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Ι
(Ανακοινώσεις)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩ
ΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΣΥΝΕΑΘΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τής 23ης Ιουνίου 1981

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙ
ΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
υπενθυμίζοντας δτι οί 'Αρχηγοί των Κυβερνήσεων, σέ συνεδρίαση τους στο Παρίσι στίς 9
καί 10 Δεκεμβρίου 1974, ζήτησαν νά μελετηθεί ή δυνατότητα νά καθιερωθεί ένωση διαβα
τηρίων καί, προκαταρκτικά, ή είσαγωγή ομοιόμορφου διαβατηρίου καί δτι τό Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, στη συνεδρίαση του στή Ρώμη στίς 3 καί 4 Δεκεμβρίου 1975, βάσει τής εκθέσεως
πού του υποβλήθηκε, τάχθηκε υπέρ τής καθιερώσεως ομοιόμορφου διαβατηρίου,
επιθυμώντας νά υποστηρίξουν ό,τιδήποτε μπορεί νά ενισχύσει τή συναίσθηση υπηκόων
των Κρατών μελών δτι ανήκουν στην ίδια Κοινότητα,
κρίνοντας δτι ή καθιέρωση τέτοιου διαβατηρίου μπορεί νά διευκολύνει τή διακίνηση τών
υπηκόων τών Κρατών μελών,
καθιερώνουν ένα διαβατήριο τοϋ οποίου ό ομοιόμορφος τύπος περιγράφεται στό παράρτημα
Ι καί τό πεδίο εφαρμογής στό παράρτημα Π, παραρτήματα πού αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα τοϋ ψηφίσματος αύτοϋ,
συμφωνούν δτι τά Κράτη μέλη θά προσπαθήσουν νά εκδώσουν τό διαβατήριο αότό τό αργό
τερο άπό τήν 1η 'Ιανουαρίου 1985.
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Udfaerdiget i Luxembourg, den treogtyvende juni nitten hundrede og enogfirs.
Geschehen zu Luxemburg am dreiundzwanzigsten Juni neunzehnhunderteinundachtzig.
"Εγινε στο Λουξεμβούργο, στίς είκοσι τρεις 'Ιουνίου χίλια εννιακόσια ογδόντα ένα.
Done at Luxembourg on the twenty-third day of June in the year one thousand nine hundred and
eighty-one.
Fait a Luxembourg, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-un.
Fatto a Lussemburgo, addi ventitre giugno millenovecentottantuno.
Gedaan te Luxemburg, de drieentwintigste juni negentienhonderd eenentachtig.

Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk Belgie

Pa Kongeriget Danmarks vegne

Fur die Bundesrepublik Deutschland
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Γιά τήν Ελληνική Δημοκρατία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΥ ΤΥΠΟΥ

Α. Διαστάσεις τοΟ διαβατηρίου
ΟΙ διαστάσεις τοΟ διαβατηρίου είναι ομοιόμορφες. Οι διαστάσεις αυτές θά καθορισθούν
άπό ομάδα εμπειρογνωμόνων λαμβάνοντας υπόψη τά τεχνικά προβλήματα καί ιδίως
εκείνα πού ανακόπτουν άπό τήν τυχόν προσθήκη πλαστικοποιημένης κάρτας.
Οί διαστάσεις τής πλαστικοποιημένης κάρτας πού ενδεχομένως προστίθεται στό διαβα
τήριο είναι αυτές πού προβλέπει τό σχέδιο συστάσεως τής Διεθνούς 'Οργανώσεως Πολι
τικής'Αεροπορίας (Ο ACI).

Β. Εξώφυλλο τοΰ διαβατηρίου
α) Χρώμα :hl&.
6) 'Ενδείξεις έπί τον εξωφύλλου:
Μέ τήν ακόλουθη σειρά:
— «Ευρωπαϊκή Κοινότης» *
— τό δνομα τοΰ Κράτους πού εκδίδει τό διαβατήριο *
— τό έμβλημα τοΟ Κράτους·
— «Διαβατήριο».
Οί λέξεις «Ευρωπαϊκή Κοινότης» καί τό δνομα τοϋ Κράτους τυπώνονται κατ' δμοιο
τυπογραφικό τρόπο.
γ) Γλώσσα τών ενδείξεων αυτών:
Οί ενδείξεις αυτές συντάσσονται στή (στίς) έπίσημη(μες) γλώσσα(ες) τοΰ Κράτους πού
εκδίδει τό διαβατήριο.
δ) 'Εσωτερική πλευρά τον εμπρόσθιου εξωφύλλου:
Τά Κράτη έχουν τή δυνατότητα νά αναγράψουν στή σελίδα αυτή ενδείξεις τής επι
λογής τους. Αυτές οί κατ'επιλογή ενδείξεις συντάσσονται στή (στίς) επίσημη (ες)
γλώσσα (ες) τοΰ Κράτους πού εκδίδει τό διαβατήριο.

Γ. 'Αριθμός σελίδων τοΰ διαβατηρίου
Τό διαβατήριο περιλαμβάνει κανονικά 32 σελίδες. Εντούτοις, σέ πρόσωπα πού ταξι
δεύουν συχνά, δύναται νά χορηγείται διαβατήριο μέ περισσότερες σελίδες.
Ό αριθμός των σελίδων τοΰ διαβατηρίου αναγράφεται στό κάτω μέρος τής τελευταίας
σελίδας. Ή ένδειξη αυτή συντάσσεται στίς επίσημες γλώσσες των Κρατών μελών τών
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (').

(') Δηλαδή, στίς γλώσσες πού έχουν συνταχθεί οί συνθήκες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, ελλη
νικά, ιρλανδικά, ιταλικά καί ολλανδικά.
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'Αριθ. C 241/5

Δ. Πρώτη σελίδα
Στη σελίδα αυτή αναγράφονται οί παρακάτω ενδείξεις μέ τήν ακόλουθη σειρά:
— «Ευρωπαϊκή Κοινότης» ·
-

— τό όνομα τοΟ Κράτους πού εκδίδει τό διαβατήριο
— «Διαβατήριο».

Οί λέξεις «Ευρωπαϊκή Κοινότης» καί τό όνομα του" Κράτους τυπώνονται κατ'όμοιο
τυπογραφικό τρόπο.

Οί ενδείξεις αυτές συντάσσονται στίς επίσημες γλώσσες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (').
Στή σελίδα αυτή αναγράφεται επίσης ό αΰξων αριθμός τοΟ διαβατηρίου. Ό αριθμός
αυτός επαναλαμβάνεται ενδεχομένως στίς άλλες σελίδες.

Ε. Πλαστικοποιημένη σελίδα καί συνήθης σελίδα έλεγχου
Τό διαβατήριο περιλαμβάνει είτε μία πλαστικοποιημένη σελίδα είτε μία συνήθη σελίδα
έλεγχου.
Ή πλαστικοποιημένη σελίδα καί ή συνήθης σελίδα έλεγχου περιέχουν τά ίδια στοιχεία,
δηλαδή:
1. Επώνυμο
2. 'Ονόματα
3. 'Ιθαγένεια
4. 'Ημερομηνία γεννήσεως
5. Φύλο
6. Τόπο γεννήσεως
7. 'Ημερομηνία εκδόσεως
8. Ημερομηνία λήξεως
9. 'Αρχή
10. Υπογραφή τοΟ κατόχου.
Τά στοιχεία αυτά:
— συντάσσονται στην (στίς) έπίσημη(ες) γλώσσα(ες) τοΟ Κράτους πού εκδίδει τό διαβα
τήριο καθώς καί στην αγγλική καί γαλλική,
— συνοδεύονται άπό αριθμούς πού παραπέμπουν σέ ευρετήριο πού δείχνει τό αντικεί
μενο των στοιχείων αυτών στίς επίσημες γλώσσες τών Κρατών μελών τών Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων 0).
Στην πλαστικοποιημένη σελίδα ή στή συνήθη σελίδα έλεγχου υπάρχει φωτογραφία του"
κατόχου.
Ή μορφή της πλαστικοποιημένης σελίδας είναι σύμφωνη μέ τό πρότυπο πού προβλέπεται
στό σχέδιο συστάσεως τής ΔιεθνοΟς 'Οργανώσεως Πολιτικής 'Αεροπορίας (OACI).
(') Δηλαδή, στίς γλώσσες πού έχουν συνταχθεί οί συνθήκες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, ελλη
νικά, Ιρλανδικά, Ιταλικά, καί ολλανδικά.
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ΣΤ. Επόμενη σελίδα
Τά Κράτη δύνανται να αναγράψουν στή σελίδα αύτη στοιχεία σχετικά μέ:
11.
12.
13.
14.

την κατοικία,
τό ανάστημα,
τό χρώμα των ματιών,
τήν παράταση Ισχύος τοϋ διαβατηρίου.

Τά στοιχεία αυτά:
— συντάσσονται στην (στίς) έπίσημη(ες) γλώσσα(ες) τοϋ Κράτους πού εκδίδει τό διαβα
τήριο καθώς καί στην αγγλική καί γαλλική •
— συνοδεύονται άπό αριθμούς πού παραπέμπουν σέ ευρετήριο πού δείχνει τό αντικεί
μενο των στοιχείων αυτών στίς επίσημες γλώσσες τών Κρατών μελών τών Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων (').

Ζ. Επόμενη σελίδα
Ή σελίδα αυτή προορίζεται γιά:
— πληροφοριακά στοιχεία σχετικά μέ τό σύζυγο τοΟ κατόχου τοϋ διαβατηρίου γιά τά
Κράτη μέλη πού εκδίδουν οίκογενειακά διαβατήρια·
— πληροφοριακά στοιχεία σχετικά μέ τά συνοδεύοντα τόν κάτοχο τοϋ διαβατηρίου
τέκνα • τά πληροφοριακά αυτά στοιχεία πρέπει νά αναφέρονται στό επώνυμο, δνομα,
έτος γεννήσεως καί φύλο •
— τίς φωτογραφίες κατά περίπτωση τοϋ συζύγου καί τών τέκνων.
Τά στοιχεία αυτά:
— συντάσσονται στην (στίς) έπίσημη(ες) γλώσσα(ες) τοΟ Κράτους πού εκδίδει τό διαβα
τήριο καθώς καί στην αγγλική καί γαλλική ·
— συνοδεύονται άπό αριθμούς πού παραπέμπουν σέ ευρετήριο πού δείχνει τό αντικεί
μενο τών στοιχείων αυτών στίς επίσημες γλώσσες τών Κρατών μελών τών Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων (')·

Η. Επόμενη σελίδα
Ή σελίδα αυτή προορίζεται γιά τίς αρμόδιες γιά τήν έκδοση τοϋ διαβατηρίου αρχές.
Ή ένδειξη στό άνω μέρος τής σελίδας αυτής συντάσσεται στίς επίσημες γλώσσες τών
Κρατών μελών τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (')·

Θ. Επόμενη σελίδα
Στή σελίδα αυτή υπάρχει τό ευρετήριο πού περιλαμβάνει τή μετάφραση στίς επίσημες
γλώσσες τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τοϋ αντικειμένου τών στοιχείων πού αναγρά
φονται:
— στην πλαστικοποιημένη σελίδα, ή
(') Δηλαδή, στίς γλώσσες πού έχουν συνταχθεί οι συνθήκες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, ελλη
νικά, Ιρλανδικά, Ιταλικά, καί ολλανδικά.
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'Αριθ. C 241/7

— στη συνήθη σελίδα έλεγχου,
— στίς σελίδες πού προβλέπονται ύπό ΣΤ καί Ζ ανωτέρω.
Ι. Επόμενες σελίδες
ΟΙ σελίδες αυτές προορίζονται γιά θεωρήσεις. 'Απαριθμούνται καί δέν περιέχουν στοι
χεία.
ΙΑ. Εσωτερικό του" πίσω εξωφύλλου του" διαβατηρίου
Τά Κράτη έχουν τή δυνατότητα νά αναγράψουν έκεΐ πληροφορίες καί/ή συστάσεις τής
επιλογής τους πού συντάσσονται στην (στίς) έπίσημη(ες) γλωσσα(ες) τοΟ Κράτους πού
εκδίδει τό διαβατήριο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. Τό ομοιόμορφο διαβατήριο χορηγείται στους υπηκόους των Κρατών μελών των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.
Β. 'Εναπόκειται στά Κράτη μέλη νά αποφασίσουν τή δυνατότητα χορηγήσεως διαβατηρίου
αύτοϋ τοΟ τύπου σέ άλλα άτομα.
Γ. Τά Κράτη μέλη δύνανται, σέ ορισμένες Ιδιαίτερες περιπτώσεις, νά χορηγούν διαβατήρια
άλλου τύπου, δπως είναι τό διπλωματικό ή τό υπηρεσιακό διαβατήριο.
Δ. Έφ' δσον αποδεικνύεται αναγκαίο, σέ μεμονωμένες περιπτώσεις, τά Κράτη μέλη δύνανται
νά συνεχίσουν νά εκδίδουν διαβατήρια παλαιού τύπου, χωρίς τούτο νά θίξει τήν
καθιέρωση τού διαβατηρίου σύμφωνα μέ τό παρόν ψήφισμα.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ECU(») — ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΑΑ (*)
την 18η Σεπτεμβρίου 1981
Ποσό σέ εθνικό νόμισμα για μία μονάδα:
Βελγικό φράγκο καί
Φράγκο Λουξεμβούργου con. 40,5647

Δολλάριο Ηνωμένων Πολιτειών
1,09339

Βελγικό φράγκο καί

'Ελβετικό φράγκο

Φράγκο Λουξεμβούργου fin.

43,7628

Γερμανικό μάρκο

2,47488

'Ολλανδικό φιορίνι

2,74440

Λίρα στερλίνα

0,595527

Δανική κορόνα
Γαλλικό φράγκο
'Ιταλική λιρέτα
'Ιρλανδική λίρα
Ελληνική δραχμή

'Ισπανική πεσέτα

2,11898
102,396

Σουηδική κορόνα

6,01035

Νορβηγική κορόνα

6,38538

7,81225

Δολλάριο Καναδά

1,31272

5,93983

Πορτογαλικό έσκοΟδο

70,4142

Αυστριακό σελλίνι

17,3958

1261,77
0,679545
61,1094

Φινλανδικό μάρκο
'Ιαπωνικό γιέν

4,83879
247,324

Ή 'Επιτροπή έθεσε σέ λειτουργία τέλεξ αυτομάτου απαντήσεως πού διαβιβάζει σέ κάθε ενδιαφερόμενο, μέ
απλή κλήση τοΟ τέλεξ τίς τιμές μετατροπές στά κυριότερα νομίσματα. Ή υπηρεσία αυτή λειτουργεί κάθε
ήμερα άπό τίς 3.30 μ.μ. μέχρι τήν επομένη στή 1 μ.μ.
Ό ενδιαφερόμενος πρέπει νά ενεργήσει κατά τόν ακόλουθο τρόπο:
— νά καλέσει τόν αριθμό τέλεξ 23789 στίς Βρυξέλλες,
— νά στείλει τά στοιχεία τοΟ δικοΟ του τέλεξ
— νά σχηματίσει τόν κώδικα «cccc» πού θέτει σέ ενέργεια τό σύστημα αυτομάτου απαντήσεως καί επι
φέρει τήν έγγραφη των τιμών μετατροπής της Ευρωπαϊκής Λογιστικής Μονάδας στό δικό του τέλεξ,
— νά μή διακόψει τήν επικοινωνία πρίν άπό τό τέλος τοΟ μηνύματος πού προαναγγέλλεται μέ τήν
έγγραφη τοΟ κωδικός «ffff».
Σημείωοη: Ή Επιτροπή έχει επίσης σέ υπηρεσία τέλεξ αυτομάτου απαντήσεως (ύπό αριθ. 21791) πού δίνει
ημερήσια στοιχεία πού αφορούν τόν υπολογισμό τών νομισματικών εξισωτικών ποσών στό
πλαίσιο της εφαρμογής τής κοινής γεωργικής πολιτικής.

(') Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3180/78 τού Συμβουλίου τής 18ης Δεκεμβρίου 1978 (ΕΕ αριθ. L 379
τής 30. 12. 1978, σ. 1).
'Απόφαση 80/1184/ΕΟΚ τοΟ Συμβουλίου τής 18ης Δεκεμβρίου 1980 (συνθήκη τής Λομέ) (ΕΕ αριθ. L 349
τής 23. 12. 1980, σ. 34).
'Απόφαση αριθ. 3334/80/ΕΚΑΧ τής 'Επιτροπής τής 19ης Δεκεμβρίου 1980 (ΕΕ αριθ. L 349 τής
23. 12. 1980, σ. 27).
Δημοσιονομικός κανονισμός τής 16ης Δεκεμβρίου 1980 εφαρμοζόμενος στό γενικό προϋπολογισμό τών
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ αριθ. L 345 τής 20. 12.1980, σ. 23).
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3308/80 τοΟ Συμβουλίου τής 16ης Δεκεμβρίου 1980 (ΕΕ αριθ. L 345 τής
20. 12. 1980, α 1).
(2) Αποφάσεις τοΟ Συμβουλίου τών Διοικητών τής Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων τής 18ης Μαρτίου
1975 καί τής 30ής Δεκεμβρίου 1977.
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'Αριθ. C 241/9

'Ανακοίνωση της Ε π ι τ ρ ο π ή ς προς τους παραγωγούς ορισμένων προϊόντων χάλυβα ύψηλοΟ
θαϋμού κράσης

Ή απόφαση άριΘ. 1831/81/ΕΚΑΧ της 24ης 'Ιουνίου 1981
περί είσαγωγής συστήματος επιτηρήσεως καί νέου συστή
ματος ποσοστώσεως της παραγωγής ορισμένων προϊό
ντων 0), όπως τροποποιήθηκε μέ την απόφαση αριθ.
2
1832/81/ΕΚΑΧ της 3ης 'Ιουλίου 1981 ( ), περιλαμβάνει
στό άρθρο 4 παράγραφος 3, είδικές διατάξεις γιά ορι
σμένους χάλυβες ύψηλοΟ βαθμού κράσης τών κατηγο
ριών V καί VI (ράβδοι όπλισμοΟ σκυροδέματος κυκλικής
διατομής καί εμπορικοί χάλυβες) τοΟ νέου συστήματος
ποσοστώσεων παραγωγής.

υπάγονται στον ορισμό (κυρίως χάλυβες εργαλείων
ύψηλοΟ βαθμού κράσης). 'Εκτός τοΟ 'Ηνωμένου Βασι
λείου, ή ζήτηση στην Κοινότητα είναι κατά 5—10°/ο
κατώτερη εκείνης τοΟ τρίτου τριμήνου τού 1980.

Οί είδικές διατάξεις είναι όμοιες μέ εκείνες πού ίσχύουν
γιά ένα ευρύτερο φάσμα κατηγορίας προϊόντων ύπό τό
καθεστώς τοΟ προηγούμενου συστήματος ποσοστώσεων
παραγωγής πού εφαρμοζόταν μέχρι τίς 30 'Ιουνίου 1981,
μέ βάση τό άρθρο 2 Α σημείο 2 τής αποφάσεως αριθ.
2794/80/ΕΚΑΧ τής 31ης 'Οκτωβρίου 1980 ( 3 ).

Ή ζήτηση δέν φαίνεται νά αυξάνει σημαντικά, πρό τού
τέλους τοΟ 1981, ούτε στό Ηνωμένο Βασίλειο ούτε στή
λοιπή Κοινότητα. Ή ζήτηση γιά τά έν λόγω προϊόντα σέ
χώρες έκτος τής Κοινότητας είναι λιγότερο μειωμένη.
Αυτό αντισταθμίζει μέχρι ορισμένου σημείου τή χαμηλή
ζήτηση στην Κοινότητα.

Οί διατάξεις περιλαμβάνουν τή συνεχή επισκόπηση τής
τάσεως τής ά γ ο ρ α ς μέσω διαβουλεύσεως μέ τους
παραγωγούς καί τους καταναλωτές καί τήν έκδοση
πληροφοριών μαζί μέ κατάλληλες κατευθυντήριες
γραμμές.

Οί παραγωγοί χάλυβα καλούνται νά προσαρμόσουν τήν
παραγωγή τους στην τάση αυτή καί επομένως δέν θ ά
έπρεπε νά υπερβούν ένα επίπεδο κατά 5 °/ο χαμηλότερο
άπό τήν αντίστοιχη περίοδο τού 1980' π ά ν τ ω ς άν ή
παραγωγή τής περιόδου εκείνης περιλάμβανε ποσότητες
πού τροφοδότησαν τήν αγορά τού Ηνωμένου Βασιλείου,
οί ποσότητες αυτές θ ά έπρεπε ν ά μειωθούν κατά 35 °/ο
ώστε νά καθοριστεί ή ποσότητα τής συνολικής παρα
γωγής πού δέν θά έπρεπε νά ξεπεραστεί.

Ή 'Επιτροπή ανέλαβε κατά συνέπεια, μία μελέτη τής
τάσεως τής α γ ο ρ ά ς μέσω διαβουλεύσεως μέ τους
παραγωγούς καί τους καταναλωτές τών υπόψη
προϊόντων καί κατέληξε στά ακόλουθα συμπεράσματα.
Ή ζήτηση γιά τά προϊόντα αυτά παραμένει χαμηλή στην
Κοινότητα, ένώ ή αγορά γιά χάλυβες υψηλής ταχύτητας
είναι ασθενέστερη άπό εκείνη γιά άλλους χάλυβες πού

(') ΕΕ αριθ. L 180 τής 1. 7. 1981, σ. 1.
(2) ΕΕ αριθ. L 184 της 4. 7. 1981, α 1.
(3) ΕΕ αριθ. L 291 τής 31. 10. 1980, σ. 1.

Στό Η ν ω μ έ ν ο Βασίλειο, λόγω τής σοβαρής ύφέσεως
στή βιομηχανική παραγωγή, ή ζήτηση γιά τους υπόψη
χάλυβες είναι περίπου 35 °/ο κατώτερη άπό τό επίπεδο
τοΟ 1980.

Οί κατευθυντήριες αυτές γραμμές ίσχύουν γιά τό τρίτο
τρίμηνο τού 1981 καί γιά τό παρόν τρίμηνο, εφόσον δέν
εκδοθούν διαφορετικές κατευθυντήριες γραμμές γιά τό
τέταρτο τρίμηνο τού 1981.

'Αριθ. C 241/10
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'Ανακοίνωση ενάρξεως έρευνας άντιεπιδοτήσεως γιά τΙς είσαγωγές ορισμένων γυναικείων
υποδημάτων καταγωγής Βραζιλίας

Ή 'Επιτροπή έλαβε, έκ μέρους τής Ευρωπαϊκής 'Ομο
σπονδίας τής Βιομηχανίας Υποδημάτων (CEC), ή οποία
ενεργεί έξ ονόματος κοινοτικών παραγωγών πού
έκπροσωποΟν τό 75 °/ο περίπου τής κοινοτικής παρα
γωγής καταγγελία ή οποία αναφέρει δτι οί είσαγωγές
υποδημάτων εχόντων τό εξωτερικό πέλμα έκ φυσικοΟ
δέρματος τεχνητοΟ ή άνεσχηματισμένου, έκ καουτσούκ
ή έκ τεχνητής πλαστικής ύλης ή εχόντων τό επάνω
μέρος έκ φυσικοΟ δέρματος (*), καταγωγής Βραζιλίας
άποτελοΟν αντικείμενο επιδοτήσεως καί δτι αυτό
απειλεί νά προκαλέσει σημαντική ζημιά στον κλάδο
παραγωγής τής Κοινότητος.
Ό Ισχυρισμός περί επιδοτήσεως βασίζεται στό γεγονός
δτι οι βραζιλιανές αρχές είσήγαγαν πάλι άμεση επι
δότηση εξαγωγής 15 °/ο στίς εξαγωγές γυναικείων υποδη
μάτων έκ φυσικού δέρματος πού άρχισε νά ίσχύει τήν 1η
'Απριλίου 1981.
Όσον άφορα τη ζημιά, ή καταγγελία δείχνει δτι οί
εισαγωγές στή Κοινότητα γυναικείων υποδημάτων άπό
τή Βραζιλία ανήλθαν άπό 4 711000 ζεύγη τό 1979 σέ
5 567 000 ζεύγη τό 1980 καί 2 678 000 ζεύγη, τό πρώτο
τρίμηνο τοϋ 1981. Οί είσαγωγές στό 'Ηνωμένο Βασίλειο,
χώρα τής Κοινότητος πού έχει πληγεί περισσότερο άπό
τίς είσαγωγές αυτές ανήλθαν άπό 2 240 000 ζεύγη σέ
3 503 000 ζεύγη καί σέ 1 375 000 στίς αντίστοιχες περιό
δους. Τό τμήμα τής Βραζιλίας στην κοινοτική αγορά
ανήλθε άπό 1,9 ο/ο τό 1979 σέ 2,3 ο/ο τό 1980 καί σέ 3,7 ο/ο
τό πρώτο τρίμηνο τοΟ 1981. Τό τμήμα αγοράς τής Βραζι
λίας στό 'Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθε άπό 5,1 °/ο σέ 8,8 °/ο
καί σέ 11,2 °/ο στίς αντίστοιχες περιόδους.
Ή καταγγελία αναφέρει επίσης δτι οί βραζιλιανές τιμές
είναι κατά 18-25 °/ο κατώτερες άπό τίς τιμές τών
παραγωγών τοϋ 'Ηνωμένου Βασιλείου προκαλώντας έτσι
μειωμένα κέρδη ή αυξημένες απώλειες καί απολύσεις.

θά αύξηθοϋν περισσότερο οί βραζιλιανές εξαγωγές προς
τήν Κοινότητα καί επομένως θέτει απειλή σημαντικής
ζημίας στον κλάδο παραγωγής τής Κοινότητος. Τοϋτο
γίνεται περισσότερο εμφανές άπό τό δτι τό αποτέλεσμα
τής επιδοτήσεως δσον άφορα τίς βραζιλιανές εξαγωγές
στίς Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξουδετερώθηκε μέ
τήν επιβολή έξαγωγικοϋ δασμοϋ 15°/ο στίς εξαγωγές
προς τή χώρα αυτή.
"Εχοντας αποφασίσει, ύστερα άπό διαβουλεύσεις στην
επιτροπή άντιντάμπινγκ καί μέ τίς βραζιλιανές αρχές
δτι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία πού δικαιο
λογούν τήν κίνηση τής διαδικασίας ή Επιτροπή προέβη
στην έναρξη έρευνας σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοϋ
άρθρου 7 τοϋ κανονισμοϋ (ΕΟΚ) αριθ. 3017/79 τοϋ Συμ
βουλίου περί τής άμυνας κατά τών εισαγωγών πού άπο
τελοΟν αντικείμενο ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων έκ μέρους
χωρών μη μελών τής Ευρωπαϊκής Οίκονομικής Κοι
νότητος (2).
Κάθε πληροφορία σχετικά μέ τήν υπόθεση μπορεί νά
ανακοινώνεται εγγράφως στην 'Επιτροπή τών Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων, Γενική Διεύθυνση 'Εξωτερικών Σχέ
σεων (Τμήμα 1 D 1), rue de la Loi 200, B-1049 Βρυ
ξέλλες!3).
Τά ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται σέ προθεσμία 30
ήμερων μετά τήν ημερομηνία δημοσιεύσεως τής γνώμης
αυτής νά γνωστοποιήσουν εγγράφως τήν άποψη τους
καί συγκεκριμένα νά απαντήσουν στό ερωτηματολόγιο
πού απευθύνεται στά προφανώς ενδιαφερόμενα μέρη καί
νά προσκομίσουν σχετικές αποδείξεις
Επιπλέον, ή 'Επιτροπή θά ακούσει τίς απόψεις τών
μερών τά όποια θά τό ζητήσουν κατά τή λήψη θέσεως
καί εφόσον θεωρείται πιθανόν δτι θά τά άφορα τό αποτέ
λεσμα τής διαδικασίας.

Δεδομένης τής δύσκολης καταστάσεως τοϋ κλάδου
παραγωγής τής Κοινότητος μέχρι τό πρώτο τρίμηνο τοϋ
1980, ή έπανεισαγωγή τής άμεσου επιδοτήσεως εξαγωγής
τοϋ 15 °/ο άπό τίς βραζιλιανές αρχές καθιστά πιθανό δτι

Ή παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα μέ τίς
διατάξεις τοϋ άρθρου 2 παράγραφος 1 ύπό α τοϋ κανο
νισμοϋ (ΕΟΚ) αριθ. 3017/79.

(>) Διάκριση ex 64.02 Α τοϋ Κοινοϋ Δασμολογίου1 κώδικες
ΝΙΜΕΧΕ ex 64.02-32, 38, 49, 54, 59.

(2) ΕΕ αριθ. L 339 τής 31.12.1979.
(3) Τέλεξ: Comeurbru 21877.
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Αριθ. C 241/11

'Ανακοίνωση κερί ενάρξεως διαδικασίας άντιντάμπινγκ σχετικά μέ τίς εισαγωγές οξαλικού
οξέος καταγωγής Κίνας, Τσεχοσλοβακίας, Λαϊκής Δημοκρατίας τής Γερμανίας καί
Ουγγαρίας

Ή Επιτροπή έλαβε καταγγελία πού αναφέρει δτι οί
είσαγωγές οξαλικού οξέος καταγωγής Κίνας Τσεχοσλο
βακίας Λαϊκής Δημοκρατίας τής Γερμανίας καί Ουγγα
ρίας άποτελοΟν αντικείμενο ντάμπινγκ καί δτι, μέ τόν
τρόπο αυτό, προκαλείται υλική ζημία στον σχετικό
κλάδο παραγωγής τής Κοινότητος.
Ή καταγγελία υποβλήθηκε άπό τό «European Council of
Chemical Manufacturers' Federations» έξ ονόματος τριών
παραγωγών τής ΕΟΚ πού εκπροσωπούν σχεδόν τό
σύνολο τών κοινοτικών βιομηχανιών.
Τό προϊόν πού αναφέρεται στην καταγγελία είναι τό
οξαλικό όξύ 0).
Ό ισχυρισμός περί υπάρξεως πρακτικής ντάμπινγκ βασί
ζεται στή σύγκριση τών τιμών εξαγωγής τοΟ προϊόντος
άπό τίς τέσσερις αυτές χώρες μέ τήν τιμή πωλήσεως
ομοειδών προϊόντων στην Ισπανική αγορά. Δεδομένου
δτι καμία άπό τίς χώρες αυτές δέν έχει οικονομία
άγορας ή Ισπανική αγορά θεωρήθηκε ως ή καταλληλό
τερη γιά τόν καθορισμό τής κανονικής αξίας τοΰ
προϊόντος. Σύμφωνα μέ τήν καταγγελία, ή σύγκριση τών
κανονικών αξιών μέ τίς τιμές εξαγωγής έδειξε δτι τά
περιθώρια ντάμπινγκ ποικίλλουν καί υπερβαίνουν τό
36 ο/ο.
Όσον άφορα τή ζημία, ή καταγγελία αναφέρει δτι οί
είσαγωγές τής Κοινότητος άπό τήν Κίνα ανήλθαν άπό
436 τόνους τό 1978 σέ 7 833 τόνους τό 1980, άπό τήν
Τσεχοσλοβακία άπό 2 260 τόνους τό 1978 σέ 2 968
τόνους τό 1980, άπό τή Λαϊκή Δημοκρατία τής Γερμα
νίας άπό 435 τόνους τό 1978 σέ 602 τόνους τό 1980 καί
άπό τήν Ουγγαρία άπό 20 τόνους τό 1978 σέ 546 τόνους
τό 1980. Τό γεγονός αυτό είχε σάν αποτέλεσμα τήν
αύξηση τοΟ ποσοστού συμμετοχής τών τεσσάρων χωρών
στην κοινοτική αγορά άπό 22% τό 1978 σέ 66°/ο τό
1980 ένώ, αντίστοιχα, ή συμμετοχή τών κατασκευαστών
τής Κοινότητος μειώθηκε.

χώρες είναι κατά 36 ο/ο κατώτερες άπό τίς τιμές τών
κατασκευαστών τής Κοινότητος καί, κατά συνέπεια,
απειλείται ή κερδοφόρος λειτουργία τής κοινοτικής
βιομηχανίας. Τέλος οί καταγγέλλοντες αναφέρουν δτι
πρέπει νά αντιμετωπίσουν αυξημένα έξοδα γιά τή χρημα
τοδότηση επιπρόσθετων αποθεμάτων.
Έχοντας αποφασίσει, ύστερα άπό διαβουλεύσεις δτι
υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία πού δικαιολο
γούν τήν κίνηση τής διαδικασίας ή 'Επιτροπή προέβη
στην έναρξη έρευνας σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοΟ
άρθρου 7 τού κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3017/79 τοΟ Συμ
βουλίου περί τής άμυνας κατά τών είσαγωγών πού άπο
τελοΟν αντικείμενο ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων έκ μέρους
χωρών μή μελών τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοι
νότητος (2).
Κάθε πληροφορία σχετικά μέ τήν υπόθεση μπορεί νά
ανακοινώνεται εγγράφως στην 'Επιτροπή τών Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων, Γενική Διεύθυνση 'Εξωτερικών Σχέ
σεων (Τμήμα I D 1), rue de la Loi 200, Β-1049, Βρυ
ξέλλες (3).
Τά ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται, σέ προθεσμία 30
ήμερων μετά τήν ημερομηνία δημοσιεύσεως τής γνώμης
αυτής νά γνωστοποιήσουν εγγράφως τήν άποψη τους
καί συγκεκριμένα νά απαντήσουν στό ερωτηματολόγιο
πού απευθύνεται στά προφανώς ενδιαφερόμενα μέρη καί
νά προσκομίσουν σχετικές αποδείξεις. 'Επιπλέον ή 'Επι
τροπή θά ακούσει τίς απόψεις τών μερών τά όποια θά τό
ζητήσουν, κατά τή λήψη θέσεως σύμφωνα μέ τήν προη
γούμενη παράγραφο, καί εφόσον θεωρείται πιθανόν δτι
θά τά άφορα τό αποτέλεσμα τής διαδικασίας.

Στην καταγγελία αναφέρεται, ακόμη, δτι οί τιμές
μεταπωλήσεως τοΟ προϊόντος πού εισάγεται άπό τίς 4

Ή παρούσα ανακοίνωση αντικαθιστά τήν επίσημη κοι
νοποίηση πού απευθύνθηκε στην Κίνα, τήν Τσεχοσλο
βακία, τή Λαϊκή Δημοκρατία τής Γερμανίας καί τήν
Ουγγαρία, δημοσιεύεται δέ σύμφωνα μέ τίς διατάξεις
τοΟ άρθρου 7 παράγραφος 1 ύπό α τοΰ κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3017/79.

Ο Διάκριση ex 29.15 Α Ι τοϋ ΚοινοΟ Δασμολογίου- κώδικας
NIMEXEex29.15-ll

(2) ΕΕ αριθ. L 339 της 31.12. 1979.
(3) Τέλεξ: Comeurbru 21877.

ΆριΟ. C 241/12

Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

'Ανακοίνωση τής Επιτροπής βάσει τοΰ Αρθρου 115 τής συνθήκης ΕΟΚ

Ή 'Επιτροπή, μέ απόφαση της 17ης Σεπτεμβρίου 1981 εξουσιοδότησε τήν Ιρλανδία νά απο
κλείσει τής κοινοτικής μεταχειρίσεως τά προϊόντα της διακρίσεως ex 60.04 Β IV (κώδικας
ΝΙΜΕΧΕ: 60.04-48, 56, 75, 85, κατηγορία 13) τοΟ ΚοινοΟ Δασμολογίου καταγωγής Χόνγκ
Κόνγκ πού τίθενται σέ ελεύθερη κυκλοφορία στά άλλα Κράτη μέλη.
Ή απόφαση ίσχύει άπό τίς 5 Σεπτεμβρίου έως τίς 31 Δεκεμβρίου 1981.
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'Επίσημη 'Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

"Αριθ. C 241/13

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Προσφυγή πού ασκήθηκε στίς 26 Αυγούστου 1981 άπό τήν Celanese Chemical Company Inc.
κατά τοΟ Συμβουλίου τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καί τής Επιτροπής τών Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων
(Υπόθεση 236/81)
Ή Celanese Chemical Company Inc., πού έχει τήν καταστατική της έδρα στό Dallas, Texas,
ΗΠΑ εκπροσωπούμενη άπό τους W. Alexander καί Jhr C.E.M. van Nispen tot Sevenaer, μέλη
τοϋ δικηγορικού συλλόγου Χάγης μέ αντίκλητο στό Λουξεμβούργο τόν Ε. Arendt, Centre
Louvigny, 34 B/IV rue Philippe Π, άσκησε, στίς 26 Αυγούστου 1981, ενώπιον τοΰ Δικαστηρίου
τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προσφυγή κατά τοΰ Συμβουλίου τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
καί της 'Επιτροπής τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Μέ τήν προσφυγή ζητείται:
1. Ή ακύρωση τής αποφάσεως περί επιβολής στό μονομερές οξικό βινύλιο, καταγωγής ΗΠΑ
καί εξαγόμενο άπό τήν προσφεύγουσα, δασμού άντιντάμπινγκ 12,94 °/ο.
Ή απόφαση αύτη περιέχεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1282/81 τοΰ Συμβουλίου τής
12ης Μαΐου 1981 πού δημοσιεύτηκε στην 'Επίσημη 'Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτωνάρύ. L 129 της 15ης Μαίου 1981, σ. 1.
2. Νά καταδικαστούν οι καθ' ών στά δικαστικά έξοδα.
Κύριοι λόγοι καί επιχειρήματα:
— Παράβαση τής ουσιώδους δικονομικής αρχής δτι ό κατηγορούμενος πρέπει νά πληροφο
ρείται εγκαίρως τά σχετικά γεγονότα, καί τοΰ κανονισμοΰ (ΕΟΚ) αριθ. 3017/79 τοΰ Συμ
βουλίου, Ιδίως τοΰ άρθρου 7 παράγραφος 4 στοιχείο γ περίπτωση iii πρώτη περίοδος: Ή
καταγγελία περί ζημίας (μέ τηλέτυπο τής 13ης 'Απριλίου 1981) κοινοποιήθηκε στην προ
σφεύγουσα μετά τήν ακρόαση τής 6ης 'Απριλίου, καί λιγότερο άπό 15 μέρες πρίν άπό τήν
υποβολή άπό τήν 'Επιτροπή τής σχετικής της προτάσεως στό Συμβούλιο.
— Παράβαση τής ουσιώδους δικονομικής αρχής ότι, παρατηρήσεις πού διατυπώθηκαν άπό
έναν κατηγορούμενο πρέπει νά λαμβάνονται υπόψη, καί τοϋ κανονισμοΰ (ΕΟΚ) αριθ.
3017/79 τοΰ Συμβουλίου, Ιδίως τοΰ άρθρου 8 παράγραφος 4 στοιχείο γ περίπτωση iii δεύ
τερη περίοδος: Παρατηρήσεις πού διατυπώθηκαν εμπροθέσμως από τήν προσφεύγουσα
δέν ελήφθησαν υπόψη.
— Παράβαση της ουσιώδους δικονομικής αρχής δτι δλα τά σχετικά περιστατικά πρέπει νά
διερευνώνται: Μή εξετάζοντας πληροφορίες πού έδωσε ή προσφεύγουσα καί/ή οί
παραγωγοί υλικών μέ βάση τό μονομερές οξικό βινύλιο ή επαληθεύοντας καί/ή
ερευνώντας τά σχετικά περιστατικά ή 'Επιτροπή δέν εκπλήρωσε τίς υποχρεώσεις της.
— Παράβαση τοΰ κανόνα σύμφωνα μέ τόν όποιο ή περίοδος έρευνας πρέπει νά καθορίζεται
σαφώς καί κατά τέτοιο τρόπο ώστε νά επιτρέπει μιά δίκαιη είκόνα τής άγορας καί τήν
πρόσφορη υπεράσπιση τής υποθέσεως: Κατά τήν έναρξη τής διαδικασίας της ή 'Επιτροπή
αποφάσισε νά διερευνήσει σχετικά μέ μία δωδεκάμηνη περίοδο πού εκτεινόταν άπό την
1η 'Ιουλίου 1979 ως τίς 30 'Ιουνίου 1980· δμως, άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1282/81
τοΰ Συμβουλίου φαίνεται δτι ή 'Επιτροπή τελικά διαπίστωσε τά περιστατικά αναφορικά
μέ τήν κανονική αξία καί τήν τιμή εξαγωγής έπί τή βάσει τών τιμών κατά τή διάρκεια τών
τελευταίων έξι μηνών τοΰ 1980. Μιά περίοδος έξι μηνών είναι πολύ μικρή γιά νά
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εμφανίσει μιά δίκαιη είκόνα. Επιπλέον, ουσιαστικά ολόκληρη αυτή ή περίοδος, ή οποία
ήταν μιά ανώμαλη ως προς τίς τιμές περίοδος λόγω τής έρευνας, έχασε τή σημασία της
μετά τήν έναρξη τής έρευνας άπό τήν 'Επιτροπή.
— Παράβαση τοΟ κανονισμοϋ (ΕΟΚ) αριθ. 3017/79 τοΟ Συμβουλίου, ίδίως τοΟ άρθρου 2 παρά
γραφος 3 στοιχείο α: Ή Επιτροπή «προσάρμοσε» τίς τιμές πού επέβαλε ή προσφεύγουσα
στή χώρα εξαγωγής στό επίπεδο τιμών πού επέβαλε στους αμερικανούς καταναλωτές της,
των οποίων οί ετήσιες ανάγκες μπορούσαν νά συγκριθούν μέ τίς ετήσιες ανάγκες τοΟ
μεγαλύτερου καταναλωτή εντός τής Κοινότητος.
— Παράβαση τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3017/79 τοΰ Συμβουλίου, ίδίως τοΰ άρθρου 2 παρά
γραφοι 3 καί 9: Ή Επιτροπή υπολόγισε μιά λανθασμένη, κατώτερη αξία, ώς προς τό
τελικό κόστος στίς ΗΠΑ, υπολογίζοντας κανονική αξία αντί τής ορθής αξίας πού της
δόθηκε.
— Παράβαση τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3017/79 τοϋ Συμβουλίου, ίδίως τοϋ άρθρου 2 παρά
γραφοι 1 καί 8 στοιχείο α: Ή 'Επιτροπή περιέλαβε τό υλικό πού δέν είσάγεται γιά κατα
νάλωση στην Κοινότητα υπολογίζοντας τήν τιμή εξαγωγής καί τό περιθώριο ντάμπινγκ.
— Παράβαση τοϋ κανονισμοϋ (ΕΟΚ) αριθ. 3017/79 τοϋ Συμβουλίου, ίδίως τοϋ άρθρου 2 παρά
γραφος 8: Ή 'Επιτροπή υπολόγισε πολύ υψηλή αξία γιά (i) τό τελικό κόστος καί (ϋ) τά
έξοδα γραφείων τοϋ εύρωπαϊκοϋ γραφείου πωλήσεων τής προσφεύγουσας.
— Παράβαση τοϋ κανονισμοϋ (ΕΟΚ) αριθ. 3017/79 τοϋ Συμβουλίου, ίδίως των άρθρων του 2
παράγραφος 1, 4 παράγραφοι 1 καί/ή 2, καί 12 παράγραφος 1, σχετικά μέ τίς είσαγωγές
ντάμπινγκ πού εξήχθησαν άπό τήν προσφεύγουσα: Ή Επιτροπή δέν απέδειξε δτι οι
είσαγωγές ντάμπινγκ πού εξήχθησαν άπό τήν προσφεύγουσα προκάλεσαν ζημία.
— Παράβαση τοϋ κανονισμοϋ (ΕΟΚ) αριθ. 3017/79 τοϋ Συμβουλίου, ίδίως των άρθρων του 2
παράγραφος 1, 4 παράγραφοι 1 καί/ή 2, καί 12 παράγραφος 1, σέ σχέση μέ τό σύνολο τών
είσαγωγών ντάμπινγκ πού εξήχθησαν άπό τίς ΗΠΑ: Ή απόφαση δέν αποδεικνύει σαφώς
δτι οί εισαγωγές ντάμπινγκ μονομεροϋς όξικοϋ βινυλίου καταγωγής ΗΠΑ καί τό όποιο
εξήχθη κατά τους τελευταίους έξι μήνες τοϋ 1980 προκάλεσε ζημία.
— Παράβαση τοϋ κανονισμοϋ (ΕΟΚ) αριθ. 3017/79 τοϋ Συμβουλίου, ίδίως τοϋ άρθρου 4 παρά
γραφος 2 στοιχείο 6: Ή απόφαση δέν λαμβάνει υπόψη οΰτε κάν διερεύνησε άν υπήρχαν
περικοπές τιμών άπό τήν προσφεύγουσα ή άπό τους εξαγωγείς τών ΗΠΑ γενικά.
— Παράβαση τοϋ κανονισμοϋ (ΕΟΚ) αριθ. 3017/79 τοϋ Συμβουλίου, ίδίως τοϋ άρθρου 4 παρά
γραφος 1 δεύτερη περίοδος: Ή απόφαση δέν λαμβάνει υπόψη
(i) τή δυνατότητα υπερπαραγωγής τής κοινοτικής βιομηχανίας,
(ii) τά μειονεκτήματα κόστους τής κοινοτικής βιομηχανίας,
(iii) τή μείωση τής ζητήσεως στην ΕΟΚ,
(iv) τήν επιθετική πολιτική τιμών τών παραγωγών τής ΕΟΚ.
— Παράβαση τοϋ κανονισμοϋ (ΕΟΚ) αριθ. 3017/79 τοϋ Συμβουλίου, ίδίως τοϋ άρθρου 12
παράγραφος 1: Ή απόφαση δέν διερευνά οΰτε λαμβάνει υπόψη τά συμφέροντα τής Κοι
νότητος, έκτος άπό τά συμφέροντα τών (λίγων) κοινοτικών παραγωγών μονομεροϋς
όξικοϋ βινυλίου καί δέν διερευνά οΰτε λαμβάνει υπόψη τό συμφέρον τής κοινοτικής
βιομηχανίας πού χρησιμοποιεί τό μονομερές οξικό βινύλιο.
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Αίτηση περί εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως πού υποβλήθηκε βάσει τής διατάξεως το6
Finanzgericht τής ΡηνανΙας-Παλατινάτου (Rheinknd-Pfalz) τής 13ης Αυγούστου 1981 στο
πλαίσιο τής δίκης μεταξύ τής εταιρίας Almadent Dental-Handels- uod Vertriebsgesellschaft mbH
καί τοΟ Hauptzollamt Mainz (Κεντρικό Τελωνείο Mainz)
(Υπόθεση 237/81)
Μέ διάταξη τής 13ης Αυγούστου 1981, πού περιήλθε στή γραμματεία τοΟ Δικαστηρίου στίς 27
Αυγούστου 1981, τό Finanzgericht Ρηνανίας-Παλατινάτου — 3ο τμήμα — στό πλαίσιο τής
δίκης μεταξύ τής εταιρίας Almadent Dental-Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH Mainz, καί
τοΟ Hauptzollamt Mainz (Κεντρικό Τελωνείο Mainz), ζητεί άπό τό Δικαστήριο των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων έκδοση προδικαστικής αποφάσεως επί τοΟ ακόλουθου ερωτήματος:
Ή δασμολογική διάκριση 38.19 Κ τού Κοινού Δασμολογίου 1979 πρέπει νά ερμηνευθεί κατά
τήν έννοια δτι στίς «πυρίμαχες» συνθέσεις πού περιλαμβάνει είναι δυνατόν νά υπάγονται
μόνον υλικά πού ανέχονται θερμοκρασία τουλάχιστον 1 500 βαθμών Κελσίου, δπως καθορί
ζεται άπό τίς συστάσεις ISO (International Organization for Standardization — Διεθνής 'Οργα
νισμός Τυποποιήσεως) R 528-1966 καί R 1146-1969, ή μποροΟν επίσης κατά τήν έννοια αυτής
τής δασμολογικής διακρίσεως νά θεωρούνται «πυρίμαχα» καί προϊόντα μέ χαμηλότερο
βαθμό τήξεως αναλόγως τής ύλης καί τοΟ σκοπού χρησιμοποιήσεως;
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III
(Πληροφορίες)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τροποποίηση τής συμπληρωματικής προκηρύξεως δημοπρασίας περί τής παραδόσεως απο
κορυφωμένου γάλακτος σέ σκόνη βάσει τής επισιτιστικής βοήθειας δυνάμει τοΰ κανονισμοΰ
(ΕΟΚ) αριθ. 2600/81
(Επίσημη 'Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων άριΰ. C 228 της 9ης Σεπτεμβρίου 1981,
σ.3)
Μετά τό «Lot Ν1 :500 t» προστίθεται:
Lot/Partie/Lot/Partita/Partij/Parti Ν2 : 500 t
Josef Brimmers
Hof Kloster-Zand 1
4172 Stralen 1

Stralen

2001

Nordfrost
Kuhl- und Lagerhaus
GmbH u. Co. KG
im Gewerbegebiet
Heidmiihle
2948 Schortens 1

Reekenfeld

3001

