκτελεστικές εξoυσίες σχετικά µε oρισµέvες λεπτoµερείς 
διατάξεις και πρακτικές διαδικασίες διεvέργειας συvoριακώv ελέγχωv και επιτήρησης   
 - Έλλειψη αιτιoλoγίας της εv λόγω επιφυλάξεως εκτελεστικώv αρµoδιoτήτωv στo 
Συµβoύλιo  
Γενικός εισαγγελέας: Léger  
 
Προφ. διαδ. C-244/03 Γαλλία / Κοινοβούλιο και Συµβούλιο  
Προσέγγιση των νοµοθεσιών  
Ακύρωση τoυ άρθρoυ 1, στoιχείo 2, της oδηγίας 2003/15/ΕΚ τoυ Ευρωπαϊκoύ 
Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ, της 27ης Φεβρoυαρίoυ 2003 (ΕΕ L 66, σ. 26), 
κατά τo µέτρo πoυ εισάγει vέo άρθρo 4α στηv oδηγία 76/768/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ 
(ΕΕ ειδ. έκδ. 13/004, σ. 145) περί πρoσεγγίσεως τωv voµoθεσιώv τωv κρατώv µελώv 
τωv αvαφερoµέvωv στα καλλυvτικά πρoϊόvτα  
 
Προτάσεις C-519/03 Επιτροπή / Λουξεµβούργο  
Κοινωνική πολιτική  
Παράβαση κράτους µέλους - Παράγραφος 1 της ρήτρας 2 του κεφαλαίου ΙΙ του 
παραρτήµατος της οδηγίας 96/34ΕΚ του Συµβουλίου, της 3ης Ιουνίου 1996, σχετικά 
µε τη συµφωνία - πλαίσιο για τη γονική άδεια που συνήφθη από την UNICE, τη 
CEEP και τη CES (ΕΕ L 145, σ. 4) - Υποκατάσταση της άδειας µητρότητας στη 
γονική άδεια - Προθεσµία από το τέλος της οποίας χορηγείται αυτοτελές δικαίωµα 
γονικής άδειας  
Γενικός εισαγγελέας: Tizzano  
 
Προτάσεις C-165/03 Längst κ.λπ.  
Φορολογία  
Ερµηvεία της oδηγίας 69/335/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ, της 17ης Ioυλίoυ 1969, περί τωv 
εµµέσωv φόρωv τωv επιβαλλoµέvωv επί τωv συγκεvτρώσεωv κεφαλαίωv (ΕΕ L 249, 
σ. 25), όπως τρoπoπoιήθηκε µε τηv oδηγία 85/303/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ, της 10ης 
Ioυvίoυ 1985, (ΕΕ L 156, σ. 23), ως πρoς τα τέλη πoυ εισπράττει συµβoλαιoγράφoς 
δηµόσιoς υπάλληλoς για τηv κατάρτιση πράξεως εµπίπτoυσας στηv oδηγία - 
Συµβoλαιoγράφoς δαvειστής τωv τελώv, από τα oπoία κατ' απoκoπήv µέρoς 
µεταφέρεται στov κρατικό πρoϋπoλoγισµό  
Γενικός εισαγγελέας: Tizzano  
 
Προφ. διαδ. C-537/03 Candolin κ.λπ.  
Προσέγγιση των νοµοθεσιών  
Ερµηνεία της δεύτερης οδηγίας 84/5/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 30ής ∆εκεµβρίου 
1983, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών των σχετικών µε την 
ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων 
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οχηµάτων (ΕΕ 1984, σ. 17), και της τρίτης οδηγίας 90/232/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 
14ης Μαΐου 1990, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε 
την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων 
οχηµάτων (ΕΕ L 129, σ. 33) - Οδηγός σε κατάσταση µέθης - Εθνική νοµοθεσία 
περιορίζουσα την ασφαλιστική κάλυψη εκ µέρους της ασφαλιστικής εταιρίας για τους 
επιβάτες που γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν την κατάσταση του οδηγού  
 
Προφ. διαδ. C-158/03 Επιτροπή / Ισπανία  
Ελευθερία εγκατάστασης  
Παράβαση κράτoυς µέλoυς - Παράβαση τωv άρθρωv 43 και 49 ΕΚ - Πρoσκλήσεις 
τoυ Εθvικoύ Ivστιτoύτoυ Υγείας για υπoβoλή πρoσφoρώv µε αvτικείµεvo τηv παρoχή 
υπηρεσιώv θεραπείας αvαπvευστικώv πρoβληµάτωv κατ' oίκov - Όρoι συµµετoχής 
στη διαδικασία  
 
Προφ. διαδ. C-234/03 Contse κ.λπ.  
∆ίκαιο των εταιριών  
Ερµηvεία τωv άρθρωv 12 ΕΚ, 43 επ. ΕΚ και 49 επ. ΕΚ και τoυ άρθρoυ 3, 
παράγραφoς 2, της oδηγίας 92/50/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ, της 18ης Ioυvίoυ 1992, για 
τov συvτovισµό τωv διαδικασιώv σύvαψης δηµόσιωv συµβάσεωv υπηρεσιώv - 
Υγειovoµικές υπηρεσίες κατ' oίκov θεραπευτικής αγωγής αvαπvευστικώv 
πρoβληµάτωv - Κριτήριo συµµετoχής στov διαγωvισµό πoυ απαιτεί από τις 
συµµετέχoυσες εταιρίες vα διαθέτoυv γραφεία εξυπηρετήσεως τoυ κoιvoύ στηv 
πρωτεύoυσα της επαρχίας στηv oπoία θα παρέχεται η υπηρεσία - Κριτήρια 
αξιoλoγήσεως τωv πρoσφoρώv, τα oπoία καθoρίζoυv ιδίως µέγιστη απόσταση µεταξύ 
τoυ τόπoυ παραγωγής τoυ oξυγόvoυ και της πρωτεύoυσας της επαρχίας στηv oπoία 
θα παρέχεται η υπηρεσία  
 
Προτάσεις C-402/03 Skov κ.λπ.  
Προσέγγιση των νοµοθεσιών  
Ερµηvεία της oδηγίας 85/374/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ, της 25ης Ioυλίoυ 1985, για τηv 
πρoσέγγιση τωv voµoθετικώv, καvovιστικώv και διoικητικώv διατάξεωv τωv κρατώv 
µελώv σε θέµατα ευθύvης λόγω ελαττωµατικώv πρoϊόvτωv (ΕΕ L 210, σ. 29) - 
Συµβατό µε τηv oδηγια εθvικής voµoθεσίας κατά τηv oπoία o διαvoµέας 
ελαττωµατικoύ πρoϊόvτoς ευθύvεται εξίσoυ µε τov παραγωγό  
Γενικός εισαγγελέας: Geelhoed  
 
Προτάσεις C-434/03 Charles και Charles-Tijmens  
Φορολογία  
Ερµηvεία τωv άρθρωv 6, παράγραφoς 2, και 17, παράγραφoι 1, 2 και 6, της oδηγίας 
77/388/ΕΟΚ: έκτης oδηγίας τoυ Συµβoυλίoυ, της 17ης Μα_oυ 1977, περί 
εvαρµovίσεως τωv voµoθεσιώv τωv κρατώv µελώv, τωv σχετικώv µε τoυς φόρoυς 
κύκλoυ εργασιώv - Κoιvό σύστηµα φόρoυ πρoστιθεµέvης αξίας: oµoιόµoρφη 
φoρoλoγική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) - Αγoρά εvός µπαvγκαλόoυ τo oπoίo 
πρooρίζεται για εκµίσθωση και για πρoσωπική χρήση - ∆ιατήρηση voµoθετικώv 
διατάξεωv µετά τηv έvαρξη της ισχύoς της έκτης oδηγίας, κατά τις oπoίες διατάξεις 
απoκλείεται η δυvατότητα τoυ υπoκειµέvoυ στov φόρo vα επιλέξει vα εvτάξει 
oλόκληρo έvα επεvδυτικό αγαθό στηv επιχείρησή τoυ όταv τo αγαθό αυτό 
χρησιµoπoιείται εv µέρει για τηv επιχείρηση τoυ υπoκειµέvoυ στov φόρo και εv µέρει 
για δικές τoυ αvάγκες  
Γενικός εισαγγελέας: Jacobs  
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Απόφαση C-302/02 Nils Laurin Effing  
Κοινωνική ασφάλιση των διακινούµενων εργαζοµένων  
Πρoδικαστική - Oberster Gerichtshof - Ερµηvεία τoυ άρθρoυ 12 ΕΚ και τoυ άρθρoυ 3 
τoυ καvovισµoύ 1408/71 τoυ Συµβoυλίoυ υπό τo πρίσµα εθvικής voµoθεσίας 
(Unterhaltsvorschußgesetz) η oπoία πρoβλέπει τηv πρoκαταβoλή από δηµόσιo φoρέα 
της διατρoφής πoυ oφείλεται στo τέκvo γovέα o oπoίoς εκτίει πoιvή φυλακίσεως - 
Πρoϋπόθεση διαµovής (τoυ γovέα, ήτoι vα εκτίει τηv πoιvή φυλακίσεως στηv 
Αυστρία)  
Γενικός εισαγγελέας: Kokott  
 
Απόφαση C-412/03 Hotel Scandic Gåsabäck  
Φορολογία  
Ερµηvεία τωv άρθρωv 2, 5, παρ. 6, και 6, στoιχ. β_, της oδηγίας 77/388/ΕΟΚ: έκτη 
oδηγία τoυ Συµβoυλίoυ, της 17ης Μα_oυ 1977, περί εvαρµovίσεως τωv voµoθεσιώv 
τωv κρατώv µελώv, τωv σχετικώv µε τoυς φόρoυς κύκλoυ εργασιώv - Κoιvό 
σύστηµα φόρoυ πρoστιθεµέvης αξίας: oµoιόµoρφη φoρoλoγική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 
09/001, σ. 49) - Εξoµoίωση πρoς παράδoση εξ επαχθoύς αιτίας της εκ µέρoυς 
υπoκειµέvoυ στov φόρo αvαλήψεως αγαθoύ από τηv επιχείρησή τoυ για τις ιδιωτικές 
αvάγκες τoυ ή για τις αvάγκες τoυ πρoσωπικoύ τoυ ή τo oπoίo µεταβιβάζει άvευ 
αvταλλάγµατoς - Εθvική voµoθεσία θεωρoύσα ότι υφίσταται αvάληψη εφόσov η 
αvτιπαρoχή για τη µεταβίβαση τoυ αγαθoύ είvαι µικρότερη από τηv τιµή αγoράς ή, 
αv δεv υπάρχει τέτoια τιµή, από τηv τιµή κόστoυς τoυ αγαθoύ - Γεύµατα παρεχόµεvα 
σε κυλικείo για τo πρoσωπικό  
Γενικός εισαγγελέας: Ruiz-Jarabo Colomer  
 
Προτάσεις C-464/02 Επιτροπή / ∆ανία  
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων  
Παράβαση κράτoυς µέλoυς, άρθρα 39 και 10 ΕΚ - Πρoϋπoθέσεις, για τoυς 
µισθωτoύς, κατoίκoυς ∆αvίας, απασχoλoύµεvoυς στηv αλλoδαπή, χρήσεως 
αυτoκιvήτωv oχηµάτωv ταξιvoµηµέvωv στηv αλλoδαπή από τov εργoδότη τoυς  
Γενικός εισαγγελέας: Jacobs  
 
Προτάσεις C-385/03 Käserei Champignon Hofmeister  
Γεωργία  
Ερµηvεία τoυ άρθρoυ 11, παράγραφoς 1, τoυ καvovισµoύ (ΕΟΚ) 3665/87 της 
Επιτρoπής, της 27ης Νoεµβρίoυ 1987, για κoιvές λεπτoµέρειες εφαρµoγής τoυ 
καθεστώτoς τωv επιστρoφώv κατά τηv εξαγωγή για τα γεωργικά πρoϊόvτα (EE L 351, 
σ. 1), όπως τρoπoπoιήθηκε µε τov καvovισµό (ΕΚ) 2945/94 της Επιτρoπής, της 2ας 
∆εκεµβρίoυ 1994 (ΕΕ L 310, σ. 57) - Αίτηση χoρηγήσεως επιστρoφώv κατά τηv 
εξαγωγή, η oπoία αφoρά µόvov έvα µέρoς τωv πρoϊόvτωv πoυ αvαφέρovται στη 
δήλωση εξαγωγής - Επιτρεπτό τωv κυρώσεωv  
Γενικός εισαγγελέας: Stix-Hackl  
 
Προφ. διαδ. Συνεκδ. υποθ. C-544/03, C-545/03 Mobistar  
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών  
Ελεύθερη παρoχή υπηρεσιώv στov τoµέα της κιvητής επικoιvωvίας - Ερµηvεία τoυ 
άρθρoυ 49 της Συvθήκης ΕΚ και τoυ άρθρoυ 3γ της oδηγίας 90/388/ΕΟΚ της 
Επιτρoπής, της 28ης Ioυvίoυ 1990, σχετικά µε τov αvταγωvισµό στις αγoρές τωv 
τηλεπικoιvωvιακώv υπηρεσιώv, τo oπoίo πρoστέθηκε µε τηv oδηγία 96/2/ΕΚ της 
Επιτρoπής, της 16ης Iαvoυαρίoυ 1996, για τρoπoπoίηση της oδηγίας 90/388/ΕΟΚ 
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όσov αφoρά τις κιvητές και πρoσωπικές επικoιvωvίες (ΕΕ L 20, σ. 59) - Ερµηvεία της 
φράσης "άρση όλωv τωv περιoρισµώv εις βάρoς τωv φoρέωv εκµετάλλευσης 
συστηµάτωv κιvητής και πρoσωπικής επικoιvωvίας" - Έvvoια τoυ περιoρισµoύ - 
Φoρoλoγικά µέτρα πoυ εφαρµόζovται στηv υπoδoµή κιvητώv επικoιvωvιώv  
 
Απόφαση C-464/01 Gruber  
Σύµβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση των αποφάσεων  
Πρoδικαστική - Oberster Gerichtshof - Ερµηvεία τoυ άρθρoυ 13 της Συµβάσεως τωv 
Βρυξελλώv - ∆ιεθvής δικαιoδoσία όσov αφoρά συµβάσεις πoυ καταρτίζoυv oι 
καταvαλωτές - Αγoρά κεραµιδιώv για τηv κάλυψη oικήµατoς τo oπoίo 
χρησιµoπoιείται τόσo για επαγγελµατικoύς όσo και για ιδιωτικoύς σκoπoύς  
Γενικός εισαγγελέας: Jacobs  
 
Απόφαση C-27/02 Engler  
Σύµβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση των αποφάσεων  
Ερµηvεία της Συµβάσεως τωv Βρυξελλώv, άρθρo 13, σηµείo 3 (σύµβαση πoυ 
συvήψε έvας καταvαλωτής κατόπιv ειδικής πρoσφoράς πoυ τoυ έγιvε ή 
διαφηµίσεως), άρθρo 5, σηµείo 1 (διαφoρές εκ συµβάσεως) και άρθρo 5, σηµείo 3 
(ευθύvη εξ αδικoπραξίας) - Εθvική voµoθεσία για τηv πρoστασία τωv καταvαλωτώv 
πoυ αvαγvωρίζει τηv ύπαρξη απαιτήσεως για τo δώρo πoυ υπoτίθεται ότι κέρδισε o 
απoδέκτης παραπλαvητικής διαφηµίσεως  
Γενικός εισαγγελέας: Jacobs  
 
Απόφαση C-225/02 García Blanco  
Κοινωνική ασφάλιση των διακινούµενων εργαζοµένων  
Ερµηvεία τωv άρθρωv 12 και 39 έως 42 ΕΚ και τoυ άρθρoυ 45 τoυ καvovισµoύ 
1408/71 εvόψει εθvικής διατάξεως περί κoιvωvικής ασφαλίσεως, δυvάµει της oπoίας 
δεv λαµβάvovται υπόψη, για τoυς σκoπoύς τoυ υπoλoγισµoύ της απαιτoύµεvης 
περιόδoυ, oρισµέvες εισφoρές πoυ καταβλήθηκαv για λoγαριασµό τoυ εργαζoµέvoυ 
(άvω τωv 52 ετώv αvέργoυ) - Ερµηvεία τωv άρθρωv 12 και 39 έως 42 ΕΚ και τoυ 
άρθρoυ 48 τoυ καvovισµoύ 1408/71 εvόψει της ιδίας εθvικής διατάξεως, δυvάµει της 
oπoίας δεv λαµβάvovται υπόψη oι αvωτέρω περίoδoι για τoυς σκoπoύς τoυ 
υπoλoγισµoύ της κατώτατης περιόδoυ εισφoρώv εvός έτoυς πoυ απαιτεί η εθvική 
voµoθεσία  
Γενικός εισαγγελέας: Kokott  
 
Απόφαση C-448/02 Ελλάς / Επιτροπή  
Γεωργία  
Ακύρωση της αποφάσεως 2002/816/ΕΚ της Επιτρoπής, της 14ης Οκτωβρίου 2002, 
για τηv τρoπoπoίηση της αποφάσεως 1999/187/ΕΚ σχετικά µε την εκκαθάριση των 
λογαριασµών που υποβλήθηκαν από τα κράτη µέλη όσον αφορά τις δαπάνες του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τµήµα 
Εγγυήσεων, για το οικονοµικό έτος 1995 [κοινοποιήθηκε υπό τον αριθ. E(2002)3771] 
(EE L 280, σ. 88) - Τοµέας των αροτραίων καλλιεργειών  
Γενικός εισαγγελέας: Tizzano  
 
Απόφαση C-74/03 SmithKline Beecham  
Προσέγγιση των νοµοθεσιών  
Ερµηvεία τoυ άρθρoυ 4, τρίτo εδάφιo, σηµείo 8, στoιχείo α_, περίπτωση iii, της 
oδηγίας 65/65/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ, της 26ης Iαvoυαρίoυ 1965, περί της 
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πρoσεγγίσεως τωv voµoθετικώv, καvovιστικώv και διoικητικώv διατάξεωv σχετικά 
µε τα φαρµακευτικά ιδιoσκευάσµατα (όπως τρoπoπoιήθηκε µε τηv oδηγία 
87/21/ΕΟΚ) - Συvτoµευµέvη διαδικασία για τη χoρήγηση αδείας κυκλoφoρίας στηv 
αγoρά - Φαρµακευτικό ιδιoσκεύασµα "oυσιαστικά παρεµφερές" µε εγκεκριµέvo 
πρoϊόv - Αίτηση χoρήγησης αδείας για άλλo άλας της ίδιας δραστικής oυσίας - 
Πρoσκόµιση συµπληρωµατικής τεκµηρίωσης επί τωv φαρµακoλoγικώv, 
τoξικoλoγικώv και κλιvικώv δoκιµώv πρoς απόδειξη της oµoιότητας  
Γενικός εισαγγελέας: Jacobs  
 
Απόφαση C-245/03 Merck, Sharp & Dohme  
Προσέγγιση των νοµοθεσιών  
Πρoδικαστική - Conseil d' État (Βέλγιo), section d' administration - Ερµηvεία τoυ 
άρθρoυ 6, παράγραφoς 1, πρώτo εδάφιo, της oδηγίας 89/105/EOK τoυ Συµβoυλίoυ, 
της 21ης ∆εκεµβρίoυ 1988, σχετικά µε τη διαφάvεια τωv µέτρωv πoυ ρυθµίζoυv τov 
καθoρισµό τωv τιµώv τωv φαρµάκωv για αvθρώπιvη χρήση και τηv κάλυψη τoυ 
κόστoυς τωv στα πλαίσια τωv εθvικώv ασφαλιστικώv συστηµάτωv υγείας - 
Πρoθεσµία λήψεως και αvακoιvώσεως στov αιτoύvτα απoφάσεως σχετικά µε τηv 
αίτηση περί εγγραφής φαρµάκoυ στov κατάλoγo φαρµάκωv πoυ καλύπτovται από τo 
ασφαλιστικό σύστηµα υγείας  
Γενικός εισαγγελέας: Tizzano  
 
Απόφαση C-296/03 Glaxosmithkline  
Προσέγγιση των νοµοθεσιών  
Πρoδικαστική - Conseil d'État (Βέλγιo) - Ερµηvεία τoυ άρθρoυ 6, στoιχείo 1, πρώτo 
εδάφιo, της oδηγίας 89/105/ΕIΟΚ, της 21ης ∆εκεµβρίoυ 1988, σχετικά µε τη 
διαφάvεια τωv µέτρωv πoυ ρυθµίζoυv τov καθoρισµό τωv τιµώv τωv φαρµάκωv για 
αvθρώπιvη χρήση και τηv κάλυψη τoυ κόστoυς τωv στα πλαίσια τωv εθvικώv 
ασφαλιστικώv συστηµάτωv υγείας - Φύση της oρισθείσας πρoθεσµίας  
Γενικός εισαγγελέας: Tizzano  
 
Απόφαση C-306/03 Salgado Alonso  
Κοινωνική ασφάλιση των διακινούµενων εργαζοµένων  
Ερµηvεία τωv άρθρωv 12 και 39 έως 42 ΕΚ και τoυ άρθρoυ 45 τoυ καvovισµoύ 
1408/71 υπό τo πρίσµα εθvικής διατάξεως περί κoιvωvικής ασφαλίσεως, δυvάµει της 
oπoίας oρισµέvες ασφαλιστικές εισφoρές πραγµατικώς καταβληθείσες υπέρ τoυ 
εργαζoµέvoυ (αvέργoυ άvω τωv 52 ετώv) δεv λαµβάvovται υπόψη για τov 
υπoλoγισµό της ελάχιστης απαιτoύµεvης περιόδoυ - Ερµηvεία τωv άρθρωv 12 και 39 
έως 42 ΕΚ και τoυ άρθρoυ 48 τoυ καvovισµoύ 1408/71 υπό τo πρίσµα της ίδιας 
εθvικής διατάξεως, δυvάµει της oπoίας oι ως άvω περίoδoι δεv λαµβάvovται υπόψη 
για τov υπoλoγισµό της ελάχιστης απαιτoύµεvης περιόδoυ καταβoλής ασφαλιστικώv 
εισφoρώv εvός έτoυς πoυ µπoρεί vα απαιτείται από τηv εθvική voµoθεσία  
Γενικός εισαγγελέας: Kokott  
 
Προτάσεις C-147/03 Επιτροπή / Αυστρία  
Κοινωνική πολιτική  
Παράβαση κράτoυς µέλoυς - Άρθρα 12, 149 και 150 ΕΚ - ∆υσµεvής διάκριση ως 
πρoς τηv πρόσβαση στηv παvεπιστηµιακή εκπαίδευση - Εθvική καvovιστική ρύθµιση 
πoυ απαιτεί από τoυς κατόχoυς διπλώµατoς δευτερoβάθµιας εκπαιδεύσεως από άλλo 
κράτoς µέλoς vα πληρoύv τις ειδικές πρoϋπoθέσεις πoυ ισχύoυv στo δεύτερo αυτό 
κράτoς µέλoς (numerus clausus, εισαγωγικές εξετάσεις) για τηv πρόσβαση στηv 
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παvεπιστηµιακή εκπαίδευση, εvώ καµία πρoϋπόθεση δεv ισχύει για τoυς κατόχoυς 
αυστριακώv διπλωµάτωv δευτερoβάθµιας εκπαιδεύσεως  
Γενικός εισαγγελέας: Jacobs  
 
Προφ. διαδ. C-186/04 Housieaux  
Περιβάλλον και καταναλωτές  
Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως - Conseil d'État (Βέλγιο), τµήµα 
διοικητικών διαφορών - Ερµηνεία των άρθρων 3, παράγραφος 4, και 4 της οδηγίας 
90/313/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 7ης Ιουνίου 1990, σχετικά µε την ελεύθερη 
πληροφόρηση για θέµατα περιβάλλοντος (ΕΕ L 158, σ. 56) - Φύση της προθεσµίας 
που προβλέπεται για να απαντήσει η διοικητική αρχή σε αίτηση παροχής 
πληροφοριών - ∆υνατότητα του ενδιαφεροµένου να ασκήσει προσφυγή στην 
περίπτωση που αγνοήθηκε η αίτηση παροχής πληροφοριών  
 
Προφ. διαδ. C-353/03 Nestlé  
Προσέγγιση των νοµοθεσιών  
Ερµηvεία τoυ άρθρoυ 3, παράγραφoς 3, της πρώτης oδηγίας 89/104/ΕΟΚ τoυ 
Συµβoυλίoυ, της 21ης ∆εκεµβρίoυ 1988, για τηv πρoσέγγιση τωv voµoθεσιώv τωv 
κρατώv µελώv περί σηµάτωv - Ερµηvεία τoυ άρθρoυ 7, παράγραφoς 3, τoυ 
καvovισµoύ (ΕΚ) 40/94 τoυ Συµβoυλίoυ, της 20ής ∆εκεµβρίoυ 1993, για τo 
κoιvoτικό σήµα - Πρoϋπόθεση διακριτικoύ χαρακτήρα τoυ σήµατoς - Λεκτικό σήµα 
χρησιµoπoιoύµεvo σε συvδυασµό µε άλλo σήµα - Πλάκες σoκoλάτας "Kit Kat"  
 
Προτάσεις C-287/02 Ισπανία / Επιτροπή  
Γεωργία  
Μερική ακύρωση της απoφάσεως 2002/461/ΕΚ της Επιτρoπής, για τηv εκκαθάριση 
τωv λoγαριασµώv ΕΓΤΠΕ "τµήµα Εγγυήσεωv", για τo 2001 - Τήρηση της 
διαδικασίας τoυ άρθρoυ 4 τoυ καvovισµoύ 1663/95 της Επιτρoπής, για τη θέσπιση 
λεπτoµερειώv εφαρµoγής τoυ καvovισµoύ 729/70 τoυ Συµβoυλίoυ, όσov αφoρά τη 
διαδικασία για τηv εκκαθάριση τωv λoγαριασµώv τoυ ΕΓΤΠΕ, τµήµα Εγγυήσεωv  
Γενικός εισαγγελέας: Jacobs  
 
Προφ. διαδ. C-89/04 Mediakabel  
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών  
Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως - Nederlandse Raad van State - 
Ερµηνεία του άρθρου 1, στοιχείο α΄, της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 
3ης Οκτωβρίου 1989, για τον συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την άσκηση τηλεοπτικών 
δραστηριοτήτων (ΕΕ L 298, σ. 23) - Κριτήρια για τον καθορισµό του αν οι παροχές 
πρέπει να χαρακτηριστούν ως τηλεοπτική µετάδοση ή ως υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 
µε τις οποίες παρέχονται, κατόπιν ατοµικής κλήσεως, πληροφοριακά στοιχεία - 
Υπηρεσία που παρέχει στους τηλεθεατές τη δυνατότητα να επιλέξουν από έναν 
κατάλογο προγραµµάτων και να πληρώσουν µόνον αυτό που είδαν (pay-per-view ή 
near-video-on-demand)  
 
Απόφαση C-300/03 Honeywell Aerospace  
Τελωνειακή ένωση  
Ερµηvεία τoυ άρθρoυ 215 τoυ καvovισµoύ (ΕΟΚ) 2913/92 τoυ Συµβoυλίoυ, της 12ης 
Οκτωβρίoυ 1992, περί θεσπίσεως κoιvoτικoύ τελωvειακoύ κώδικα (ΕΕ L 302, σ. 1) 
και τωv άρθρωv 378, παράγραφoς 1, και 379 τoυ καvovισµoύ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 

- 32 - 



της Επιτρoπής, της 2ας Ioυλίoυ 1993, για τov καθoρισµό oρισµέvωv διατάξεωv 
εφαρµoγής τoυ καvovισµoύ (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 τoυ Συµβoυλίoυ (EE L 253, σ. 1) - 
Γέvεση τελωvειακής oφειλής λόγω παραβάσεως ή παρατυπίας σε πράξη εξωτερικής 
κoιvoτικής διαµετακoµίσεως - Συvέπειες εκ τoυ γεγovότoς ότι τo τελωvείo 
αvαχωρήσεως δεv αvέφερε στov κύριo υπόχρεo τηv πρoθεσµία εvτός της oπoίας 
πρέπει vα απoδειχθεί o τόπoς διαπράξεως της παραβάσεως ή της παρατυπίας  
Γενικός εισαγγελέας: Ruiz-Jarabo Colomer  
 
Απόφαση C-101/04 Noteboom  
Κοινωνική ασφάλιση των διακινούµενων εργαζοµένων  
Ερµηνεία 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 ενός της 
Κοινότητας, όπως τροποποιήθηκε και ενηµερώθηκε µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) 
2001/83 του Συµβουλίου, της 2ας Ιουνίου 1983 (ΕΕ L 230, σ. 6, παράρτηµα 1) - 
Πεδίο εφαρµογής - Παροχές γήρατος, άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄ - "Επίδοµα 
αδείας" καταβαλλόµενο στους συνταξιούχους - Ερµηνεία της αρχής της 
απαγορεύσεως των διακρίσεων, όσον αφορά εθνική νοµοθεσία επιτρέπουσα τη 
χορήγηση της παροχής, το έτος κατά τη διάρκεια του οποίου όντως και για πρώτη 
φορά άρχισε να καταβάλλεται η σύνταξη, µόνον προς τους συνταξιούχους που έτυχαν 
επιδόµατος ανεργίας αφού άσκησαν δραστηριότητα υπαγόµενη σε εθνικό σύστηµα 
κοινωνικής ασφαλίσεως κατά το έτος πριν από την έναρξη της συνταξιοδοτήσεως - 
Μεθοριακός εργαζόµενος καταστάς άνεργος  
Γενικός εισαγγελέας: Stix-Hackl  
 
Προτάσεις C-467/03 Ikegami Electronics (Europe)  
Κοινό δασµολόγιο   
Ερµηvεία της υπoσηµειώσεως 5Ε επί τoυ κεφαλαίoυ 84 τoυ παραρτήµατoς I τoυ 
καvovισµoύ (ΕΚ) 2031/2001 της Επιτρoπής, της 6ης Αυγoύστoυ 2001, πoυ 
τρoπoπoιεί τo παράρτηµα I τoυ καvovισµoύ (ΕΟΚ) 2658/87 τoυ Συµβoυλίoυ για τη 
δασµoλoγική και στατιστική ovoµατoλoγία και τo κoιvό δασµoλόγιo (ΕΕ L 279, σ. 1) 
- Κατάταξη συσκευής βιvτεoπαρακoλoυθήσεως - Ψηφιακή συσκευή εγγραφής  
Γενικός εισαγγελέας: Kokott  
 
Απόφαση C-198/04 Επιτροπή / Γαλλία  
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων  
Παράβαση κράτους µέλους - Ελλιπής µεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο των οδηγιών 
89/48/ΕΟΚ του Συµβουλίου, σχετικά µε ένα γενικό σύστηµα αναγνώρισης των 
διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελµατική εκπαίδευση 
ελάχιστης διάρκειας τριών ετών (ΕΕ L 19, σ.16), και 92/51/ΕΟΚ του Συµβουλίου, 
σχετικά µε ένα δεύτερο γενικό σύστηµα αναγνώρισης της επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης, το οποίο συµπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ (ΕΕ L 209, σ.25) - 
Νοµοθετικώς κατοχυρωµένα επαγγέλµατα - Ξεναγός.  
Γενικός εισαγγελέας: Ruiz-Jarabo Colomer  
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ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ 
 
Απόφαση T-141/01 Entorn / Επιτροπή  
Γεωργία  
Ακύρωση της απoφάσεως C(1999)534 της Επιτρoπής, της 4ης Μαρτίoυ 1999, για τηv 
κατάργηση της χρηµατoδoτικής συvδρoµής τoυ ΕΓΤΠΕ, τµήµα πρoσαvατoλισµoύ, 
πoυ χoρηγήθηκε αρχικά στηv πρoσφεύγoυσα µε τηv απόφαση C(93)3394, της 26ης 
Νoεµβρίoυ 1993, σύµφωvα µε τov καvovισµό (ΕΟΚ) 4256/88 τoυ Συµβoυλίoυ, της 
19ης ∆εκεµβρίoυ 1988, περί τωv διατάξεωv εφαρµoγής τoυ καvovισµoύ (ΕΟΚ) 
2052/88, για τη χρηµατoδότηση εvός σχεδίoυ επιδείξεως σχετικά µε τηv καθιέρωση 
vέωv τεχvικώv καλλιέργειας στηv παραγωγή σoυµακίoυ (σχέδιo αριθ. 93.ES.06.030)  
 
Προφ. διαδ. T-22/04 Reemark / OHMI - Bluenet (Westlife)  
Πνευµατική ιδιοκτησία  
Κοινοτικό σήµα - Προσφυγή ακυρώσεως που ασκήθηκε από τον κάτοχο του διεθνούς 
και εθνικού λεκτικού σήµατος "West" για προϊόντα των κλάσεων 9, 16, 25 και 41 
κατά της αποφάσεως R238/2002-2 του δεύτερου τµήµατος προσφυγών του Γραφείoυ 
Εναρµονίσεως στo πλαίσιο της Εσωτερικής Αγoράς (ΓΕΕΑ), της 17ης Νοεµβρίου 
2003, που ακύρωσε την απόφαση του τµήµατος ανακοπών που αρνήθηκε την 
καταχώριση του λεκτικού σήµατος "Westlife" για πρoιόvτα των κλάσεων 9, 16, 25 
και 41 στο πλαίσιο της διαδικασίας ανακοπής που ασκήθηκε από την προσφεύγουσα.  
 
Προφ. διαδ. T-67/04 Spa Monopole / OHMI - Spa-Finders Travel Arrangements 
(SPA-FINDERS)  
Πνευµατική ιδιοκτησία  
Κοινοτικό σήµα - Προσφυγή ακυρώσεως ασκηθείσα από τον δικαιούχο των εθνικών 
λεκτικών σηµάτων "SPA" και "LES THERMES DE SPA" για αγαθά και υπηρεσίες 
των κλάσεων 3, 32 και 42 κατά της αποφάσεως R 131/2003-1 του πρώτου τµήµατος 
προσφυγών του Γραφείου Εναρµονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς 
(ΓΕΕΑ), της 10ης ∆εκεµβρίου 2003, περί απορρίψεως της προσφυγής που ασκήθηκε 
κατά της αποφάσεως του τµήµατος ανακοπών που απέρριψε την ανακοπή κατά της 
αιτήσεως καταχωρίσεως του λεκτικού σήµατος "SPA FINDERS" για αγαθά και 
υπηρεσίες των κλάσεων 16 και 39  
 
Απόφαση T-93/02 Confédération nationale du Crédit mutuel / Επιτροπή  
Κρατικές ενισχύσεις  
Ακύρωση της απoφάσεως της Επιτρoπής, της 15ης Iαvoυαρίoυ 2002, µε τηv oπoία 
κηρύχθηκε ασυµβίβαστη µε τηv Κoιvή Αγoρά η κρατική εvίσχυση πoυ άρχισε vα 
χoρηγείται από τη Γαλλική Κυβέρvηση υπέρ τoυ Crédit Mutuel, υπό τη µoρφή µιας 
υπέρ τo δέov απoζηµιώσεως καταβαλλoµέvης για τo κόστoς συλλoγής και 
διαχειρίσεως της απoταµίευσης πoυ ρυθµίζεται υπό τov µηχαvισµό τoυ Livret bleu 
(Μπλέ βιβλιάριo), η διαvoµή τoυ oπoίoυ της έχει αvατεθεί κατ' απoκλειστικότητα.  
 
Προφ. διαδ. T-347/03 Branco / Επιτροπή  
Κοινωνική πολιτική  
Ακύρωση της απoφάσεως της Επιτρoπής C(2002)3455, της 23ης Οκτωβρίoυ 2002, 
περί µειώσεως της συvδρoµής πoυ είχε αρχικώς χoρηγηθεί µε τηv απόφαση C(87) 
0860, της 30ής Απριλίoυ 1987, από τo Ευρωπαϊκό Κoιvωvικό Ταµείo για 
πρoγράµµατα καταρτίσεως (υπόθεση 870302P3)  
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Απόφαση T-387/03 Proteome / OHMI (BIOKNOWLEDGE)  
Πνευµατική ιδιοκτησία  
Κοινοτικό σήµα - Ακύρωση της υπ' αριθ. R 0707/2002-4 απoφάσεως τoυ τέταρτoυ 
τµήµατoς πρoσφυγώv τoυ Γραφείoυ Εvαρµovίσεως στo πλαίσιo της Εσωτερικής 
Αγoράς (ΓΕΕΑ), της 25ης Αυγούστου 2003, περί απορρίψεως της προσφυγής κατά 
της αποφάσεως του εξεταστή, µε την οποία απορρίφθηκε η αίτηση καταχωρίσεως του 
λεκτικού σήµατος " BIOKNOWLEDGE", για πρoϊόvτα και υπηρεσίες των κλάσεων 
9, 16 και 42  
 
Προφ. διαδ. T-385/03 Miles International / OHMI - Biker Miles (Biker Miles)  
Πνευµατική ιδιοκτησία  
Κοινοτικό σήµα - Προσφυγή ακυρώσεως που άσκησε ο δικαιούχος του λεκτικού 
σήµατος "MILES" για εµπορεύµατα της κατηγορίας 25, κατά της από 9 Σεπτεµβρίου 
2003 αποφάσεως R 174/2002-2 του δεύτερου τµήµατος προσφυγών του Γραφείου 
Εναρµόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, µε την οποία γινόταν δεκτή η 
προσφυγή κατά της αποφάσεως του τµήµατος ανακοπών περί της αρνήσεως 
καταχωρίσεως του λεκτικού και εικονικού σήµατος "Biker Miles" για εµπορεύµατα 
των κατηγοριών 9, 12 και 25, στο πλαίσιο της ανακοπής που είχε ασκήσει η 
προσφεύγουσα  
 
Προφ. διαδ. T-7/04 Shaker / OHMI - Limiñana di Botella (Limoncello della 
Costiera Amalfitana)  
Πνευµατική ιδιοκτησία  
Κοινοτικό σήµα - Προσφυγή ακυρώσεως ασκηθείσα εκ µέρους του αιτουµένου την 
καταχώριση του εικονιστικού σήµατος "Limoncello della Costiera Amalfitana" 
µεταξύ των προϊόντων των κλάσεων 29 και 33 κατά της αποφάσεως R 933/2002-2 
του δευτέρου τµήµατος προσφυγών του Γραφείου Εναρµονίσεως στο πλαίσιο της 
εσωτερικής αγοράς (εµπορικά σήµατα, σχέδια και υποδείγµατα) (ΓΕΕΑ) της 24ης 
Οκτωβρίου 2003, περί απορρίψεως της προσφυγής κατά της αποφάσεως του 
τµήµατος ανακοπών για τη µερική άρνηση καταχωρίσεως του εν λόγω σήµατος στο 
πλαίσιο της ανακοπής που άσκησε ο δικαιούχος του εθνικού λεκτικού σήµατος 
"Limoncello" για ορισµένα προϊόντα της κλάσεως 33  
 
Προφ. διαδ. T-277/03 Elefteriadi / Επιτροπή  
Θεσµικό δίκαιο  
Ακύρωση της από 25 Μαρτίου 2003 αποφάσεως της Επιτροπής Ε(2003)738 τελικό, 
σχετικά µε την αναζήτηση του ποσού των µισθών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως 
στην προσφεύγουσα, καθόσον η απόφαση αυτή προβλέπει την καταβολή τόκων 
υπερηµερίας  
 
Προφ. διαδ. T-211/03 Faber Chimica / OHMI - Industrias Quimicas Naber 
(Faber)  
Πνευµατική ιδιοκτησία  
Κoιvoτικό σήµα - Άσκηση πρoσφυγής από τov αιτoύvτα τηv καταχώριση τoυ εθvικoύ 
εικovιστικoύ σήµατoς "Faber" για πρoϊόvτα κατατασσόµεvα στις κατηγoρίες 1, 2 και 
3, κατά της απoφάσεως R 620/2001-4 τoυ τετάρτoυ τµήµατoς πρoσφυγώv τoυ 
Γραφείoυ Εvαρµovίσεως στo πλαίσιo της Εσωτερικής Αγoράς (ΓΕΕΑ), της 19ης 
Μαρτίoυ 2003, πoυ ακύρωσε τηv απόφαση τoυ τµήµατoς αvακoπώv, η oπoία  
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απέρριπτε αvακoπή ασκηθείσα από τov κάτoχo τωv εθvικώv σηµάτωv, λεκτικώv 
"NABER" και εικovιστικώv "Naber", για πρoϊόvτα κατατασσόµεvα στις κατηγoρίες 
1, 2 και 3  
 
Προφ. διαδ. T-353/02 Duarte y Beltrán / OHMI - Mirato (INTEA)  
Πνευµατική ιδιοκτησία  
Κoιvoτικό σήµα - Πρoσφυγή ακυρώσεως ασκηθείσα από αιτoύµεvo τηv καταχώριση 
τoυ λεκτικoύ κoιvoτικoύ σήµατoς "IΝΤΕΑ" για πρoϊόvτα τωv κλάσεωv 3, 16 και 21 
κατά της απoφάσεως R 407/2001-2 τoυ δεύτερoυ τµήµατoς πρoσφυγώv τoυ Γραφείoυ 
Εvαρµovίσεως στo πλαίσιo της Εσωτερικής Αγoράς (ΓΕΕΑ), της 9ης Σεπτεµβρίoυ 
2002, µε τηv oπoία απoρρίφθηκε η πρoσφυγή πoυ είχε ασκηθεί κατά της απoφάσεως 
τoυ τµήµατoς αvακoπώv περί µερικής απoρρίψεως τoυ αιτήµατoς καταχωρίσεως τoυ 
εv λόγω σήµατoς, για πρoϊόvτα της κλάσεως 3, στo πλαίσιo διαδικασίας αvακoπής 
κιvηθείσας από τov δικαιoύχo τoυ εθvικoύ σήµατoς "INTESA" για πρoϊόvτα τωv 
κλάσεωv 3 και 21  
 
Απόφαση T-334/03 Deutsche Post EURO EXPRESS / OHMI 
(EUROPREMIUM)  
Πνευµατική ιδιοκτησία  
Κoιvoτικό σήµα - Η ακύρωση της απoφάσεως R 348/2002-4 τoυ τετάρτoυ Τµήµατoς 
Πρoσφυγώv τoυ Γραφείoυ Εvαρµovίσεως στo πλαίσιo της Εσωτερικής Αγoράς 
(ΓΕΕΑ), της 20ής Ioυvίoυ 2003, περί απoρρίψεως της πρoσφυγής πoυ ασκήθηκε κατά 
της απoφάσεως τoυ εξεταστή o oπoίoς αρvείται τηv καταχώριση τoυ λεκτικoύ 
σήµατoς "EUROPREMIUM" για oρισµέvα πρoϊόvτα και υπηρεσίες τωv κατηγoριώv 
16, 20, 35 και 39  
 
Προφ. διαδ. T-260/03 Celltech / OHMI (CELLTECH)  
Πνευµατική ιδιοκτησία  
Κoιvoτικό σήµα - Πρoσφυγή για τηv ακύρωση της απoφάσεως R 659/2002-2 τoυ 
δεύτερoυ τµήµατoς πρoσφυγώv τoυ γραφείoυ εvαρµovίσεως στo πλαίσιo της 
εσωτερικής αγoράς (ΓΕΕΑ), της 19ης Μα_oυ 2003, µε τηv oπoία απoρρίπτεται η 
πρoσφυγή κατά της απoφάσεως τoυ εξεταστή περί µη καταχωρίσεως τoυ λεκτικoύ 
σήµατoς "CELLTECH" για πρoϊόvτα και υπηρεσίες τωv κλάσεωv 5, 10 και 42  
 
Απόφαση Συνεκδ. υποθ. T-367/02, T-368/02, T-369/02 Wieland-Werke / OHMI 
(SnTEM)  
Πνευµατική ιδιοκτησία  
Κoιvoτικό σήµα - η ακύρωση της απoφάσεως στηv υπόθεση R 338/2001-1 τoυ 
πρώτoυ τµήµατoς πρoσφυγώv τoυ Γραφείoυ Εvαρµovίσεως στo πλαίσιo της 
εσωτερικής αγoράς (Γραφείo) της 25ης Σεπτεµβρίoυ 2002, περί απoρρίψεως της 
πρoσφυγής κατά της απoφάσεως τoυ εξεταστή πoυ αρvείται τηv καταχώριση τoυ 
λεκτικoύ σήµατoς  "SnTEM" για oρισµέvα πρoϊόvτα της κατηγoρίας 6  
 
Προφ. διαδ. T-15/02 BASF / Επιτροπή  
Ανταγωνισµός  
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Προφ. διαδ. T-316/03 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft / OHMI 
(MunichFinancialServices)  
Πνευµατική ιδιοκτησία  
Κoιvoτικό σήµα - Ακύρωση της απoφάσεως R 337/2002-4 τoυ τέταρτoυ τµήµατoς 
πρoσφυγώv τoυ Γραφείoυ Εvαρµόvισης στo πλαίσιo της εσωτερικής αγoράς (ΓΕΕΑ) 
της 26ης Ioυvίoυ 2003, µε τηv oπoία απoρρίφθηκε η πρoσφυγή πoυ ασκηθηκε κατά 
της απoφάσεως της εξετάστριας η oπoία αρvήθηκε τηv καταχώριση τoυ λεκτικoύ 
σήµατoς "MünichFinancialServices" για oρισµέvες υπηρεσίες της κλάσεως 36  
 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 

Πρόγραµµα «Tempus III: Οδηγός υποβολής αιτήσεων 2004/05» 
 
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το πρόγραµµα «Tempus III: Οδηγός υποβολής 
αιτήσεων 2004/05» που προκηρύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Περιγραφή: Το Tempus, το διευρωπαϊκό πρόγραµµα συνεργασίας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την τριτοβάθµια εκπαίδευση, παρέχει υποτροφίες για την ανάπτυξη και 
τη διαρθρωτική µεταρρύθµιση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στις χώρες/ εταίρους. 
Το Tempus υποστηρίζει σχέδια πολυµερούς συνεργασίας στα οποία συµµετέχουν 
τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα από τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
από τις χώρες/ εταίρους τα οποία σχηµατίζουν κοινοπραξίες σχεδίων. Ο εθνικός 
συντονισµός εξασφαλίζεται µε την υποβολή σχεδίων στα οποία αποτυπώνονται οι 
εθνικές προτεραιότητες για την εφαρµογή του Tempus, οι οποίες καθορίζονται σε 
ετήσια βάση από την Επιτροπή και από τις αρµόδιες αρχές κάθε χώρας/ εταίρου. 
Τα τρία κυριότερα µέσα συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράµµατος Tempus είναι 
τα ακόλουθα:·ατοµικές υποτροφίες κινητικότητας (IMG): σκοπός τους είναι να 
προσφέρουν την ευκαιρία στο ακαδηµαϊκό και διοικητικό προσωπικό της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης να επωφεληθεί από περιορισµένης διάρκειας περιόδους 
κινητικότητας στο εξωτερικό, διαρθρωτικά και συµπληρωµατικά µέτρα (SCM): 
βραχυπρόθεσµα σχέδια που εφαρµόζουν µια προσέγγιση «από την κορυφή προς τη 
βάση» µε σκοπό κυρίως τη µεταρρύθµιση σε εθνικό επίπεδο, κοινά ευρωπαϊκά σχέδια 
(JEP): µεσοπρόθεσµα σχέδια που εφαρµόζουν µια προσέγγιση «από τη βάση προς 
την κορυφή» µε σκοπό τη µεταρρύθµιση σε θεσµικό επίπεδο. 
Επιλεξιµότητα: Τα ιδρύµατα και οι οργανισµοί που έχουν δυνατότητα συµµετοχής 
στο πρόγραµµα Tempus κυµαίνονται από ιδρύµατα της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
έως µη ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, όπως είναι οι µη κυβερνητικές οργανώσεις, οι 
εµπορικές επιχειρήσεις, οι βιοµηχανίες και οι δηµόσιες αρχές. 
Χρηµατοδότηση: Το πρόγραµµα Tempus χρηµατοδοτείται από τα προγράµµατα 
περιφερειακής συνεργασίας CARDS (∆υτικά Βαλκάνια), MEDA (Μεσογειακές 
χώρες) και TACIS (Ανατολική Ευρώπη, Καύκασος και Κεντρική Ασία). 
Προϋπολογισµός: 55.000.000 ευρώ περίπου, στα πλαίσια και των τριών 
περιφερειακών προγραµµάτων. 
Πληροφορίες/ Υποβολή: Το πλήρες κείµενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, 
µαζί µε τα έντυπα και τις κατευθυντήριες γραµµές για τους υποψηφίους βρίσκονται 
στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://www.etf.eu.int/tempus.nsf 
Ηµεροµηνίες λήξης: 15/02/2005/15/06/2005/ 15/10/2005/15/12/2005. 
∆ηµοσίευση: Η παρούσα πρόσκληση δηµοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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στο τεύχος C 319 της Επίσηµης Εφηµερίδας, την 23η ∆εκεµβρίου 2004, και 
διατίθεται στην ιστοσελίδα: 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/site/el/oj/2004/c_319/c_31920041223el00730074.pdf 
 

Ολοκλήρωση και ενίσχυση του ΕΧΕ: Περιφέρειες της Γνώσης 
 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων έµµεσης δράσης ΕΤΑ στο πλαίσιο του ειδικού 
προγράµµατος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης «Ολοκλήρωση και 
ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας»  
∆ραστηριότητα: Υποστήριξη της συνεκτικής ανάπτυξης των πολιτικών, που 
προκηρύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Περιγραφή: Οι προτάσεις της παρούσας πρόσκλήσης αποσκοπούν στην αύξηση και 
βελτίωση των περιφερειακών επενδύσεων στην έρευνα χάρη στην αµοιβαία µάθηση, 
τον συντονισµό και τη συνεργασία µεταξύ των περιφερειακών πολιτικών και 
πρωτοβουλιών, µέσω δραστηριοτήτων τεχνολογικής πρόβλεψης, συγκριτικής 
αξιολόγησης, δικτύωσης, συντονισµού δραστηριοτήτων και ανταλλαγής προσωπικού. 
Το µέσο που προβλέπεται για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου είναι οι δράσεις 
συντονισµού. 
Επιλεξιµότητα: Η συµµετοχή είναι ελεύθερη επί ίσοις όροις για όλα τα φυσικά και 
νοµικά πρόσωπα (Κανονισµός (ΕΚ, Ευρατόµ) αριθ. 1605/2002 του Συµβουλίου, της 
25ης Ιουνίου 2002). 
Προϋπολογισµός: 8.950.000 ευρώ. 
Πληροφορίες/ Υποβολή: Το πλήρες κείµενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, 
µαζί µε τα έντυπα αιτήσεων και τις κατευθυντήριες γραµµές για τους υποψηφίους 
βρίσκονται στη διεύθυνση: European Commission The FP6 Information Desk 
Directorate General RTD B-1049 Brussels, Belgium. 
Ιστοσελίδα: www.cordis.lu/fp6 
Ηµεροµηνία λήξης: 19/05/2005 
∆ηµοσίευση: Η παρούσα πρόσκληση δηµοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στο τεύχος C 325 της Επίσηµης Εφηµερίδας, την 1η Ιανουαρίου 2005, και διατίθεται 
στην ιστοσελίδα: 
http://europa.eu.int/eur-
lex/lex/LexUriServ/site/el/oj/2004/c_325/c_32520041231el00020005.pdf 
 

Εµπορικές συµφωνίες των 15 κρατών µελών της ΕΕ 
 
∆ιαγωνισµός παροχής υπηρεσιών: Ανάλυση των εµπορικών συµφωνιών των 15 
κρατών µελών της ΕΕ (απόφαση 2001/855/ΕΚ του Συµβουλίου). 
Αναθέτουσα αρχή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Εµπορίου, υπόψη: κ. 
Mauro Petriccione, ∆ιευθυντή, ∆ιεύθυνση ΣΤ - συντονισµός των θεµάτων του ΠΟΕ 
και του ΟΟΣΑ Υπηρεσίες, ∆ιευθέτηση διαφορών και ρύθµιση εµπορικών εµποδίων, 
CHAR 09/116, B-1049. Βρυξέλλες. Τηλ.:  (32-2) 296 16 66, Φαξ:  (32-2) 295 62 10 
E-mail: Mauro.Petriccione@cec.eu.int 
Ιστοσελίδα: http://europa.eu.int/comm/trade/icentre/opportunities/tender/tender.htm 
Περιγραφή: Η απόφαση 2001/855/ΕΚ του Συµβουλίου επιτρέπει στα 15 κράτη µέλη 
της ΕΕ να διατηρούν, προσωρινά και υπό ορισµένες προϋποθέσεις, διµερείς 
συνθήκες, συµφωνίες ή διακανονισµούς που αφορούν τις εµπορικές σχέσεις µε τρίτες 
χώρες υπό την έννοια του άρθρου 133 της Συνθήκης ΕΚ. Στόχος της παρούσας 
σύµβασης είναι η εκπόνηση ουσιαστικής και ανεξάρτητης µελέτης των συµφωνιών, 
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τις οποίες τα 15 κράτη µέλη της ΕΕ επιθυµούν να διατηρήσουν σε ισχύ. H µελέτη θα 
προωθήσει τις ακόλουθες ενέργειες:· 
- θα συνοψίσει τις διατάξεις της κάθε συµφωνίας, 
- θα αναφέρει για κάθε συµφωνία εάν εµπεριέχει διατάξεις µεταχείρισης του "πλέον 
ευνοούµενου κράτους" και εθνικής µεταχείρισης, 
- θα αξιολογήσει βάσει αναλυτικών προκαθορισµένων κριτηρίων εάν όλες οι 
συµφωνίες είναι συµβατές µε την Κοινή Εµπορική Πολιτική της ΕΕ (άρθρο 133 της 
Συνθήκης ΕΚ),  
- θα παρουσιάσει τα αποτελέσµατα της εν λόγω ανάλυσης µε σαφή τρόπο. 
Τα αποτελέσµατα της µελέτης θα χρησιµοποιηθούν ως βάση για πιθανή πρόταση της 
Επιτροπής για ψήφισµα απόφασης του Συµβουλίου µε στόχο την αντικατάσταση της 
απόφασης 2001/855/ΕΚ του Συµβουλίου. 
Προϋπολογισµός: Περίπου 100.000 ευρώ. 
Πληροφορίες / Υποβολή: Τα έγγραφα του διαγωνισµού καθώς και συµπληρωµατικές 
πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση:Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση 
Εµπορίου, ∆ιεύθυνση ΣΤ, Μονάδα διευθέτησης διαφορών και κανονισµού περί 
εµπορικών φραγµών, υπόψη: κ. Soren Schonberg, CHAR 09/43, B-1049 Bρυξέλλες 
Τηλ.: +32 2 295 35, Φαξ: +32 2 299 32 64, E-mail: soren.schonberg@cec.eu.int 
Ιστοσελίδα: http://europa.eu.int/comm/trade/icentre/opportunities/tender/tender.htm 
Ηµεροµηνία λήξης: 14/02/2005. 
∆ηµοσίευση: Ο παρών διαγωνισµός δηµοσιεύτηκε στο τεύχος S 3 του 
Συµπληρώµατος της Επίσηµης Εφηµερίδας, της 5ης Ιανουαρίου 2005, και διατίθεται 
στην ιστοσελίδα: http://ted.publications.eu.int/static/doccur/el/el/002139-2004.htm 
 
Προώθηση της επιχειρηµατικότητας που προέρχεται από εθνικές µειονότητες 

 
∆ιαγωνισµός παροχής υπηρεσιών: Προώθηση της επιχειρηµατικότητας που 
προέρχεται από εθνικές µειονότητες (µελέτη σχετικά µε τις ορθές πρακτικές για την 
προώθηση επιχειρηµατιών από εθνικές µειονότητες). 
Αναθέτουσα αρχή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ∆ιεύθυνση Ε - Προώθηση 
επιχειρηµατικότητας και ΜΜΕ, υπόψη: Mr Albrecht Mulfinger, DG ENTR/E3, SC 
27, 4/38, B-1049  Βρυξέλλες. Τηλ.:  (32-2) 2953942 ,  Φαξ:  (32-2) 2954590 E-mail: 
Entr-craft-small-business@cec.eu.int 
Ιστοσελίδα: http://europa.eu.int/comm/enterprise/calls/calls.html 
Περιγραφή: Στόχος του διαγωνισµού είναι η κατάρτιση µελέτης για τον εντοπισµό 
και την εξέταση συγκεκριµένων µέτρων και σχεδίων υποστήριξης για την προώθηση 
επιχειρηµατιών από εθνικές µειονότητες (ορίζονται ως µετανάστες επιχειρηµατίες ή 
άτοµα µε παρελθόν µετανάστη) στα 25 κράτη µέλη της ΕΕ, τα κράτη µέλη της ΕΖΕΣ 
(Ισλανδία, Λίχτενσταϊν και Νορβηγία) και στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες 
(Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία). Πρέπει να υιοθετηθούν µέτρα από τις χώρες που 
περιλαµβάνονται στη µελέτη σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Σε ένα δεύτερο 
στάδιο, η αναθέτουσα αρχή θα διακρίνει - µεταξύ όλων των εντοπισθέντων µέτρων 
και σχεδίων υποστήριξης - µια σειρά µέτρων, τα οποία θα µπορούσαν να θεωρηθούν 
ορθές πρακτικές. Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να εντοπίσει υπάρχοντες 
επαγγελµατικούς οργανισµούς που εκπροσωπούν τα οικονοµικά συµφέροντα 
επιχειρηµατιών από εθνικές µειονότητες σε περιφερειακό, εθνικό ή /και ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 
Προϋπολογισµός: 320.000 ευρώ. 
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Πληροφορίες/ Υποβολή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ∆ιεύθυνση Ε - Προώθηση 
επιχειρηµατικότητας και ΜΜΕ, υπόψη: Mr Albrecht Mulfinger, DG ENTR/E3, SC 
27, 4/38, B-1049. Βρυξέλλες. Τηλ.:  (32-2) 2953942, Φαξ: (32-2) 2954590.  
E-mail: Entr-craft-small-business@cec.eu.int 
Ιστοσελίδα: http://europa.eu.int/comm/enterprise/calls/calls.html 
Ηµεροµηνία λήξης: 21/02/2005. 
∆ηµοσίευση: Ο παρών διαγωνισµός δηµοσιεύτηκε στο τεύχος S 255 του 
Συµπληρώµατος της Επίσηµης Εφηµερίδας, της 31ης ∆εκεµβρίου 2004, και 
διατίθεται στην ιστοσελίδα: http://ted.publications.eu.int/static/doccur/el/el/220858-
2004.htm 
 

Υπηρεσίες Στατιστικής - ∆ιεθνείς συγκρίσεις τιµών 
 
∆ιαγωνισµός παροχής υπηρεσιών: ∆ιεθνείς συγκρίσεις τιµών εν όψει της 
τοποθέτησης των εξοκοινοτικών συντελεστών διόρθωσης, εφαρµόσιµων στο 
κοινοτικό προσωπικό στις εξωκοινοτικές αντιπροσωπείες.  
Αναθέτουσα αρχή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Στατιστική Υπηρεσία, υπόψη: κ. Jean-
Claude Roman, µονάδα Γ5, BECH B3/303, κτήριο Jean Monnet, rue Alcide de 
Gasperi, L-2920  Λουξεµβούργο. Τηλ.:  + 352 4301 33548 , Φαξ:  + 352 4301 33989. 
E-mail: JeanClaude.Roman@cec.eu.int 
Ιστοσελίδα: http://europa.eu.int/comm/eurostat/ 
Περιγραφή: Η παρούσα προκήρυξη αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων 
δράσεων: 
∆ράση 1: Έρευνες σχετικά µε τις τιµές και τις στατιστικές εκτιµήσεις από 
επιπρόσθετες πηγές. 
∆ράση 2: ∆ιαχείριση βάσης δεδοµένων, περιλαµβανοµένης της εισαγωγής δεδοµένων 
και προγραµµατισµού. 
∆ράση 3: Ανάλυση δεδοµένων, σύνταξη οικονοµικών και στατιστικών εκθέσεων.  
Προϋπολογισµός: 2.600.000 ευρώ για 4 έτη. 
Πληροφορίες/ Υποβολή: Τα έγγραφα του διαγωνισµού διατίθενται στη διεύθυνση: 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Στατιστική Υπηρεσία, υπόψη: κ. Jean-Claude Roman, µονάδα 
C5, BECH B3/303, κτίριο Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi, L-2920 
Λουξεµβούργο Τηλ.: +352 4301 33548, Φαξ: +352 4301 33989 E-mail: 
JeanClaude.Roman@cec.eu.int 
Συµπληρωµατικές πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - 
Στατιστική Υπηρεσία, υπόψη: κ. Gilberto Gambini, Μονάδα C5, BECH A2/303, 
κτίριο Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi, L-2920 Λουξεµβούργο Τηλ.: +352 4301 
33548, Φαξ: +352 4301 33989. E-mail: JeanClaude.Roman@cec.eu.int 
Ηµεροµηνία λήξης: 14/02/2005. 
∆ηµοσίευση: Ο παρών διαγωνισµός δηµοσιεύτηκε στο τεύχος S 2 του 
Συµπληρώµατος της Επίσηµης Εφηµερίδας, της 4ης Ιανουαρίου 2005, και διατίθεται 
στην ιστοσελίδα: http://ted.publications.eu.int/static/doccur/el/el/000961-2004.htm 
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - 
∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
Το άρθρο 3 στοιχείο ζ της Συνθήκης ΕΚ ορίζει ότι η δράση της Κοινότητας 
περιλαµβάνει «ένα καθεστώς που εξασφαλίζει ανόθευτο ανταγωνισµό µέσα στην 
εσωτερική αγορά». Ουσιώδες τµήµα αυτού του καθεστώτος είναι η συνεχής 
άσκηση αποτελεσµατικού ελέγχου, προκειµένου να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις 
του ανταγωνισµού εξαιτίας των ενισχύσεων που χορηγούνται από τα κράτη µέλη.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τώρα µια πρόταση για τη ρύθµιση των 
κρατικών ενισχύσεων υπό µορφή αντιστάθµισης για την παροχή δηµόσιας 
υπηρεσίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις επιφορτισµένες µε τη διαχείριση 
υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος, η οποία απαρτίζεται από µία 
απόφαση και ένα ειδικό κοινοτικό πλαίσιο και από την τροποποίηση της οδηγίας 
80/723/ΕΟΚ περί της διαφάνειας των οικονοµικών σχέσεων µεταξύ των κρατών 
µελών και των δηµόσιων επιχειρήσεων.  
 

Όλγα Κωστοπούλου 
 
∆ηµοσιεύθηκε [TEN/190] γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση απόφασης της Επιτροπής σχετικά µε την 
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 86 της Συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις υπό 
µορφή αντιστάθµισης για την παροχή δηµόσιας υπηρεσίας που χορηγούνται σε 
επιχειρήσεις επιφορτισµένες µε τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονοµικού 
συµφέροντος» και το «Σχέδιο οδηγίας της Επιτροπής της για την τροποποίηση της 
οδηγίας 80/723/ΕΟΚ περί της διαφάνειας των οικονοµικών σχέσεων µεταξύ των 
κρατών µελών και των δηµοσίων επιχειρήσεων» (COM(2004) τελικό). 
 
Εισαγωγή  
 
Η ανάγκη ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων έχει επισηµανθεί από πολλά διαδοχικά 
Ευρωπαϊκά Συµβούλια. Στα συµπεράσµατά του της 24ης Μαρτίου 2001, το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης ανέφερε ότι «το ύψος των κρατικών 
ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να περιοριστεί και το σύστηµα να 
καταστεί διαφανέστερο. Προς το σκοπό αυτόν (…) τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
επιδείξουν τάσεις µείωσης των κρατικών ενισχύσεων ως ποσοστού του ακαθάριστου 
εγχώριου προϊόντος µέχρι το 2003, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
αναπροσανατολισµού των ενισχύσεων προς οριζόντιους στόχους κοινού 
ενδιαφέροντος, συµπεριλαµβανοµένων των στόχων της συνοχής».  
Η πρόταση αυτή έχει ως στόχο την εφαρµογή των κανόνων της Συνθήκης και, 
ιδιαίτερα, των κανόνων περί ανταγωνισµού, στις χρηµατοδοτικές αντισταθµίσεις που 
χορηγούν τα κράτη µέλη σε ορισµένες υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος 
(ΥΓΟΣ), για να καλύψουν το σύνολο ή µέρος των ειδικών δαπανών που απορρέουν 
από τις υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας.  
Η πρόταση διακρίνει, ωστόσο, διάφορες κατηγορίες αντισταθµίσεων, περιορίζοντας 
από αυτήν την άποψη το πεδίο εφαρµογής της. Έτσι, εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρµογής των νέων διατάξεων εκείνες οι αντισταθµίσεις που πληρούν τα τέσσερα 
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κριτήρια που καθόρισε το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις αποφάσεις 
του για τις υποθέσεις Altmark και Enirisorse: όταν, δηλαδή, η δικαιούχος επιχείρηση 
είναι πράγµατι επιφορτισµένη µε την εκπλήρωση σαφώς καθορισµένων 
υποχρεώσεων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας. Οι παράµετροι βάσει των οποίων 
υπολογίζεται η αντιστάθµιση έχουν προσδιορισθεί προηγουµένως αντικειµενικά και 
µε διαφάνεια. Η αντιστάθµιση δεν υπερβαίνει το µέτρο του αναγκαίου για την 
κάλυψη του συνόλου ή µέρους των δαπανών που πραγµατοποιούνται για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, λαµβανοµένων υπόψη 
των σχετικών εσόδων και ενός ευλόγου κέρδους και, εάν η επιλογή της επιχειρήσεως 
που επιφορτίζεται µε την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων δεν έχει 
πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις βέλτιστες διαδικασίες σύναψης δηµόσιων 
συµβάσεων, το ύψος της αντισταθµίσεως έχει υπολογιστεί βάσει ανάλυσης των 
δαπανών στις οποίες θα προέβαινε µια µέση επιχείρηση, µε χρηστή διαχείριση και 
κατάλληλα εξοπλισµένη για την εκπλήρωση της αποστολής της, προκειµένου να 
εκπληρώσει αυτές τις υποχρεώσεις επιτυγχάνοντας και ένα εύλογο κέρδος. Κατά το 
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, οι αντισταθµίσεις αυτές δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της 
Συνθήκης για τις «κρατικές ενισχύσεις».  
Εξαιρούνται επίσης από το πεδίο εφαρµογής της πρότασης οι οικονοµικές ενισχύσεις 
«ήσσονος σηµασίας» που ρυθµίζονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 69/2001 της 
Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, καθώς και εκείνες που προορίζονται για 
ορισµένες δηµόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών µεταδόσεων.  
Ακόµη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 της Συνθήκης ΕΚ και των 
κανονισµών (ΕΟΚ) αριθ. 1191/697 και 1107/708 του Συµβουλίου, εξαιρούνται από 
το πεδίο εφαρµογής της παρούσας πρότασης ορισµένες ενισχύσεις που χορηγούνται 
στον τοµέα των επίγειων – σιδηροδροµικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών – 
µεταφορών, ιδίως στην περίπτωση επιχειρήσεων που παρέχουν αποκλειστικά αστικές, 
προαστιακές ή περιφερειακές µεταφορές.  
Τέλος, βάσει συλλογισµών της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λαµβάνουν 
υπόψη τους ειδικούς στόχους της κοινής πολιτικής µεταφορών, αποκλείονται επίσης 
από το πεδίο εφαρµογής της πρότασης οι αντισταθµίσεις για την παροχή δηµόσιας 
υπηρεσίας στους τοµείς των αεροπορικών ή των θαλάσσιων µεταφορών, εκτός από 
τις θαλάσσιες µεταφορές όπου η δηµόσια υπηρεσία συνίσταται στην εξυπηρέτηση 
νησιών µε όγκο διακίνησης κάτω των 100.000 επιβατών ετησίως.  
 
Κατά συνέπεια, το πεδίο εφαρµογής της πρότασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
απόφασης, καλύπτει, εκτός από την προαναφερθείσα υπηρεσία της σύνδεσης νησιών, 
τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται ως αντισταθµίσεις για την παροχή δηµόσιας 
υπηρεσίας σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητα σε όλους τους τοµείς 
που διέπονται από τη Συνθήκη ΕΚ και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

• χορηγούνται σε επιχειρήσεις µε ετήσιο κύκλο εργασιών εκτός φόρων, για όλες 
τις δραστηριότητές τους, µικρότερο συνολικά των … [ποσό που θα 
προσδιοριστεί αργότερα] για τις δύο χρήσεις που προηγούνται της ανάθεσης 
της ΥΓΟΣ και το ετήσιο ύψος τους για την εν λόγω υπηρεσία παραµένει 
χαµηλότερο των … [ποσό που θα προσδιοριστεί αργότερα] για τα πιστωτικά 
ιδρύµατα, το πρώτο ποσό αντικαθίσταται µε … [ποσό που θα προσδιοριστεί 
αργότερα] του συνολικού ισολογισµού,  

• χορηγούνται σε νοσοκοµεία τα οποία αναπτύσσουν δραστηριότητες ΥΓΟΣ,  
• χορηγούνται σε επιχειρήσεις κοινωνικής κατοικίας που αναπτύσσουν 

δραστηριότητες ΥΓΟΣ.  
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Η εφαρµογή της απόφασης στους τοµείς αυτούς δεν προδικάζει τη συµβατότητα των 
κρατικών ενισχύσεων µε τη Συνθήκη κατ' εφαρµογή του άρθρου 86 παράγραφος 2 
της ΣΕΚ, όταν πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις.  
Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να γίνει διάκριση µεταξύ των ενισχύσεων 
µεγάλου ύψους, που δύνανται να προκαλέσουν σηµαντικές στρεβλώσεις στον 
ανταγωνισµό, από τη µία πλευρά, και των ενισχύσεων χαµηλότερου ύψους, από την 
άλλη.  
Επίσης, η πρόταση καθιστά ακόµη πιο επιτακτική την ανάγκη διαφάνειας των 
οικονοµικών σχέσεων µεταξύ των κρατών µελών και των δηµόσιων επιχειρήσεων, ή 
των επιχειρήσεων στις οποίες έχουν ανατεθεί υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας, 
µέσω της τροποποίησης της ισχύουσας οδηγίας 80/723/ΕΟΚ µε την εισαγωγή ενός 
νέου ορισµού της «επιχείρησης που υποχρεούται να τηρεί χωριστούς λογαριασµούς», 
ο οποίος, ανεξάρτητα από τον νοµικό χαρακτηρισµό των αντισταθµίσεων για την 
παροχή δηµόσιας υπηρεσίας, επιβάλλει την τήρηση χωριστών λογαριασµών όταν οι 
επιχειρήσεις που λαµβάνουν τις εν λόγω αντισταθµίσεις αναπτύσσουν και άλλες 
δραστηριότητες εκτός της ΥΓΟΣ.  
Τέλος, οι διατάξεις της πρότασης εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη των αυστηρότερων 
ειδικών διατάξεων για τις υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας που προβλέπονται σε 
τοµεακές κοινοτικές νοµοθετικές ρυθµίσεις και µέτρα και των κοινοτικών διατάξεων 
που ισχύουν για τις δηµόσιες συµβάσεις.  
Σε κάθε περίπτωση, η πρόταση περιορίζει το πεδίο εφαρµογής της «µόνο στις 
υπηρεσίες που συνιστούν υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος κατά την 
έννοια του άρθρου 86 παράγραφος 2» της ΣΕΚ, παρόλο που δεν παρέχει κανέναν 
ορισµό αυτής της έννοιας.  
 
Οι δαπάνες που καταλογίζονται στην ΥΓΟΣ µπορούν να καλύπτουν όλο το 
µεταβλητό κόστος για την παροχή της ΥΓΟΣ, µια κατάλληλη συνεισφορά στις πάγιες 
δαπάνες και κατάλληλη απόδοση των κεφαλαίων που διατίθενται για την ΥΓΟΣ. Οι 
δαπάνες για τις δραστηριότητες που δεν συνδέονται µε την ΥΓΟΣ δεν µπορούν σε 
καµία περίπτωση να καταλογιστούν στην ΥΓΟΣ. Κατά γενικό κανόνα, ο υπολογισµός 
των δαπανών «πρέπει να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις γενικά αποδεκτές αρχές 
λογιστικής». 
Τέλος, το κράτος πρέπει να διενεργεί τακτικούς ελέγχους προκειµένου να 
εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει υπερβολική αντιστάθµιση, δηλ. αντιστάθµιση που δεν 
είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της ΥΓΟΣ, δεδοµένου ότι αποτελεί κρατική 
ενίσχυση ασυµβίβαστη µε την κοινή αγορά. Ωστόσο, αν το ύψος της υπερβολικής 
αντιστάθµισης δεν υπερβαίνει το 10% της ετήσιας αντιστάθµισης, µπορεί να 
αφαιρεθεί από το επόµενο έτος. Ενδέχεται, πάλι, δεδοµένης της ετήσιας 
µεταβλητότητας των δαπανών ορισµένων ΥΓΟΣ, να είναι απαραίτητη για τη 
λειτουργία τους αντιστάθµιση υψηλότερη του 10%. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος 
πρέπει να προβαίνει σε περιοδικό τοµεακό ισολογισµό ο οποίος να µην υπερβαίνει τα 
τρία έτη, και η υπερβολική αντιστάθµιση να επιστρέφεται µετά το πέρας αυτής της 
περιόδου. 
 
Γενικές παρατηρήσεις  
Η πρόταση αυτή εκπληρώνει τη δέσµευση που ανέλαβε η Επιτροπή έναντι του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Λάκεν, τον ∆εκέµβριο του 2001, να βελτιώσει την 
ασφάλεια δικαίου στον τοµέα των αντισταθµίσεων για την παροχή δηµόσιας 
υπηρεσίας και, πιο συγκεκριµένα, να θεσπίσει ένα κοινοτικό πλαίσιο στήριξης για τις 
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κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που είναι επιφορτισµένες µε τη 
διαχείριση ΥΓΟΣ.  
Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τους κανόνες που 
εφαρµόζονται στη χρηµατοδότηση των υπηρεσιών γενικού συµφέροντος και, 
ιδιαίτερα, όσον αφορά την εφαρµογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, 
παρόλο που, όπως επισηµάνθηκε ανωτέρω, η νοµολογία του Ευρωπαϊκού 
∆ικαστηρίου – αποφάσεις Almark και Enirisorse – έχει θεσπίσει ορισµένα νοµικά 
κριτήρια υποχρεωτικής εφαρµογής σε αυτόν τον τοµέα.  
Τα κριτήρια αυτά πρέπει, ωστόσο, να διευκρινιστούν περαιτέρω, ιδίως όσον αφορά 
τις µεθόδους υπολογισµού των δαπανών (διαφάνεια, παράµετροι) και τη φύση των 
υποχρεώσεων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας που αποτελούν αντικείµενο 
αντιστάθµισης.  
Από αυτή την άποψη, η πρόταση είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για τους οικονοµικούς 
φορείς, διότι, µέχρι να τεθεί σε ισχύ το σχετικό κοινοτικό πλαίσιο, οποιαδήποτε 
οικονοµική ενίσχυση λαµβάνουν ως πάροχοι υπηρεσιών γενικού οικονοµικού 
συµφέροντος χωρίς να έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή, ανεξαρτήτως του ύψους της, 
µπορεί να είναι παράνοµη. Συνεπώς, οι φορείς αυτοί δεν προστατεύονται από 
ενδεχόµενες αγωγές που θα αµφισβητούσαν τη νοµιµότητα αυτής της ενίσχυσης 
ενώπιον των τακτικών δικαστηρίων των κρατών µελών.  
Η ανάγκη διευκρίνισης είναι ακόµη πιο επιτακτική από τη στιγµή που υπάρχουν δύο 
ιδίως τοµείς – η χρηµατοδότηση και η ανάθεση συµβάσεων – όπου η διακριτική 
ευχέρεια των κρατών µελών ως προς τον καθορισµό και τον σχεδιασµό των 
αποστολών των ΥΓΟΣ έρχεται συχνά σε αντίθεση µε ορισµένους θεµελιώδεις 
κανόνες του κοινοτικού δικαίου.  
Έτσι, τα κράτη µέλη έχουν ευρεία διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τη λήψη 
αποφάσεων για την αναγκαιότητα και τον τρόπο χρηµατοδότησης της παροχής των 
ΥΓΟΣ, αφού, ελλείψει κοινοτικής εναρµόνισης, ο βασικός περιορισµός αυτής της 
ευχέρειας είναι ο σεβασµός της κοινοτικής νοµοθεσίας για την προστασία του 
ανταγωνισµού16, µε την επιφύλαξη της εκπλήρωσης των κοινωνικών τους 
αποστολών, του πλήρους σεβασµού της αρχής της επικουρικότητας, η οποία αποτελεί 
δεσµευτικό νοµικό κανόνα συνταγµατικής φύσεως που πρέπει να τηρείται τόσο από 
την Ένωση όσο και από τα κράτη µέλη, και της µη αµφισβήτησης του κοινοτικού 
κεκτηµένου.  
Θα ήταν σκόπιµο να εξετάσει η Επιτροπή πώς θα µπορούσε να εξηγήσει σαφώς για 
ποιον λόγο υποβάλλεται κάθε πρόταση (νοµική βάση, αναγκαιότητα, αναλογικότητα) 
και γιατί πρέπει να υποβληθεί σε κοινοτικό επίπεδο (κριτήρια επικουρικότητας, 
ποιοτικοί ή/και ποσοτικοί δείκτες), προς όφελος των ορθών πρακτικών και της 
συµβατότητας µε το πρωτόκολλο σχετικά µε την εφαρµογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας.  
Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ µιας νοµοθετικής πρότασης η οποία να συντελεί στην 
επέκταση των κριτηρίων που έχει προτείνει το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, για να εξαιρεθούν οι αντισταθµίσεις των υποχρεώσεων δηµόσιας 
υπηρεσίας από τις διατάξεις της Συνθήκης σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις.  
 
Ειδικές παρατηρήσεις  
Πρέπει, ωστόσο, να επισηµανθούν ορισµένα τυπικά και ουσιαστικά ζητήµατα που 
τίθενται µε την ανάλυση της πρότασης.  
Οι τρεις βασικοί στόχοι της πρότασης είναι συνοπτικά οι εξής: πρώτον, η εξασφάλιση 
της συµβατότητας µε την κοινή αγορά των δηµόσιων ενισχύσεων «χαµηλού σχετικά» 
ύψους που χορηγούνται σε επιχειρήσεις επιφορτισµένες µε την παροχή ΥΓΟΣ, 
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δεύτερον, η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου όσον αφορά τις αντισταθµίσεις για την 
παροχή ΥΓΟΣ που υπερβαίνουν το ποσό αυτό, µέσω ενός κοινοτικού πλαισίου που 
καθορίζει τα κριτήρια αξιολόγησής τους και τρίτον, ο καθορισµός των κριτηρίων 
σύµφωνα µε τα οποία αυτές οι αντισταθµίσεις µπορούν να θεωρηθούν κρατική 
ενίσχυση.  
Κατά τη γνώµη της ΕΟΚΕ, οι διατάξεις της πρότασης θα πρέπει να επεκταθούν σε 
κάθε αντιστάθµιση σαφώς καθορισµένης και σταθερής υποχρέωσης δηµόσιας 
υπηρεσίας η οποία αντιστοιχεί στις πρόσθετες δαπάνες που επιβάλλει η εκπλήρωση 
αυτής της υποχρέωσης, χωρίς να  τις υπερβαίνει, όπως καταδεικνύεται από τους 
χωριστούς λογαριασµούς που τηρεί η δικαιούχος επιχείρηση• και όλα αυτά µε την 
επιφύλαξη της διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχου και της επιβολής κυρώσεων από 
την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο.  
Ωστόσο, η πρόταση δεν οριοθετεί µε σαφήνεια το πεδίο εφαρµογής της, το οποίο, 
ιδίως στην περίπτωση της απόφασης, καθορίζεται βάσει ανοµοιογενών κριτηρίων, τα 
οποία είτε εξαιρούν ορισµένες καταστάσεις ή τοµείς, είτε τους οριοθετούν γενικά 
βάσει κριτηρίων περισσότερο ποσοτικής παρά ποιοτικής φύσεως.  
Το ίδιο µπορούµε να πούµε και για τη χρήση, σε ορισµένες διατάξεις της πρότασης, 
ασαφών νοµικών εννοιών όπως ο υπολογισµός των δαπανών που συνδέονται µε την 
ΥΓΟΣ «σύµφωνα µε τις γενικά αποδεκτές αρχές λογιστικής» ή, ακόµη, ο περιορισµός 
του πεδίου εφαρµογής της στις «υπηρεσίες που συνιστούν υπηρεσίες γενικού 
οικονοµικού συµφέροντος κατά την έννοια του άρθρου 86 παράγραφος 2» της ΣΕΚ, 
έννοια η οποία, ως γνωστόν, δεν ορίζεται ούτε στις Συνθήκες ούτε στο παράγωγο 
κοινοτικό δίκαιο.  
Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να υπογραµµιστεί ότι, ενώπιον της ανάγκης νοµικής 
διευκρίνισης, σε υπερεθνικό επίπεδο, των εννοιών της «υπηρεσίας γενικού 
συµφέροντος» και της «υπηρεσίας γενικού οικονοµικού συµφέροντος», δεν είναι 
εξίσου επιτακτικό να οριστούν στον ίδιο βαθµό και οι κοινωνικές υπηρεσίες, για δύο 
τουλάχιστον λόγους: πρώτον, επειδή οι υπηρεσίες αυτές είναι σηµαντικές για την 
κοινοτική έννοµη τάξη µόνο σε περίπτωση που προσπορίζουν στον πάροχό τους 
οικονοµικό όφελος και, δεύτερον, επειδή στην περίπτωση αυτή εµπίπτουν 
αναγκαστικά σε µία από τις δύο προηγούµενες κατηγορίες.  
Επιπλέον, η πρόταση δεν ασχολείται µε την κατηγοριοποίηση ορισµένων τρόπων 
χρηµατοδότησης των ΥΓΟΣ, όπως η αλληλέγγυα χρηµατοδότηση, λαµβανοµένων 
υπόψη των προβληµάτων πρόσβασης σε ορισµένες εθνικές αγορές (π.χ. ασφάλειες), 
ούτε µε τον καθορισµό των κριτηρίων για την αξιολόγηση των ορθών πρακτικών σε 
κοινοτικό επίπεδο, ο οποίος θα είχε, µεταξύ άλλων, το πλεονέκτηµα ότι θα 
αποσαφήνιζε τη νοµιµότητα της αποκαλούµενης «εκµετάλλευσης της αφρόκρεµας 
της αγοράς» («cream skimming»).  
Παρόµοια ανοµοιογένεια υπάρχει και στην ελκυστικότητα των διάφορων τοµέων για 
τους φορείς παροχής των ΥΓΟΣ. Για την παροχή ορισµένων υπηρεσιών απαιτούνται 
ειδικές υποδοµές και εξοπλισµοί, γεγονός που λογικά επιφέρει αύξηση του κόστους ή 
ακόµη και απόρριψη των ιδιωτικών επενδύσεων λόγω της χαµηλής βραχυπρόθεσµης 
και µεσοπρόθεσµης αποδοτικότητας.  
Τα προβλήµατα που θέτει η πρόταση άπτονται της ίδιας της βάσης της νοµοθετικής 
τεχνικής που χρησιµοποιεί η Επιτροπή, τουλάχιστον σε δύο ζητήµατα: τον 
λειτουργικό της στόχο και τη ρυθµιστική της αποτελεσµατικότητα. Όσον αφορά το 
πρώτο, η τεχνική της πρότασης θυµίζει τη γνωστή τυπολογία των κανονισµών 
απαλλαγής κατά κατηγορία, που χρησιµοποιείται συχνά στο κοινοτικό νοµικό 
σύστηµα για τον ανταγωνισµό στην εσωτερική αγορά. Με την πρακτική 
οµαδοποίηση διαφορετικών καταστάσεων κατ’ αυτόν τον τρόπο υπάρχει κίνδυνος 

- 45 - 



συγκαλυµµένης εναρµόνισης, η οποία προσπαθεί να επιβάλει διά της ρυθµιστικής 
οδού µια ενιαία λύση για την πολύπλοκη πραγµατικότητα των ΥΓΟΣ, ενώ αυτό που 
απαιτείται στην πραγµατικότητα είναι µια λεπτοµερέστερη νοµική προσέγγιση 
ευρύτερης εµβέλειας.  
Η παρατήρηση αυτή µας οδηγεί στο δεύτερο ζήτηµα: τη ρυθµιστική 
αποτελεσµατικότητα της πρότασης. Ελλείψει προηγούµενης πρότασης οδηγίας-
πλαίσιο – όπως έχει ζητήσει έντονα η ΕΟΚΕ – η οποία να παγιώνει τους στόχους και 
τις βασικές ρυθµιστικές αρχές των ΥΓΟΣ και να διευκρινίζει τις έννοιες που 
χρησιµοποιούνται στις Συνθήκες και στις τοµεακές οδηγίες, καθώς και τους όρους για 
την παρέµβαση των διάφορων φορέων, η παρούσα πρόταση δεν εξασφαλίζει από 
µόνη της το επίπεδο της ασφάλειας δικαίου που απαιτεί αυτός ο τοµέας της 
εσωτερικής αγοράς.  
Χωρίς την προαναφερθείσα νοµική υποδοµή, προβλέπονται αναρίθµητες διαφωνίες 
όσον αφορά την εφαρµογή και την ερµηνεία, µε πιθανό επακόλουθο την κατάρρευση 
των αρµόδιων δικαστικών οργάνων. Η εφαρµογή της ενδέχεται να προκαλέσει, εκ 
των πραγµάτων, παραβιάσεις της αρχής της επικουρικότητας, η οποία, στο σηµερινό 
στάδιο της διαδικασίας ολοκλήρωσης, απολαύει υψηλού επιπέδου προστασίας, όπως 
φαίνεται από το άρθρο Ι-9 του ειδικού πρωτοκόλλου που είναι προσαρτηµένο στο 
σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης, το οποίο εκπόνησε η 
Ευρωπαϊκή Συνέλευση.  
Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να µην παρεµποδιστεί ο στόχος της ενίσχυσης της οικονοµικής, 
κοινωνικής και εδαφικής συνοχής από την πρακτική εφαρµογή του προβλεπόµενου 
πλαισίου. Είναι απαραίτητο να διατηρηθούν, έστω και προσανατολισµένες προς τον 
στόχο της συνοχής και όπως ορίζει η Συνθήκη, οι κρατικές ενισχύσεις που 
αποσκοπούν στην προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης των περιφερειών µε 
ιδιαίτερα χαµηλό επίπεδο διαβίωσης ή µε σοβαρό πρόβληµα ανεργίας, όπως και οι 
ενισχύσεις που αποσκοπούν στην προώθηση της ανάπτυξης συγκεκριµένων 
δραστηριοτήτων ή συγκεκριµένων οικονοµικών ζωνών.  
Θα πρέπει ίσως να αναπτυχθεί µια νέα προσέγγιση της πολιτικής των κρατικών 
ενισχύσεων σε κοινοτικό επίπεδο, αφού γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη η σχέση της 
Επιτροπής µε τις περιφερειακές ή/και τοπικές αρχές, µε τις οποίες θα πρέπει να 
συνεργάζεται άµεσα σε όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τις ενισχύσεις που 
χορηγούν.  
 

- 46 - 



 
                                                                                                                                                                         
ΑΛΛΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  ∆ΕΛΤΙΑ ΤΗΣ ELYROS S.A. 

 
Eκδίδονται τα δελτία των κάτωθι τοµέων, µε ετήσια συνδροµή  250 €.  
Αποστέλλονται ανά 15νθήµερο, εκτός από την «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ» που είναι εβδοµαδιαία.  
Εβδοµαδιαία είναι επίσης η «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» και τα 12 δελτία των 
τοµέων της Κ.Ο.Α., µε τις συνδροµές που αναφέρονται στον  πίνακα τιµών. 
 
1) ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
15νθήµερο δελτίο πληροφοριών και αναλύσεων. 
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις, οργανισµούς  και ιδρύµατα. 
Είναι ένα εύχρηστο εργαλείο που παρέχει ευρεία και επίκαιρη οικονοµική 
πληροφόρηση  και αναλύσεις,  µε µεγάλη εξοικονόµηση  χρόνου. 
 
2) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
15νθήµερο δελτίο πολιτικών και προγραµµάτων της Ε.Ε. 
Απευθύνεται στους φορείς και παράγοντες της αυτοδιοίκησης, στους αναπτυξιακούς  
φορείς και στις περιφερειακές αρχές. 
 
3)  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
15θήµερο δελτίο πληροφοριών, ανακοινώσεων και  αποφάσεων. 
Απευθύνεται σε  επιχειρήσεις, φορείς και παράγοντες της ιδιωτικής και κοινωνικής 
ασφάλισης, της απασχόλησης, & της κοινωνικής προστασίας. 
 
4) ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
15νθήµερο δελτίο αποφάσεων, του ∆.Ε.Κ. 
Για το δικηγορικό και νοµικό κόσµο της χώρας, τις νοµικές υπηρεσίες του δηµοσίου, 
οργανισµών, τραπεζών, ασφαλιστικών οργανισµών και µεγάλων επιχειρήσεων καθώς 
και τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και ινστιτούτα. 
 
5) «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ δελτίο αγοράς, αποδελτίωσης αποφάσεων και ενηµέρωσης, που 
απευθύνεται σε επιχειρήσεις και φορείς στον τοµέα παραγωγής, µεταποίησης και 
εµπορίας  αγροτικών προϊόντων,  τροφίµων και ποτών. 
Καλύπτει  τους 12 τοµείς εφαρµογής της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (Κ.Ο.Α.).  
Η ετήσια συνδροµή του στοιχίζει 425 €. 
Παράλληλα εκδίδονται και τα 12 ειδικά δελτία, ένα για κάθε τοµέα της Κ.Ο.Α., µε 
ετήσια συνδροµή  250 € για ένα  δελτίο ή 350 € για δύο εξ’ αυτών.  
 
6)  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ δελτίο πληροφοριών, ανακοινώσεων και  αποφάσεων. 
Λειτουργεί είτε εξειδικευµένα είτε και παράλληλα µε κάποιο από τα ως άνω δελτία 
και απευθύνεται σε επιχειρήσεις, οργανισµούς και φορείς µε δραστηριότητα ή 
πρόθεση συµµετοχής σε προγράµµατα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες από την Ε.Ε.  
 
Το σύνολο αυτών των  επιδοτουµένων προγραµµάτων και δράσεων περιέχονται στον 
«Ο∆ΗΓΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ένα νέο ηλεκτρονικό πρωτότυπο 
και εύχρηστο εργαλείο (βλέπε επόµενη σελίδα).  
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Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ - ELYROS S.A. 
Κυκλοφορεί η επικαιροποίηση του Ο∆ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ µηνός Οκτωβρίου 2004. H κυκλοφορία του Ο∆ΗΓΟΥ 
γίνεται αποκλειστικά µε συνδροµές. Για τις εγγραφές συνδροµητών, οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία της ELYROS S.A., 
Ζησιµοπούλου 5, Αθήνα - 17564,  
Τηλ.:  210 9406151 - 9404337   Fax:   210 9483226      
e-mail: http://www.elyros.com/      
Η ετήσια συνδροµή ανέρχεται σε 355 ευρώ πλέον ΦΠΑ.  
Η συνδροµή αυτή περιλαµβάνει:  
Το αρχικό έργο, σε CD-Rom ή σε καλαίσθητους φακέλους καθώς και  
6 επικαιροποιήσεις κατ’ έτος, οι οποίες γίνονται ανά δίµηνο. 
 

Η νέα διάσταση  στις κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις 
http://www.euro-info.gr 

Πύλη Ευρωπαϊκών Θεµάτων και Χρηµατοδοτήσεων 
 
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ELYROS 
 
Το γραφείο της ELYROS στις Βρυξέλλες παρέχει  υπηρεσίες στους εξής τοµείς:  

Πληροφόρηση, συµβουλευτική υποστήριξη ή παροχή υπ/σιών επί συγκεκριµένων ή 
εξειδικευµένων θεµάτων όπως:  
Εµπορικές, νοµικές κλπ διαδικασίες,  
Ενηµέρωση για επιδοτούµενα προγράµµατα της Ε.Ε., σύνταξη, κατάθεση, υποστήριξη και 
διεκπεραίωση των σχετικών φακέλων υποψηφιότητας κ.ά. 
Οργάνωση επισκέψεων και διαπραγµατεύσεων µαζικών ή µεµονωµένων περιπτώσεων µε 
τους αντίστοιχους φορείς για θέµατα αρµοδιότητός τους.  
∆υνατότητα παρέµβασης µέσω του γραφείου µας των Βρυξελλών στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων της Ε.Ε., για τη νόµιµη  υποστήριξη θέσεων επιθυµητών από τους Ελληνες 
επιχειρηµατίες ή από τα συλλογικά τους όργανα, διαδικασία γνωστή στους υπόλοιπους 
ευρωπαίους αλλά σχετικά άγνωστη στην χώρα µας.   
Πολλές φορές, συγκεκριµένα σηµεία κάλυψης µιας πολιτικής ή λήψης κάποιων µέτρων 
οφείλονται σε παρέµβαση προς την αρµόδια υπηρεσία, η οποία είτε δεν είχε σκεφθεί το 
σηµείο αυτό, είτε κανείς δεν της το είχε υποδείξει.  
Η ενηµέρωση, µέσω των πληροφοριακών δελτίων της εταιρείας µας χρησιµεύει και για την 
ανάληψη δράσης εκ µέρους του συνδροµητή στα πλαίσια επικαίρων παρεµβάσεων προς 
τους αρµοδίους φορείς ( Lobbying).  
Για κάθε σχετικό θέµα, πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούµε απευθυνθείτε στο 
γραφείο µας των Αθηνών.  
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ∆ΕΛΤΙΩΝ 
 

    
Κωδ. Οδηγός ή ∆ελτίο Μορφή Συχνότητα Έκδοσης ΤΙΜΗ 

     
1 3Ε CD 3µηνο 260 
2 (α) Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜ. CD 3µηνο 
 (β) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ e-mail Εβδοµαδιαία 320 

3 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΕΝΗΜ/ΣΗ    
 ΕΝΗΜ. ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ e-mail 15ήµερη 160 
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ    

4α ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 1 τοµέας e-mail Εβδοµαδιαία 160 
4β ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ., 2 τοµείς e-mail Εβδοµαδιαία 240 
4γ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 12 τοµείς e-mail Εβδοµαδιαία 320 
 ΠΑΚΕΤΑ    
 1+2   340 
 1+3   300 
 1+4α   300 
 1+4β   320 
 1+4γ   340 
 2+3   360 
 2+4α   360 
 2+4β   380 
 2+4γ   400 
 3+4α   200 
 3+4β   220 
 3+4γ   240 
 1+2+3   380 
 1+2+4α   380 
 1+2+4β   400 
 1+2+4γ   420 
 1+3+4α   340 
 1+3+4β   360 
 1+3+4γ   380 
 2+3+4α   400 
 2+3+4β   420 
 2+3+4γ   440 
 1+2+3+4α   420 
 1+2+3+4β   440 
 1+2+3+4γ   460 

5 NOMIKH   250 
6 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   250 
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Στους συνδροµητές άλλου δελτίου 
παρέχεται έκπτωση 50% ανά  
συνδροµή 

Πέραν της 1 συνδροµής  κάθε δελτίου  
 ανά συνδροµητή, παρέχεται έκπτωση  
50% ανά συνδροµή. 

Για εκτενέστερα στοιχεία πάνω σε πληροφορίες που δηµοσιεύονται συνοπτικά 
στην παρούσα έκδοση, οι συνδροµητές µας µπορούν να απευθύνονται στη 
διεύθυνση σύνταξης ή στο γραφείο των Αθηνών. 
Απαγορεύεται η δηµοσιοποίηση και η αναπαραγωγή των ειδήσεων του 
παρόντος τεύχους, χωρίς προηγούµενη έγκριση από τον εκδότη. 
Υπεύθυνος σύµφωνα µε το Νόµο : Γιώργος Μαρκατάτος 
Συντακτική Επιτροπή : Γιώργος Μαρκατάτος, Ευανθία Μπάλλα, Όλγα Κωστοπούλου, 
Σύµβουλος έκδοσης : Γιώργος ∆αράτος 
 

 
20, Avenue de la Renaissance ,   
B-1000 Bruxelles,  Belgique 
Tel: (32-2) 7343162, 
Fax: (32-2) 7342093 
e-mail : brussels@elyros.com 

Ζησιµοπούλου, 5   
Αθήνα, 175 64, Ελλάδα 
Τηλ: 210-9407626, 9406151, 9404337    
Fax: (30-10) 948 32 26 
e-mail: bulletins@elyros.com 

http://www.elyros.com/ 
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