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I
(Meddelelser)

RÅDET
MEDDELELSE
Fælles holdninger fastlagt af Rådet inden for rammerne af samarbejdsproceduren i henhold til
artikel 149, stk. 2, i Traktaten om Oprettelse af EØF
(89/C 192/01)
Rådet har fastlagt fælles holdninger til følgende forslag:
1. Forslag til direktiv om ændring af direktiv 80/181/EØF om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes lovgivning om måleenheder.
2. Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 75/106/EØF om indbyrdes tilnærmelse
af medlemsstaternes lovgivning om færdigpakning af visse væsker i bestemte volumenstørrelser.
3. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs
vegne af rammeaftalen om videnskabeligt og teknisk samarbejde mellem De Europæiske
Fællesskaber og Republikken Island.
4. Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 75/362/EØF, 77/452/EØF,
78/686/EØF, 78/1026/EØF og 80/154/EØF om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for henholdsvis læger, sygeplejersker med
ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger og jordemødre, samt
direktiv 75/363/EØF, 78/1027/EØF og 80/155/EØF vedrørende samordning af de ved
eller administrativt fastsatte bestemmelser om virksomhed som henholdsvis læge, dyrlæge
og jordemoder.
5. Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 77/452/EØF om gensidig anerkendelse
af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for sygeplejersker med
ansvar for den almene sundheds- og sygepleje samt om foranstaltninger, der skal lette den
faktiske udøvelse af etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser, og om
ændring af direktiv 77/453/EØF om samordning af de ved lov eller administrativt fastsatte
bestemmelser om virksomhed som sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og
sygepleje.
6. Forslag til direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om personlige værnemidler.
7. Forslag til Rådets tolvte direktiv på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber med
begrænset ansvar.
8. Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 87/102/EØF om indbyrdes tilnærmelse
af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit.
9. Forslag til beslutning om et særprogram for forskning og teknologisk udvikling for Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab på området råstoffer og genbrug (1990-1992).
10. Forslag til rådsbeslutning om et særprogram for forskning og teknologisk udvikling på
området bioteknologi (1990-1994) BRIDGE.
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11. Forslag til beslutning om to særprogrammer for forskning og teknologisk udvikling på
miljøområdet: STEP og E P O C H (1989-1992).
12. Forslag til Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om mærkning af tobaksvarer.
13. Forslag til forordning om den sikkerhed, der skal stilles for betaling af en toldskyld.
14. Forslag til direktiv om 8. ændring af direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af
medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af
markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater.
15. Forslag til Rådets direktiv om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelsen af klageprocedurerne ved indgåelse af offentlige indkøbs-, bygge- og
anlægskontrakter.
16. Forslag til Rådets andet direktiv om samordning af lovgivningen om adgang til at optage
og udøve virksomhed som kreditinstitut og om ændring af direktiv 77/780/EØF.
17. Forslag til Rådets direktiv om solvensnøgletal for kreditinstitutter.
18. Forslag til Rådets direktiv om samordning af reglerne vedrørende insiderhandel.
Teksten til disse fælles holdninger kan rekvireres hos Generalsekretariatet for Rådet, 170 Rue
de la Loi, B-1048 Bruxelles, kontor 12/53, tlf. 234 76 21.Ved henvendelse opgives referencen
til denne udgave af De Europæiske Fællesskabers Tidende og det pågældende forslags serienummer.
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KOMMISSIONEN
ECU (>)
28. juli 1989
(89/C 192/02)

Modværdien i national valuta:
Belgiske og
luxembourgske francs konv.

43,4960

Belgiske og
luxembourgske francs fin.

43,5762

Tyske mark

2,07717

Nederlandske gylden

2,34302

Pund sterling

0,667882

Danske kroner

8,07578

Franske francs

7,03415

Italienske lire
Irske pund
Græske drakmer

1494,40
0,778953
179,593

Spanske pesetas

130,217

Portugisiske escudos

173,807

US-dollars

1,10635

Schweizerfrancs

1,78620

Svenske kroner

7,08947

Norske kroner

7,61720

Canadiske dollars

1,31014

Østrigske schilling
Finske mark
Yen

14,6171
4,67210
154,114

Australske dollars

1,47611

Newzealandske dollars

1,90094

Kommissionen har oprettet en fjernskriver med automatisk svar, som på ethvert fjernskriveropkald videregiver omregningskursen i de vigtigste valutaer. Denne fjernskriver er i funktion dagligt fra kl. 15.30 til
kl. 13.00 den følgende dag.
Brugeren bør anvende følgende fremgangsmåde:
— kald fjernskriver nr. 23789 i Bruxelles
— angiv eget kendeord
— skriv koden »cccc«, som udløser det automatiske svar og medfører en udskrift af omregningskurserne
for ecu over fjernskriveren
— afbryd ikke forbindelsen, inden meddelelsen er afsluttet, angivet ved tegnene »ffff«.
Note: Kommissionen har også en automatisk fjernskriver (nr. 21791), som dagligt giver oplysninger om
beregningen af de monetære udligningsbeløb i forbindelse med anvendelsen af den fælles landbrugspolitik.

(') Rådets forordning (EØF) nr. 3180/78 af 18. december 1978 (EFT nr. L 379 af 30. 12. 1978, s. 1),
ændret ved forordning (EØF) nr. 2626/84 (EFT nr. L 247 af 16. 9. 1984, s. 1).
Rådets afgørelse 80/1184/EØF af 18. december 1980 (Lomé-konventionen) (EFT nr. L 349 af
23. 12. 1980, s. 34).
Kommissionens beslutning nr. 3334/80/EKSF af 19. december 1980 (EFT nr. L 349 af 23. 12. 1980,
s. 27).
Finansforordningen af 16. december 1980 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget
(EFT nr. L 345 af 20. 12. 1980, s. 23).
Rådets forordning (EØF) nr. 3308/80 af 16. december 1980 (EFT nr. L 345 af 20. 12. 1980, s. 1).
Beslutning truffet af Den Europæiske Investeringsbanks Styrelsesråd den 13. maj 1981 (EFT nr. L 311
af 30. 10. 1981, s. 1).
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Meddelelse om beslutningerne om de forskellige licitationer inden for landbrugssektoren
(korn)
(89/C 192/03)
(Se meddelelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 360 af 21. december 1982, side 43)
Ugentlig licitation
Løbende licitation

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1623/89 af 9. juni 1989
om særlige interventionsforanstaltninger for byg i Spanien
(EFT nr. L 159 af 10. 6. 1989, s. 24)
Kommissionens forordning (EØF) nr. 1624/89 af 9. juni 1989
om åbning af en licitation over restitutionen og/eller over afgiften ved udførsel af byg til lande i zone I, II, III, IV, V, VI,
VII, VIII, Den Tyske Demokratiske Republik og De Kanariske Øer
(EFT nr. L 159 af 10. 6. 1989, s. 17)
Kommissionens forordning (EØF) nr. 1625/89 af 9. juni 1989
om åbning af en licitation over restitutionen og/eller over afgiften ved udførsel af blød hvede til lande i zone I, II, III, IV,
V, VI, VII, VIII, Den Tyske Demokratiske Republik og De
Kanariske Øer
(EFT nr. L 159 af 10. 6. 1989, s. 30)

Dato for
Kommissionens
beslutning

Maksimal restitution

17. 7. 1989

bud forkastet

27. 7. 1989

bud forkastet

27. 7. 1989

38,50 ECU/ton
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Energi og bymiljø — Indkaldelse af forslag til energiplanlægningsprojekter i en række byer i EF
(89/C 192/04)
Foranstaltningens baggrund og formål
1. Det er EF's politik at fremme initiativer til styring af
energiforbruget og til gavn for miljøet.
Derfor har EF opstillet en række energipolitiske mål
for Fællesskabet frem til 1995 (se EFT nr. C 241 af
25.9.1986), og derfor skal der gøres en politisk
indsats på en række områder, herunder bestræbelser
på at effektivisere energiudnyttelsen og på at finde
løsninger, der afbalancerer energi- og miljøhensyn.
Sideløbende hermed har Kommissionen siden 1976
gennemført EF's demonstrationsprogram på energiområdet, som har resulteret i væsentlige energiteknologiske fremskridt. Et nyt program, der er
blevet kaldt »THERMIE«, tænkes lanceret i 1990. I
THERMIE læges hovedvægten på teknologiformidling.
Siden 1982 har Kommissionen endvidere støttet
bestræbelserne i en række europæiske regioner, der
har indført energiplanlægning og dermed fået
mulighed for at udnytte lokale energiressourcer
bedre.
Endelig forventes enhedsmarkedet for energi at
resultere i en kraftig udvikling, som kræver iværksættelse af »ledsageforanstaltninger«.
Kommissionen er sig i høj grad bevidst, at energi og
miljø er områder, hvor der står meget på spil. Derfor
vil den, parallelt med og som supplement til ovennævnte initiativer, også støtte gennemførelsen af
energiplanlægningsprojekter i en række europæiske
byer.

Foranstaltningens afgrænsning og omfang, økonomisk støtte
3. Det, Kommissionen har i tankerne, er, at den
sammen med en række byer og bysammenslutninger
(definition: se punkt 6) skal finansiere udviklingen af
projekter, som rummer særlig originale eller nyskabende løsninger på energiforvaltningens problemer og
dens forhold til bymiljøet. Projekterne vil omfatte
følgende områder:

4. EF-Kommissionen vil kunne finansiere op til 40 %
af hvert projekts omkostninger, dog højst 100 000
ECU pr. projekt, idet der regnes med en projektvarighed på cirka et år.
De bevillinger, der rådes over i 1989 til foranstaltninger af denne type, giver mulighed for at finansiere 5 til 10 projekter, og i 1990 vil der uden tvivl
kunne finansieres mindst et tilsvarende antal. Denne
indkaldelse vil danne grundlag for udvælgelsen af
projekter til finansiering i 1989 og formentlig også i
1990.

Vilkår for at komme i betragtning og udvælgelseskriterier
5. For at komme i betragtning skal et projekt opfylde
følgende betingelser:
— Det skal forelægges af en by (eller af flere byer,
der har sluttet sig sammen om projektet: en
bysammenslutning) eller en energiforvaltningsvirksomhed for et byområde, dvs. et organ eller
en virksomhed, der forsyner et byområde med
energi eller styrer dets energiforbrug. De pågældende byer skal have mindst 100 000 indbyggere.
— Det skal indeholde en detaljeret finansieringsplan.
— Det skal være nyskabende på et af de områder,
der er nævnt ovenfor.
— Det skal gennemføres af lokale grupper, hvis
ansvar for projektets gennemførelse er præcist
defineret.
6. Ved vurderingen af projekterne vil det herudover
være en fordel, hvis de bygger på samarbejde (eller
erfaringsudveksling) mellem byer, eventuelt fra
forskellige EF-lande.
Indsendelse af forslag
7. Forslagene skal forelægges af repræsentanter for
byer eller bysammenslutninger eller energiforvaltningsvirksomheder for et byområde, inden for
medlemsstaternes område.

planlægning, institutionelle eller organisatoriske
forhold, forberedelse og gennemførelse af politiske initiativer på området (f.eks. udførelse af
forundersøgelser inden iværksættelsen);

Forslaget skal formuleres på et af EF's officielle
sprog (det anbefales dog at vedlægge et resumé på
engelsk eller fransk), og det skal indeholde følgende
elementer:

automatisk forvaltning og kontrol, overvågning
og tilsyn i visse sektorer (f.eks. transport, industri
og kraftvarme, fjernvarmenet, boliger).

— Projektets titel
— Projektets område (jf. punkt 3)
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— Præcis benævnelse af den ledende forslagsstiller
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Forslagene skal være sendt med posten eller indleveret senest den 29. september 1989 inden klokken
17.

— Beskrivelse af forslaget: mål, midler, forventede
resultater

Som bevis for afsendelse eller indlevering tjener

— Finansieringsforslag i ECU, herunder forpligtelse
til medfinansiering

— postvæsenets stempel

— Plan for projektets gennemførelse

— dateret og signeret kvittering fra den tjenestemand i Afdelingen for Energiplanlægning, som
har modtaget forslaget.

— Midler til informations- og resultatformidling.
9. Forslagsstillerne kan indgive forslaget enten ved
a) at sende det med posten til følgende adresse:
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
Generaldirektoratet for Energi
Afdelingen for Energiplanlægning
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

10. Forslaget skal indsendes i dobbelt konvolut. Begge
konvolutterne skal lukkes, og på den inderste skal
der ud over den adressat, der er anført i denne
indkaldelse, stå følgende påtegning:
»Indkaldelse af forslag til »Energi og Bymiljø«
Forslag fra . . .
A ne pas ouvrir par le service courrier«.

eller ved:

(Dvs. må ikke åbnes af posttjenesten.)

b) at indlevere det på sekretariatet i Afdelingen for
Energiplanlægning på følgende adresse:

11. Yderligere oplysninger
Avenue de Tervuren 226-236, Kontor 3/1
B-1150 Bruxelles
Vi foretrækker at få tilsendt forslagene med posten,
men de skal i så fald sendes anbefalet.

Kan fås ved henvendelse til M. Michel Caillouet, Generaldirektoratet for Energi, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Rue de la Loi 200, B-1049
Bruxelles; telefon: 32 2 235 59 32.

Program vedrørende oprettelse af et gensidigt informationssystem om den sociale sikring i
Fællesskabet — Offentligt udbud
(89/C 192/05)
1. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber,
Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Uddannelse, afdeling V / B / l , Rue de la
Loi 200, B-1049 Bruxelles.

Etablering af et net af nationale korrespondenter,
der skal være ansvarlige for ajourføringen af de
sammenlignende tabeller, styring af dette net,
hvis medlemmer skal mødes for at drøfte de
respektive landes politik på socialsikringsområdet

2. Offentligt udbud.
I forbindelse med gennemførelsen af det indre
marked og de følger dette måtte få på socialsikringsområdet, ønsker Kommissionen for De Europæiske
Fællesskaber at kunne betjene sig af et gensidigt
informationssystem om socialpolitikken (herunder
social sikring og social bistand) i Fællesskabets
medlemsstater. Et sådant system indebærer bl.a.
udførelse af følgende opgaver:
— Datamatisering, ajourføring og årlig udgivelse af
Kommissionens dokument med titlen »Sammenlignende tabeller over de sociale sikringsordninger«, oprettelse af en databank, der muliggør
hurtig oversendelse af oplysninger og en hurtig
adgang for brugerne

Udnævnelse af en ekspert, der i forbindelse med
en evaluering af indholdet af de sammenlignende
tabeller og af møderne for nettets korrespondenter skal være ansvarlig for udarbejdelsen af en
analyse af de politiske udviklingstendenser på
socialsikringsområdet i medlemsstaterne. Denne
analyse skal indgå i hæftet med de sammenlignende tabeller og i de ajourførte udgaver heraf

Oprettelse af en ledelsesstruktur med særlig
henblik på udførelsen af ovennævnte opgaver,
herunder varetagelsen af det dokumentationssekretariats- og oversættelsesarbejde, som indførelsen af det ny system nødvendiggør.
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Tilbudsgiverne skal kunne dokumentere erfaring
med organisatorisk arbejde og med en alsidig
behandling af spørgsmål vedrørende social sikring på
fællesskabsniveau.

teter, der er knyttet som bilag til Traktaten af
8. april 1965 om oprettelse af et fælles Råd og
en fælles Kommission for De Europæiske
Fællesskaber.

4. Programmet, der i første omgang gennemføres over
en periode på to år, vil som retsgrundlag få to
kontrakter, hver på et år. Kontraktens finansielle
betingelser vil blive beregnet i ecu.

b) Tilbuddene skal udfærdiges i tre eksemplarer,
heraf én original og to genparter, på et af Fællesskabets officielle sprog. For at lette forståelsen og
fremskynde behandlingen af tilbuddene vil det
være at foretrække, at der vedlægges en oversættelse til engelsk eller fransk i to eksemplarer,
såfremt originalteksten er affattet på et andet af
Fællesskabets officielle sprog.

5. Organisationer, der er interesseret i disse tjenesteydelser, kan vederlagsfrit, men kun efter skriftlig
henvendelse til den i punkt 1 nævnte tjenestegren
under Kommissionen, få tilsendt udbudsmaterialet,
der omfatter udbudsbetingelserne og et skema for
afgivelse af tilbud.
Sidste frist for indgivelse af anmodning om tilsendelse af dette udbudsmateriale er 31. august 1989.
6. a) Sidste frist for modtagelse
september 1989.

af tilbud er 15.

b) Tilbuddene sendes til Kommissionen for De
Europæiske Fællesskaber, GD V, att. Sanguinetti,
Båtiment Archiméde I, bureau 5/65, Rue de la
Loi 200, 1049 Bruxelles, Belgien. De skal helst
sendes med posten, men kan eventuelt afleveres
direkte til ovennævnte person. Postforsendelser
skal være anbefalede.
c) Tilbuddet skal afgives i dobbelt kuvert. Begge
kuverter skal være lukkede. Den inderste kuvert
skal, ud over den adresse, som er anført i
meddelelsen om udbud, bære følgende påskrift:
»Appel d'offres, offre de (tilbudsgiverens navn),
ne doit pas étre ouvert par le service du courrier«.
Selvklæbende kuverter, som kan åbnes og
genlukkes, uden at dette kan ses, må ikke
anvendes.

c) Tilbudsgiveren erklærer sig på forhånd indforstået med de betingelser, som er anført i oversigten over almindelige betingelser for aftaler og
kontrakter, der er vedlagt udbudsmaterialet.
8. Der er nedsat en ad hoc-kommission med henblik på
åbning af kuverterne. Denne Kommission er
sammensat af:
O. Quintin, kontorchef, GD V / B / l
P. Calderbank, tjenestemand, GD V / B / l
M. Oostens, generaldirektørens sekretær, GD V
S. Langley, tjenestemand, GD V / B / l
Den åbner kuverterne den 22. september 1989, kl.
11, i Bruxelles, båtiment Archiméde I, bureau 5/15
Den har til opgave at tilse, at bestemmelserne for
afgivelse af tilbud er overholdt.
9. De vigtigste finansierings- og betalingsbetingelser er
anført i udbudsmaterialet under punkt 4.
10. De økonomiske og tekniske mindstekrav, som
tilbudsgiveren skal opfylde, er ligeledes anført i dette
udbudsmateriale under punkt 5.

7. a) Tilbuddene skal omfatte følgende:
11. Tilbudsgiveren skal vedstå sit tilbud i seks måneder
fra udløbet af fristen for afgivelse af tilbud.

— tilbudsgiverens vedtægter
— en organisationsplan
faglige bistand

for

ydelsen

af

den

— et udførligt budget for de fem år, programmet
skal vare, beregnet i ecu under hensyn til, at
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber er fritaget for alle gebyrer, skatter og
afgifter, herunder moms, i henhold til bestemmelserne i protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuni-

12. De kriterier, der anvendes ved bedømmelse af
tilbuddene og indgåelse af kontrakten, er anført i
udbudsmaterialet.
13. Kommissionen forbeholder sig ret til frit at indgå
aftale med den tilbudsgiver, den udvælger.
14. Tilbudsgiverne vil blive underrettet om resultatet af
udbuddet.
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Action pilote Eurotech Capital
(89/C 192/06)
Kommissionen har vedtaget et pilotprojekt med henblik på fremme af finansieringen af tværnationale højteknologiprojekter (»Eurotech Capital«). Betegnelsen »Eurotech Capital« vil blive
tildelt alle finansielle enheder, der opfylder visse bestemte kriterier (de skal kunne investere
mindst 50 mio ECU, og over 20 °/o heraf skal gå til finansieringen af højteknologiske tværnationale projekter), hvilket indebærer, at modtagerne vil få adgang til forskellige ydelser, der til
dels vil blive finansieret af Kommissionen.
Nærmere oplysninger om procedurerne i forbindelse med »Eurotech Capital« samt alle øvrige
oplysninger fås på følgende adresse:
Commission des Communautés européennes
Direction générale XVIII »Crédit et Investissements«
Unité Etudes et nouvelles Techniques Financiéres
Rue Alcide de Gasperi
L-2920 Luxembourg.

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af kaliumpermanganat med oprindelse i Sovjetunionen
(89/C 192/07)
Kommissionen har modtaget en klage, hvori det påstås,
at kaliumpermanganat med oprindelse i Sovjetunionen
importeres til dumpingpriser, hvorved der påføres en
erhvervsgren i Fællesskabet skade.
Klager
Klagen er indgivet af ECCMF (European Council of
Chemical Manufacturers' Federations) på vegne af
producenter i Fællesskabet, der tegner sig for hele
produktionen i Fællesskabet af den pågældende vare.
Vare
Den pågældende vare er kaliumpermanganat henhørende
under KN-kode ex 2841 60 00.
Dumping
Da Sovjetunionen ikke er et land med markedsøkonomi,
er det nødvendigt at sammenligne eksportpriserne med
priserne eller omkostningerne i et land med markedsøkonomi.
Med henblik herpå foreslår klageren, at sammenligningen baseres på hjemmemarkedspriserne i USA, som er
det eneste land uden for Fællesskabet med markedsøkonomi, som har en betydelig produktion. På dette
grundlag er de beregnede dumpingmargener betydelige.

0,5 % til 13,6 % i samme periode. Ifølge Fællesskabets
statistikker udgjorde importen i 1988 434 tons.
Det påstås endvidere, at de priser, hvortil de importerede
varer sælges i Fællesskabet, er væsentligt lavere end
fællesskabsproducenternes priser.
Det anføres, at dette for den pågældende erhvervsgren i
Fællesskabet har været ensbetydende med en hastig
forringelse af situationen på markedet i Fællesskabet,
som det fremgår både af nedgangen i salget i Fællesskabet, hvis der foretages en sammenligning mellem 1987
og en fremskrivning af tallet for de første seks måneder
af 1988 for at nå frem til salget på årsbasis, og den
nuværende kraftige forøgelse af fællesskabsproducentens
lagerbeholdninger.
Det gøres desuden gældende, at den samlede virkning af
ovennævnte to faktorer førte til indstilling af produktionen på endnu et anlæg i 1989 ud over den indskrænkning, der allerede fandt sted i 1987 og 1988. Endvidere
anfører klageren, at fællesskabsproducentens andel af
markedet faldt fra 25,2 % i 1987 til formentlig under
10 % i første kvartal af 1989.
Endelig gør klageren gældende, at såfremt der ikke
vedtages beskyttelsesforanstaltninger mod importen af
den pågældende vare, vil der være risiko for, at der ikke
længere kan fremstilles kaliumpermanganat i Fællesskabet.

Skade
Hvad angår spørgsmålet om skade, gøres det gældende,
at importen af den pågældende vare steg fra 20 tons i
1987, det første år, hvor varen importeredes til Fællesskabets marked, til 257 tons i de første seks måneder af
1988. Dette svarer til en forøgelse af markedsandelen fra

Procedure
Kommissionen har efter konsultationer fastslået, at der
foreligger tiistækkelige beviser til at begrunde iværksættelsen af en procedure, og har indledt en undersøgelse i
henhold til artikel 7 i Rådets forordning (EØF) nr.
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2423/88 af 11. juli 1988 om beskyttelse mod dumpingimport eller subsidieret import fra lande, der ikke er
medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab ('). Interesserede parter kan tilkendegive deres
mening skriftligt, specielt ved at besvare det spørgeskema, der er tilsendt de parter, som vides berørt af
sagen, og ved at fremlægge beviser til støtte herfor.
Kommissionen vil endvidere høre parter, der i forbindelse med ovennævnte fremlæggelse af deres synspunkter
anmoder herom, såfremt de kan godtgøre, at de sandsynligvis vil blive berørt af resultatet af proceduren.

forvoldes skade som følge heraf, og anmodninger om at
blive hørt indgives skriftligt til Kommissionen for De
Europæiske
Fællesskaber,
Generaldirektoratet
for
Forbindelser med Tredjelande (afdeling I-C-2), Rue de
la Loi 200, B-1049 Bruxelles (2) senest 30 dage efter
offentliggørelsen af denne meddelelse eller, for så vidt
angår parter, der vides berørt af sagen, 30 dage efter
modtagelsen af følgeskrivelsen til ovennævnte spørgeskema, alt efter hvilken dato der måtte være den seneste.
Nævnte skrivelse anses for at være modtaget syv dage
efter afsendelsesdatoen.

Denne meddelelse offentliggøres i henhold til artikel 7,
stk. 1, litra a), i ovennævnte forordning.

Oplysninger om sagen, eventuelle argumenter vedrørende påstanden om, at der finder dumping sted og

Har Kommissionen ikke modtaget de ønskede oplysninger og argumenter i den rette form inden udløbet af
ovennævnte frist, kan Fællesskabets myndigheder i
medfør af artikel 7, stk. 7, litra b), i forordning (EØF)
nr. 2423/88 træffe foreløbig eller endelig afgørelse på
grundlag af de foreliggende oplysninger.

(') EFT nr. L 209 af 2. 8. 1988, s. 1.

O Telex COMEU B 21877, telefax 32 2 235 65 05.
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DOMSTOLEN
DOMSTOLENS D O M
(Anden Afdeling)
af 4. juli 1989
i de forenede sager 326/86 og 66/88, Benito Francesconi
m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (')
(Erstatningssøgsmål — erstatning for tab lidt som følge af
Kommissionens undladelse af at fremlægge de fornødne
oplysninger til at gøre det muligt at identificere producenterne/forhandlerne
af forfalskede vine indeholdende
methanol)
(89/C 192/08)
(Processprog: fransk)
(Foreløbig oversættelse. Den endelige oversættelse vil blive
offentliggjort i Samling af Domstolens Afgørelser)

— erstatning for det tab, sagsøgerne hævder at have lidt
som følge af, at Kommissionen har undladt at fremlægge de fornødne oplysninger til, at producenterne/
forhandlerne af forfalskede vine har kunnet identificeres (sag 326/86),
— erstatning for det tab, sagsøgerne hævder at have lidt
som følge af den forsømmelighed, som Kommissionen har udvist i forbindelse med sagen om vine
forfalsket med methanol, og som var skyld i, at
sagsøgernes pårørende døde (sag 66/88)
har Domstolen (Anden Afdeling), sammensat af afdelingsformanden, T. F. O'Higgins, dommerne G. F.
Mancini og F. A. Schockweiler, generaladvokat C. O.
Lenz og fuldmægtig B. Pastor som justitssekretær, den 4.
juli 1989 afsagt dom, hvis konklusion lyder således:
1. Sagsøgte frifindes.

I de forenede sager 326/86 og 66/88, Benito Francesconi, B-1070 Bruxelles Sprl Enoteca Nazionale Italiana
di Benito Francesconi, B-1070 Bruxelles, Sprl la Vinoteca dTtalia, B-1070 Bruxelles, Sprl Italianisimo, B-1070
Bruxelles, Fromagerie Sita SC,
Fayt-lez-Manage
(Belgien), Gapi Sprl, B-1050 Bruxelles, Willems-de
Lunardo & Fils Sprl, Jemeppes-sur-Meuse (Belgien),
Nino Cucci, Louvain-la-Neuve (Belgien), Gebroeders
Salerno Pvba, Tienen (Belgien), Vincenzo Smeraglia,
Heemskerk (Nederlandene), Napoli Houtplein BV,
Haarlem (Nederlandene), Bertolo e Figli Sri., Torino
(Italien), Luigi Brezza, San Giorgio Monferrato
(provinsen Alessandria, Italien), Marco Franchino, Gattinara (provinsen Vercelli, Italien), Mario Patriarca, Gattinara (provinsen Vercelli, Italien), Oreste Cillario,
Dogliani (provinsen Cuneo, Italien), Ninetto Vairetto,
Carema (provinsen Torino, Italien), Melchiore Balbiano,
Andezeno (provinsen Torino, Italien), Aldo Canale,
Serralunga (provinsen Cuneo, Italien), Silvio Grasso, La
Morra (provinsen Cuneo, Italien), først ved advokat
Dominique Buysschaert, og senere ved advokat Pierre
Sculier, Bruxelles, og med valgt adresse i Luxembourg
hos advokat Guy Harles, 4, avenue Marie-Thérése (sag
326/86), og Giuseppe Visigalli, Pavia (Italien), Gina,
Idelfonso, Manuela, Renzo og Rosanna Cappelletti,
Milano (Italien), Matteo Bisogni, Torino (Italien),
Clarisa Nagliato og Moreno og Mascia Casetto, Milano
(Italien), Filomena Fasciano, Milano (Italien), ved
advokat Lucette Defalque, Bruxelles, og med valgt
adresse i Luxembourg hos advokat Alex Schmitt, 13,
boulevard Royal (sag 66/88), mod Kommissionen for De
Europæiske
Fællesskaber
(befuldmægtiget:
Denise
Sorasio), hvori der er nedlagt påstand om:

(') EFT nr. C 22 af 29. 1. 1987, EFT nr. C 89 af 6. 4. 1988 og
E F T n r . C 87 af 8. 4. 1988.

2. Sagsøgerne betaler sagens omkostninger. Francesconi
bærer omkostningerne i forbindelse med sin interventions begæring.

DOMSTOLENS D O M
(Anden Afdeling)
af 4. juli 1989
i sag 198/87, Jean-Pierre Kerzmann mod Revisionsretten
for De Europæiske Fællesskaber (')
(Tjenestemand

— annullation af en udnævnelse)
(89/C 192/09)

(Processprog: fransk)
(Foreløbig oversættelse. Den endelige oversættelse vil blive
offentliggjort i Samling af Domstolens Afgørelser)
I sag 198/87, tjenestemand i Revisionsretten for De
Europæiske Fællesskaber Jean-Pierre Kerzmann ved
advokat Francis Herbert, Bruxelles, og med valgt adresse
i Luxembourg hos advokat Victor Biel, 18a, rue des
Glacis, mod Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber (befuldmægtigede: Michael Becker og Marc
Ekelmans, bistået af J.-A Stoll som rådgiver), hvori der i
det væsentlige er nedlagt påstand om annullation af stillingsopslaget CC/A/13/86 vedrørende stillingen som
kontorchef (lønklasse A3) i Revisionsrettens administrationsafdeling
samt
af
Revisionsrettens
formands
O EFT nr. C 200 af 28. 7. 1987.
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afgørelse af 23. oktober 1986 om udnævnelse af en
anden ansøger i den nævnte stilling, har Domstolen
(Anden Afdeling), sammensat af afdelingsformanden,
T. F. O'Higgins, dommerne G. F. Mancini og F. A.
Schockweiler, generaladvokat F. G. Jacobs og ekspeditionssekretær D. Louterman som justitssekretær, den 4.
juli 1989 afsagt dom, hvis konklusion lyder således:

Nr. C 192/11

Sag anlagt den 27. maj 1989 af Gesamtverband des deutschen Steinkohlenbergbaus, Eschweiler Bergwerks-Verein
AG, Gewerkschaft Auguste Victoria, Gewerkschaft
Sophia-Jacoba, Preussag AG Kohle, Ruhrkohle AG og
Saarbergwerke AG mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
(Sag 183/89)
(89/C 192/11)

1. Sagsøgte frifindes.
2. Hver part bærer sine omkostninger.

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS
PRÆSIDENT
den 13. juni 1989
i sag 56/89 R, Publishers Association mod Kommissionen
for De Europæiske Fællesskaber (')
(Kartel — faste

bogladepriser)

(89/C 192/10)
(Processprog: engelsk)
(Foreløbig oversættelse. Den endelige oversættelse vil blive
offentliggjort i Samling af Domstolens Afgørelser)
I sag 56/89 R, Publishers Association, ved Jeremy Lever,
Q.C., barrister Stephen Richards og solicitor Robin Griffith, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokat
J. C. Wolter, 8, rue Zithe, mod Kommissionen for De
Europæiske Fællesskaber (befuldmægtigede: Anthony
McClellan og Berend Jan Drijber, bistået af Nicholas
Forwood, Q.C.), angående en begæring om udsættelse
med gennemførelsen af Kommissionens beslutning 89/
44/EØF af 12. december 1988 om en procedure i
henhold til EØF-Traktatens artikel 85 (IV/27.393 og
IV/27.394, Publishers Association — Aftaler om faste
bogladepriser), har præsidenten for De Europæiske
Fællesskabers Domstol den 13. juni 1989 afsagt kendelse,
hvis konklusion lyder således:
1. Gennemførelsen af artikel 2 til 4 i beslutning 891
44/EØF af 12. december 1988 om en procedure i
benhold til EØF-Traktatens artikel 85 (IV/27393 og
IV/27.394, Publishers Association — Aftaler om faste
bogladepriser) udsættes.
2. I øvrigt tages begæringen ikke tilfølge.
3. Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

Ved De Europæiske Fællesskabers Domstol er der den
27. maj 1989 anlagt sag mod Kommissionen for De
Europæiske Fællesskaber af 1. Gesamtverband des deutschen Steinkohlenbergbaus, Friedrichstrafie 1, D-4300
Essen 1, 2. Eschweiler Bergwerks-Verein AG, Roermonder Str. 63, D-5120 Herzogenrath, 3. Gewerkschaft
Auguste Victoria, Victoriastr. 43, D-4370 Mari, 4.
Gewerkschaft Sophia-Jacoba, Postfach 5142, D-5142
Hiickelhoven, 5. Preussag AG Kohle, Osnabriicker Str.
112, D-4530 Ibbenbiiren, 6. Ruhrkohle AG, Rellinghauser Str. 1, D-4300 Essen og 7. Saarbergwerke AG,
Trierer Str. 1, D-6600 Saarbrucken, ved advokaterne
Prof. Dr. Konrad Redeker og Dr. Dieter Sellner,
Oxfordstr. 24, D-5300 Bonn 1 og med valgt adresse i
Luxembourg hos advokat E. Arendt, 4, avenue MarieThérése.

Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
1. Kommissionens beslutning 89/296/EKSF (') — om en
finansiel foranstaltning truffet af Forbundsrepublikken
Tyskland til fordel for stenkulsindustrien i 1988 og en
supplerende finansiel foranstaltning til fordel for stenkulsindustrien i 1987 — annulleres.
2. Sagsøgte tilpligtes at afholde sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter:
De sagsøgende miner såvel som de sagsøgende fagforeninger anser sig for at være berørt af beslutningen, der
er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland, da ydelserne
fra den udligningsfond, der er oprettet i medfør af tredje
lov om elektricitet af kul, har betydning for de tyske
elselskabers forpligtelse til at aftage kul fra minerne som
følge af en civilretlig aftale mellem disse parter. Sagsøgerne mener sig også berørt derved, at den omstridte
beslutning lægger til grund, at udligningsbetalingerne fra
udligningsfonden er indirekte støtte til kulindustrien og
dermed underlagt et krav om godkendelse i medfør af
EKSF-Traktaten og beslutning nr. 2064/86/EKSF (2).
Med deres annullationssøgsmål i medfør af EKSF-Traktatens artikel 33 gør sagsøgerne gældende:

(') EFT nr. C 94 af 15. 4. 1989.
O EFT nr. L 116 af 28. 4. 1989, s. 52.
(2) EFT nr. L 177 af 1. 7. 1986, s. 1.

Nr. C 192/12

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Kommissionen savner kompetence: Kommissionens
beslutning griber ind i den tyske ordning til sikring af
elforsyningen.
Hverken
EKSF-Traktaten
eller
EØF-Traktaten giver Kommissionen kompetence til, ved
selvstændigt at udstede en retsakt, at beskæftige sig med
området for sikring af elforsyningen; Rådet har ikke (for
eksempel i medfør af EØF-Traktatens artikel 103, stk. 4)
udstedt et direktiv, der ville kunne give den en sådan
kompetence.
Væsentlige formelle mangler: sagsøgerne burde, da det
var kendeligt, at de ville blive berørt af den omtvistede
beslutning, forinden dens offentliggørelse have haft
lejlighed til at fremsætte deres bemærkninger.
Tilsidesættelse af gældende regler
— Ordningen i den tredje lov om elektricitet af kul er —
i modsætning til Kommissionens opfattelse — ikke
»en finansiel foranstaltning . . . til fordel for stenkulsindustrien«, men derimod en finansiel udligningsordning mellem elselskaberne til sikring af elforsyningen i Forbundsrepublikken Tyskland. Udligningsfondens midler tilvejebringens ved en udligningsafgift, der betales af elselskaberne selv, der — i
modsætning til f.eks. Frankrig eller Storbritannien —
ikke opererer landsdækkende og derfor ikke internt
kan sørge for udligning. For stenkulsindustrien indebærer ordningen kun en øget afsætning af kul, ikke
bevidst en i form af subvention og anden form for
støtte indirekte begunstigelse, jf. specielt EKSF-Traktatens artikel 4 c, som falder ind under beslutning nr.
2064/86/EKSF. Det er hverken foreskrevet eller kan
godtgøres, at udligningsbeløbene skal tilflyde stenkulsindustrien.
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tricitet produceret i Frankrig, men føre til en øget
import af kul fra tredjelande.

Tilsidesættelse af almindelige retsgrundsætninger

— Tilsidesættelse af den berettigede forventning:
Kommissionen har igennem 12 år ikke haft indvendinger imod udligningsbeløbene til elselskaberne,
hverken efter EØF-Traktatens artikel 92 eller efter
EKSF-Traktatens artikel 4 C. Stenkulindustrien har i
sin personalepolitik og i sine investeringer indrettet
sig herefter.

— Tilsidesættelse af samfundets almene interesser: den
omstridte beslutning fører til en ensidig belastning af
Forbundsrepublikken Tyskland, hvilken bringer dens
sikring af elforsyningen i fare.

— Retlig umulighed.

— Tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet.

Sag anlagt den 16. juni 1989 af J. H. Hedeman mod
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
— Da beslutning nr. 2064/86/EKSF blev offentliggjort,
definerede den ikke den allerede længe kendte
ordning efter den tredje lov om elektricitet af kul
som statsstøtte. Bestemmelsen i artikel 10, stk. 2, i
beslutningen kan kun vedrøre støtte eller foranstaltninger, der endnu ikke fandtes på daværende tidspunkt.
— (Subsidiært) Udligningsbeløbene er under alle
omstændigheder uden betydning, da de bidrager til
gennemførelsen af de i artikel 2, stk. 1, i Kommissionens beslutning nr. 2064/86/EKSF, nævnte mål og
tjener således til forbedring af konkurrenceevnen.
— (Mere subsidiært) Følger man Kommissionens opfattelse, at det skulle dreje sig om statsstøtte i
EØF-Traktatens artikel 92, stk. 1, idet støtten ikke er
konkurrencefordrejende, men alene udligner byrder,
som tilskudsmodtagerne har påtaget sig af hensyn til
sikringen af elforsyningen. Under alle omstændigheder ville beløbene være omfattet af undtagelsen i
EØF-Traktatens artikel 90, stk. 2; bortfald af udligningsbeløbene ville f.eks. ikke lette indførslen af elek-

(Sag 195/89)
(89/C 192/12)

Ved de Europæiske Fællesskabers Domstol er der den
16. juni 1989 anlagt sag mod Kommissionen for De
Europæiske Fællesskaber af j . H. Hedeman, Haag, ved
advokat R. F. Foortse, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokat M. Santini, 4, avenue Marie-Thérése.

Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

Det statueres, at Kommissionen har udvist passivitet, og
at den inden en måned efter domsafsigelsen tilpligtes at
oplyse Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, hvortil
midlerne fra sagsøgerens præmiereserve på 47 995,23 hfl.
skal overføres, samt at fremsende det af Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds ifølge skrivelse af 19. maj 1988
krævede samtykke og derefter inden en måned efter
modtagelsen af præmiereserven at fastsætte størrelsen af
sagsøgerens alderspension pr. 2. august 1988.
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Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Nr. C 192/13

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter:

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter:
De problemer, der ifølge Kommissionen skulle bestå
vedrørende overdragelsen af præmiereserven, er uforståelige og skyldes ikke sagsøgeren, da Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds allerede den 15. marts 1988 har
oplyst, at sagsøgerens præmiereserve som følge af dennes
ret til alderspension fra pensionskassen andrager
47 995,23 hfl., og Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds er
indforstået med at overføre dette beløb til De Europæiske Fællesskaber.

Sag anlagt den 26. juni 1989 af René Teissonniére mod
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
(Sag 199/89)
(89/C 192/13)
Ved De Europæiske Fællesskabers Domstol er der den
26. juni 1989 anlagt sag mod Kommissionen for De
Europæiske Fællesskaber af René Teissonniére, Abidjan
(Elfenbenskysten), ved advokat Edmond Lebrun, Bruxelles, og med valgt adresse i Luxembourg hos advokat
Tony Biever, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 83.
Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

Sagsøgeren anfører, at Kommissionen for at beregne de
pensionsgivende tjenesteår under fællesskabsordningen,
som sagsøgeren i tilfælde af overførsel af pensionsrettigheder har optjent i sin tjenesteperiode i Den Europæiske
Sammenslutning for Samarbejde (AEC), burde have
taget udgangspunkt i, at han indtrådte i Fællesskabernes
tjeneste, jf. artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til tjenestemandsvedtægten, på tidspunktet for hans ansættelse i
AEC og ikke på tidspunktet for hans fastansættelse, idet
det er ubestridt, at han i denne periode udelukkende har
gjort tjeneste for Kommissionen og - efter dennes egen
opfattelse - været undergivet dens instruktion. I denne
periode betalte sagsøgeren i øvrigt »pensionsbidrag«
svarende til en tjenestemand i Fællesskaberne, hvorfor
det ikke er rimeligt, især under hensyn til principperne
om lighed, rimelighed og fordelende retfærdighed og på
grundlag af ens bidrag, at sagsøgerens tjenesteperiode på
21 år, 5 måneder og 17 dage ikke giver sig udtryk i et
tilsvarende antal pensionsgivende tjenesteår under fællesskabsordningen, men i en godskrivning af pensionsgivende tjenesteår på 9 år, 3 måneder og 17 dage.

For så vidt angår afvisningen af at tilskrive den i artikel
5, stk. 1, i bilag VIII til vedtægten omhandlede forhøjelse gør sagsøgeren gældende, at det følger af principperne om lighed, rimelighed og fordelende retfærdighed,
at den pågældende bestemmelse skal fortolkes således, at
forhøjelsen skal ske i tilfælde som dette, da sagsøgeren
har gjort tjeneste i Fællesskaberne siden det tidspunkt,
hvor han tiltrådte i AEC, dvs. fra hans 41. år.

1. Sagen antages til realitetsbehandling, og der gives
sagsøgeren medhold.
2. Følgelig:
2.1. Det statueres, at sagsøgerens tjenestetid i Den
Europæiske Sammenslutning for Samarbejde skal
medregnes i fuldt omfang i forbindelse med
sagsøgerens pensionsrettigheder i henhold til
fællesskabsordningen.
2.2. Det statueres, at sagsøgeren har ret til den
forhøjelse der følger af artikel 5, første afsnit, i
bilag VIII til tjenestemandsvedtægten.
2.3. Sagsøgtes afgørelse, hvorved man fastlagde de
pensionsgivende tjenesteår under fællesskabsordningen, som sagsøgeren har ret til i tilfælde af
overførsel til Generali Belgium af optjente
pensionsrettigheder efter hans tjenesteperiode i
Den Europæiske Sammenslutning for Samarbejde, og hvorved det nægtes sagsøgeren at få
tilskrevet forhøjelsen i henhold til artikel 5, første
afsnit, i bilag VIII til vedtægten, annulleres.
2.4. Afvisningen af sagsøgerens klage, indgivet den
21. december 1988, annulleres.
3. Sagsøgte tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Sag anlagt den 27. juni 1989 af Kommissionen for De
Europæiske Fællesskaber mod Det Forenede Kongerige
Storbritannien og Nordirland
(Sag 202/89)
(89/C 192/14)

Ved De Europæiske Fællesskabers Domstol er der den
27. juni 1989 anlagt sag mod Det Forenede Kongerige
Storbritannien og Nordirland af Kommissionen for De
Europæiske Fællesskaber ved Julian Currall, Kommissiones Juridiske Tjeneste, og med valgt adresse i Luxembourg hos Georgios Kremlis, Kommissionens Juridiske
Tjeneste, Wagner-bygningen, Kirchberg.
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Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
— Det statueres, at Det Forenede Kongerige har tilsidesat sine forpligtelser efter EØF-Traktaten og
Rådets direktiv 76/207/EØF af 9. februar 1976 om
gennemførelse af princippet om ligebehandling af
mænd og kvinder, for så vidt angår adgang til
beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt
arbejdsvilkår, da det ikke inden for den fastsatte frist
har vedtaget de nødvendige lov- og administrative
forskrifter til gennemførelse af direktivet.
— Sagsøgte tilpligtes at betale sagens omkostninger.
Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter:
I medfør af EØF-Traktatens artikel 227, stk. 4, er Det
Forenede Kongerige forpligtet til at gennemføre direktiv
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76/207/EØF for Gibraltar, men dette er ikke sket.
Fristen i direktivets artikel 9, stk. 1, har været udløbet
siden 12. august 1978.

Artikel 3, 4 og 5 i direktivet er ikke korrekt gennemført,
så længe Section 51 i Sex Discrimination Aet 1975 (og
artikel 52 i Sex Discrimination (Northern Ireland) Order
1976) forbliver en del af Det Forenede Kongeriges
lovgivning, der tillader forskelsbehandling på områder,
hvor direktivet finder anvendelse. Det forhold, at visse af
de forholdsregler, som Section 51 (henholdsvis artikel
52) omfatter, eventuelt kan begrundes under henvisning
til direktivets undtagelser, kan hverken forklare eller
berettige denne bestemmelses helt generelle ordlyd.
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II
(Forberedende retsakter)

KOMMISSIONEN
Forslag til Rådets forordning (EØF) om medlemsstaternes kontrol med de foranstaltninger, der
indgår i ordningen for finansiering gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for
Landbruget, Garantisektionen, og om ophævelse af direktiv 77/435/EØF
KOM(89) 290 endelig udg.
(Forelagt af Kommissionen den 15. juni 1989)
(89/C 192/15)
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —
under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 43,
under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,
og

gennem medlemsstaternes iværksættelse af de bestemmelser, der følger af direktiv 77/435/EØF, har det
kunnet konstateres, at det er nødvendigt at ændre den
nuværende ordning efter de indvundne erfaringer;
sådanne ændringer bør under hensyntagen til arten af de
pågældende bestemmelser indarbejdes i en forordning;
det bør fastlægges, hvilke dokumenter denne kontrol
skal foretages på grundlag af, for at der kan foretages en
fuldstændig kontrol;

ud fra følgende betragtninger:
Efter artikel 8 i Rådets forordning (EØF) nr. 729/70 af
21. april 1970 om finansiering af den fælles landbrugspolitik ('), senest ændret ved forordning (EØF) nr.
2048/88 (2), træffer medlemsstaterne de fornødne
forholdsregler til at sikre, at de foranstaltninger, der
finansieres af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), nu også virkelig er blevet
gennemført, og at der er sket på behørig måde, for at
forhindre og forfølge uregelmæssigheder og for at
inddrive beløb, der på grund af uregelmæssigheder eller
forsømmelse er blevet uretmæssigt udbetalt;
kontrollen af de støttemodtagende eller betalingspligtige
virksomheders forretningspapirer kan være et yderst
effektivt middel til kontrol med de foranstaltninger, der
indgår i ordningen for finansiering gennem EUGFL,
Garantisektionen; denne kontrol supplerer den øvrige
kontrol, som medlemsstaterne allerede foretager; denne
forordning påvirker endvidere ikke nationale kontrolbestemmelser, der måtte være mere omfattende end de ved
denne forordning fastsatte;
medlemsstaterne skal tilskyndes til at skærpe den kontrol
med de støttemodtagende eller betalingspligtige virksomheders forretningspapirer, som de har foretaget efter
Rådets direktiv 77/435/EØF (3);

(') EFT nr. L 94 af 28. 4. 1970, s. 13.
O EFT nr. L 185 af 15. 7. 1988, s. 1.
O EFT nr. L 172 af 12. 7. 1977, s. 17.

ved udvælgelsen af, hvilke virksomheder der skal
kontrolleres, må der tages hensyn til arten af de foranstaltninger, der gennemføres under medlemsstaternes
ansvar, og til fordelingen af de støttemodtagende eller
betalingspligtige virksomheder i forhold til deres finansielle betydning i ordningen for finansiering gennem
EUGFL, Garantisektionen;
desuden bør det fastsættes, hvilket omfang denne kontrol
af forretningspapirer mindst skal have; omfanget skal
fastsættes efter en metode, der gør det muligt at undgå,
at der opstår væsentlige forskelle mellem medlemsstaterne på grund af deres særlige udgiftsstruktur inden for
EUGFL, Garantisektionen; metoden kan fastlægges ved
som reference at anvende antallet af virksomheder med
en vis betydning inden for ordningen med finansiering
gennem EUGFL, Garantisektionen;
det må fastlægges, hvilke bemyndigelser kontrolpersonalet har, og hvilke forpligtelser virksomhederne har til i
en bestemt periode at stille forretningspapirer til
rådighed for dette personale og til at give det de ønskede
oplysninger; der bør endvidere gives mulighed for i visse
tilfælde at beslaglægge forretningspapirer;
for at tage hensyn til den internationale struktur inden
for handelen med landbrugsprodukter og med henblik på
gennemførelsen af det indre marked må der indledes et
samarbejde mellem medlemsstaterne; desuden må der på
EF-plan udarbejdes et centralt register over de støttemodtagende eller betalingspligtige virksomheder, der er
etableret i tredjelande;
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selv om det i første række påhviler medlemsstaterne at
vedtage
deres
kontrolprogrammer,
skal
disse
programmer dog godkendes af Kommissionen, således at
den kan udføre sine overvågnings- og koordineringsopgaver, og således at disse programmer bliver vedtaget på
grundlag af relevante kriterier, kontrollen kan således
koncentreres omkring sektorer eller virksomheder, hvor
der er stor risiko for svig;

de tjenester, der foretager kontrol efter denne forordning, skal være organiseret således, at de er uafhængige
af de tjenester, der foretager kontrollen inden udbetaling;

hver medlemsstat må oprette en særlig tjeneste, der skal
føre tilsyn med anvendelsen af denne forordning og
sørge for den generelle koordinering og overvågning af
kontrol efter denne forordning; denne tjenestes personale kan foretage kontrol af virksomhederne efter denne
forordning;

det bør gøres attraktivt at styrke de tjenester, det
påhviler at føre tilsyn med anvendelsen af denne forordning, ved at Fællesskabet midlertidigt yder et gradvis
faldende bidrag til dækning af medlemsstaternes udgifter
til ansættelse af yderligere personale, og til dækning af
visse andre udgifter til uddannelse af personale til disse
tjenester og til udstyr til disse tjenester;

der bør opstilles et overslag over, hvor stort et beløb fra
Fællesskabet der er nødvendigt til gennemførelse af
denne aktion; dette beløb indgår i de finansielle overslag,
der er knyttet som bilag til aftalen mellem institutionerne
af 29. juni 1988 (') ; de faktisk disponible bevillinger vil
blive fastlagt ved budgetproceduren i overensstemmelse
med nævnte aftale;

de oplysninger, der indsamles ved kontrollen af forretningspapirer, bør omfattes af tavshedspligt;

der bør på EF-plan finde udveksling af oplysninger sted,
således at resultaterne af anvendelsen af denne forordning kan udnyttes bedst muligt —

(') EFT nr. L 185 af 15. 7. 1988, s. 33.
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UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:
Artikel 1
1.
Denne forordning vedrører kontrol af, om de
foranstaltninger, der indgår i ordningen for finansiering
gennem EUGFL, Garantisektionen, nu også virkelig er
blevet gennemført på behørig vis, og kontrollen foretages
på grundlag af forretningspapirer fra støttemodtagerne
eller de betalingspligtige, i det følgende benævnt »virksomheder«.
2.
Ved »forretningspapirer« forstås i denne forordning
alle bøger, registre, fakturaer, bilag og regnskaber samt
korrespondance vedrørende virksomhedens erhvervsaktivitet, uanset form, hvis disse papirer har direkte eller
indirekte forbindelse med de i stk. 1 nævnte foranstaltninger.

Artikel 2
1.
Medlemsstaterne foretager kontrol af virksomhedernes forretningspapirer, idet der tages hensyn til,
hvilken type foranstaltninger der skal kontrolleres.
Medlemsstaterne sørger for, at det gennem udvælgelsen
af, hvilke virksomheder der skal kontrolleres, bliver
muligt at sikre, at foranstaltningerne til forebyggelse og
afsløring af uregelmæssigheder i forbindelse med
ordningen for finansiering gennem EUGFL, Garantisektionen, bliver så effektive som muligt under hensyntagen
til omfanget af virksomhedernes finansielle deltagelse i
finansieringsordningen.
Den i stk. 1 omhandlede kontrol omfatter hvert år et
antal virksomheder, der ikke må være mindre end halvdelen af antallet af virksomheder, hvis indtægter eller
udgifter eller summen heraf under ordningen for finansiering gennem EUGFL, Garantisektionen, har været på
over 60 000 ECU i det år, der går forud for kontrolåret.
Virksomheder, hvor summen af indtægter og udgifter
har været på over 100 000 ECU, og som ikke er blevet
kontrolleret efter denne forordning i den foregående
kontrolperiode, skal kontrolleres.
Virksomheder, hvor summen af indtægter og udgifter
har været på under 10 000 ECU kontrolleres ikke efter
denne forordning, medmindre der er særlige årsager
hertil, som medlemsstaterne skal anføre i deres årlige
program, der er omhandlet i denne forordnings artikel
10.
3.
I relevante tilfælde udvides den i stk. 1 omhandlede
kontrol til også at omfatte virksomheder, der har direkte
eller indirekte forbindelse med virksomheder som defineret i denne forordnings artikel 1 eller med de pågældende foranstaltninger.
4.
Kontrolperioden går fra den 1. juli til den 30. juni
året efter.

Nr. C 192/17

De Europæiske Fællesskabers Tidende

29. 7. 89

Kontrollen skal mindst dække året forud for kontrolperioden; den kan udvides til at dække tre år forud for
kontrolperioden.
5.
Den systematiske kontrol efter denne forordning
berører ikke kontrol efter artikel 6 i forordning (EØF)
nr. 283/72 (») eller artikel 9 i forordning (EØF) nr.
729/70.
Artikel 3
Hvis virksomhederne efter EF-bestemmelserne eller de
nationale bestemmelser er forpligtet til at føre et særskilt
lagerregnskab, omfatter kontrollen af dette regnskab i
relevante tilfælde sammenholdelse af nævnte regnskab
med forretningspapirerne og i givet fald med virksomhedens lagerbeholdning.

2.
I løbet af første kvartal af året efter udbetalingsåret
sender medlemsstaterne en liste over de i stk. 1 nævnte
virksomheder til hver medlemsstat, hvori sådanne virksomheder er etableret; denne liste indeholder alle oplysninger, som de medlemsstater, der modtager listen, har
behov for for at kunne identificere de pågældende virksomheder; Kommissionen får tilsendt en kopi af hver
liste.

3.
I løbet af første kvartal af året efter udbetalingsåret
sender hver medlemsstat Kommissionen en liste over de
virksomheder, der er etableret i et tredjeland, og for
hvilke udbetaling og/eller indbetaling af det pågældende
beløb har fundet sted eller skulle have fundet sted i den
pågældende medlemsstat.

Artikel 8
Artikel 4
Virksomhederne skal opbevare de i artikel 1, stk. 2, og
artikel 3 nævnte forretningspapirer i mindst tre kalenderår fra slutningen af det kalenderår, hvor de er blevet
udfærdiget.
Artikel 5
1.
De ansvarlige for virksomhederne skal sikre, at alle
forretningspapirer og supplerende oplysninger stilles til
rådighed for kontrolpersonalet eller andre personer, der
er bemyndiget til at foretage sådan kontrol.
2.
Kontrolpersonalet eller andre personer, der er
bemyndiget til at foretage sådan kontrol, kan kræve
udskrifter eller kopier af de i stk. 1 nævnte dokumenter
udleveret.
Artikel 6
1.
I ethvert tilfælde, hvor der kan foreligge en uregelmæssighed begået af den kontrollerede virksomhed over
for EUGFL, anvendes de nationale bestemmelser om
beslaglæggelse af forretningspapirer.
2.
Medlemsstaterne træffer fornødne foranstaltninger
til at træffe sanktioner over for fysiske eller juridiske
personer, der ikke overholder forpligtelserne i denne
forordning.
Artikel 7

1.
De oplysninger, der indsamles ved den i denne
forordning fastsatte kontrol, er omfattet af tavshedspligt.
Sådanne oplysninger må kun meddeles personer, der i
kraft af deres funktion i medlemsstaterne eller i Fællesskabets institutioner skal have kendskab til de pågældende oplysninger for at kunne udøve deres funktion.

2.
Denne artikel berører ikke de nationale retsplejebestemmelser.

Artikel 9
1.
Inden den 1. november efter kontrolperiodens
udløb sender medlemsstaterne Kommissionen en detaljeret rapport om forordningens anvendelse.

2.
Rapporten skal indeholde oplysninger om eventuelle vanskeligheder og i givet fald forbedringsforslag.

3.
Medlemsstaterne og Kommissionen
udveksler
regelmæssigt synspunkter om forordningens anvendelse.

Artikel 10
1.
Medlemsstaterne opstiller foreløbige programmer
for den kontrol, der skal foretages efter denne forordnings artikel 2 i den efterfølgende kontrolperiode.

2.
Hvert år inden den 15. marts sender medlemsstaterne Kommissionen det i stk. 1 omhandlede program
med oplysning om:

1.
Medlemsstaterne yder hinanden fornøden bistand i
forbindelse med den kontrol, der er fastsat i artikel 2 og
3. hvis en virksomhed er etableret i en anden medlemsstat end den, hvor udbetaling og/eller indbetaling af det
pågældende beløb har fundet sted eller skulle have
fundet sted.

— hvor mange virksomheder der vil blive kontrolleret,
og hvordan fordelingen pr. sektor er under hensyntagen til de involverede beløb

(') EFT nr. L 36 af 10. 2. 1972, s. 1.

— hvilke kriterier der er blevet lagt til grund
programmernes udarbejdelse.

for
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3.
De foreløbige programmer, der er nævnt i stk. 1,
skal godkendes af Kommissionen; Kommissionen giver
inden den 15. maj den pågældende medlemsstat meddelelse om, hvilke ændringer den ønsker foretaget.
4.
Der kan senere foretages visse justeringer, som
måtte have vist sig nødvendige under programmets
gennemførelse; disse justeringer skal meddeles Kommissionen så hurtigt som muligt; senest to måneder efter
modtagelsen af nævnte meddelelse underretter Kommissionen den pågældende medlemsstat om, hvorvidt den
har godkendt det justerede program, eller om, hvilke
ændringer den ønsker foretaget.
Artikel 11
1.
Hver medlemsstat opretter en særlig tjeneste, der
skal føre tilsyn med denne forordnings anvendelse og
— den i forordningen fastsatte kontrol, der foretages af
kontrolpersonale, der er direkte tilknyttet denne
særlige tjeneste, eller
— den generelle koordinering og overvågning
kontrollen, der foretages af personale, der
tilknyttet andre tjenester.

af
er

Medlemsstaterne kan også fastsætte, at kontrollen efter
denne forordning skal fordeles mellem den særlige
tjeneste og andre nationale tjenester, forudsat at førstnævnte tjeneste sørger for den generelle koordinering og
overvågning.
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Artikel 12
Fællesskabet yder et bidrag til dækning af medlemsstaternes faktiske udgifter til vederlag til personale, der
tiltræder fra 1. januar 1990 og ansættes udelukkende
— i den særlige tjeneste, der er nævnt i artikel 11, stk. 1,
eller
— i andre nationale tjenester, hvis det drejer sig om
personale, der udelukkende skal foretage kontrol
som omhandlet i denne forordning.
Fællesskabets bidrag udgør i en periode på fem år fra
den 1. januar 1990 50 % for de første tre år og 25 % for
det fjerde og femte år, med et samlet beløbsloft på:
— 500 000 ECU for de første tre år og 250 000 ECU
for det fjerde og femte år, for så vidt angår
Forbundsrepublikken Tyskland, Spanien, Frankrig,
Italien og Det Forenede Kongerige
— 250 000 ECU for de første tre år og 125 000 ECU
for det fjerde og femte år, for så vidt angår Belgien,
Danmark, Grækenland, Irland, Nederlandene og
Portugal
— 50 000 ECU for de første tre år og 25 000 ECU for
det fjerde og femte år, for så vidt angår Luxembourg.

2.
Den eller de tjenester, der skal føre tilsyn med
anvendelsen af bestemmelserne i denne forordning, skal
være organiseret således, at de er uafhængige af de
tjenester eller afdelinger af tjenester, der forestår udbetalingen, og som foretager kontrol inden udbetaling.

I denne forordning forstås ved »vederlag« løn, minus
skat og afgifter, til det personale, der skal føre tilsyn
med anvendelsen af denne forordning, og de rejseudgifter, som personalet har i forbindelse med opgavernes
udførelse.

3.
For at sikre korrekt anvendelse af denne forordning
tager den i stk. 1 nævnte særlige tjeneste alle fornødne
initiativer og forholdsregler.

Artikel 13

4.

Den særlige tjeneste sørger endvidere for:

— at uddanne nationalt personale til udøvelse af kontrol
som omhandlet i denne forordning, således at personalet tilegner sig de kundskaber, der er nødvendige
for, at det kan udføre opgaverne
— at forvalte kontrolrapporterne og al dokumentation i
forbindelse med den kontrol, der er foretaget, og
som er fastsat i denne forordning.

Fællesskabet yder i en periode på fem år fra den 1.
januar 1990 et bidrag til dækning af medlemsstaternes
udgifter til uddannelse af personalet i de tjenester, der
skal føre tilsyn med anvendelsen af denne forordning, på
50 % for de første tre år og 25 % for det fjerde og
femte år, med et samlet beløbsloft på:
— 100 000 ECU for de første tre år og 50 000 ECU for
det fjerde og femte år, for så vidt angår Forbundsrepublikken Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien og
Det Forenede Kongerige

5.
Den pågældende medlemsstat giver tjenesten de
beføjelser, der er nødvendige, for at den kan udføre de i
stk. 3 og 4 omhandlede opgaver.

— 50 000 ECU for de første tre år og 25 000 ECU for
det fjerde og femte år, for så vidt angår Belgien,
Danmark, Grækenland, Irland, Nederlandene og
Portugal

Tjenesten skal bestå af et personale, som skal have den
rette størrelse og uddannelse til at kunne udføre ovennævnte opgaver.

— 10 000 ECU for de første tre år og 5.000 ECU for
det fjerde og femte år, for så vidt angår Luxembourg.
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Artikel 14

Artikel 17

Fællesskabet yder et bidrag på 100 % til dækning af
medlemsstaternes udgifter til anskaffelse af det fornødne
edb- og kontorautomatiseringsudstyr til de tjenester, der
fører tilsyn med anvendelsen af denne forordning, med
et samlet beløbsloft på:

Fornødne gennemførelsesbestemmelser til denne forordning fastsættes efter fremgangsmåden i artikel 13 i
forordning (EØF) nr. 729/70.

— 100 000 ECU for Forbundsrepublikken Tyskland,
Spanien, Frankrig, Italien og Det Forenede Kongerige
— 60 000 ECU for Belgien, Danmark,
Irland, Nederlandene og Portugal

Grækenland,

Artikel 18
For så vidt angår kontrollen af de specifikke udgifter,
som Fællesskabet finansierer efter denne forordning,
anvendes bestemmelserne i artikel 9 i forordning (EØF)
nr. 729/70.
Artikel 19

— 20 000 ECU for Luxembourg.
Artikel 15
1.
Det anslås, at Fællesskabets udgifter til gennemførelsen af den ved denne forordning fastsatte aktion, højst
kommer til at udgøre 5,74 mio ECU for det første år,
4,86 mio ECU for det andet og tredje år og 2,43 mio
ECU for det fjerde og femte år.

Kommissionens tjenestemænd har adgang til alle dokumenter, der er udarbejdet med henblik på eller som følge
af kontrol efter denne forordning, og til de i denne
forordnings artikel 14 omhandlede edb-anlæg.
Artikel 20
1.

2.
De disponible bevillinger fastsættes
budgettet.

Direktiv 77/435/EØF ophæves.

hvert år i

Artikel 16

2.
I alle EF-retsakter, hvor der henvises til direktiv
77/435/EØF, skal sådanne henvisninger betragtes som
henvisninger til tilsvarende artikler i denne forordning.

Kommissionen fastsætter på grundlag af oplysninger fra
medlemsstaterne, hvor stort et årligt beløb Fællesskabet
yder til dækning af de refusionsberettigede udgifter.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og
gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
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