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Διατακτικό της αποφάσεως
Τα άρθρα 27, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002,
σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία-πλαίσιο), και 16, παράγραφος
1, στοιχείο α', της οδηγίας 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την
καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την
καθολική υπηρεσία), έχουν την έννοια ότι πρέπει να διατηρηθούν
προσωρινά σε ισχύ η εκ του νόμου υποχρέωση εγκρίσεως για τα
τιμολόγια παροχής υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας στους
τελικούς καταναλωτές από υπηρεσίες που κατέχουν δεσπόζουσα
θέση στην αγορά αυτή, όπως η υποχρέωση που προβλέπει το
άρθρο 25 του Telekommunikationsgesetz (νόμου περί τηλεπικοινωνιών), της 25ης Ιουλίου 1996, ο οποίος θεσπίστηκε στο πλαίσιο
του εσωτερικού δικαίου, που προηγήθηκε του νέου κανονιστικού
πλαισίου το οποίο απορρέει από τις εν λόγω οδηγίες, καθώς και οι
σχετικές διοικητικές πράξεις διαπιστώσεως.

(1) ΕΕ C 212 της 2.9.2006.
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σχέσης με πλήρες ωράριο — Έμμεση διάκριση σε βάρος των
γυναικών
Διατακτικό της αποφάσεως
Το άρθρο 141 ΕΚ έχει την έννοια ότι δεν επιτρέπει εθνική ρύθμιση
περί της αμοιβής των δημοσίων υπαλλήλων, όπως η επίμαχη στην
κύρια δίκη η οποία, αφενός, ορίζει τις ώρες υπερωριακής εργασίας
που παρέχουν τόσον οι υπάλληλοι που εργάζονται κατά πλήρη
απασχόληση όσο και αυτοί που εργάζονται κατά μερική απασχόληση ως τις ώρες εργασίας τις οποίες παρέχουν πέραν του
ατομικού τους ωραρίου εργασίας και, αφετέρου, προβλέπει για τις
ώρες αυτές αμοιβή κατώτερη από την ωριαία αμοιβή που καταβάλλεται για τις ώρες εργασίας που παρέχονται εντός των ορίων
του ατομικού ωραρίου εργασίας, οπότε οι δημόσιοι υπάλληλοι που
εργάζονται κατά μερική απασχόληση αμείβονται λιγότερο απ' ό,τι
οι δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται κατά πλήρη απασχόληση,
όσον αφορά τις ώρες εργασίας που παρέχουν πέραν του ατομικού
τους ωραρίου εργασίας και μέχρι συμπληρώσεως του αριθμού των
ωρών εργασίας που οφείλει να παράσχει ένας δημόσιος υπάλληλος
εργαζόμενος κατά πλήρη απασχόληση στο πλαίσιο του ωραρίου
του, στην περίπτωση κατά την οποία:
— μεταξύ του συνόλου των εργαζομένων που υπόκεινται στην εν
λόγω ρύθμιση θίγεται σημαντικά υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων γυναικών απ' ό,τι εργαζομένων ανδρών,
και

Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 6ης Δεκεμβρίου 2007 [αίτηση του Bundesverwaltungsgericht
(Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] —
Ursula Voß κατά Land Berlin
(Υπόθεση C-300/06) (1)

— η διαφορετική μεταχείριση δεν δικαιολογείται από παράγοντες
αντικειμενικούς και ξένους προς κάθε δυσμενή διάκριση λόγω
φύλου.

(1) ΕΕ C 96 της 22.4.2006.

(Άρθρο 141 ΕΚ — Αρχή της ισότητας των αμοιβών μεταξύ
εργαζομένων ανδρών και εργαζομένων γυναικών — Δημόσιοι υπάλληλοι — Παροχή υπερωριακής εργασίας —
Έμμεση δυσμενής διάκριση των εργαζομένων κατά μερική
απασχόληση γυναικών)
(2008/C 22/16)
Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 22ας Νοεμβρίου 2007 (αίτηση του Juzgado de lo Mercantil — Ισπανία
— για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως) — Alfredo
Nieto Nuño κατά Leonci Monlleó Franquet

Αιτούν δικαστήριο
Bundesverwaltungsgericht
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Ursula Voß

(Υπόθεση C-328/06) (1)
(Σήματα — Οδηγία 89/104/ΕΟΚ — Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο δ' — «Παγκοίνως γνωστά» εντός του
κράτους μέλους σήματα κατά την έννοια του άρθρου 6α της
Συμβάσεως των Παρισίων — Γνώση του σήματος —
Γεωγραφική έκταση)

κατά

(2008/C 22/17)

Land Berlin

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αντικείμενο της υποθέσεως
Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως — Bundesverwaltungsgericht — Ερμηνεία του άρθρου 141 της Συνθήκης ΕΚ
— Εθνική νομοθεσία που προβλέπει, τόσο για τους εργαζόμενους
με πλήρες όσο και για τους εργαζόμενους με μειωμένο ωράριο, τη
μείωση της αμοιβής για την υπερωριακή απασχόλησή τους σε σχέση
με την αμοιβή που προβλέπεται για την εντός του κανονικού
ωραρίου απασχόληση — Αποδοχές μιας καθηγήτριας δημοσίου
υπαλλήλου που εργάζεται μεν με μειωμένο ωράριο, αλλά και
υπερωριακά, οι οποίες υπολείπονται των αποδοχών που θα λάμβανε
αν παρείχε τον ίδιο αριθμό ωρών εργασίας στο πλαίσιο εργασιακής

Αιτούν δικαστήριο
Juzgado de lo Mercantil
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Alfredo Nieto Nuño
κατά
Leonci Monlleó Franquet
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Αντικείμενο της υποθέσεως

Διατακτικό της αποφάσεως

Προδικαστική — Juzgado de lo Mercantil — Ερμηνεία του άρθρου
4 της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου
1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί
σημάτων (ΕΕ L 40, της 11.2.1989, σ. 1) — Έννοια του «παγκοίνως
γνωστού» — Δυνατότητα να περιορίζεται η γνώση και η χρήση του
σήματος σε συγκεκριμένο έδαφος, όπως μία αυτόνομη κοινότητα,
περιφέρεια, επαρχία ή πόλη, αναλόγως του προϊόντος ή της
υπηρεσίας και του κοινού στο οποίο απευθύνεται το σήμα

Το Δικαστήριο αποφασίζει:
1) Απορρίπτει την προσφυγή.
2) Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων φέρει, επιπλέον των
δικών της δικαστικών εξόδων, τα έξοδα της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας.

(1) ΕΕ C 294 της 2.12.2006.

Διατακτικό της αποφάσεως
Το άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο δ', της πρώτης οδηγίας
89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων,
πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι το προγενέστερο σήμα
πρέπει να είναι παγκοίνως γνωστό σε ολόκληρο το έδαφος του
κράτους μέλους καταχωρίσεως ή σε σημαντικό τμήμα αυτού.

Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 29ης Νοεμβρίου
2007 — Ιταλική Δημοκρατία κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων

(1) ΕΕ C 237 της 30.9.2006.

(Υπόθεση C-417/06 P) (1)
(Αίτηση αναιρέσεως — Παραδεκτό — Διαρθρωτικά ταμεία
— Κοινοτική χρηματοδότηση και κοινοτικές πρωτοβουλίες
— Τροποποίηση της ενδεικτικής κατανομής — Εκτέλεση
αποφάσεως αποτελούσας δεδικασμένο)
(2008/C 22/19)

Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 6ης Δεκεμβρίου
2007 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική
Διάδικοι

(Υπόθεση C-401/06) (1)
(Παράβαση κράτους μέλους — Φορολογία — Έκτη οδηγία
ΦΠΑ — Παροχή υπηρεσιών — Εκτελεστής διαθήκης —
Τόπος εκπλήρωσης της παροχής — Άρθρο 9, παράγραφοι 1
και 2, στοιχείο ε')

Αναιρεσείουσα: Ιταλική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: I. Braguglia, D.
Del Gaizo και G. Albenzio, avvocati dello Stato)
Αντίδικος κατ' αναίρεση: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(εκπρόσωποι: E. de March, L. Flynn, A. Dal Ferro, avvocato)

(2008/C 22/18)
Αντικείμενο της υποθέσεως

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι
Προσφεύγουσα:
Επιτροπή των
(εκπρόσωπος: Δ. Τριανταφύλλου)

Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων

Καθής: Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (εκπρόσωπος: M.
Lumma)

Αίτηση αναιρέσεως κατά της αποφάσεως του Πρωτοδικείου (τέταρτο
τμήμα) της 13ης Ιουλίου 2006, T-225/04, Ιταλία κατά Επιτροπής,
με την οποία το Πρωτοδικείο απέρριψε την προσφυγή για ακύρωση
της αποφάσεως C(2003)3971 τελικό της Επιτροπής, της 26ης
Νοεμβρίου 2003, περί ενδεικτικής κατανομής μεταξύ των κρατών
μελών των πιστώσεων για αναλήψεις υποχρεώσεων στο πλαίσιο των
κοινοτικών πρωτοβουλιών για το χρονικό διάστημα 1994-1999,
καθώς και όλων των συναφών και προηγούμενων πράξεων.
Διατακτικό της αποφάσεως

Αντικείμενο της υποθέσεως

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

Παράβαση κράτους μέλους — Παράβαση του άρθρου 9, παράγραφος 2, στοιχείο ε', της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ: Έκτη οδηγία του
Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου
εργασιών — Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49) — Υπηρεσίες
οι οποίες παρέχονται από εκτελεστές διαθήκης σε λήπτες εγκατεστημένους εκτός της Κοινότητας ή σε υποκειμένους στον φόρο εγκατεστημένους μεν εντός της Κοινότητας αλλά εκτός της χώρας του
παρέχοντος τις υπηρεσίες — Τόπος παροχής υπηρεσιών — Χαρακτηρισμός της δραστηριότητας του εκτελεστή διαθήκης.

1) Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.
2) Η Ιταλική Δημοκρατία φέρει, εκτός από τα δικά της δικαστικά
έξοδα, και τα έξοδα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

(1) ΕΕ C 310 της 16.12.2006.

