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C 316/11

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

της 12ης Σεπτεµβρι΄ου 2000

της 12ης Σεπτεµβρι΄ου 2000

΄ ν Κοινοστην υπο΄θεση C-260/98: Επιτροπη΄ των Ευρωπαϊκω
τη΄των κατα΄ Ελληνικη΄ς ∆ηµοκρατι΄ας (1)
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΄ σσα διαδικασι΄ας: η ελληνικη΄)
(Γλω
Στην υπο΄θεση C-260/98, Επιτροπη΄ των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
(εκπρο΄σωποι: ∆. Γκουλου΄σης και Η. Michard) κατα΄ Ελληνικη΄ς
∆ηµοκρατι΄ας (εκπρο΄σωποι: Π. Μυλωνο΄πουλος και Α. Ροκοφυ΄λλου), µε αντικει΄µενο να αναγνωριστει΄ ο΄τι η Ελληνικη΄ ∆ηµοκρατι΄α,
µη επιβα΄λλοντας, κατα΄ παρα΄βαση των α΄ρθρων 2 και 4 της ΄εκτης
οδηγι΄ας 77/388/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 17ης Μαι΅ου 1977,
περι΄εναρµονι΄σεως των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν των σχετικω
΄ν
µε τους φο΄ρους κυ΄κλου εργασιω΄ν — κοινο΄ συ΄στηµα φο΄ρου
προστιθεµε΄νης αξι΄ας: οµοιο΄µορφη φορολογικη΄ βα΄ση (ΕΕ ειδ. ΄εκδ.
09/001, σ. 49), τον φο΄ρο προστιθε΄µενης αξι΄ας στα διο΄δια που
καταβα΄λλουν οι χρη΄στες ως αντιπαροχη΄ της παρεχο΄µενης προς
αυτου΄ς υπηρεσι΄ας, η οποι΄α συνι΄σταται στη δια΄θεση των αυτοκινητοδρο΄µων και α΄λλων ΄εργων οδικη΄ς υποδοµη΄ς, και αποφευ΄γοντας
κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο την καταβολη΄ των ιδι΄ων πο΄ρων και των
το΄κων που οφει΄λονται δυνα΄µει των κανονισµω΄ν (ΕΟΚ, Ευρατο΄µ)
1552/89 του Συµβουλι΄ου, της 29ης Μαι΅ου 1989, για την
εφαρµογη΄ της αποφα΄σεως 88/376/ΕΟΚ, Ευρατο΄µ, σχετικα΄ µε το
συ΄στηµα των ιδι΄ων πο΄ρων των Κοινοτη΄των (EE L 155, σ. 1),
και 1553/89 του Συµβουλι΄ου, της 29ης Μαι΅ου 1989, για το
οµοιο΄µορφο οριστικο΄ καθεστω΄ς εισπρα΄ξεως των ιδι΄ων πο΄ρων που
προε΄ρχονται απο΄ τον φο΄ρο προστιθε΄µενης αξι΄ας (EE L 155, σ. 9),
παρε΄βη τις υποχρεω΄σεις που υπε΄χει απο΄ τη Συνθη΄κη ΕΚ, το
∆ικαστη΄ριο συγκει΄µενο απο΄ τους G. C. Rodrı́guez Iglesias, Προ΄εδρο, J. C. Moitinho de Almeida (εισηγητη΄), L. Sevón και
R. Schintgen, προε΄δρους τµη΄µατος, P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm, Β. Σκουρη΄ και
F. Macken, δικαστε΄ς, γενικο΄ς εισαγγελε΄ας: S. Alber, γραµµατε΄ας:
D. Louterman-Hubeau και Η. A. Rühl, κυ΄ριοι υπα΄λληλοι διοικη΄σεως, εξε΄δωσε στις 12 Σεπτεµβρι΄ου 2000 απο΄φαση µε το
ακο΄λουθο διατακτικο΄:

(Γλω
΄ σσα διαδικασι΄ας: η γαλλικη΄)

(Προσωρινη΄ µετα΄φραση· η οριστικη΄ µετα΄φραση θα δηµοσιευθει΄
στη «Συλλογη΄ της Νοµολογι΄ας»)
Στην υπο΄θεση C-366/98, µε αντικει΄µενο αι΄τηση του Cour d’appel
de Lyon (Γαλλι΄α) προς το ∆ικαστη΄ριο, κατ' ΄εφαρµογη΄ν του
α΄ρθρου 177 της Συνθη΄κης ΕΚ (νυν α΄ρθρου 234 ΕΚ), µε την οποι΄α
ζητει΄ται, στο πλαι΄σιο της ποινικη΄ς δι΄κης που εκκρεµει΄ ενω΄πιον του
αιτου΄ντος δικαστηρι΄ου κατα΄ Yannick Geffroy και Casino France
SNC, αστικω΄ς υπευ΄θυνης, η ΄εκδοση προδικαστικη΄ς αποφα΄σεως ως
προς την ερµηνει΄α των α΄ρθρων 30 της Συνθη΄κης ΕΚ (νυν, κατο΄πιν
τροποποιη΄σεως, α΄ρθρου 28 ΕΚ) και 14 της οδηγι΄ας 79/112/ΕΟΚ
του Συµβουλι΄ου, της 18ης ∆εκεµβρι΄ου 1978, περι΄ προσεγγι΄σεως
των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε την επιση΄µανση και
την παρουσι΄αση των τροφι΄µων που προορι΄ζονται για τον τελικο΄
καταναλωτη΄ καθω΄ς επι΄σης και τη διαφη΄µιση΄ τους (ΕΕ ειδ. ΄εκδ.
03/024, σ. 33), ο΄πως τροποποιη΄θηκε µε την οδηγι΄α 93/102/ΕΚ
της Επιτροπη΄ς, της 16ης Νοεµβρι΄ου 1993 (EE L 291, σ. 14),
το ∆ικαστη΄ριο, συγκει΄µενο απο΄ τους G. C. Rodrı́guez Iglesias,
Προ΄εδρο, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward (εισηγητη΄) και L. Sevón, προε΄δρους τµη΄µατος, C. Gulmann, J.P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm και M. Wathelet,
δικαστε΄ς, γενικο΄ς εισαγγελε΄ας: D. Ruiz-Jarabo Colomer, γραµµατε΄ας: L. Hewlett, υπα΄λληλος διοικη΄σεως, εξε΄δωσε στις
12 Σεπτεµβρι΄ου 2000 απο΄φαση µε το ακο΄λουθο διατακτικο΄:
1)

1)

Απορρι΄πτει την προσφυγη΄.

2)

Καταδικα΄ζει την Επιτροπη΄ των Ευρωπαϊκω
΄ ν Κοινοτη΄των
στα δικαστικα΄ ΄εξοδα.

(1) EE C 299 της 26.9.1998.

Τα ΄αρθρα 30 της Συνθη΄κης ΕΚ (νυν, κατο΄πιν τροποποιη΄σεως, ΄αρθρο 28 ΕΚ) και 14 της οδηγι΄ας 79/112/ΕΟΚ του
Συµβουλι΄ου, της 18ης ∆εκεµβρι΄ου 1978, περι΄ προσεγγι΄΄ ν των κρατω
΄ ν µελω
΄ ν σχετικα΄ µε την
σεως των νοµοθεσιω
επιση΄µανση και την παρουσι΄αση των τροφι΄µων που προορι΄΄ ς επι΄σης και τη
ζονται για τον τελικο΄ καταναλωτη΄ καθω
διαφη΄µιση΄ τους, ΄οπως τροποποιη΄θηκε µε την οδηγι΄α
93/102/ΕΚ της Επιτροπη΄ς, της 16ης Νοεµβρι΄ου 1993,
δεν απαγορευ΄ουν εθνικη΄ ρυ΄θµιση που προβλε΄πει ΄οτι η
επιση΄µανση των τροφι΄µων και οι τρο΄ποι συ΄µφωνα µε τους
οποι΄ους πραγµατοποιει΄ται δεν πρε΄πει να οδηγου΄ν τον
αγοραστη΄ ΄η τον καταναλωτη΄ σε πλα΄νη, ιδι΄ως ως προς τα
χαρακτηριστικα΄ των εν λο΄γω τροφι΄µων.

