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Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα στην υπόθεση C-380/03 

Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ PHILIPPE LÉGER ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ 

Κατά τον P. Léger, η νοµική βάση που επελέγη για την οδηγία είναι κατάλληλη για να θέσει 
τέρµα στη διαφορετική εξέλιξη των σχετικών εθνικών νοµοθεσιών, η οποία συνέβαλλε 

σηµαντικά στον κατακερµατισµό  της εσωτερικής αγοράς 



Η Γερµανία άσκησε προσφυγή ενώπιον του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
ζητώντας τη µερική ακύρωση της οδηγίας 1 για τη διαφήµιση και τη χορηγία υπέρ των 
προϊόντων καπνού στα µέσα επικοινωνίας πλην της τηλεοράσεως 2. Το εν λόγω κράτος 
µέλος υποστηρίζει, µεταξύ άλλων, ότι η επιλογή, ως νοµικής βάσεως της οδηγίας, του 
άρθρου 95 της Συνθήκης ΕΚ, το οποίο επιτρέπει στην Κοινότητα να λαµβάνει µέτρα για την 
προσέγγιση των εθνικών διατάξεων που έχουν ως αντικείµενο την εγκαθίδρυση και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, είναι εσφαλµένη. 
 
Κατ’ αρχάς, ο γενικός εισαγγελέας επισηµαίνει ότι, κατά την έκδοση της προσβαλλοµένης 
οδηγίας, εξακολουθούσαν να υφίστανται σηµαντικές διαφορές µεταξύ των εθνικών 
νοµοθεσιών όσον αφορά τη διαφήµιση και τη χορηγία υπέρ των προϊόντων καπνού. 
 
Στη συνέχεια, ο γενικός εισαγγελέας εξετάζει τις συνέπειες των διαφορών αυτών στην 
εσωτερική αγορά. 
 
Όσον αφορά τη διαφήµιση υπέρ των προϊόντων καπνού διά του τύπου, ο P. Léger φρονεί ότι 
οι διαφορές αυτές µεταξύ των εθνικών νοµοθεσιών, οι περισσότερες από τις οποίες 
προβλέπουν περιορισµό ή απαγόρευση της διαφηµίσεως αυτής, είχαν αναπόφευκτα ως 
αποτέλεσµα την παρακώλυση όχι µόνο της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων, αλλά και 
της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Λαµβανοµένης υπόψη της εξελίξεως αυτών των εθνικών 
νοµοθεσιών προς µια διαρκώς περιοριστικότερη κατεύθυνση, ήταν πολύ πιθανό τα εµπόδια 
αυτά να ενταθούν και να επεκταθούν και σε νέα κράτη µέλη. 
 
Επιπλέον, τα εθνικά µέτρα περί απαγορεύσεως ή περιορισµού της διαφηµίσεως των 
προϊόντων καπνού µπορούν να αποτελέσουν εµπόδιο στη διάδοση, µεταξύ των κρατών 
µελών, ραδιοφωνικών εκποµπών και ηλεκτρονικών επικοινωνιών (που εµπίπτουν στον 
τοµέα των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας), όταν οι εν λόγω εκποµπές και 
επικοινωνίες περιέχουν διαφηµίσεις των προϊόντων αυτών. 
 

                                                 
1 Οδηγία 2003/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για την 
προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τη 
διαφήµιση και τη χορηγία υπέρ των προϊόντων καπνού (ΕΕ L 152, σ. 16). 
2 Πρόκειται για την τρίτη προσφυγή ακυρώσεως που ασκεί η Γερµανία κατά οδηγίας που αφορά τα προϊόντα 
καπνού. Η Γερµανία είχε ασκήσει προσφυγή για την ακύρωση της οδηγίας 98/43/ΕΚ, µε τον ίδιο τίτλο, η οποία 
οδήγησε στην απόφαση του ∆ικαστηρίου, της 5ης Οκτωβρίου 2000, Γερµανία κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και Συµβουλίου, που ακύρωσε την οδηγία αυτή στο σύνολό της, µε την αιτιολογία ότι η επιλογή της νοµικής 
της βάσεως ήταν εσφαλµένη (βλ. ανακοινωθέν τύπου αριθ. 72/00 
(http://www.curia.eu.int/fr/actu/communiques/index.htm). Η οδηγία 2003/33 εκδόθηκε µετά την έκδοση της 
αποφάσεως αυτής. 
Η Γερµανία είχε ζητήσει επίσης τη µερική ακύρωση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2001, για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση των 
προϊόντων καπνού (ΕΕ L 194, σ. 26). Η προσφυγή αυτή απορρίφθηκε από το ∆ικαστήριο ως προδήλως 
απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσµης ασκήσεως. Πάντως, το ∆ικαστήριο κλήθηκε να αποφανθεί επί του κύρους της 
οδηγίας αυτής στο πλαίσιο διαφόρων διαδικασιών προδικαστικής παραποµπής εκ µέρους ενός αγγλικού και 
ενός γερµανικού δικαστηρίου.  
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Επίσης, η δραστηριότητα της χορηγίας ραδιοφωνικών εκποµπών εκ µέρους επιχειρήσεων 
της αγοράς του καπνού δεν εξαιρούνταν από την περιοριστική εξέλιξη των εθνικών 
νοµοθεσιών όσον αφορά τους τρόπους προωθήσεως των προϊόντων αυτών. Ήδη κατά την 
ηµεροµηνία εκδόσεως της προσβαλλοµένης οδηγίας είτε είχαν εµφανιστεί είτε ήταν σφόδρα 
πιθανό ότι επρόκειτο σύντοµα να εµφανιστούν διαφορές µεταξύ των σχετικών εθνικών 
νοµοθεσιών. Τέτοιες διαφορές, όµως, µπορούν να αποδειχθούν περιοριστικές για την 
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. 
 
Όλα αυτά τα εµπόδια δικαιολογούν, κατά τον γενικό εισαγγελέα, την επιλογή από τον 
κοινοτικό νοµοθέτη της εν λόγω νοµικής βάσεως της οδηγίας. Συγκεκριµένα, η διάταξη της 
Συνθήκης ΕΚ που αφορά την προσέγγιση των διατάξεων των κρατών µελών που έχουν 
ως αντικείµενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς είναι 
κατάλληλη για να θέσει τέρµα στη διαφορετική εξέλιξη των σχετικών εθνικών 
νοµοθεσιών, η οποία συνέβαλλε σηµαντικά στον κατακερµατισµό της εσωτερικής 
αγοράς. 
 
Τέλος, ο P. Léger τονίζει ότι η οδηγία έχει πράγµατι ως αντικείµενο την εξάλειψη ή την 
πρόληψη των εµποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία. Η οδηγία αυτή προβλέπει συναφώς ότι 
τα κράτη µέλη δεν µπορούν να απαγορεύουν ή να περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των προϊόντων που είναι σύµφωνα µε την οδηγία και δεν παρέχει στα κράτη µέλη το 
δικαίωµα να επιβάλλουν αυστηρότερες προϋποθέσεις, τις οποίες κρίνουν αναγκαίες για να 
εξασφαλιστεί η προστασία της υγείας των προσώπων, όσον αφορά τη διαφήµιση ή τη 
χορηγία προϊόντων καπνού. 
 
Κατά συνέπεια, ο γενικός εισαγγελέας προτείνει στο ∆ικαστήριο να απορρίψει την 
προσφυγή της Γερµανίας. 
 
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η γνώµη του γενικού εισαγγελέα δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο. Έργο του 
γενικού εισαγγελέα είναι να προτείνει στο ∆ικαστήριο, µε πλήρη ανεξαρτησία, νοµική 
λύση για την υπόθεση που του έχει ανατεθεί. Η υπόθεση βρίσκεται επί του παρόντος 
υπό διάσκεψη στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η απόφαση θα εκδοθεί 
αργότερα. 
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Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: CS, DE, EN, ES, EL, HU, IT, NL, PL, PT, SK, SL 

Το πλήρες κείµενο των προτάσεων βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-380/03  

 

Μπορείτε, κατά κανόνα, να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα κεντρικής 
Ευρώπης, κατά την ηµεροµηνία της αναπτύξεως των προτάσεων. 

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

Εικόνες από τη συνεδρίαση διατίθενται από το EBS “Europe by Satellite”, υπηρεσία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική ∆ιεύθυνση Τύπου και Επικοινωνίας,  

L-2920 Λουξεµβούργο Τηλ.: (00352) 4301 35177 Fax: (00352) 4301 35249 
ή B-1049 Βρυξέλλες, Τηλ: (0032) 2 2964106 Fax: (0032) 2 2965956 
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