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ARREST VAN HET HOF

C 316/11

ARREST VAN HET HOF

van 12 september 2000
van 12 september 2000

in zaak C-260/98: Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Helleense Republiek (1)
(Niet-nakoming — Artikel 4, lid 5, Zesde BTW-richtlijn —
Terbeschikkingstelling van wegen tegen betaling van tol
— Niet aan BTW onderworpen — Verordeningen (EEG,
Euratom) nrs. 1552/89 en 1553/89 — Eigen middelen uit
BTW)
(2000/C 316/19)
(Procestaal: Grieks)

in zaak C-366/98 (Verzoek van de Cour d’appel de
Lyon om een prejudiciële beslissing): Strafzaak tegen
Y. Geoffroy en Casino France SNC (1)

(Vrij verkeer van goederen — Nationale regeling voor
verhandeling van product — Benaming en etikettering —
Nationale regeling die gebruik van officiële taal van lidstaat
voorschrijft — Richtlijn 79/112/EEG)

(Voorlopige vertaling; de definitieve vertaling verschijnt in de Jurisprudentie van het Hof)
In zaak C-260/98, Commissie van de Europese Gemeenschappen (gemachtigden: D. Gouloussis en H. Michard tegen Helleense Republiek (gemachtigden: P. Mylonopoulos, en
A. Rokofyllou), betreffende een verzoek aan het Hof om vast
te stellen dat de Helleense Republiek, door in strijd met de
artikelen 2 en 4 van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de
Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de
wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde:
uniforme grondslag (PB L 145, blz. 1), de tolgelden die de
weggebruikers hebben voldaan als tegenprestatie voor het ter
beschikking stellen van autosnelwegen en andere wegeninfrastructuur, niet aan de belasting over de toegevoegde waarde
te onderwerpen, en zich aldus te onttrekken aan de betaling
van de eigen middelen en vertragingsrente verschuldigd krachtens de verordeningen (EEG, Euratom) nrs. 1552/89 van de
Raad van 29 mei 1989 houdende toepassing van besluit
88/376/EEG, Euratom betreffende het stelsel van eigen middelen van de Gemeenschappen (PB L 155, blz. 1), en 1553/89
van de Raad van 29 mei 1989 betreffende de definitieve
uniforme regeling voor de inning van de eigen middelen uit de
belasting over de toegevoegde waarde (PB L 155, blz. 9), de
krachtens het EG-Verdrag op haar rustende verplichtingen
niet is nagekomen, heeft het Hof, samengesteld als volgt:
G. C. Rodrı́guez Iglesias, president, J. C. Moitinho de Almeida
(rapporteur), L. Sevón en R. Schintgen, kamerpresidenten,
P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm, V. Skouris en F. Macken, rechters; advocaat-generaal:
S. Alber; griffier: D. Louterman-Hubeau en H. A. Rühl, hoofdadministrateurs, op 12 september 2000 een arrest gewezen
waarvan het dictum luidt als volgt:
1)

Verwerpt het beroep.

2)

Verwijst de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de
kosten.

(1) PB C 299 van 26.9.1998.

(2000/C 316/20)

(Procestaal: Frans)

(Voorlopige vertaling; de definitieve vertaling verschijnt in de Jurisprudentie van het Hof)
In zaak C-366/98, betreffende een verzoek aan het Hof
krachtens artikel 177 EG-Verdrag (thans artikel 234 EG) van
de Cour d’appel de Lyon (Frankrijk), in de aldaar dienende
strafzaak tegen Y. Geoffroy en Casino France SNC, civielrechtelijk aansprakelijke partij, om een prejudiciële beslissing over
de uitlegging van artikel 30 EG-Verdrag (thans, na wijziging,
artikel 28 EG) en artikel 14 van richtlijn 79/112/EEG van
de Raad van 18 december 1978 betreffende de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake etikettering
en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor
gemaakte reclame (PB L 33, blz. 14), zoals gewijzigd bij
richtlijn 93/102/EG van de Commissie van 16 november 1993
(PB L 291, blz. 14), heeft het Hof, samengesteld als volgt:
G. C. Rodrı́guez Iglesias, president, J. C. Moitinho de Almeida,
D. A. O. Edward (rapporteur) en L. Sevón, kamerpresidenten,
C. Gulmann, J.-P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm en
M. Wathelet, rechters; advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer; griffier: L. Hewlett, administrateur, op 12 september
2000 een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt:
1)

Artikel 30 EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 28 EG)
en artikel 14 van richtlijn 79/112/EEG van de Raad van
18 december 1978 betreffende de onderlinge aanpassing van
de wetgevingen der lidstaten inzake etikettering en presentatie
van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte
reclame, zoals gewijzigd bij richtlijn 93/102/EG van de
Commissie van 16 november 1993, verzetten zich niet tegen
een nationale regeling volgens welke de etikettering van levensmiddelen en de wijze waarop deze is uitgevoerd, de koper of de
verbruiker niet mogen kunnen misleiden, met name ten aanzien
van de kenmerken van die levensmiddelen.

