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Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Centrale Raad van Beroep (Κάτω Χώρες) στις
13 Απριλίου 2018 — H. Solak κατά Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen (Uwv)
(Υπόθεση C-258/18)
(2018/C 276/20)
Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική
Αιτούν δικαστήριο
Centrale Raad van Beroep

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Εκκαλών: H. Solak
Εφεσίβλητο: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)

Προδικαστικά ερωτήματα
1) Μπορεί Τούρκος υπήκοος ο οποίος εντάχθηκε στη νόμιμη αγορά εργασίας κράτους μέλους, απέκτησε την ιθαγένεια αυτού του
κράτους μέλους χωρίς να παραιτηθεί από την τουρκική ιθαγένειά του και στη συνέχεια παραιτήθηκε αυτοβούλως από την
ιθαγένεια αυτού του κράτους μέλους υποδοχής και, κατά συνέπεια, από την ιθαγένεια της Ένωσης να επικαλεστεί το άρθρο 6
της αποφάσεως 3/80 (1) για να αποφύγει την εφαρμογή της προϋποθέσεως κατοικίας η οποία προβλέπεται στην εθνική
νομοθεσία κοινωνικής ασφαλίσεως και μπορεί να αντιταχθεί στους πολίτες της Ένωσης;
2) Έχει το άρθρο 6, παράγραφος 1, της αποφάσεως 3/80, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 59 του πρόσθετου πρωτοκόλλου,
την έννοια ότι αντιτίθεται σε νομοθετική ρύθμιση κράτους μέλους, όπως εκείνη του άρθρου 4a του Toeslagenwet (2), βάσει της
οποίας μια χορηγηθείσα συμπληρωματική παροχή ανακαλείται όταν ο δικαιούχος εγκατασταθεί στην Τουρκία, ακόμη και εάν ο
δικαιούχος αυτός εγκατέλειψε με δική του πρωτοβουλία το έδαφος του κράτους μέλους αφότου παραιτήθηκε αυτοβούλως από
την ιθαγένεια κράτους μέλους και ενώ δεν προέκυψε ότι ο εν λόγω δικαιούχος δεν ανήκει πλέον στη νόμιμη αγορά εργασίας
αυτού του κράτους μέλους;

(1)
(2)

Απόφαση 3/80 του Συμβουλίου Συνδέσεως, της 19ης Σεπτεμβρίου 1980, περί της εφαρμογής των καθεστώτων κοινωνικής ασφαλίσεως των
κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στους Τούρκους εργαζόμενους και στα μέλη των οικογενειών τους (ΕΕ 1983, C 110, σ. 60).
Wet van 6 november 1986, houdende verlening van toeslagen tot het relevante sociaal minimum aan uitkeringsgerechtigden op
grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen (toeslagenwet) (νόμος της 6ης Νοεμβρίου 1986 για την παροχή
συμπληρωματικών επιδομάτων μέχρι του αντίστοιχου ελάχιστου ορίου διαβίωσης σε δικαιούχους παροχών δυνάμει του νόμου περί ανεργίας,
του νόμου περί ασφαλίσεως ασθενείας, του γενικού νόμου περί ανικανότητας προς εργασία, του νόμου περί ασφαλίσεως κατά της
ανικανότητας προς εργασία και του νόμου περί ανικανότητας προς εργασία του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων [νόμος περί
συμπληρωματικών παροχών]).

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Rechtbank Den Haag (Κάτω Χώρες) στις
16 Απριλίου 2018 — Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers κατά Tom Kabinet
Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV
(Υπόθεση C-263/18)
(2018/C 276/21)
Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική
Αιτούν δικαστήριο
Rechtbank Den Haag

6.8.2018

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 276/15

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Ενάγοντες: Nederlands Uitgeversverbond, Groep Algemene Uitgevers
Εναγόμενες: Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV, Tom Kabinet Uitgeverij BV

Προδικαστικά ερωτήματα
1) Έχει το άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας για το δικαίωμα του δημιουργού (1) την έννοια ότι η «διανομή [του πρωτοτύπου ή
αντιγράφου των έργων τους] στο κοινό με οποιαδήποτε μορφή μέσω πώλησης ή άλλως», κατά τα οριζόμενα στη διάταξη αυτή,
περιλαμβάνει επίσης τη διάθεση προς χρήση, εξ αποστάσεως μέσω μεταφορτώσεως, για απεριόριστο χρονικό διάστημα
ηλεκτρονικών βιβλίων (ήτοι ψηφιακών αντιγράφων βιβλίων προστατευόμενων από το δικαίωμα του δημιουργού) έναντι της
καταβολής τιμήματος μέσω του οποίου ο κάτοχος του δικαιώματος του δημιουργού λαμβάνει αμοιβή αντίστοιχη της
οικονομικής αξίας του αντιγράφου του έργου που του ανήκει;
2) Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο ερώτημα 1, έχει αναλωθεί εντός της Ένωσης το δικαίωμα διανομής του πρωτοτύπου
ή των αντιγράφων ενός έργου κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 2, της οδηγίας για το δικαίωμα του δημιουργού,
όταν η πρώτη πώληση ή κατ’ άλλον τρόπο μεταβίβαση του έργου αυτού, στην οποία περιλαμβάνεται επίσης η διάθεση προς
χρήση, εξ αποστάσεως μέσω μεταφορτώσεως, για απεριόριστο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικών βιβλίων (ήτοι ψηφιακών
αντιγράφων βιβλίων προστατευόμενων από το δικαίωμα του δημιουργού) έναντι της καταβολής τιμήματος μέσω του οποίου ο
κάτοχος του δικαιώματος του δημιουργού λαμβάνει αμοιβή αντίστοιχη της οικονομικής αξίας του αντιγράφου του έργου που
του ανήκει, πραγματοποιείται στην Ένωση από τον κάτοχο του δικαιώματος ή με τη συγκατάθεσή του;
3) Έχει το άρθρο 2 της οδηγίας για το δικαίωμα του δημιουργού την έννοια ότι η μεταβίβαση μεταξύ διαδοχικών αποκτώντων ενός
νομίμως αποκτηθέντος αντιτύπου ως προς το οποίο το δικαίωμα διανομής έχει αναλωθεί εμπεριέχει συγκατάθεση για τις
διαλαμβανόμενες στο άρθρο αυτό πράξεις αναπαραγωγής, στο μέτρο κατά το οποίο οι εν λόγω πράξεις αναπαραγωγής είναι
αναγκαίες για τη νόμιμη χρήση του αντιτύπου αυτού και, σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, ποιες προϋποθέσεις ισχύουν
συναφώς;
4) Έχει το άρθρο 5 της οδηγίας για το δικαίωμα του δημιουργού την έννοια ότι ο κάτοχος του δικαιώματος του δημιουργού δεν
μπορεί πλέον να αντιταχθεί στις αναγκαίες για τη μεταβίβαση μεταξύ διαδοχικών αποκτώντων πράξεις αναπαραγωγής του
νομίμως αποκτηθέντος αντιτύπου ως προς το οποίο το δικαίωμα διανομής έχει αναλωθεί και, σε περίπτωση καταφατικής
απαντήσεως, ποιες προϋποθέσεις ισχύουν συναφώς;

(1)

Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του
δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ 2001, L 167, σ. 10).

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Grondwettelijk Hof (Βέλγιο) στις 13 Απριλίου
2018 — P. M., N. G.d.M., P. V.d.S. κατά Ministerraad
(Υπόθεση C-264/18)
(2018/C 276/22)
Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική
Αιτούν δικαστήριο
Grondwettelijk Hof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Προσφεύγοντες: P. M., N. G.d.M., P. V.d.S.
Καθού: Ministerraad

