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Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 21ης Ιουλίου 2016 [αίτηση του Hoge Raad der
Nederlanden (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Staatssecretaris van Financiën
κατά Argos Supply Trading BV
(Υπόθεση C-4/15) (1)
[Προδικαστική παραπομπή — Τελωνειακή ένωση — Κοινό δασμολόγιο — Οικονομικά τελωνειακά
καθεστώτα — Τελειοποίηση προς επανεισαγωγή — Κανονισμός (ΕΟΚ) 2913/92 — Άρθρο 148,
στοιχείο γ' — Χορήγηση αδείας — Οικονομικοί όροι — Απουσία σοβαρής προσβολής των ουσιωδών
συμφερόντων των κοινοτικών μεταποιητών — Έννοια των «κοινοτικών μεταποιητών»]
(2016/C 343/07)
Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική
Αιτούν δικαστήριο
Hoge Raad der Nederlanden
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Staatssecretaris van Financiën
κατά
Argos Supply Trading BV
Διατακτικό
Το άρθρο 148, στοιχείο γ', του κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως
κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, έχει την έννοια ότι, στο πλαίσιο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας υπαγωγής στο καθεστώς
τελειοποιήσεως προς επανεισαγωγή και προκειμένου να εξακριβωθεί αν πληρούνται οι οικονομικοί όροι από τους οποίους
εξαρτάται η υπαγωγή στο εν λόγω καθεστώς, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνον τα ουσιώδη συμφέροντα των κοινοτικών
παραγωγών προϊόντων παρόμοιων με το τελικό προϊόν που θα προκύψει από τις προβλεπόμενες εργασίες τελειοποιήσεως, αλλά
και τα συμφέροντα των κοινοτικών παραγωγών προϊόντων παρόμοιων με τις μη κοινοτικές πρώτες ύλες ή τα μη κοινοτικά
ημιτελή προϊόντα που προορίζονται να ενσωματωθούν στα κοινοτικά εμπορεύματα προσωρινής εξαγωγής στο πλαίσιο των εν
λόγω εργασιών.
(1)

ΕΕ C 107 της 30.3.2015.

Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 21ης Ιουλίου 2016 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ρουμανίας
(Υπόθεση C-104/15) (1)
(Παράβαση κράτους μέλους — Προστασία του περιβάλλοντος — Οδηγία 2006/21/ΕΚ — Διαχείριση
αποβλήτων — Εξόρυξη μεταλλεύματος — Δεξαμενές καθιζήσεως — Εκπομπή σκόνης — Λεπτά
σωματίδια σκόνης αιωρούμενα στην ατμόσφαιρα — Ρύπανση — Ανθρώπινη υγεία — Υποχρεωτικά
μέτρα πρόληψης — Άρθρα 4 και 13 — Διαπίστωση περί της υπάρξεως παραβάσεως)
(2016/C 343/08)
Γλώσσα διαδικασίας: η ρουμανική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: L. Nicolae, E. Sanfrutos Cano και D. Loma-Osorio Lerena)
Καθής: Ρουμανία (εκπρόσωποι: R. H. Radu, E. Gane, A. Buzoianu και R. Haţieganu)
Διατακτικό
Το Δικαστήριο αποφασίζει:
1) Η Ρουμανία, μη λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψει τον σχηματισμό σωματιδίων σκόνης στην επιφάνεια της
δεξαμενής του Boşneag — προέκταση, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 4 και 13, παράγραφος 2, της
οδηγίας 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση
των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ.
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2) Καταδικάζει τη Ρουμανία στα δικαστικά έξοδα.
(1)

EE C 146 της 4.5.2015.

Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 21ης Ιουλίου 2016 — Apple and Pear Australia Ltd, Star
Fruits Diffusion κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Carolus C. BVBA
(Υπόθεση C-226/15 P) (1)
(Αίτηση αναιρέσεως — Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού σήματος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης English pink — Ανακοπή ασκηθείσα από τον δικαιούχο του λεκτικού σήματος
PINK LADY και εικονιστικών σημάτων με τα λεκτικά στοιχεία «Pink Lady» — Απόρριψη της
ανακοπής — Απόφαση δικαστηρίου σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Μεταρρύθμιση
αποφάσεως — Δεδικασμένο)
(2016/C 343/09)
Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική
Διάδικοι
Αναιρεσείουσες: Apple and Pear Australia Ltd, Star Fruits Diffusion (εκπρόσωποι: T. de Haan, avocat, P. Péters, advocaat)
Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωπος: J. Crespo
Carrillo), Carolus C. BVBA
Διατακτικό
Το Δικαστήριο αποφασίζει:
1) Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.
2) Καταδικάζει τις Apple and Pear Australia Ltd και Star Fruits Diffusion στα δικαστικά έξοδα.
(1)

ΕΕ C 254 της 3.8.2015.

Απόφαση του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 20ής Ιουλίου 2016 [αίτηση του Verwaltungsgericht Wien
(Αυστρία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Hans Maschek κατά Magistratsdirektion der
Stadt Wien — Personalstelle Wiener Stadtwerke
(Υπόθεση C-341/15) (1)
(Προδικαστική παραπομπή — Κοινωνική πολιτική — Οδηγία 2003/88/ΕΚ — Άρθρο 7 — Δικαίωμα
ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών — Συνταξιοδότηση κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου —
Εργαζόμενος ο οποίος δεν εξάντλησε την ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών πριν από τη λύση της σχέσεως
εργασίας — Εθνική νομοθεσία η οποία αποκλείει το δικαίωμα χρηματικής αποζημιώσεως για μη
ληφθείσα ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών — Αναρρωτική άδεια — Δημόσιοι υπάλληλοι)
(2016/C 343/10)
Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική
Αιτούν δικαστήριο
Verwaltungsgericht Wien
Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης
Hans Maschek
κατά
Magistratsdirektion der Stadt Wien — Personalstelle Wiener Stadtwerke

