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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-531/07 

Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft κατά LIBRO Handelsgesellschaft mbH  

ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΕΘΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΠΩΣ Ο 
ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ 

Η απαγόρευση στους εισαγωγείς γερµανόγλωσσων βιβλίων να καθορίζουν τιµή χαµηλότερη από 
την τιµή πωλήσεως στο κοινό την οποία καθορίζει ή συστήνει ο εκδότης στο κράτος εκδόσεως 

συνιστά αδικαιολόγητο περιορισµό της ελεύθερης κυκλοφορίας των εµπορευµάτων   

Η αυστριακή νοµοθεσία περί επιβαλλοµένων τιµών για τα γερµανόγλωσσα βιβλία προβλέπει ότι 
ο εκδότης ή ο εισαγωγέας είναι υποχρεωµένος να καθορίζει και να γνωστοποιεί στο κοινό την 
τελική τιµή πωλήσεως και ότι ο εισαγωγέας δεν µπορεί να καθορίσει τιµή που να είναι, αφού 
αφαιρεθεί ο ΦΠΑ, χαµηλότερη από εκείνη που καθορίζει ή συστήνει ο εκδότης για το κράτος 
εκδόσεως. 

Η επίµαχη ρύθµιση απονέµει στη Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft (επαγγελµατική 
ένωση του οικονοµικού επιµελητηρίου για τη βιοµηχανία του βιβλίου και των ΜΜΕ) την 
αρµοδιότητα να δηµοσιεύει τις δεσµευτικές για τους βιβλιοπώλες τελικές τιµές στις οποίες 
οφείλουν να πωλούν τα γερµανόγλωσσα βιβλία στην Αυστρία. 

Η LIBRO έχει 219 υποκαταστήµατα στην Αυστρία, ενώ το 80 % των βιβλίων που εµπορεύεται 
προέρχονται από την αλλοδαπή. 

Από τον Αύγουστο του 2006, η LIBRO ανακοίνωνε στο κοινό, στο πλαίσιο διαφηµίσεων, ότι 
πωλεί εντός του αυστριακού εδάφους τα εκδιδόµενα στη Γερµανία βιβλία σε τιµές χαµηλότερες 
από τις επιβαλλόµενες κατώτατες τιµές πωλήσεως για την Αυστρία και αντίστοιχες προς εκείνες 
που ισχύουν στη Γερµανία. 

Η Fachverband υπέβαλε ενώπιον του αρµοδίου αυστριακού δικαστηρίου αίτηση ασφαλιστικών 
µέτρων, προκειµένου να υποχρεωθεί η LIBRO να απέχει από τη διαφήµιση τέτοιων τιµών. Το 
πρωτοβάθµιο δικαστήριο δέχθηκε την αίτηση αυτή, κρίνοντας ότι το αυστριακό σύστηµα των 
επιβαλλοµένων τιµών συνιστά µεν αντίθετο προς το άρθρο 28 ΕΚ περιορισµό της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εµπορευµάτων, πλην όµως «δικαιολογείται από λόγους πολιτιστικής φύσεως 



και από την ανάγκη διαφυλάξεως του πλουραλισµού στα ΜΜΕ». Η απόφαση αυτή 
επιβεβαιώθηκε κατ’ έφεση. 

Η LIBRO προσέβαλε την απόφαση του δευτεροβάθµιου δικαστηρίου ενώπιον του Oberster 
Gerichtshof, το οποίο ερωτά το ∆ικαστήριο αν οι αυστριακοί κανόνες περί των τιµών των 
εισαγοµένων βιβλίων είναι συµβατοί µε το κοινοτικό δίκαιο. 

Συναφώς, το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει κατ’ αρχάς ότι, κατά πάγια νοµολογία, κάθε εµπορική 
ρύθµιση των κρατών µελών δυνάµενη να παρακωλύσει το ενδοκοινοτικό εµπόριο θεωρείται 
µέτρο ισοδυνάµου αποτελέσµατος προς ποσοτικό περιορισµό. Εντούτοις, εθνικές διατάξεις οι 
οποίες περιορίζουν ή απαγορεύουν ορισµένους τρόπους πωλήσεως προϊόντων προερχοµένων 
από άλλα κράτη µέλη δεν δύνανται να παρακωλύσουν το ενδοκοινοτικό εµπόριο, στο µέτρο που 
ισχύουν για όλες τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις που ασκούν τις δραστηριότητές τους εντός του 
οικείου κράτους µέλους και επηρεάζουν κατά τον ίδιο τρόπο τη διάθεση στο εµπόριο των 
εγχώριων και των προερχοµένων από άλλα κράτη µέλη προϊόντων. 

Εν προκειµένω, το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι η αυστριακή ρύθµιση αφορά µεν τους όρους υπό 
τους οποίους πραγµατοποιείται η πώληση των βιβλίων, πλην όµως, καθόσον απαγορεύει στους 
εισαγωγείς να καθορίζουν τιµές χαµηλότερες από εκείνες του κράτους εκδόσεως, δεν επηρεάζει 
κατά τον ίδιο τρόπο την εµπορία των εγχώριων και των προερχοµένων από άλλα κράτη µέλη 
βιβλίων. 

Συγκεκριµένα, η επίµαχη ρύθµιση επιφυλάσσει λιγότερο ευνοϊκή µεταχείριση στα προερχόµενα 
από άλλα κράτη µέλη γερµανόγλωσσα βιβλία, σε σχέση µε τα εγχώρια βιβλία, δεδοµένου ότι 
εµποδίζει τόσο τους αυστριακούς εισαγωγείς όσο και τους αλλοδαπούς εκδότες να καθορίζουν 
τις κατώτατες τιµές λιανικής πωλήσεως βάσει των χαρακτηριστικών της αγοράς στην οποία 
εισάγονται τα οικεία προϊόντα, ενώ οι αυστριακοί εκδότες είναι ελεύθεροι να καθορίζουν για τα 
δικά τους προϊόντα τέτοιες κατώτατες τιµές λιανικής πωλήσεως στην εθνική αγορά. 

Συνεπώς, η ρύθµιση αυτή συνιστά περιορισµό της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εµπορευµάτων. 

Επιπλέον, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι ο περιορισµός αυτός δεν είναι δικαιολογηµένος. 
Υπογραµµίζει ιδίως ότι η προστασία του βιβλίου ως πολιτιστικού αγαθού µπορεί να θεωρηθεί 
ως επιτακτικός λόγος δηµοσίου συµφέροντος δυνάµενος να δικαιολογήσει µέτρα περιορισµού 
της ελεύθερης κυκλοφορίας των εµπορευµάτων, υπό την προϋπόθεση ότι τα µέτρα αυτά είναι 
κατάλληλα προς επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού και δεν βαίνουν πέραν αυτού που είναι 
αναγκαίο για την υλοποίησή του. Εν προκειµένω, ο σκοπός της προστασίας του βιβλίου ως 
πολιτιστικού αγαθού µπορεί να επιτευχθεί και µε λιγότερο περιοριστικά για τον εισαγωγέα 
µέτρα, τα οποία να παρέχουν, παραδείγµατος χάρη, είτε σε αυτόν είτε στον αλλοδαπό εκδότη τη 
δυνατότητα να καθορίζει την τιµή πωλήσεως στην αυστριακή αγορά λαµβάνοντας υπόψη τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. 

Συνεπώς, το ∆ικαστήριο αποφαίνεται ότι η αυστριακή ρύθµιση η οποία απαγορεύει στους 
εισαγωγείς γερµανόγλωσσων βιβλίων να καθορίζουν τιµή χαµηλότερη από εκείνη που καθορίζει 
ή συστήνει ο εκδότης στο κράτος εκδόσεως συνιστά περιορισµό της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εµπορευµάτων  που δεν µπορεί να δικαιολογηθεί κατά το κοινοτικό δίκαιο.      



Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: ES DE EL EN FR HU IT NL PT RO 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
C-531/07  

Μπορείτε να το συµβουλευθείτε, κατά κανόνα, από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 
κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna-Αγγελίδη 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 

 

 

 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=el&Submit=Submit&alldocs=alldocs&numaff=C-531/07

