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Αντικείμενο
Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως — Augstākās
tiesas Senāts — Ερμηνεία των άρθρων 5, παράγραφος 3, και 6,
παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004,
για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αερο
πορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση
άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της
πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 295/91 (ΕΕ
L 46, σ. 1) — Ακύρωση πτήσεως αρχικώς λόγω κλεισίματος του
εναερίου χώρου, κατόπιν προβλημάτων στη λειτουργία των συστη
μάτων ραντάρ και αεροναυτιλίας, και, εν συνεχεία, λόγω εξαντλή
σεως του μέγιστου επιτρεπόμενου χρόνου εργασίας του πληρώμα
τος — Λήψη, από τον αερομεταφορέα, όλων των εύλογων μέτρων
προς αποφυγή εκτάκτων περιστάσεων
Διατακτικό

2.7.2011

Καθού: Βασίλειο της Σουηδίας (εκπρόσωποι: A. Falk και C. MeyerSeitz)
Αντικείμενο
Παράβαση κράτους μέλους — Παράβαση του άρθρου 5, παράγρα
φος 1, της οδηγίας 1999/30/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Απρι
λίου 1999, σχετικά με τις οριακές τιμές διοξειδίου του θείου,
διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και
μολύβδου, στον αέρα του περιβάλλοντος (ΕΕ L 163, σ. 41) —
Υπέρβαση των οριακών τιμών για τα σωματίδια ΑΣ10 στον αέρα του
περιβάλλοντος κατά τα έτη 2005, 2006 και 2007, στις ζώνες SW
2 και SW 4 και κατά τα έτη 2005 και 2006, στη ζώνη SW 5
Διατακτικό
Το Δικαστήριο αποφασίζει:

Κατά το άρθρο 5, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης
Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης
των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε
αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγά
λης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονι
σμού (ΕΟΚ) 295/91, ο αερομεταφορέας, εφόσον υποχρεούται να
λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα προς αποφυγή εκτάκτων περιστά
σεων, υπέχει την εύλογη υποχρέωση, κατά τον προγραμματισμό
της πτήσεως, να λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο καθυστερήσεως
οφειλόμενης στην επέλευση τέτοιων περιστάσεων. Κατά συνέπεια,
υποχρεούται να εξασφαλίζει ορισμένο χρονικό περιθώριο, ούτως
ώστε να έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει την πτήση εξ
ολοκλήρου, μετά την άρση των εκτάκτων περιστάσεων. Αντιθέ
τως, η διάταξη αυτή δεν επιβάλλει, ως εύλογο μέτρο, τον καθο
ρισμό, γενικώς και αδιακρίτως, ελάχιστου χρονικού περιθωρίου για
όλους τους αερομεταφορείς σε όλες τις περιπτώσεις επελεύσεως
εκτάκτων περιστάσεων. Κατά την εκτίμηση της δυνατότητας του
αερομεταφορέα να πραγματοποιήσει εξ ολοκλήρου την προγραμ
ματισμένη πτήση υπό τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται κατό
πιν της επελεύσεως εκτάκτων περιστάσεων, πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη ότι το εύρος που απαιτούμενου χρονικού περιθωρίου δεν
πρέπει να έχει ως συνέπεια το να υποβληθεί ο αερομεταφορέας σε
θυσίες πέραν των δυνατοτήτων της επιχειρήσεώς του στο δεδο
μένο χρονικό σημείο. Το άρθρο 6, παράγραφος 1, του εν λόγω
κανονισμού δεν έχει εφαρμογή στο πλαίσιο της εκτιμήσεως αυτής.

1) Το Βασίλειο της Σουηδίας, υπερβαίνοντας τις οριακές τιμές
ΑΣ10 στον αέρα του περιβάλλοντος κατά τα έτη 2005 έως
2007, στις ζώνες SW 2 και SW 4, καθώς και κατά τα έτη
2005 και 2006, στη ζώνη SW 5, παρέβη τις υποχρεώσεις που
υπέχει από το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας
1999/30/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 1999, σχε
τικά με τις οριακές τιμές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του
αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου,
στον αέρα του περιβάλλοντος.
2) Καταδικάζει το Βασίλειο της Σουηδίας στα δικαστικά έξοδα.

(1) EE C 328 της 4.12.2010.

Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία
υπέβαλε το Bundesgerichtshof (Γερμανία) στις 14 Μαρτίου
2011 — UsedSoft GmbH κατά Oracle International
Corporation
(Υπόθεση C-128/11)
(2011/C 194/11)

(1) ΕΕ C 221 της 14.8.2010.

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική
Αιτούν δικαστήριο

Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 10ης Μαΐου
2011 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου της Σουηδίας
(Υπόθεση C-479/10) (1)
(Παράβαση κράτους μέλους — Περιβάλλον — Οδηγία
1999/30/ΕΚ — Έλεγχος της ρυπάνσεως — Υπέρβαση των
οριακών τιμών για τα σωματίδια ΑΣ10 στον αέρα του
περιβάλλοντος)
(2011/C 194/10)
Γλώσσα διαδικασίας: η σουηδική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: A. Alcover San
Pedro και K. Simonsson)

Bundesgerichtshof
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Αναιρεσείουσα: UsedSoft GmbH
Αναιρεσίβλητη: Oracle International Corporation
Προδικαστικά ερωτήματα
1) Θεωρείται «πρόσωπο που απέκτησε νομίμως» κατά την έννοια
του άρθρου 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2009/24/ΕΚ,
όποιος μπορεί να επικαλεσθεί την ανάλωση του δικαιώματος
διανομής του αντιγράφου προγράμματος ηλεκτρονικού
υπολογιστή;

