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12 päivänä syyskuuta 2000
asiassa C-260/98, Euroopan yhteisöjen komissio vastaan
Helleenien tasavalta (1)
(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Kuudennen arvonlisäverodirektiivin 4 artiklan 5 kohta – Tienkäyttömahdollisuuden tarjoaminen tiemaksua vastaan – Jättäminen arvonlisäverovelvollisuuden ulkopuolelle – Asetukset
N:o 1552/89 ja N:o 1553/89 – Arvonlisäverosta kertyvät
omat varat)
(2000/C 316/19)

12 päivänä syyskuuta 2000
rikosasiassa C-366/98 (Cour d’appel de Lyonin esittämä
ennakkoratkaisupyyntö), jossa vastaajina ovat Yannick
Geffroy ja Casino France SNC (1)
(Tavaroiden vapaa liikkuvuus – Tuotteen markkinointia
koskeva kansallinen lainsäädäntö – Nimitykset ja merkinnät
– Kansallinen lainsäädäntö, jossa velvoitetaan käyttämään
jäsenvaltion virallista kieltä – Direktiivi 79/112/ETY)
(2000/C 316/20)

(Oikeudenkäyntikieli: kreikka)
(Väliaikainen käännös; lopullinen käännös julkaistaan yhteisöjen
tuomioistuimen oikeustapauskokoelmassa)
Asiassa C-260/98, Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehenään D. Gouloussis ja H. Michard) vastaan Helleenien tasavalta
(asiamiehinään P. Mylonopoulos ja A. Rokofyllou), jossa kantaja vaatii yhteisöjen tuomioistuinta toteamaan, että Helleenien
tasavalta ei ole noudattanut EY:n perustamissopimuksen mukaisia velvoitteitaan, koska vastoin jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta – yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste –
17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston
direktiivin 77/388/ETY (EYVL L 145, s. 1) 2 ja 4 artiklan
säännöksiä se ei ole kantanut arvonlisäveroa tiemaksuista, joita
peritään tienkäyttäjille suoritettavasta palvelusta, joka koostuu
moottoriteiden ja muiden kulkuväylien antamisesta heidän
käyttöönsä, ja koska se on näin välttynyt tekemästä tuloutuksia
omiin varoihin ja maksamasta korkoja yhteisöjen omista
varoista tehdyn päätöksen 88/376/ETY, Euratom soveltamisesta 29 päivänä toukokuuta 1989 annetun neuvoston asetuksen
(ETY, Euratom) N:o 1552/89 (EYVL L 155, s. 1) ja arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta
kantomenettelystä 29 päivänä toukokuuta 1989 annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 (EYVL L 155,
s. 9) mukaisesti, yhteisöjen tuomioistuin, toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodrı́guez Iglesias, jaostojen puheenjohtajat J. C. Moitinho de Almeida (esittelevä tuomari), L. Sevón ja R. Schintgen sekä tuomarit P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm, V. Skouris ja
F. Macken, julkisasiamies: S. Alber, kirjaaja: johtavat hallintovirkamiehet D. Louterman-Hubeau ja H. A. Rühl, on antanut
12.9.2000 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:
1)

Kanne hylätään.

2)

Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

(1) EYVL C 299, 26.9.1998.

C 316/11

(Oikeudenkäyntikieli: ranska)

(Väliaikainen käännös; lopullinen käännös julkaistaan yhteisöjen
tuomioistuimen oikeustapauskokoelmassa)
Asiassa C-366/98, jonka Cour d’appel de Lyon (Ranska) on
saattanut EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan (josta on
tullut EY 234 artikla) nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen ensin mainitussa tuomioistuimessa vireillä olevassa rikosasiassa, jossa vastaajina ovat Yannick Geffroy
ja Casino France SNC, vahingonkorvausvastuussa, ennakkoratkaisun EY:n perustamissopimuksen 30 artiklan (josta on
muutettuna tullut EY 28 artikla) ja kuluttajalle myytäväksi
tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä
18 päivänä joulukuuta 1978 annetun neuvoston direktiivin
79/112/ETY (EYVL 1979, L 33, s. 1), sellaisena kuin se
on muutettuna 16.11.1993 annetulla komission direktiivillä
93/102/EY (EYVL L 291, s. 14), 14 artiklan tulkinnasta,
yhteisöjen tuomioistuin, toimien kokoonpanossa: presidentti
G. C. Rodrı́guez Iglesias, jaostojen puheenjohtajat J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward (esittelevä tuomari) ja L. Sevón
sekä tuomarit C. Gulmann, J.-P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm ja M. Wathelet, julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: hallintovirkamies L. Hewlett, on antanut 12.9.2000
tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:
1)

EY:n perustamissopimuksen 30 artiklan (josta on muutettuna
tullut EY 28 artikla) ja kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen
elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 18 päivänä joulukuuta 1978 annetun neuvoston direktiivin 79/112/ETY,
sellaisena kuin se on muutettuna 16.11.1993 annetulla
komission direktiivillä 93/102/EY, 14 artiklan vastaisena
ei ole pidettävä kansallista lainsäädäntöä, jonka mukaan
elintarvikkeiden merkinnät ja tavat, joilla ne on tehty, eivät
saa olla omiaan johtamaan ostajaa tai kuluttajaa harhaan,
erityisesti kyseisten elintarvikkeiden ominaispiirteiden osalta.

