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Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 21ης
Δεκεμβρίου 2011 [αίτηση του Finanzgericht Düsseldorf
(Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] —
Haltergemeinschaft LBL
GbR
κατά Hauptzollamt
Düsseldorf
(Υπόθεση C-250/10) (1)
(Οδηγία 2003/96/ΕΚ — Φορολογία των ενεργειακών προϊ
όντων και της ηλεκτρικής ενέργειας — Άρθρο 14, παρά
γραφος 1, στοιχείο β' — Απαλλαγή που προβλέπεται για τα
ενεργειακά προϊόντα που παρέχονται για να χρησιμοποι
ηθούν ως καύσιμα για τις αεροπορικές μεταφορές — Καύ
σιμα που διέθεσε ο εκναυλωτής αεροπλάνου, τα οποία χρη
σιμοποίησαν οι ναυλωτές τούτου για τις πτήσεις τους, εκτός
αυτών που πραγματοποιήθηκαν για την έναντι αμοιβής
παροχή υπηρεσιών εναέριας μεταφοράς)
(2012/C 49/10)

18.2.2012

Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 21ης
Δεκεμβρίου 2011 [αίτηση του Vestre Landsret (Δανία) για
την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Danske
Svineproducenter κατά Justitsministeriet
(Υπόθεση C-316/10) (1)
[Άρθρο 288, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ — Κανονισμός (ΕΚ)
1/2005 — Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά τους
— Οδική μεταφορά κατοικίδιων χοίρων — Ελάχιστο ύψος
των διαμερισμάτων — Επιθεώρηση κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού — Πυκνότητα φορτώσεως — Δικαίωμα των
κρατών μελών να θεσπίζουν λεπτομερείς κανόνες]
(2012/C 49/11)
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Αντικείμενο

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Vestre Landsret —
Ερμηνεία του άρθρου 249, δεύτερο εδάφιο, ΕΚ (νυν άρθρο 288,
δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ) και του κανονισμού (ΕΚ) 1/2005 του Συμ
βουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των ζώων
κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες και για την τρο
ποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανο
νισμού (ΕΚ) 1255/97 (ΕΕ 2005, L 3, σ. 1) — Δυνατότητα των
κρατών μελών να θεσπίζουν λεπτομερείς εθνικούς κανόνες σχετι
κούς με το κατώτατο ύψος των διαμερισμάτων, το ύψος επιθεωρή
σεως και την πυκνότητα φορτώσεως στο εσωτερικό των οχημάτων
μεταφοράς χοίρων

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Finanzgericht Düs
seldorf — Ερμηνεία του άρθρου 14, παράγραφος 1, στοιχείο β',
της οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου
2003, σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου
φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέρ
γειας (EE L 283, σ. 51) — Περιεχόμενο της απαλλαγής που
προβλέπεται για τα ενεργειακά προϊόντα που παρέχονται για να
χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για τις αεροπορικές μεταφορές —
Απαλλαγή των καυσίμων που διέθεσαν ο εκμισθωτής ή ναυλωτής
αεροπλάνου, ο οποίος δεν είναι αεροπορική εταιρία, και τα οποία
χρησιμοποίησαν οι μισθωτές του αεροπλάνου για τις πτήσεις τους
για εμπορικούς σκοπούς
Διατακτικό
Το άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο β', της οδηγίας
2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχε
τικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας
των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας, έχει την
έννοια ότι η απαλλαγή από τον φόρο επί των ενεργειακών προϊ
όντων που διατίθενται για να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για τις
αεροπορικές μεταφορές εκτός των ιδιωτικών πτήσεων αναψυχής,
που προβλέπεται στην εν λόγω διάταξη, δεν μπορεί να εφαρμο
σθεί σε επιχείρηση όπως αυτή για την οποία πρόκειται στο πλαίσιο
της κύριας δίκης, οσάκις αυτή μισθώνει ή ναυλώνει αεροσκάφος
που της ανήκει, μαζί με τα καύσιμα, σε επιχειρήσεις των οποίων οι
δραστηριότητες εναέριας μεταφοράς δεν εξυπηρετούν ευθέως την
παροχή υπηρεσιών εναέριας μεταφοράς έναντι αμοιβής από τις εν
λόγω επιχειρήσεις.
(1) ΕΕ C 226 της 30.7.2011.

Διατακτικό
Ο κανονισμός (ΕΚ) 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου
2004, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συνα
φείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών
64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1255/97, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι:
— ο κανονισμός αυτός δεν απαγορεύει τη θέσπιση, εκ μέρους
κράτους μέλους, κανόνων για τις οδικές μεταφορές χοίρων οι
οποίοι, προς ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου, συγκεκριμενο
ποιούν, τηρώντας τον σκοπό της προστασίας των ζώων και
χωρίς να θέτουν συναφώς υπερβολικά κριτήρια, τις απαιτήσεις
που προβλέπει ο εν λόγω κανονισμός όσον αφορά το ελάχιστο
εσωτερικό ύψος των διαμερισμάτων των ζώων, υπό την προϋ
πόθεση, της οποίας τη συνδρομή οφείλει το αιτούν δικαστήριο
να ελέγξει, ότι οι σχετικές προδιαγραφές δεν συνεπάγονται
επιπλέον κόστος ή τεχνικές δυσχέρειες που να περιάγουν σε
δυσμενή θέση είτε τους παραγωγούς του κράτους μέλους που
τις θέσπισε είτε τους παραγωγούς άλλων κρατών μελών, οι
οποίοι επιθυμούν να εξάγουν τα προϊόντα τους στο συγκεκρι
μένο κράτος μέλος ή μέσω αυτού· πάντως, δεν είναι δυνατό να

