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Ι
(Ανακοινώσεις)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΝΩΜΗ
Καθορισμός κοινών θέσεων από το Συμβούλιο στα πλαίσια της διαδικασίας συνεργασίας που προβλέ
πεται από το άρθρο 149 παράγραφος 2 της συνθήκης ίδρυσης της ΕΟΚ
(89/C 192/01)
Το Συμβούλιο καθόρισε κοινές θέσεις σχετικά με τις ακόλουθες προτάσεις:
1. Πρόταση οδηγίας για τροποποίηση της οδηγίας 80/181/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθε
σιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις μονάδες μετρήσεως.
2. Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 75/106/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως
των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στην προσυσκευασία κατ' όγκον ορι
σμένων προσυσκευασμένων υγρών.
3. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Οικο
νομικής Κοινότητας, συμφωνίας-πλαισίου επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας.
4. Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τροποποίηση των οδηγιών 75/362/ΕΟΚ, 77/452/ΕΟΚ,
78/686/ΕΟΚ, 78/1026/ΕΟΚ και 80/154/ΕΟΚ σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των διπλω
μάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων ιατρού, νοσοκόμου υπεύθυνου για τη γενική περί
θαλψη, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου και μαίας, αντίστοιχα, καθώς και των οδηγιών 75/363/ΕΟΚ,
78/1027/ΕΟΚ και 80/155/ΕΟΚ σχετικά με το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις δραστηριότητες ιατρού, κτηνιάτρου και μαίας, αντί
στοιχα.
5. Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 77/452/ΕΟΚ περί αμοιβαίας
αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων νοσοκόμου υπεύθυνου για
γενική περίθαλψη και περί των μέτρων προς διευκόλυνση της πραγματικής ασκήσεως του δικαι
ώματος εγκαταστάσεως και του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, καθώς και της
οδηγίας 77/453/ΕΟΚ περί του συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων των σχετικών με τις δραστηριότητες των νοσοκόμων υπεύθυνων για γενική περί
θαλψη.
6. Πρόταση οδηγίας σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών ως προς τα
μέσα ατομικής προστασίας.
7. Πρόταση δωδέκατης οδηγίας του Συμβουλίου στον τομέα του δικαίου των εταιρειών σχετικά με
τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με έναν και μόνο εταίρο.
8. Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ σχετικά με την
προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών οι
οποίες διέπουν την καταναλωτική πίστη.
9. Πρόταση απόφασης σχετικά με τη θέσπιση ειδικού προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας στον τομέα πρώτων υλών και της ανακύ
κλωσης (1990-1992).
10. Πρόταση απόφασης για ένα ειδικό πρόγραμμα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα
της βιοτεχνολογίας (1990-1994) BRIDGE.
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11. Πρόταση απόφασης σχετικά με δύο ειδικά προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης
στον τομέα του περιβάλλοντος: STEP και EPOCH (1989-1992).
12. Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών κανονιστικών και διοι
κητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με τη σήμανση των προϊόντων καπνού.
13. Πρόταση κανονισμού για τις εγγυήσεις που πρέπει να παρέχονται προς εξασφάλιση της κατα
βολής τελωνειακής οφειλής.
14. Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για 8η τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί προσεγγί
σεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφο
ρούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών και
παρασκευασμάτων.
15. Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών
και διοικητικών διατάξεων, όσον αφορά την εφαρμογή των διαδικαστικών κανόνων σύναψης
των συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων.
16. Πρόταση δεύτερης οδηγίας του Συμβουλίου για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών
και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστω
τικού ιδρύματος και την τροποποίηση της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ.
17. Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με το συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών
ιδρυμάτων.
18. Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για το συντονισμό των ρυθμίσεων που διέπουν τις πράξεις
προσώπων τα οποία είναι κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών.
Το κείμενο των κοινών αυτών θέσεων διατίθεται από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, 170 rue
de la Loi, 1048 Βρυξέλλες, Γραφείο 12/53. Αριθ. τηλεφώνου 234 76 21. Κάθε σχετική αίτηση πρέπει
να αναφέρει τα στοιχεία της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας και τον αριθμό σειράς της αντί
στοιχης πρότασης.
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Αριθ. C 192/3

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ecu (')
28 Ιουλίου 1989
(89/C 192/02)

Ποσό σε εθνικό νόμισμα για μία μονάδα:
Φράγκο Βελγίου και
Φράγκο Λουξεμβούργου con.

43,4960

Φράγκο Βελγίου και
Φράγκο Λουξεμβούργου fin.

43,5762

Γερμανικό μάρκο

2,07717

Ολλανδικό φιορίνι

2,34302

Λίρα στερλίνα

0,667882

Δανική κορόνα

8,07578

Γαλλικό φράγκο

7,03415

Ιταλική λίρα
Ιρλανδική λίρα
Δραχμή

1494,40
0,778953
179,593

Ι σπα νική πεσέτα

130,217

Πορτογαλικό εσκούδο

173,807

Δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών

1,10635

Ελβετικό φράγκο

1,78620

Σουηδική κορόνα

7,08947

Νορβηγική κορόνα

7,61720

Δολάριο Καναδά

1,31014

Αυστριακό σελίνι
Φινλανδικό μάρκο
Γιεν

14,6171
4,67210
154,114

Δολάριο Αυστραλίας

1,47611

Δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,90094

Η Επιτροπή έθεσε σε λειτουργία τέλεξ αυτόματης απάντησης που διαβιβάζει σε κάθε ενδιαφερόμενο, με απλή
κλήση του τέλεξ, τις τιμές μετατροπής στα κυριότερα νομίσματα. Η υπηρεσία αυτή λειτουργεί κάθε μέρα από τις
3.30 μ.μ. μέχρι την επομένη στη 1 μ.μ.
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ενεργήσει κατά τον ακόλουθο τρόπο:
— να καλέσει τον αριθμό τέλεξ 23789 στις Βρυξέλλες,
— να στείλει τα στοιχεία του δικού του τέλεξ,
— να σχηματίσει τον κώδικα «cccc» που θέτει σε ενέργεια το σύστημα αυτόματης απάντησης και επιφέρει την
εγγραφή των τιμών μετατροπής του Ecu στο δικό του τέλεξ,
— να μη διακόψει την επικοινωνία πριν από το τέλος του μηνύματος που προαναγγέλλεται με την εγγραφή του
κώδικα «ffff».
Ιημείωοη: Η Επιτροπή έχει επίσης σε υπηρεσία τέλεξ αυτόματης απάντησης (με αριθ. 21791) που δίνει ημερήσια
στοιχεία που αφορούν τον υπολογισμό των νομισματικών εξισωτικών ποσών στο πλαίσιο της εφαρ
μογής της κοινής γεωργικής πολιτικής.

(') Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3180/78 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1978 (ΕΕ αριθ. L 379 της 30.12.1978,
σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2626/84 (ΕΕ αριθ. L 247 της 16. 9. 1984, σ. 1).
Απόφαση 80/1184/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1980 (συνθήκη της Λομέ) (ΕΕ αριθ. L 349 της
23. 12. 1980, σ. 34).
Απόφαση αριθ. 3334/80/ΕΚΑΧ της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 1980 (ΕΕ αριθ. L 349 της 23. 12. 1980, σ. 27).
Δημοσιονομικός κανονισμός της 16ης Δεκεμβρίου 1980 εφαρμοζόμενος στο γενικό προϋπολογισμό των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ αριθ. L 345 της 20. 12. 1980, σ. 23).
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3308/80 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1980 (ΕΕ αριθ. L 345 της 20.12. 1980,
σ. 1).
Απόφαση του Συμβουλίου των Διοικητών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων της 13ης Μαίου 1981
(ΕΕαριθ. L 311 της 30. 10. 1981, σ. 1).
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Κοινοποιήσεις των αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο διαφόρων διαδικασιών διαγωνισμού στον
τομέα της γεωργίας (σιτηρά)
(89/C 192/03)
(Βλέπε ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριΌ: L 360 της
21ης Δεκεμβρίου 1982, σ. 43)
Εβδομαδιαίος διαγωνισμός
Διαρκής διαγωνισμός

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1623/89 της Επιτροπής της 9ης Ιουνίου
1989 περί ειδικού μέτρου παρεμβάσεως για την κριθή στην Ισπανία
(ΕΕ αριθ. L 159 της 10. 6. 1989, σ. 24)
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1624/89 της Επιτροπής της 9ης Ιουνίου
1989 περί ανοίγματος διαγωνισμού περί καθορισμού της εισφοράς
ή/και της επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθαριού προς τις χώρες
των ζωνών Ι, Π, III, IV, V, VI, VII, VIII, τη Λαϊκή Δημοκρατία της
Γερμανίας και τις Καναρίους Νήσους
(ΕΕ αριθ. L 159 της 10. 6. 1989, σ. 27)
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1625/89 της Επιτροπής της 9ης Ιουνίου
1989 περί ανοίγματος διαγωνισμού περί καθορισμού της εισφοράς
ή/και της επιστροφής κατά την εξαγωγή μαλακού σίτου προς τις
χώρες των ζωνών Ι, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, τη Λαϊκή Δημοκρα
τία της Γερμανίας και τις Καναρίους Νήσους
(ΕΕ αριθ. L 159 της 10. 6. 1989, σ. 30)

Ημερομηνία
αποφάσεως της
Επιτροπής

Μέγιστη επιστροφή

27. 7. 1989

Άρνηση προσφοράς

27. 7, 1989

Άρνηση προσφοράς

27. 7. 1989

38,50 Ecu/t
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Ενέργεια και αστικές περιοχές — Πρόσκληση για υποβολή προσφορών σχετικά με την ανάληψη ενερ
γειών για τον ενεργειακό προγραμματισμό σε ορισμένες πόλεις της ΕΟΚ
(89/C 192/04)

1. Η Κοινότητα προτίθεται να προωθήσει την εφαρμογή
πολιτικής για τον έλεγχο της ενέργειας και για την προ
στασία του περιβάλλοντος.

4. Η Επιτροπή θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει σε
ποσοστό 40 ο/ο, κατ' ανώτατο όριο, του κόστους του
κάθε σχεδίου, με ανώτατο ποσό κοινοτικής χρηματοδό
τησης τα 100 000 ECU ανά σχέδιο, για διάρκεια,
περίπου, ενός έτους.

Έτσι, οι κοινοτικοί στόχοι στον τομέα της ενέργειας
καθορίστηκαν με ορίζοντα το έτος 1995 (βλέπε Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. C 241
της 25 Σεπτεμβρίου 1986)' η σχετική πολιτική θα πρέπει
να εφαρμοστεί, ιδίως, στους τομείς της βελτίωσης της
ενεργειακής αποτελεσματικότητας και της αναζήτησης
ισόρροπων λύσεων π.χ. για την ενέργεια και το περι
βάλλον.

Οι πιστώσεις που διατίθενται για το 1989 για αυτές τις
ενέργειες θα επιτρέψουν τη χρηματοδότηση πέντε έως
δέμα σχεδίων και, οπωσδήποτε, τουλάχιστον άλλα τόσα
θα καταστεί δυνατό να χρηματοδοτηθούν το 1990. Η
προκήρυξη για υποβολή προσφορών θα επιτρέψει να
επιλεγούν τα σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν το 1989
και, κατ'αρχήν, εκείνα που θα χρηματοδοτηθούν το
1990.

Πλαίσιο και στόχοι των ενεργειών:

Παράλληλα, η Κοινότητα άρχισε να εφαρμόζει από το
1978 το κοινοτικό πρόγραμμα επίδειξης «Ενέργεια» που
επέτρεψε την πραγματοποίηση σημαντικής προόδου
στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας. Ένα νέο πρό
γραμμα με την ονομασία «Thermie», που θα δίνει
έμφαση στη διάδοση της τεχνολογικής εξέλιξης, αναμέ
νεται, εξάλλου, να αρχίσει να εφαρμόζεται μετά το
1990.
Εξάλλου, η Κοινότητα ενθάρρυνε, από το 1982 και μετά,
τις προσπάθειες ορισμένων ευρωπαϊκών περιφερειών
που διαθέτουν φορείς ενεργειακού προγραμματισμού, οι
οποίοι καθιστούν δυνατή την καλύτερη χρησιμοποίηση
του τοπικού ενεργειακού δυναμικού.
Τέλος, αναμένεται να πραγματοποιηθεί σημαντική πρό
οδος στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς ενέργειας και θα
πρέπει να ληφθούν σχετικά «συνοδευτικά μέτρα».
2. Έχοντας επίγνωση του τί διακυβεύεται σε ενεργειακό
και περιβαλλοντικό επίπεδο, η Επιτροπή προτίθεται
παράλληλα και συνακόλουθα με τις πρωτοβουλίες που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, να προωθήσει την ολο
κλήρωση του ενεργειακού προγραμματισμού σε ορι
σμένες ευρωπαϊκές πόλεις.
Καθορισμός των ενεργειών, τομείς κάλυψης και χρηματοδο
τική υποστήριξη:
3. Η Επιτροπή σκοπεύει να συντάξει, μέσω από κοινού
χρηματοδότησης με ορισμένες πόλεις ή ομάδες πόλεων,
σχέδια, στα οποία θα προτείνονται λύσεις ιδιαίτερα
πρωτότυπες και καινοτόμες όσον αφορά τη διαχείριση
της ενέργειας και τις σχέσεις της με το περιβάλλον των
αστικών περιοχών. Οι τομείς που θα καλυφθούν από τα
εν λόγω σχέδια είναι:
— ο προγραμματισμός, οι θεσμικές ή οργανωτικές
πτυχές, η προετοιμασία και η εφαρμογή κατάλληλων
πολιτικών (σύνταξη προκαταρκτικών μελετών, π.χ.)·
— η διαχείριση και ο αυτοματοποιημένος έλεγχος, η
συνεχής παρακολούθηση της κατάστασης σε ορισμέ
νους τομείς (π.χ. μεταφορές, βιομηχανία και ιδία
παραγωγή, δίκτυα αστικής θέρμανσης, ζώνες κατοι
κιών).

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής:
5. Ένα σχέδιο, για να μπορεί να εξετασθεί, πρέπει να
συγκεντρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
— να υποβάλλεται από μία πόλη (ή από μία ομάδα
πόλεων) ή από μία δημοτική επιχείρηση για τη διαχείρηση της ενέργειας. Ο αριθμός των κατοίκων των
εν λόγω πόλεων θα πρέπει να υπερβαίνει τους
100 000 κατοίκους
— να περιλαμβάνει ένα λεπτομερές χρηματοδοτικό πρό
γραμμα
— να έχει καινοτόμο χαρακτήρα όσον αφορά το ένα ή
το άλλο από τα θέματα των ενεργειών που αναφέρ
θηκαν ανωτέρω
— να προβλέπεται ότι θα πραγματοποιείται από επιτό
πιες ομάδες, των οποίων οι αρμοδιότητες όσον
αφορά την εκτέλεση του θα πρέπει να είναι σαφώς
καθορισμένες.
6. Θετικό συμπληρωματικό στοιχείο για την αξιολόγηση
των σχεδίων θα αποτελέσει το αν το σχέδιο είναι
προϊόν συνεργασίας (ή εμπλουτισμού εμπειριών)
μεταξύ πόλεων ή, κατά περίπτωση, συνεργασίας μεταξύ
διαφορετικών κρατών μελών.
Υποβολή μίας πρότασης:
7. Οι προτάσεις υποβάλλονται από εκπροσώπους των
πόλεων ή ομάδων πόλεων ή από δημοτικές επιχειρήσεις
διαχείρισης της ενέργειας που ευρίσκονται στην επικρά
τεια ενός των κρατών μελών της ΕΟΚ.
8. Η πρόταση θα πρέπει να συντάσσεται σε μία από τις
επίσημες γλώσσες της Κοινότητας και να περιλαμβάνει
να ακόλουθα στοιχεία (συνιστάται, εν τούτοις, να υπο
βάλλεται και μία περίληψη της πρότασης σε αγγλική ή
γαλλική γλώσσα):
— τίτλος του σχεδίου
— τομέας, τον οποίο αφορά η πρόταση (βλέπε σημείο
3 ανωτέρω)
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— ακριβής ονομασία του κυριότερου από τους προτεί
νοντες το σχέδιο

Η υποβολή θα έπρεπε να γίνει κατά προτίμηση ταχυδρο
μικώς " στην περίπτωση αυτή θα πρέπει υποχρεωτικά να
γίνει με συστημένη επιστολή.

— περιγραφή της πρότασης: στόχοι, μέσα υλοποίησης,
αναμενόμενα αποτελέσματα

Η προσφορά θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικώς ή
να κατατεθεί το αργότερο ως τις 29 Σεπτεμβρίου 1989,
στις 17.00.

— χρηματοδοτικό σχέδιο, που μεταξύ άλλων θα πρέπει
να περιλαμβάνει ανάληψη υποχρέωσης για από
κοινού χρηματοδότηση' οι προσφορές θα αναφέ
ρονται σε Ecu

Ως τεκμήριο της αποστολής ή της κατάθεσης θεωρείται:
— η σφραγίδα του ταχυδρομείου

— προγραμματικός σχεδιασμός της υλοποίησης του
σχεδίου
— μέσα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη διά
δοση των σχετικών πληροφοριακών στοιχείων και
για τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων.
9. Όσον αφορά την υποβολή προσφορών οι ενδιαφερό
μενοι δύνανται να επιλέξουν μεταξύ:
α) του ταχυδρομείου, στην ακόλουθη διεύθυνση:
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— η απόδειξη παραλαβής με ημερομηνία, που φέρει την
υπογραφή του υπαλλήλου της μονάδας «Ενεργειακός
Προγραμματισμός» που παρέλαβε την προσφορά.
10. Η προσφορά θα πρέπει να γίνεται σε διπλό φάκελο. Οι
δύο φάκελοι θα είναι κλειστοί" ο εσωτερικός φάκελος
θα φέρει, εκτός από την ένδειξη της παραλήπτριας υπη
ρεσίας που αναφέρεται στην πρόσκληση για υποβολή
προσφορών, την ένδειξη:

Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Γενική Διεύθυνση Ενέργειας
Μονάδα «Ενεργειακός Προγραμματισμός»
Rue de la Loi, 200,
Β-1049 Bruxelles

«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ενέργεια
"Ενέργεια και Αστικές Περιοχές"»
«Προσφορά υποβαλλόμενη από ...»
«A ne pas ouvrir par le service Courrier»

6) ή της απευθείας κατάθεσης στη γραμματεία της
μονάδας «Ενεργειακός Προγραμματισμός», στη
διεύθυνση

11. Για περισσότερες πληροφορίες:

Avenue de Tervuren 226-236, γραφ. 3/1,
Β-1150 Bruxelles

Μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Michel Caillouet,
Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, 200 Rue de la Loi, 1040-Bruxelles, τηλ.
235 59 32.

Πρόγραμμα που αποβλέπει στην εφαρμογή συστήματος αμοιβαίας πληροφόρησης σχετικά με την κοι
νωνική προστασία στην Κοινότητα
(89/C 192/05)
1. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Γενική Διεύ
θυνση Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και
Εκπαίδευσης, τμήμα V/B/l, Rue de la Loi 200, Β-1049
Βρυξέλλες.
2. Πρόσκληση υποβολής προσφορών με ανοικτή διαδι
κασία.
3. Στα πλαίσια της προοπτικής της ολοκλήρωσης της εσω
τερικής αγοράς και των συνεπειών που θα μπορούσαν
να προκύψουν από αυτήν στον τομέα της κοινωνικής
προστασίας, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
επιδιώκει την εξασφάλιση της λειτουργίας ενός συστή
ματος αμοιβαίας πληροφόρησης για τις πολλιτικές κοι
νωνικής προστασίας, (περιλαμβανομένης της κοινωνικής
ασφάλισης και των κοινωνικών ενισχύσεων) στα κράτη
μέλη της Κοινότητας. Στα κύρια χαρακτηριστικά του
συστήματος αυτού περιλαμβάνεται η άσκηση των ακο
λούθων καθηκόντων:
— μηχανογράφηση, ενημέρωση και ετήσια δημοσίευση
του εγγράφου της Επιτροπής με τίτλο «συγκριτικοί
πίνακες των καθεστώτων κοινωνικής ασφάλισης»,
δημιουργία τράπεζας δεδομένων που θα παρέχει τη

δυνατότητα γρήγορης μετάδοσης των πληροφοριών
και γρήγορη πρόσβαση στους χρήστες"
δημιουργία δικτύου εθνικών ανταποκριτών που θα
είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση των συγκριτικών
πινάκων, πρακτική οργάνωση του δικτύου αυτού
στα πλαίσια του οποίου θα πραγματοποιούνται
συγκεντρώσεις για τη συζήτηση των αντίστοιχων
πολιτικών κοινωνικής προτασίας"
διορισμός ειδικευμένου εμπειρογνώμονα ο οποίος
αξιολογώντας το περιεχόμενο των συγκριτικών
πινάκων και των συνεδριάσεων του δικτύου ανταπο
κριτών θα είναι αρμόδιος για τη σύνταξη εγγράφου
στο οποίο θα αναλύει και θα παρουσιάζει την εξέ
λιξη των πολιτικών και των τάσεων σε θέματα κοι
νωνικής προστασίας στα κράτη μέλη. Η ανάλυση
αυτή θα δημοσιεύεται μαζί με τους συγκριτικούς
πίνακες και τα σχετικά ενημερωτικά στοιχεία"
δημιουργία κατάλληλης υποδομής διαχείρισης για
την εκτέλεση των καθηκόντων που προαναφέρονται,
περιλαμβανομένων των υπηρεσιών, της τεκμηρίωσης,
της γραμματείας και της μετάφρασης που απαι
τούνται για την εφαρμογή του συστήματος αυτού.

2 ^ 7 ^

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μπορούν να πιστοποιή
σουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και
στην αντιμετώπιση θεμάτωνπου αφορούντην κοινω
νική προστασία στο κοινοτικό επίπεδο από κάθε
πλευρά.
^.Ιοπρό^ραμμα θα καλύφει μια αρχική περίοδο δύο ετών
και θα έχει ως νομική βάση δυο διαδοχικές συμβάσεις
ενός έτουςη καθεμία. Οι οικονομικοί όροι της σΰμ
βάσης θα καθορισθούν σε Εθυ.
^.Ιαενδιαφερόμενα^ια τηνπαροχή υπηρεσιών νομικά
πρόσωπα μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν^ αλλά απο^
κλειστικά κατόπιν γραπτής αίτησης τους προς την υπη
ρεσία της Κοινότητας που αναφέρεται στο σημείοΡτο
φάκελο τεκμηρίωσης ^ιατην υποβολή προσφορών που
περιλαμβάνει τη συρραφή υποχρεώσεων και ένα
έντυπο υποβολής της προσφοράς.
^ς ημερομηνία λή^ης^ιατηνεισα^ω^ή των αιτήσεων
παραλαβής του φακέλου τεκμηρίωσης ορίζεται η
31ηΑυ^οΰστου1^^
β . α ^ ς ημερομηνία λή^ης αποδοχής των προσφορών ορί
^εταιηΐ^η Σεπτεμβρίου 1^^.
β^ ΟιπροσφορέςθαπρέπειναυποβληθοΰνστηνΕπι
τροπή τωνΕυρωπαϊκών^οινοτήτων^ΟΑν^υπόι^η
της κ. ^η^ιηη^ηΡ ^ρίρ^ο Α τ ^ ^ η ^ 1^ γραφείο
Ο^β^ η ι ^ ^ Ι ^ Ρ ο ί 2 0 0 ^ 1 0 ^ ^η^^ΙΙ^ΙΙρέπει να
υποβληθούν κατά προτίμηση ταχυδρομικάήνα προ
σκομιστοΰν ιδιοχείως στην προαναφερθείσα υπάλ
ληλο. Οιπροσφορές πουθαυποβληθοΰνταχυδρο
μικά πρέπει να αποσταλούν με συστημένη επστολή.
^ ϋπροσφοράπρέπεινατοποθετηθεί σε εσώκλειστο
σφραγισμένο φάκελο, ^τον εσωτερικό αυτό φάκελο
πρέπει να αναγράφεται^ εκτός από τη διεύθυνση που
αναφέρεται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών^
καιηένδει^η^ποβολή προσφορών^ Νροσφοράτ...
^επωνυμία του αιτούντος νομικού προσώπου^, ^ α
μην ανοιχτεί από την εσωτερική ταχυδρομική υπη
ρεσία^. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων
φακέλων οι οποίοι μπορούν να ανοιχτούν καινά
^ανασφρα^ιστούν χωρίς ίχνη.
7 . α ^ θ ι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν οπωσδή
ποτε^
^καταστατικό του ενδιαφερόμενου νομικού προ
σώπου
^ οργανόγραμμα της εκτέλεσης της αποστολής
τεχνικής βοήθειας
— λεπτομερή προϋπολογισμό σε Ε ^ που θα καλύ
πτει την πενταετή περίοδο του προγράμματος^
στον οποίο θα λαμβάνεται υπόι^ηότιηΕπιτροπή
των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων είναι απαλλαγμένη
παντός δασμούς τέλους και φόρουμ συμπεριλαμβα
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νομένου και του φόρου προστιθεμένης α^ίας
^11Α^ σύμφωνα μετιςδιατά^ειςτου προωτο
κόλλουπερίπρονομίων και ασυλιών τωνΕυρω
παϊκώνΐ^οινοτήτων^που αποτελεί παράρτημα της
συνθήκηςτης^ης Απριλίου 1 ^ περί ιδρύσεως
ενιαίου συμβουλίου και ενιαίας Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
β^ Οιπροσφορέςπρέπεινασυνταχθούνσετρίααντί
τυπα^ εκ των οποίων έναπρωτοτυποκαι δύο αντί
^ραφα^ σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινό
τητας. Ριατηδιευκόλυνσηκαιτην επιτάχυνση του
ελέγχου των προσφορών^ θα ήταν επιθυμητήηεπισύ
ναι^η μετάφρασης τους στα α^λικάήτα^αλλικά^
σε δύο αντί^ραφα^ εφόσον το πρωτότυπο κείμενο
έχει συνταχθεί σε κάποια άλλη από τις επίσημες
γλώσσες της κοινότητας.
^ 11 υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αποδοχή των
διατάξεων που διευκρινίζονται στους ^Ρενικούς
όρους ^ια τις συμβάσεις^ οι οποίοι εμφαίνονται στο
παράρτημα του φακέλου τεκμηρίωσης.
^.Οιπροσφορέςθααποσφρα^ιστούν από επιτροπή που
συστήθηκε ειδικά ^ι αυτόν το σκοπό καιηοποίααπαρ
τίθεται από^
τηνκ.Ο.^^ή^ΙΙροϊσταμένηΙμήματος^ΡΑν^^Ρ
τονκ.^.Οο^η^ΒοηθότουΡενικούΑιευθυντή^ΡΑν
τον κ . Ρ ^ ^ ^ ^ κύριο υπάλληλο^ΡΑν^^ρ
τονκ.^.Ρ^^υπάλληλο^ΡΑν^^Ι
Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν στις 22 Σεπτεμβρίου
Ι ^ ^ ώ ρ α 11 στιςΒρυ^έλλες^κτίριοΑ^^^ι^^^^Ρ^ρα
φείο ό^ΐό^ώρα 1100. ΐίεπιτροπήθαπιστοποιήσειαν
έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι περί υποβολής προσφορών.
^.Οι κυριότεροι όροι ^ια τη χρηματοδότησης και την πλη
ρωμή αναφέρονται στο φάκελο τεκμηρίωσης που αναφέ
ρεταιστο σημείου
ΙΟ.Τοελάχιστο οικονομικό και τεχνικό επίπεδο που απαι^
τείταιαπότα νομικάπρόσωπαπου υποβάλλουν προ
σφορά αναφέρεται επίσης στο φάκελο τεκμηρίωσης στο
σημείου.
11. ϋ περίοδος ισχύος της προσφοράς των ενδιαφερομένων
νομικών προσώπων είναι έ^ι μήνες από την ημερομηνία
λή^ης υποβολής των προσφορών.
12.Τακριτήρια αξιολόγησης των προσφορών και ανάθεσης
της σύμβασης εμφαίνονται στο φάκελο τεκμηρίωσης.
13. ϋ Επιτροπή διατηρείτο δικαίωμα να συμβληθεί με το
νομικό πρόσωπο της επιλογής της.
Ι^.Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν σχετικά με την
έκβαση των προσφορών τους.
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Action pilote Eurotech Capital
(89/C 192/06)
Η Επιτροπή ενέκρινε μια πρότυπη δράση για την προώθηση της χρηματοδότησης διακρατικών προ
γραμμάτων υφηλής τεχνολογίας «Eurotech Capital». Το σήμα «Eurotech Capital» θα χορηγείται σε
οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό φορέα που ανταποκρίνεται σε ειδικά κριτήρια (ικανότητα για
επενδύσεις τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων Ecu, από τα οποία άνω του 20 °/ο θα προορίζονται για τη
χρηματοδότηση διακρατικών προγραμμάτων υψηλής τεχνολογίας), πράγμα που θα επιτρέψει στους
αποδέκτες να επωφεληθούν από διάφορες παροχές, των οποίων η χρηματοδότηση θα εξασφαλισθεί
μερικώς από την Επιτροπή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν το κείμενο σχετικά με τις αρχές λειτουργίας του «Eurotech
Capital», καθώς και κάθε συμπληρωματική πληροφορία στην ακόλουθη διεύθυνση:
Commission des Communautes Europeennes
Direction generale XVIII «Credit et Investissements»
Unite etudes et nouvelles techniques financieres
Rue Alcide de Gasperi
L-2920 Luxembourg.

Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές υπερμαγγανικού
καλίου καταγωγής Σοβιετικής Ένωσης
(89/C 192/07)
Η Επιτροπή έλαβε καταγγελία στην οποία αναφέρεται ότι οι
εισαγωγές υπερμαγγανικού καλίου καταγωγής Σοβιετικής
Ένωσης αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και προκαλούν
συνεπώς ζημία σε κλάδο της κοινοτικής βιομηχανίας.
Καταγγέλλων
Η καταγγελία υποβλήθηκε από την European Council of
Chemical Manufactures Federation (Eccmf) εξ ονόματος κοι
νοτικού παραγωγού που αντιπροσωπεύει όλη την κοινοτική
παραγωγή του εν λόγω προϊόντος.
Προϊόν
Το εν λόγω προϊόν είναι το υπερμαγγανικό κάλια, που
υπάγεται στον κωδικό της συνδυασμένης ονοματολογίας
ex 2841 60 00.
Ισχυρισμός ότι υπάρχει ντάμπινγκ
Επειδή η Σοβιετική Ένωση δεν έχει οικονομία αγοράς είναι
αναγκαίο να γίνει σύγκριση των τιμών εξαγωγής με τις
τιμές ή το κόστος σε ανάλογη χώρα.
Για το σκοπό αυτό, ο καταγγέλλων προτείνει να γίνει σύ
γκριση με τις εγχώριες τιμές στις Η ΠΑ, η οποία είναι η
μόνη χώρα με οικονομία της αγοράς εκτός ΕΟΚ, με σημα
ντική παραγωγή. Με βάση τα ανωτέρω, τα εκτιμώμενα περι
θώρια ντάμπινγκ είναι σημαντικά.

πεύει αύξηση του τμήματος της αγοράς από 0,5 °/ο σε 13,6 °/ο
για την ίδια χρονική περίοδο. Σύμφωνα με στατιστικές της
Κοινότητας οι εισαγωγές αυτές έφθασαν τους 434 τόνους το
1988.
Επιπλέον προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι οι τιμές με τις
οποίες πωλούνται στην Κοινότητα τα εισαγόμενα αυτά
προϊόντα είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις τιμές του
κοινοτικού παραγωγού.
Υποστηρίζεται ότι οι επιπτώσεις για την κοινοτική βιομη
χανία είναι η ταχεία υποβάθμιση της κατάστασης της κοι
νοτικής αγοράς όπως φαίνεται και από την πτώση των
πωλήσεων στην Κοινότητα, συγκρίνοντας το 1987 με το
πρώτο εξάμηνο του 1988 σε ετήσια βάση, και από την
παρούσα σημαντική σώρευση αποθεμάτων που αντιμετω
πίζει ο κοινοτικός παραγωγός.
Επιπλέον προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι οι δύο αυτοί παρά
γοντες σε συνδυασμό μεταξύ τους, οδήγησαν σε νέα μείωση
της παραγωγής το 1989, εκτός από τις μειώσεις που ήδη
υπέστη ο κοινοτικός παραγωγός το 1987 και 1988. Επιπλέον,
ο καταγγέλλων αναφέρει ότι το τμήμα της αγοράς που
καταλαμβάνει ο κοινοτικός παραγωγός μειώθηκε από
25,2 ο/ο το 1987, σε λιγότερο από 10 ο/ο ενδεχομένως κατά το
πρώτο τετράμηνο του 1989.

Ισχυρισμός ότι υπάρχει ζημία

Τελικά, ο καταγγέλλων προβάλλει το επιχείρημα ότι εάν δεν
θεσπιστούν προστατευτικά μέτρα κατά των εν λόγω εισα
γωγών, το γεγονός αυτό θα θέσει σε κίνδυνο τη συνεχή δια
θεσιμότητα υπερμαγγανικού καλίου που παράγεται στην
Κοινότητα.

Όσον αφορά τη ζημία, υποστηρίζεται ότι οι εν λόγω εισα
γωγές αυξήθηκαν από 20 τόνους το 1987, πρώτο έτος κατά
το οποίο εμφανίστηκαν στην κοινοτική αγορά, σε 257
τόνους κατά το πρώτο εξάμηνο του 1988. Αυτό αντιπροσω

Διαδικασία
Μετά από διαβουλεύσεις, η Επιτροπή αποφάσισε ότι υπάρ
χουν αρκετά στοιχεία που να δικαιολογούν την έναρξη δια
δικασίας και άρχισε έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 7 του
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κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88 του Συμβουλίου της 11ης
Ιουλίου 1988 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που απο
τελούν αντικείμενο ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων εκ μέρους
χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινό
τητας (')· Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να γνωστοποιή
σουν γραπτώς τις απόψεις τους, απαντώτας ειδικότερα στο
ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στα μέρη, που είναι
γνωστό ότι ενδιαφέρονται και παρέχοντας αποδεικτικά
στοιχεία. Επιπλέον, η Επιτροπή θα ακούσει τις απόψεις των
μερών που 3α ζητήσουν ακρόαση, όταν θα γνωστοποιήσουν
τις απόψεις τους με την προϋπόθεση ότι θα αποδείξουν ότι
ενδέχεται να θιγούν από το αποτέλεσμα της διαδικασίας.
Η ανακοίνωση αυτή δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 7
παράγραφος 1 στοιχείο α) του προαναφερόμενου κανονι
σμού.

Αριθ. C 192/9

λείται ζημία και όλες οι αιτήσεις για ακρόαση πρέπει να
αποστέλλονται γραπτώς στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Σχέσεων (τμήμα
2
Ι-Γ-2), rue de la Loi 200, Β-1049 Brussels ( ), το αργότερο 30
ημέρες μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής ή, για
τα μέρη που είναι γνωστό ότι ενδιαφέρονται, την ημερο
μηνία κατά την οποία παραλαμβάνεται η επιστολή που
συνοδεύει το προαναφερόμενο ερωτηματολόγιο, όποια από
τις δύο ημερομηνίες είναι η μεταγενέστερη. Η επιστολή
αυτή θεωρείται ότι παραλαμβάνεται επτά ημέρες μετά την
ημερομηνία αποστολής της.

Προθεσμία
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το θέμα, τα επιχειρήματα
σχετικά με τον ισχυρισμό ότι υπάρχει ντάμπινγκ και προκα

Εάν τα απαιτούμενα στοιχεία και επιχειρήματα δεν παρα
ληφθούν με τον απαιτούμενο τύπο εντός της προαναφερό
μενης προθεσμίας, οι αρχές της Κοινότητας μπορούν να
προβούν σε προκαταρκτικά ή τελικά συμπεράσματα, βάσει
των διαθέσιμων στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρά
γραφος 7 στοιχείο 6) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88.

(') ΕΕ αριθ. L 209 της 2. 8. 1988, σ. 1.

(2) Τέλεξ COMEU Β 21877. Τέλεφαξ (32-2) 235 65 05.
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ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
(δεύτερο τμήμα)
της 4ης Ιουλίου 1989
στις συνεκδικασϋείσες υποθέσεις 326/86 και 66/88: Βεηϊίο
Ρηικεεεοηί και λοιποί κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοι
νοτήτων Ο
(Αγωγή αποζημιώσεως — Αποκατάσταση της ζημίας που
προκλήθηκε από το γεγονός ότι η Επιτροπή παρέλειψε να
γνωστοποιήσει τα στοιχεία που θα καθιστούσαν δυνατό τον
προσδιορισμό των παραγωγών/διανομέων νοθευμένων κρα
σιών που περιέχουν μεθανόλη)
(89/€ 192/08)
(Γλώοσα διαδικασίας- η γαλλική)
(Προσωρινή μετάφραση · η οριστική μετάφραση $α δημοσι
ευτεί στη «Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου»)
Στις συνεκδικασΜσες υποθέσεις 326/86 και 66/88, Βεηιιο
Ρπιικοχεοηι, κάτοικος Βρυξελλών (Βέλγιο), δ Ρ Κ Ρ Εηοιεοα
Ν^ζιοηαίο ΙαΙι&η& άι Βεηιιο ΡΓ&ΙΚ€$ΟΟΠΙ, με έδρα τις Βρυ
ξέλλες (Βέλγιο), 5ΡΚΙ Ρ% νιηοιοε* (ΓΙι&Ιιζι, με έδρα τις Βρυ
ξέλλες (Βέλγιο), δΡΚΙ ΙαΙιιηι$$ιπιο, με έδρα τις Βρυξέλλες
(Βέλγιο), ΡΓθπια£€Π€ δικι 5€, με έδρα το Ρ^ι-Ιεζ-Μαη^ο
(Βέλγιο), Ο&ρι δΡΚΡ, με έδρα τις Βρυξέλλες (Βέλγιο), ΨιΐΙοΓΠδ-άε Ρυη&Γάο & Ρι1$ δΡΚΡ, με έδρα το 1οπΐ6ρρε-5υΓ-Μ€ΐι$€
(Βέλγιο), Νιηο ^υι^^ι, που διαμένει στο Ιοιιναιη-ΐΑ-Νειινε
(Βέλγιο), ΟΟΒΓΟ€(1€Γ5 δ&ΕΓηο ΡΥΒΑ, με έδρα το Τιεηεη
(Βέλγιο), νιηοοηζο δΐΏοηςΙια, που διαμένει στο ΗεεηυκεΓΚ
(Κάτω Χώρες), Ν&ροΙι Ηουφίαη ΒΥ, με έδρα το Η^Ηειτι
(Κάτω Χώρες), Βοηοΐο ο Ρι&1ι δΚΡ, με έδρα το Τορίνο
(Ιταλία), Ρυιςι ΒΓεζζ^, κάτοικος δ&η ΟΙΟΓ§ΙΟ ΜοηίοΓηιο
(Επαρχία Α1ϋ$5αηόπ£ΐ, Ιταλία), Μ^ΓΟΟ ΡπιηοΗιηο, που διαμένει
στο 0&ιηη&Γ& (Επαρχία ν€Γοο11ι, Ιταλία), Μαηο Ρ&ιπ&Γε&, που
διαμένει στο Οζιιιηζκ (Επαρχία νοτοοίΐι, Ιταλία), 0Γ6$κ ΟιΐΙαηο, που διαμένει στο Οοβίι&ηι (Επαρχία €υηοο, Ιταλία),
Νιηειιο ν^ίΓεαο, που διαμένει στο Οο§1ι&ηι (Επαρχία ^ηεο,
Ιταλία), Νιηοαο ν^Γειιο, που διαμένει στο ^ κ ω * (Επαρχία
Τορίνου, Ιταλία), ΜεΙοΗιοτε Β&ΙΒι&ηο, που διαμένει στο
Αη^εζεηο (Επαρχία Τορίνου, Ιταλία), ΑΙ6ο ^^η&1^, που δια
μένει στο δοΓΓαΙυηςα (Επαρχία ΰυηοο, Ιταλία), διίνιο θΓ&$$ο,
που διαμένει στο Μοη-3. (Επαρχία Ουηοο, Ιταλία), που
εκπροσωπήθηκαν όλοι αρχικά από το δικηγόρο ϋοπιιηιςιιε
Βιη/55οΗίΐ€Π, κατόπιν δε από τον Ρικη-Ε δαιίιετ, δικηγόρο
Βρυξελλών, με τόπο επιδόσεων στο Λουξεμβούργο το δικη
γορικό γραφείο του δικηγόρου Οαγ ΗαΗεχ, 4, Ανοηυε Μ&ηεΤΗ6Γ656 (υπόθεση 326/86), και Οιικορρε νιχι^ΙΙι, κάτοικος
Παβίας (Ιταλία), Οιη& Ι(ΐ€ΐίοη$ο, Μ&πυοΙ&, Κκπζο και
Κο$&ππ& α&ρράΙΐΜΠ, κάτοικοι Μιλάνου (Ιταλία), Μζιικο
Βΐ5θ§πι, κάτοικος Τορίνου (Ιταλία), ΟΛΤΚΛ Ν&ξΐι&ιο, ΜοΓοπο
και Μ&$α& ^&$^ηο, κάτοικοι Μιλάνου (Ιταλία), Ρι1οπΐ6η&
Ρίίχειαπο, κάτοικος Μιλάνου (Ιταλία), που εκπροσωπήθηκαν
από τη Ρυοεπε ϋε&ίςυε, δικηγόρο Βρυξελλών, με τόπο επι
δόσεων στο Λουξεμβούργο το δικηγορικό γραφείο του δικη(') ΕΕ αριΟ ^ 22 της 29 1 1987, ΕΕ αριθ Ο 89 της 6 4 1988 και ΕΕ
αριθ € 87 της 8 4 1988

γόρου Αΐεχ δεΗιηια, 13, Βοιιίενακί Κογ&Ι (υπόθεση 66/88),
κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εκπρό
σωπος: Οεηι$ε δοΓ&$ιο), που έχουν ως αντικείμενο:
— την αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε λόγω
τηςαμέλειας της Επιτροπής, η οποία παρέλειψε να γνω
στοποιήσει τα στοιχεία που 8α καθιστούσαν δυνατό τον
προσδιορισμό των παραγωγών/διανομένων νοθευμένων
κρασιών (υπόθεση 326/86),
— την αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε λόγω της
αμέλειας της Επιτροπής, στο πλαίσιο της υποθέσεως των
νοθευμένων κρασιών με μεθανόλη, η οποία είχε ως συνέ
πεια το θάνατο συγγενών των εναγόντων (υπόθεση
66/88%
Το Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα), συγκείμενο από τους Τ Ρ
ΟΉΐ££ΐη$, πρόεδρο τμήματος, Ο Ρ Μαηαηι και Ρ Α δοΗοεκχνειΙεΓ, δικαστές γενικός εισαγγελέας ^ Ο Ρεηζ, γραμ
ματέας· Β Ρ&510Γ, υπάλληλος διοικήσεως, εξέδωσε στις 4
Ιουλίου 1989 απόφαση με το ακόλουθο διατακτικό
1. Απορρίπτει την αγωγή
2 Καταδικάζει τους ενάγοντες στα δικαστικά έξοδα. 0
Έταηακοηι φέρει τα δικαστικά έξοδα που προκλήθηκαν
απο την αίτηση παρεμβάσεως του

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
(δεύτερο τμήμα)
της 4ης Ιουλίου 1989
στην υπόθεση 198/87: Ιεαη-Ρίεπ-ε Κετζη^ηη κατά Ελε
γκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (')
(Υπάλληλος — Ακύρωση διορισμού)
(89/€ 192/09)
(Γλώσσα διαδικασίας- η γαλλική)
(Προσωρινή μετάφραση' η οριστική μετάφραση #α δημοσι
ευτεί στη «Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου»)
Στην υπόθεση 198/87, Ιεαη-Ριεπ-ε ΚεΓζπιαηη, υπάλληλος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπρο
σωπούμενος από το δικηγόρο Βρυξελλών ΡΓ&ηα$ Ηεώεη, με
αντίκλητο στο Λουξεμβούργο το δικηγόρο ΥιαοΓ Βιεί, 18 α
οίε άε 01αα$, κατά Ελεγκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (εκπρόσωποι: ΜιεΗαεΙ Βεοκε: και Μ&π: Εκεΐιτιαη$, επικουρούμενοι από τον ]-Α διοΐΐ, σύμβουλο), που
έχει κατ' ουσίαν ως αντικείμενο την ακύρωση της ανακοι
νώσεως κενής θέσεως θα/Α/13/86, για τη θέση προιστα(•) ΕΕ αρι9 € 200 της 28 7 1987
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μένου (βαθμός Α/3) στις διοικητικές υπηρεσίες της προε
δρίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και την ακύρωση
της από 23 Οκτωβρίου 1986 αποφάσεως του Προέδρου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου περί διορισμού άλλου υποψηφίου
στην εν λόγω θέση, το Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα), συγκεί
μενο από τους Τ. Ρ. ΟΉΐ§ξΐη$, πρόεδρο τμήματος, Ο. Ρ.
Μ&ηάηΐ και Ρ. Α. 5&ο&νπΐ6Γ, δικαστές- γενικός εισαγγε
λέας: Ρ. Ο. ]^ο!)5, γραμματέας: Ό. Ρουΐϋπτι&η, κύριος υπάλ
ληλος διοικήσεως, εξέδωσε στις 4 Ιουλίου 1989 απόφαση με
το ακόλουθο διατακτικό:
1. Απορρίπτει την προσφυγή.
2. Κάΰ'ε διάδικος φέρει τα δικαστικά τον έξοδα.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
του Δικαστηρίου
της 13ης Ιουνίου 1989
στην υπόθεση 56/89 Κ: ΡιώΙίχΗεη Αίίοαιίίοη (Ενωση
Εκδοτών) κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (')
(Σύμπραξη — Καθορισμένες τιμές βιβλίων)
(89/0 192/10)
(Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική)
(Προσωρινή μετάφραση' η οριστική μετάφραση #α δημοσι
ευτεί στη «Συλλογή της Νομολογίας τον Δικαστηρίου»)
Στην υπόθεση 56/89 Κ ΡιώΙΐδΗεπ Αχχοεΐαιίοη, εκπροσωπού
μενη από τους ^Γειτιγ Ρενει-, 0)0., διερΗεη Κιώατά5, Βαπ-ί5ΐεΓ, και ΚοΒίπ ΤπίίΐιΗ, δοΐϊοίιοΓ, με αντίκλητο στο Λουξεμ
βούργο το δικηγόρο ]. Ο. ΨοΙιεΓ, 8, πιε ΖΐιΗε, κατά Επι
τροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εκπροσωπούμενης
από τους ΑηιΗοηγ ΜοΟΙεΙΙαη και ΒεΓεηά ]&η ϋπ]ΒεΓ, επικου
ρούμενους από τον δικηγόρο ΝίοοΙ&$ Ροπνοοά, ρ.Ο.) που
έχει ως αντικείμενο αίτηση αναστολής εκτελέσεως της απο
φάσεως 89/44/ΕΟΚ της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου
1988 σχετικά με μια διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 85
της συνθήκης ΕΟΚ (17/27.393 και ΐν/27.394, Ένωση
Εκδοτών — Συμφωνίες πωλήσεως βιβλίων σε καθορισμένες
τιμές), ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοι
νοτήτων εξέδωσε στις 13 Ιουνίου 1989 διάταξη με το ακό
λουθο διατακτικό:
1. Αναστέλλει την εκτέλεση των άρθρων 2 έως 4 της απο
φάσεως 89/44/ΕΟΚ της Επιτροπής της Ι2ης Δεκεμβρίου
1988 σχετικά με μια διαδικασία εφαρμογής του άρθρου

# Γ%Γ6%**%ρτ%Γ^0ΒϋΓν7ί^27-%%κο%.Π/%2Ζο#4 %%**%?

Εκδοτών — Συμφωνίες πωλήσεως βιβλίων σε καθορι
σμένες τιμές).
2. Απορρίπτει την αίτηση κατά τα λοιπά.
3. Επιφυλάσσεται ως προς τα δικαστικά έξοδα.

Προσφυγή της ενώσεως ΟεδαιηΐνεΓίι&ικΙ <1ε$ Οευϋοΐιεη δϋείηΙίοΜεΙκΓΒΟ&υ;, της εταιρείας Ε$εΗνεϋεΓ ΒεΓ§νεΑ$νεΓεϊα ΑΟ,
του συνδικάτου Οετνε^εΐιαίΐ Αιι§ικίε νϊείοπα, του συνδι
κάτου ΟενεΓΐί$ο1ιι£ι 5ορ1ώ-]ίΐα>6», της Ρζευκκίβ ΑΟ ΚοΗΙε,
της εταιρίας ΚυΠΑοΜε ΑΟ και της εταιρείας $&ζώαςνίεΑ£
ΑΟ κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που
ασκήθηκε στις 27 Μαΐου 1989
(Υπόθεση 183/89)
(89/0 192/11)
1. Η ένωση ΟεδαΐϊΐΐνετΒίΐηοΙ άε$ Οευΐ$εΗεη διεϊηκοΗ1εηΒεΓ§5&υ$, Ρπεάπε1ΐ5ΐΓίΐβε 1, ϋ-4300 Εχχεη 1,2. η εταιρεία Ε$εΚνεϋεΓ ΒεΓ^νεΓ^-ΥεΓεΐπ ΑΟ, ΚοεπποηάεΓ 5α\ 63, Ό-5120
ΗεΓΖΟξεπΓ&ιΗ, 3. το συνδικάτο Οε\νεΓΚ$οΗαίι Αυςα$ΐε Ύκιοπα, νίοιοπ^$ΐΓ. 43, ϋ-4370 Μ&Η, 4. το συνδικάτο Οε^εΓΚΧΟΗΑΓΤ $ορΗί&-]3θο))3, Ρθ5ΐί^ο1ι ϋ-5142 ΗϋεΚεΙΗονεπ, 5. η
Ρ:ευ5$&ξ ΑΟ ΚοΗΙε, θ5π&1)ΓϋοκεΓ $ΙΓ. 112, ϋ-4530 ΙΒΒειώϋΓεη,
6. η ΚαίΐΓΚοΗΙε ΑΟ, Κε11ίη§Ηαυ$εΓ δυ\ 1, Ό-4300 Εχχεη, και 7.
η δ&&ώεΓξ\νεΓΚε ΑΟ, ΤπεΓεΓ δίΓ. 1, ϋ-6600 δ&&Η)ηίεκεη
εκπροσωπούμενοι από τους δικηγόρους καθ/τή δρα ΚοηΓ&ά
ΚεάεΚεΓ και δρα ϋίειεΓ δεΙπεΓ, Οχίοπίχιτ. 24, Γθ-5300 Βοηπ,
με αντίκλητο στο Λουξεμβούργο τον δικηγόρο ΕΓπε$ι
ΑΓεηΗι, 4, Ανεηυε Μαπε-ΤΗέΓέχε, άσκησαν στις 27 Μαΐου
1989 προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων.
Οι προσφεύγουσες ζητούν από το Δικαστήριο:
1. Να ακυρώσει την απόφαση 89/296/ΕΚΑΧ της Επι
τροπής (') σχετικά με την παροχή ενισχύσεων από την
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας στη βιομη
χανία άνθρακα κατά το 1988 και με μια συμπληρωμα
τική χρηματοδοτική παρέμβαση υπέρ της βιομηχανίας
άνθρακα κατά το 1987.
2. Να καταδικάσει την καθής στα δικαστικά έξοδα.
Αόγοι της προσφυγής και κύρια επιχειρήματα
Οι προσφεύγουσες επιχειρήσεις της βιομηχανίας άνθρακα
και η προσφεύγουσα ένωση θεωρούν ότι η απόφαση που
απευθύνεται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμα
νίας τις αφορά, διότι οι παροχές του ταμείου αντισταθμι
στικών ποσών σύμφωνα με τον τρίτο νόμο σχετικά με την
ηλεκτρική ενέργεια έχουν σημασία, βάσει συμβάσεως ιδιω
τικού δικαίου μεταξύ των επιχειρήσεων της βιομηχανίας
άνθρακος και της γερμανικής επιχειρήσεως ηλεκτρισμού, ως
προς τις υποχρεώσεις αγοράς άνθρακος από την τελευταία.
Επίσης, οι προσφεύγουσες θεωρούν ότι η προσβαλλόμενη
απόφαση τις αφορά, διότι δέχεται ότι τα αντισταθμιστικά
ποσά του ταμείου αντισταθμιστικών ποσών αποτελούν
έμμεσες ενισχύσεις υπέρ των επιχειρήσεων της βιομηχανίας
άνθρακος και επομένως υπόκεινται σε έγκριση σύμφωνα με
τη συνθήκη ΕΚΑΧ και την απόφαση 2064/86/ΕΚΑΧ (2). Με
την προσφυγή ακυρώσεως επικαλούνται, σύμφωνα με το
άρθρο 33 της συνθήκης ΕΚΑΧ:

(') ΕΕ αρι9. € 94 της 15. 4. 1989.
(') ΕΕ αριθ. ί 116 της 28. 4. 1989, σ. 52.
Ο ΕΕ αριθ. Ι 177 της 1. 7. 1986, σ. 1.
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Αναρμοδιότητα της Επιτροπής:
Η απόφαση της Επιτροπής συνιστά επέμβαση στο γερμα
νικό σύστημα για την εξασφάλιση του εφοδιασμού σε ηλε
κτρικό ρεύμα. Ούτε η συνθήκη ΕΚΑΧ ούτε η συνθήκη ΕΟΚ
παρέχουν στην Επιτροπή την αρμοδιότητα να δραστηριο
ποιείται στον τομέα της εξασφαλίσεως του εφοδιασμού σε
ηλεκτρικό ρεύμα εκδίδοντας δικές της νομικές πράξεις*
οδηγία του Συμβουλίου (για παράδειγμα δυνάμει του
άρθρου 103 παράγραφος 4 της συνθήκης ΕΟΚ) που θα μπο
ρούσε να θεμελιώσει τέτοια αρμοδιότητα δεν έχει εκδοθεί.
Παράβαση ουσιώδους τύπου:
πριν από την έκδοση της προσβαλλόμενης αποφάσεως
έπρεπε οι προσφεύγουσες να τύχουν ακροάσεως, διότι η
απόφαση αυτή τους αφορά.
Παράβαση κανόνων δικαίου
— Το σύστημα του τρίτου νόμου σχετικά με την ηλεκτρική
ενέργεια — αντίθετα από την άποψη της Επιτροπής —
δεν αφορά «χρηματοδοτικά μέτρα ... για τη βιομηχανία
άνθρακος», αλλά χρηματοδοτικό μηχανισμό αντισταθμί
σεως μεταξύ των παραγωγών ηλεκτρικού ρεύματος χάριν
της εξασφαλίσεως του εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέρ
γεια στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Το
ταμείο αντισταθμιστικών ποσών χρηματοδοτείται από
μία αντισταθμιστική εισφορά που οφείλουν να καταβάλλουν οι ίδιοι οι παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος, οι
οποίοι — αντίθετα απ' ό,τι για παράδειγμα στη Γαλλία,
ή τη Μεγάλη Βρετανία — δεν δρουν σε εθνικό επίπεδο
και γι' αυτό δεν μπορούν να λάβουν εσωτερικά μέτρα
για την επίτευξη αντισταθμίσεως στο πλαίσιο της επιχει
ρήσεως. Για τη βιομηχανία άνθρακος προκύπτει από το
σύστημα αυτό απλώς και μόνο μια θετική επίπτωση στις
πωλήσεις άνθρακος και όχι μια εσκεμμένη έμμεση ενί
σχυση κατά την έννοια του δικαίου των χορηγήσεων και
ενισχύσεων, στην προκειμένη περίπτωση ειδικά κατά την
έννοια του άρθρου 4γ, της συνθήκης ΕΚΑΧ, που θα ενέ
πιπτε στο πεδίο εφαρμογής της αποφάσεως
2064/86/ΕΚΑΧ. Ούτε προβλέπεται ούτε αποδεικνύεται
μεταβίβαση των αντισταθμιστικών ποσών στη βιομη
χανία άνθρακος.
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θα υπήρχε πάντως απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 90
παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΟΚ η κατάργηση των
αντισταθμιστικών ποσών δεν θα διευκόλυνε την εξα
γωγή γαλλικού ρεύματος στη Γερμανία, αλλά θα είχε ως
συνέπεια μεγαλύτερη εισαγωγή άνθρακος από τρίτες
χώρες.
Παραβίαση γενικών αρχών του δικαίου
— Παραβίαση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστο
σύνης: Η Επιτροπή επί δώδεκα έτη δεν επέκρινε τα αντι
σταθμιστικά ποσά που καταβάλλονται από τους παρα
γωγούς ηλεκτρικού ρεύματος ούτε κατά το άρθρο 92 της
συνθήκης ΕΟΚ ούτε κατά το άρθρο 4γ της συνθήκης
ΕΚΑΧ. Η βιομηχανία άνθρακος έχει προσαρμόσει προς
το σύστημα αυτό τον προγραμματισμό της σε θέματα
προσωπικού και της επενδύσεις της.
— Παραβίαση της αρχής της κοινοτικής πίστης.
— Η προσβαλλόμενη απόφαση συνεπάγεται μονομερή επι
βάρυνση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμα
νίας, θέτοντας σε κίνδυνο τον ασφαλή εφοδιασμό της σε
ηλεκτρικό ρεύμα.
— Έλλειψη κατά νόμο δυνατότητας.
— Παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας.

Προσφυγή του J. Η. Hedeman κατά της Επιτροπής των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων που ασκήθηκε στις 16 Ιουνίου 1989
(Υπόθεση 195/89)
(89/C 192/12)

— Η απόφαση 2064/86/ΕΚΑΧ δεν χαρακτήρισε ως ενί
σχυση το κατά την έκδοση της ήδη από καιρού γνωστό
σύστημα του τρίτου νόμου σχετικά με την ηλεκτρική
ενέργεια. Η διάταξη του άρθρου 10 παράγραφος 2 της
αποφάσεως αυτής μπορεί ν' αναφέρεται μόνο σε ενισχύ
σεις ή μέτρα που κατά το χρόνο εκείνο δεν υπήρχαν
ακόμη.

Ο J. Η. Hedeman, κάτοικος Χάγης, εκπροσωπούμενος από
το δικηγόρο R. F. Foortse, με αντίκλητο στο Λουξεμβούργο
το δικηγόρο Μ. Santini, 4, Avenue Marie-Ther£se, άσκησε
ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
στις 16 Ιουνίου 1989, προσφυγή κατά της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

— (Επικουρικώς) Εν πάση περιπτώσει τα αντισταθμιστικά
ποσά δεν δημιουργούν προβλήματα, διότι ανταποκρίνο
νται στους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρά
γραφος 1 της αποφάσεως 2064/86/ΕΚΑΧ και επομένως
εξυπηρετούν και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής ικανό
τητας.

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο:

— (Όλως επικουρικώς) Αν γινόταν δεκτή η προηγούμενη
άποψη της Επιτροπής, ότι πρόκειται για ενισχύσεις
κατά την έννοια της συνθήκης ΕΟΚ, αυτές δεν θα ενέπι
πταν στην απαγόρευση του άρθρου 92 παράγραφος 1 της
συνθήκης ΕΟΚ, διότι δεν υπάρχει ευνοϊκή μεταχείριση
που νοθεύει τον ανταγωνισμό, εφόσον εξισώνονται
απλώς και μόνο βάρη, τα οποία έχουν αναλάβει οι
λήπτες των ενισχύσεων χάριν της εξασφαλίσεως του
εφοδιασμού σε ηλεκτρικό ρεύμα. Εν πάση περιπτώσει,

Να αναγνωρίσει ότι η Επιτροπή παρέλειψε να προβεί σε επι
βαλλόμενη κατά νόμο ενέργεια και εντός μηνός από την
έκδοση αυτής της αποφάσεως οφείλει να γνωστοποιήσει
στο Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (γενικό ταμείο ιδιω
τικών συντάξεων) σε ποιο λογαριασμό πρέπει το ταμείο
αυτό να μεταφέρει το στατιστικό ισοδύναμο ύψους
47 995,23 φιορινιών, καθώς και να αποστείλει στο Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds την απαιτούμενη σύμφωνα με την
επιστολή του της 19ης Μαίου 1988 δήλωση και στη συνέ
χεια, εντός μηνός από τη μεταφορά του στατιστικού ισοδυ
νάμου, να καθορίσει το ύψος της συντάξεως γήρατος του
αιτούντος από τις 2 Αυγούστου 1988 · επίσης να καταδι
κάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.
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Λόγοι της προσφυγής και κνρια επιχειρήματα
Τα προβλήματα που κατά την Επιτροπή υφίστανται σχε
τικά με τη μεταφορά του στατιστικού ισοδυνάμου είναι
ακατανόητα και δεν αφορούν τον προσφεύγοντα, εφόσον το
ΑΙξΕΓΠΕΠΕ ΒυΓξΕΓΐΐ]Κ ΡΕΜίοΕπίοπώ ηδη στις 15 Μαρτίου 1988
δήλωσε ότι το στατιστικό ισοδύναμο το οποίο δικαιούται ο
προσφεύγων έναντι του ταμείου για σύνταξη γήρατος ανερ
χεται σε 47 995,23 φιορίνια, το δε Α1§€ΐτΐ€εη Βυτ^Η^ϊκ Ρεηχι
οεηίοπύ$ είναι πρόθυμο να μεταφέρει το ποσό αυτό στις
Ευρωπαϊκές Κοινότητες

Προσφυγή του Κεηε Τει$$οηηίεΓε κατά της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που ασκήθηκε στις 26 Ιουνίου
1989
(Υπόθεση 199/89)
(89/^192/13)
Ο Κεηε Τειχχοηηιετε, κάτοικος ΑΒκΙμη (Ακτή Ελεφαντο
στού), εκπροσωπούμενος απο τον Εάΐϊΐοηά ΡεΒπαη, δικηγόρο
Βρυξελλών, με αντίκλητο στο Λουξεμβούργο το δικηγόρο
Τοηγ ΒιενεΓ, Βουίεναπί Οαηοΐ ϋυοΓΐε$$ε Ο^Ηοιιε, 83, άσκησε
ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
στις 26 Ιουνίου 1989 προσφυγή κατά της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Ο προσφεύγων ζητεί απο το Δικαστήριο
1) Να κρίνει την προσφυγή παραδεκτή και βάσιμη,
2) Κατά συνέπεια,

ΑριΟ € 192/13

Λόγοι και κνρια επιχειρήματα
Ο προσφεύγων υποστηρίζει οτι για τον υπολογισμό των
συντάξιμων ετών που λαμβάνονται υπόψη στο κοινοτικό
συνταξιοδοτικό σύστημα, σε περίπτωση μεταφοράς των
δικαιωμάτων συντάξεως που απέκτησε ο προσφεύγων για
την περίοδο που άσκησε τη λεγομένη «ΑΕΟ> δραστηριό
τητα, η Επιτροπή έπρεπε να θεωρήσει οτι εισήλθε στην υπη
ρεσία των Κοινοτήτων, υπο την έννοια του άρθρου 11 πάρα
γράφος 2 του παραρτήματος VIII του κανονισμού υπηρε
σιακής καταστάσεως των υπάλληλων, κατά την ημερομηνία
προσλήψεως του απο το ΑΕΟ και οχι απο την ημερομηνία
που άρχισε να ισχύει η μονιμοποίηση του, δεδομένου οτι
δεν αμφισβητείται οτι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου
ήταν αποκλειστικά στην υπηρεσία της καθης δυνάμει
εντολής, συμφωνά με την άποψη της ίδιας της καθης
Εξαλλου, αφού κατά την περίοδο αυτή οι συνταξιοδοτικές
εισφορές του προσφεύγοντος ήταν ακριβώς οι ίδιες με τις
εισφορές υπάλληλου των Κοινοτήτων, δεν απορεί να γίνει
δεκτό, ιδίως δυνάμει των άρχων της ισότητας, της επιείκειας
και της διανεμητικής δικαιοσύνης, οτι με ίδιες εισφορές ιιια
περίοδος δραστηριότητας στην υπηρεσία της προσφεύ
γουσας απο 21 ετη, 5 μήνες και 17 ήμερες εκφράζεται οχι με
αριθμό αντίστοιχο προς τα συντάξιμα ετη στο κοινοτικό
σύστημα, άλλα με προσμέτρηση συντάξιμου χρόνου 9 ετών,
3 μηνών και 17 ήμερων
Οσον άφορα την άρνηση να λάβει την προσαύξηση που
προβλέπει το άρθρο 5 εδάφιο 1 του παραρτήματος VIII του
κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως, ο προσφεύγων
ισχυρίζεται οτι οι αρχές της ισότητας, της επικεικειας και
της διανεμητικής δικαιοσύνης επιτάσσουν να ερμηνευθεί η
επίμαχη διάταξη υπο την έννοια οτι η προσαύξηση την
οποία προβλέπει εφαρμόζεται σε περιπτώσεις σαν την προ
κείμενη, δεδομένου οτι ο προσφεύγων τέλει στην υπηρεσία
των Κοινοτήτων απο της προσλήψεως του στο ΑΕ€,
δηλαδή απο ηλικίας 41 ετών

2 1 να κρίνει οτι, για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα
του προσφεύγοντος δυνάμει του κοινοτικού συστή
ματος, πρέπει να ληφθεί πλήρως υπόψη ο χρόνος της
υπηρεσίας του στο Α Ε ^
2 2 να κρίνει οτι ο προσφεύγων δικαιούται να λάβει την
προσαύξηση που προβλέπει το άρθρο 5 εδάφιο 1 του
παραρτήματος VIII του κανονισμού υπηρεσιακής
καταστάσεως των υπάλληλων
2 3 να ακυρώσει την απόφαση της καθης με την οποία
προσδιορίστηκαν τα συντάξιμα ετη στο κοινοτικό
σύστημα στο οποίο υπάγεται ο προσφεύγων, σε
περίπτωση μεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιω
μάτων που απέκτησε στο Οεηεπώ Βείςιυπι για την
περίοδο που άσκησε την καλούμενη «Α Ε 0> δρα
στηριότητα, και με την οποία απόφαση απορρίφθηκε
το αίτημα του να λάβει την προσαύξηση που προ
βλέπει το άρθρο 5 εδάφιο 1 του παραρτήματος VIII
του πιο πάνω κανονισμού
2 4 να ακυρώσει την απόφαση απορρίψεως της διοικη
τικης του ενστάσεως, η οποία προωτοκολληθηκε
στις 21 Δεκεμβρίου 1988
3) Να καταδικάσει την καθης στα δικαστικά έξοδα

Προσφυγή της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
κατά του Ηνωμένου Βασίλειου Μεγάλης Βρετανίας και
Βόρειας Ιρλανδίας που ασκήθηκε στις 27 Ιουνίου 1989
(Υπόθεση 202/89)
(89^192/14)
Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη
απο την ]υ!ι&η ^ΓΠΙΙ, μέλος της νομικής της υπηρεσίας, με
αντίκλητο στο Λουξεμβούργο τον Γεώργιο Κρεμλη, €εηΐΓε
Ψ&ξπεΓ, ΚΐΓεΗΒεΓ§, άσκησε στις 27 Ιουνίου 1989 ενώπιον
του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προσφυγή
κατά του Ηνωμένου Βασίλειου Μεγάλης Βρετανίας και
Βορείου Ιρλανδίας
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Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναγνωρίσει ότι το ηνωμένο Βασίλειο, παραλεί
ποντας να θεσπίσει εμπροθέσμως τις νομοθετικές, κανο
νιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες
για να συμμορφωθεί προς την οδηγία 76/207/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 1976 περί της εφαρ
μογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και
γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση,
την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις
συνθήκες εργασίας, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει
από την οδηγία αυτή και τη συνθήκη ΕΟΚ'

να καταδικάσει την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου
στα δικαστικά έξοδα.
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Ιοχνριομοί και κύρια επιχειρήματα,
Δυνάμει του άρθρου 227 παράγραφος 4 της συνθήκης ΕΟΚ,
το Ηνωμένο Βασίλειο είχε την υποχρέωση να εφαρμόσει
την οδηγία 76/207/ΕΟΚ στο Γιβραλτάρ, πλην όμως παρέ
λειψε να το πράξει. Η καθοριζόμενη από το άρθρο 9 παρά
γραφος 1 της οδηγίας προθεσμία έληξε στις 12 Αυγούστου
1978.
Τα άρθρα 3, 4 και 5 της οδηγίας δεν εφαρμόζονται ορθά
εφόσον το άρθρο (Section) 51 του Sex Discrimination Act
1975 (και το άρθρο 52 του Sex Discrimination ((Northern Ire
land)) Order 1976) εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της νομο
θεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου και να επιτρέπει την επι
βολή δυσμενών διακρίσεων σε περιπτώσεις στις οποίες
εφαρμόζεται η οδηγία. Το γεγονός ότι ορισμένα από τα
προβλεπόμενα στο άρθρο (Section) 51 (άρθρο 52) θα μπο
ρούσαν να δικαιολογηθούν βάσει των επιτρεπομένων από
την οδηγία εξαιρέσεων δεν εξηγεί ούτε επιτρέπει τη χρησι
μοποίηση πολύ γενικών όρων στο άρθρο αυτό.
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II
(Προπαρασκευαστικές πράξεις)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου σχετικά με τους ελέγχους από τα κράτη μέλη των ενερ
γειών που αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδοτήσεως από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και περί καταργήσεως της οδηγίας αριθ. 77/435/ΕΟΚ του
Συμβουλίου
COM(89) 290 τελικό
(Υποβληθείσα από την Επιτροπή στις 15 Ιουνίου 1989)
(89/C 192/15)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 43,

ότι η εφαρμογή από τα κράτη μέλη της ρυθμίσεως που προ
κύπτει από την οδηγία 77/435/ΕΟΚ επέτρεψε να διαπι
στωθεί η αναγκαιότητα τροποποιήσεως του υπάρχοντος
συστήματος σε συνάρτηση με την αποκτηθείσα πείρα- ότι
πρέπει να περιληφθούν αυτές οι διατάξεις σε κανονισμό
λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα των διατάξεων

την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Εκτιμώντας:
ότι, κατά τους όρους του άρθρου 8 του κανομισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 729/70 του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 1970 περί
χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής, όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2048/88 ('), τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα
προκειμένου να εξασφαλίσουν την πραγματοποίηση και την
κανονικότητα των χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(ΕΓΤΠΕ) πράξεων, να προλάβουν και διώξουν ανωμαλίες
και να ανακτήσουν τα απωλεσθέντα εξ αιτίας ανωμαλιών ή
αμελειών ποσά"
ότι ο έλεγχος των εμπορικών εγγράφων των δικαιούχων ή
οφειλετών επιχειρήσεων αποτελεί ένα πολύ αποτελεσμα
τικό μέσο ελέγχου των ενεργειών που αποτελούν μέρος του
συστήματος χρηματοδοτήσεως του ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυή
σεων ότι ο έλεγχος αυτός συμπληρώνει τους άλλους ελέγ
χους που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη· ότι, επι
πλέον, ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις εθνικές διατάξεις
στον τομέα ελέγχου, περισσότερο εκτεταμένες από αυτές
που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό"
ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν να ενισχύσουν
τους ελέγχους των εμπορικών εγγράφων των δικαιούχων
ή οφειλετών επιχειρήσεων, που πραγματοποιούνται κατ'
2
εφαρμογή της οδηγίας 77/435/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( ).

(') ΕΕ αριθ. L 185 της 15. 7. 1988, σ. 1.
(2) ΕΕ αριθ. L 172 της 12. 7. 1977, σ. 17.

ότι τα έγγραφα, βάσει των οποίων πραγματοποιείται ο
έλεγχος αυτός, πρέπει να καθορίζονται κατά τρόπο που να
καθίσταται δυνατός ένας πλήρης έλεγχος·

ότι είναι αναγκαίο να γίνεται η επιλογή των προς έλεγχο
επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το χαρακτήρα των ενερ
γειών που λαμβάνουν χώρα υπό την υπευθυνότητα τους, την
κατανομή των δικαιούχων ή οφειλετών επιχειρήσεων σε
συνάρτηση με την οικονομική τους σημασία στο πλαίσιο
του συστήματος χρηματοδοτήσεως του ΕΓΤΠΕ, τμήμα
Εγγυήσεων

ότι ενδείκνυται, επιπλέον, να προβλεφθεί ένας ελάχιστος
αριθμός ελέγχων των εμπορικών εγγράφων ότι ο αριθμός
αυτός πρέπει να καθορίζεται από μία μέθοδο αποφεύγοντας
σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών λόγω της
ειδικής διάρθρωσης των δαπανών τους, στο πλαίσιο του
ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων ότι η μέθοδος αυτή δύναται να
θεσπιστεί λαμβάνοντας ως αναφορά τον αριθμό των επιχει
ρήσεων που έχουν ορισμένη αξία στο σύστημα χρηματοδο
τήσεως του ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων

ότι έχει σημασία να καθορισθούν οι εξουσίες των προ
σώπων που αναλαμβάνουν τους ελέγχους καθώς και οι υπο
χρεώσεις των επιχειρήσεων να διατηρούν στη διάθεση τους,
για καθορισμένη περίοδο, τα εμπορικά έγγραφα και να-τους
παράσχουν τις πληροφορίες που ζητούν, ότι πρέπει, επι
πλέον, να προβλεφθεί η δυνατότητα κατάσχεσης, σε ορι
σμένες περιπτώσεις, εμπορικών εγγράφων
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ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή διάρθρωση του εμπορίου
στον τομέα της γεωργίας και με την προοπτική της πραγμα
τοποίησης της εσωτερικής αγοράς, είναι αναγκαίο να οργα
νωθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών ότι είναι
επίσης αναγκαίο να καταρτίζεται σε κοινοτικό επίπεδο μία
κεντρική τεκμηρίωση, που αφορά τις δικαιούχους ή οφειλέτιδες επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στις τρίτες χώρες'
ότι, αν ανήκει κατά πρώτο λόγο στα κράτη μέλη να καταρ
τίζουν τα προγράμματα τους ελέγχου, είναι αναγκαίο τα
προγράμματα αυτά να εγκρίνονται από την Επιτροπή, ώστε
να καθίσταται δυνατός ο ρόλος της ελέγχου και συντονι
σμού και τα προγράμματα αυτά να καταρτίζονται βάσει
καταλλήλων κριτηρίων ότι οι έλεγχοι δύνανται να συγκε
ντρώνονται κατά τόν τρόπο αυτό σε τομείς ή σε επιχειρή
σεις υψηλού κινδύνου δόλου'
ότι οι υπηρεσίες που πραγματοποιούν τους ελέγχους
κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού πρέπει να είναι
οργανωμένες κατά τρόπο ανεξάρτητο από τις υπηρεσίες που
πραγματοποιούν τους ελέγχους πριν από την πληρωμή'
ότι είναι αναγκαίο κάθε κράτος μέλος να δημιουργεί μία
ειδική υπηρεσία που αναλαμβάνει τη συνέχεια της εφαρ
μογής του παρόντος κανονισμού και το συντονισμό της
γενικής εποπτείας των ελέγχων που πραγματοποιούνται
κατ' εφαρμογή του κανονισμού αυτού' ότι οι υπάλληλοι της
υπηρεσίας αυτής δύνανται να πραγματοποιούν ελέγχους
στις επιχειρήσεις κατ' εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού'
ότι είναι σκόπιμο να ευνοηθεί η ενίσχυση των υπηρεσιών
που θα αναλάβουν την εφαρμογή του παρόντος κανονι
σμού, με συμμετοχή εκ μέρους της Κοινότητας, με ρυθμό
περιοδικό και μειωτικό, στις δαπάνες που αναλαμβάνουν τα
κράτη μέλη για την πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού
καθώς και σε ορισμένες άλλες δαπάνες που αναλαμβάνονται
για την κατάρτιση του προσωπικού των υπηρεσιών και τον
εξοπλισμό αυτών των υπηρεσιών
ότι είναι σκόπιμο να γίνει μία εκτίμηση του ποσού των κοι
νοτικών χρηματοδοτικών μέσων που είναι αναγκαία για την
πραγματοποίηση της ενέργειας αυτής' ότι το ποσό αυτό
εγγράφεται στις χρηματοδοτικές προοπτικές που προσαρ
τώνται στη διοργανική συμφωνία της 29ης Ιουνίου
1988 (') ότι οι πραγματικά διαθέσΙμες πιστώσεις καθορί
ζονται στη διαδικασία προϋπολογισμού τηρώντας την εν
λόγω συμφωνία'
ότι οι συλλεγόμενες πληροφορίες στο πλαίσιο των ελέγχων
των εμπορικών εγγράφων πρέπει να καλύπτονται από το
επαγγελματικό απόρρητο'
ότι πρέπει να συσταθεί απαλλαγή πληροφοριών σε κοινο
τικό επίπεδο ώστε τα αποτελέσματα της εφαρμογής του
παρόντος κανονισμού να χρησιμοποιούνται με περισσότερη
αποτελεσματικότητα,

(') ΕΕ αριθ. L 185 της 15. 7. 1988, σ. 33.
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρ'&ρο Ι
1. Ο παρών κανονισμός αφορά τον έλεγχο της πραγματι
κότητας και της κανονικότητας των ενεργειών που αποτε
λούν μέρος του συστήματος χρηματοδοτήσεως από το
ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων, βάσει των εμπορικών εγγράφων
των δικαιούχων ή οφειλέτιδων επιχειρήσεων, ονομαζόμενων
κατωτέρω «επιχειρήσεις».
2. Νοούνται ως εμπορικά έγγραφα, κατά την έννοια του
παρόντος κανονισμού, το σύνολο των βιβλίων, καταλόγων,
σημειώσεων και αιτιολογικών εγγράφων, η λογιστική
καθώς και η αλληλογραφία σχετικά με την επαγγελματική
δραστηριότητα της επιχείρησης, υπό οιανδήποτε μορφή,
εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν μια άμεση ή έμμεση σχέση
με τις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Άρ'&ρο 2
1. Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε ελέγχους των εμπορικών
εγγράφων των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη το χαρα
κτήρα των ενεργειών που πρέπει να ελεγχθούν. Τα κράτη
μέλη επιτηρούν ώστε η επιλογή των επιχειρήσεων που
πρέπει να ελεγχθούν επιτρέπει την καλύτερη διασφάλιση
της αποτελεσματικότητας των προληπτικών μέτρων και διώ
ξεως των ανωμαλιών στο πλαίσιο του συστήματος χρηματο
δοτήσεως του ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων, λαμβάνοντας
υπόψη την οικονομική σημασία των επιχειρήσεων στον
τομέα αυτόν.
2. Οι έλεγχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1
γίνονται κάθε έτος επί ενός αριθμού επιχειρήσεων, ο οποίος
δεν μπορεί να είναι κατώτερος από το μέσο αριθμό των επι
χειρήσεων των οποίων οι εισπράξεις ή οι οφειλές ή το
άθροισμα αυτών των δύο, στα πλαίσια του συστήματος του
ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων, ήταν ανώτερη των 60 000 Ecu
κατά τη διάρκεια του έτους που προηγείται αυτού των
ελέγχων.
Οι επιχειρήσεις των οποίων το σύνολο των εισπράξεων ή
των οφειλών τους ήταν ανώτερο των 100 000 Ecu και οι
οποίες δεν είχαν ελεγχθεί σε εφαρμογή του παρόντος κανο
νισμού κατά τη διάρκεια της περιόδου των προηγουμένων
ελέγχων θα ελέγχονται υποχρεωτικά.
Οι επιχειρήσεις των οποίων το άθροισμα των εισπράξεων ή
των οφειλών τους ήταν κατώτερο των 10 000 Ecu δεν θα
ελέγχονται σε εφαρμογή του παρόντος κανονισμού παρά
μόνο για ειδικούς λόγους που θα εμφανίζουν τα κράτη μέλη
στο ετήσιο πρόγραμμα τους που αναφέρεται στο άρθρο 10
του παρόντος κανονισμού.
3. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι έλεγχοι που προβλέπονται
στην παράγραφο 1 επεκτείνονται στις επιχειρήσεις που
έχουν μία άμεση ή έμμεση διασύνδεση με τις επιχειρήσεις
κατά την έννοια του άρθρου 1 του παρόντος κανονισμού ή
με τις σχετικές ενέργειες.
4. Η περίοδος ελέγχου εκτείνεται από την 1η Ιουλίου
μέχρι την 30 Ιουνίου του επόμενου έτους.
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Ο έλεγχος αφορά τουλάχιστον το έτος που προηγείται της
περιόδου ελέγχου' μπορεί να επεκταθεί σε μία περίοδο
τριών ετών, η οποία προηγείται αυτής της περιόδου ελέγχου.
5. Οι συστηματικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται
κατ' εφαρμογή του παρόντος κανονισμού γίνονται υπό την
επιφύλαξη των ελέγχων που πραγματοποιούνται σύμφωνα
με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 283/72 (') και
αυτών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 9 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70.
Άρ$ρο 3
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι επιχειρήσεις υποχρε
ούνται να διατηρούν ειδική λογιστική σύμφωνα με τις κοι
νοτικές ή εθνικές διατάξεις, ο έλεγχος αυτής της λογιστικής
περιλαμβάνει, στις κατάλληλες περιπτώσεις, τη σύγκριση
αυτής με τα εμπορικά έγγραφα και, κατά περίπτωση, τις
ποσότητες σε απόθεμα της επιχείρησης.
Άρ'&ρο 4
Οι επιχειρήσεις διατηρούν τα εμπορικά έγγραφα που αναφέ
ρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 και στο άρθρο 3 για τρία
τουλάχιστον ημερολογιακά έτη, που υπολογίζονται από τη
λήξη του ημερολογιακού έτους της συστάσεως τους.
Άρ$ρο 5
1. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων διασφαλίζουν ότι όλα
τα εμπορικά έγγραφα και οι συμπληρωματικές πληροφορίες
παρέχονται στους υπαλλήλους που αναλαμβάνουν τον
έλεγχο ή στα πρόσωπα που εξουσιοδούνται για το σκοπό
αυτό.
2. Οι υπάλληλοι που αναλαμβάνουν τον έλεγχο ή τα
εξουσιοδοτούμενα για το σκοπό αυτό πρόσωπα δύνανται να
αποκτήσουν αποσπάσματα ή αντίγραφα των εγγράφων που
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρϋ-ρο 6
1. Σε κάθε περίπτωση που δύναται να αποτελεί ανωμαλία
που διεπράχθη εκ μέρους της ελεγχόμενης επιχείρησης εις
βάρος του ΕΓΤΠΕ, εφαρμόζονται οι εθνικές διατάξεις στον
τομέα κατάσχεσης των εμπορικών εγγράφων.
2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για
την κύρωση των φυσικών ή νομικών προσώπων που δεν
τηρούν τις υποχρεώσεις κατ' εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος κανονισμού.
Αρ^ρο 7

2. Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του έτους που
ακολουθεί το έτος πληρωμής, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν
κατάλογο των επιχειρήσεων που αναφέρονται στην παρά
γραφο 1 σε κάθε κράτος μέλος, στο οποίο εγκαθίσταται μία
τέτοια επιχείρηση. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει όλες
τις λεπτομέρειες για να επιτραπεί στο κράτος μέλος-αποδέκτη, να καθορίσει αυτές τις επιχειρήσεις' αντίγραφο κάθε
καταλόγου ανακοινώνεται στην Επιτροπή.
3. Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του έτους που
ακολουθεί το έτος πληρωμής, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν
στην Επιτροπή κατάλογο των επιχειρήσεων που εγκαθί
στανται σε τρίτη χώρα, για τις οποίες η πληρωμή ή/και
καταβολή του σχετικού ποσού πραγματοποιήθηκε ή έπρεπε
να πραγματοποιηθεί σε αυτό το κράτος μέλος.
Άρΰ·ρο 8
1. Οι συλλεγόμενες πληροφορίες στο πλαίσιο των
ελέγχων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, καλύ
πτονται από το επαγγελματικό απόρρητο. Δεν δύνανται να
ανακοινώνονται σε πρόσωπα άλλα από τα πρόσωπα τα
οποία, λόγω των λειτουργιών τους στα κράτη μέλη ή στα
όργανα της Επιτροπής, καλούνται να τις γνωρίζουν για την
εκπλήρωση των λειτουργιών αυτών.
2. Το άρθρο αυτό δεν θίγει τις εθνικές διατάξεις που αφο
ρούν τη νομική διαδικασία.
Άρΰρο 9
1. Πριν από την 1η Νοεμβρίου που έπεται της περιόδου
ελέγχου, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή
λεπτομερή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος
κανονισμού.
2. Η έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρει τις δυσκολίες που
ενδεχομένως αντιμετωπίσθηκαν και να αναφέρει, κατά περί
πτωση, προτάσεις βελτιώσεως.
3. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή προβαίνουν τακτικά σε
ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την εφαρμογή του
παρόντος κανονισμού.
Άρ#ρο 10
1. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν προγράμματα προβλέψεως
των ελέγχων που πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με
το άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού κατά τη διάρκεια της
επομένης περιόδου ελέγχου.
2. Κάθε έτος, πριν από τις 15 Μαρτίου, τα κράτη μέλη
ανακοινώνουν στην Επιτροπή το πρόγραμμα τους που ανα
φέρεται στην παράγραφο 1, διευκρινίζοντας:

1. Τα κράτη μέλη επικουρούνται μεταξύ τους για να προ
βούν στους ελέγχους που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μία επιχείρηση εγκαθί
σταται σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο πραγμα
τοποιήθηκε ή έπρεπε να πραγματοποιηθεί η πληρωμή ή/και
η καταβολή του σχετικού ποσού.

— τον αριθμό των επιχειρήσεων που θα ελεγχθούν και την
κατανομή τους ανά τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τα σχε
τικά ποσά,

(') ΕΕ αριθ. L 36 της 10. 2. 1972, σ. 1.

— τα κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη για την κατάρτιση
αυτών των προγραμμάτων.
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3. Τα προγράμματα προβλέψεως που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 πρέπει να εγκρίνονται από την Επιτροπή"
ανάλογα με την περίπτωση, η Επιτροπή ανακοινώνει, πριν
από τις 15 Μαΐου, τις αιτήσεις της περί τροποποιήσεως στο
σχετικό κράτος μέλος.
4. Το πρόγραμμα αυτό δύναται να αποτελέσει αντικεί
μενο μεταγενεστέρων προσαρμογών, οι οποίες απέβησαν
αναγκαίες κατά την εκτέλεση του προγράμματος" οι προ
σαρμογές ανακοινώνονται στην Επιτροπή εντός ευλόγου
προθεσμίας" εντός προθεσμίας δύο μηνών που υπολογίζεται
από τη λήψη της ανακοινώσεως αυτής, η Επιτροπή ανακοι
νώνει την έγκριση της όσον αφορά το προσαρμοσμένο πρό
γραμμα, ή τις αιτήσεις της περί τροποποιήσεως στο σχετικό
κράτος μέλος.
Άρΰρο 11
1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει ειδική υπηρεσία που
αναλαμβάνει τη συνέχεια της εφαρμογής του παρόντος
κανονισμού και
— είτε την εκτέλεση των ελέγχων που προβλέπονται σχε
τικά από τους υπαλλήλους που εξαρτώνται άμεσα από
αυτή την ειδική υπηρεσία,
— είτε τον συντονισμό και τη γενική επιτήρηση των
ελέγχων που πραγματοποιούνται από υπαλλήλους που
εξαρτώνται από άλλες υπηρεσίες.
Τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να προβλέψουν ότι οι
έλεγχοι που πρέπει να πραγματοποιούνται κατ' εφαρμογή
του παρόντος κανονισμού, κατανέμονται μεταξύ της ειδικής
υπηρεσίας και των άλλων εθνικών υπηρεσιών, εφόσον η
ειδική υπηρεσία εξασφαλίζει το συντονισμό και τη γενική
επιτήρηση.
2. Η υπηρεσία ή οι υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, πρέπει
να είναι οργανωμένες κατά τρόπο ώστε να είναι ανεξάρ
τητες από τις υπηρεσίες ή κλάδους υπηρεσιών που αναλαμ
βάνουν πληρωμές και ελέγχους που πραγματοποιούνται πριν
από αυτές.
3. Για να εξασφαλισθεί η ακριβής εφαρμογή του
παρόντος κανονισμού, η ειδική υπηρεσία που αναφέρεται
στην παράγραφο 1, λαμβάνει όλες τις πρωτοβουλίες και τα
μέτρα που είναι αναγκαία.
4.

Η ειδική υπηρεσία εξασφαλίζει επιπλέον:

— την κατάρτιση των εθνικών υπαλλήλων που αναλαμβά
νουν τους ελέγχους που αναφέρονται στον κανονισμό
αυτό για να αποκτήσουν επαρκείς γνώσεις για την
εκπλήρωση των καθηκόντων τους,
— τη διαχείριση των εκθέσεων ελέγχου και κάθε εγγράφου
που αφορά τους ελέγχους που πραγματοποιούνται και
προβλέπονται κατ' εφαρμογή του κανονισμού αυτού.
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Άρ&ρο 12
Η Κοινότητα συμμετέχει στις πραγματικές δαπάνες που
αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για την αμοιβή του προσλαμ
βανόμενου προσωπικού, από την 1η Ιανουαρίου 1990 και
προορίζεται αποκλειστικά
— για το δυναμικό της ειδικής υπηρεσίας που αναφέρεται
στο άρθρο 11 παράγραφος 1 ή
— για το δυναμικό άλλων εθνικών υπηρεσιών, εφόσον πρό
κειται για προσωπικό που αναλαμβάνει αποκλειστικά
τους ελέγχους που προβλέπονται στον παρόντα κανο
νισμό.
Η χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας πραγματοποι
είται κατά 50 °/ο για τα τρία πρώτα έτη και 25 °/ο για το
τέταρτο και πέμπτο έτος, για περίοδο πέντε ετών που υπο
λογίζεται από την 1η Ιανουαρίου 1990, εντός ορίου συνο
λικού ποσού:
— 500 000 Ecu για τα τρία πρώτα έτη και 250 000 Ecu για
το τέταρτο και πέμπτο έτος, όσον αφορά την Ομοσπον
διακή Δημοκρατία της Γερμανίας, την Ισπανία, Γαλλία,
Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο,
— 250 000 Ecu για τα τρία πρώτα έτη και 150 000 Ecu για
το τέταρτο και πέμπτο έτος, όσον αφορά το Βέλγιο, τη
Δανία, την Ελλάδα, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες και την Πορ
τογαλία και
— 50 000 Ecu για τα τρίτα πρώτα έτη και 25 000 Ecu για το
τέταρτο και πέμπτο έτος, όσον αφορά το Λουξεμβούργο.
Κατά την έννοια του κανονισμού αυτού, νοούνται ως
«αμοιβή» οι μισθοί, αφαιρουμένων των φόρων και των
άλλων φορολογικών κρατήσεων, των υπαλλήλων που ανα
λαμβάνουν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και τα
έξοδα μετακινήσεως που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση
των καθηκόντων τους.
Άρΰρο 13
Η Κοινότητα συμμετέχει στις δαπάνες που αναλαμβάνουν
τα κράτη μέλη για την κατάρτιση του προσωπικού των υπη
ρεσιών που αναλαμβάνουν την εφαρμογή του παρόντος
κανονισμού με αναλογία 50 °/ο για τα τρία πρώτα έτη και
25 °/ο για το τέταρτο και πέμπτο έτος, για περίοδο πέντε
ετών που υπολογίζεται από την 1η Ιανουαρίου 1990, εντός
ορίου συνολικού ποσού:
— 100 000 Ecu για τα τρίτα πρώτα έτη και 50 000 Ecu για
το τέταρτο και πέμπτο έτος, όσον αφορά την Ομοσπον
διακή Δημοκρατία της Γερμανίας, την Ισπανία, Γαλλία,
Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

5. Η υπηρεσία λαμβάνει από το σχετικό κράτος μέλος
κάθε εξουσία που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των
καθηκόντων που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4.

— 50 000 Ecu για τα τρίτα πρώτα έτη και 25 000 Ecu για το
τέταρτο και πέμπτο έτος, όσον αφορά το Βέλγιο, τη
Δανία, την Ελλάδα, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες και την Πορ
τογαλία και

Αποτελείται από υπαλλήλους, ο αριθμός και η κατάρτιση
των οποίων είναι κατάλληλη για την πραγματοποίηση των
ανωτέρω αναφερομένων στόχων.

— 10 000 Ecu για τα τρία πρώτα έτη και 5 000 Ecu για το
τέταρτο και πέμπτο έτος, όσον αφορά το Λουξεμβούργο.
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων

^ κοινότητα συμμετέχει στις πραγματικές δαπάνες που
αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη για την αγορά υλικού πληρο^
φορικηςκαιυλικούγραφείου,απαραίτητουγιατιςυπηρε
σίες που αναλαμβάνουν την εφαρμογή του παρόντος κανό
νισμού, με αναλογία ΙΟΟ^στο όριο ποσού^
^

ΙΟΟΟΟΟΕ^ για την Ομοσπονδιακή ΑημοκρατίατηςΡερ
μανίας,τηνϊσπανία,τηΡαλλία, Ιταλία και το ενωμένο
Βασίλειο,

^^ΟΟΟΟΕ^ιιγιατο Βέλγιο,τη Αανία,την Ελλάδα,την
Ιρλανδία και την Πορτογαλία και

Αριθ.^^Ι^

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού
θεσπίζονται, εφόσον παρίσταται ανάγκη, σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 13 του κανονισμού
^Ε0^αριθ7^7υ5

Ρια τον έλεγχο των ειδικών δαπανών που ^ρηματοδο
τούνται από την κοινότητα ^άσει του παρόντος κανόνι
σμού, εφαρμόζονται οι διατάζεις του άρθρου^του κανόνι
σμού^ΕθΚ^αριθ.7^^70.

^^0000Ε^ιιγιατοΑουζεμ^ούργο.

Ι. Ιο μέγιστο ποσό των κοινοτικών δαπανων,πουθεω^
ρείται αναγκαίο για την πραγματοποίηση της πράξεως που
θεσπίζεται από τον παρόντα κανονισμό, ανέρχεται σε ^,74
εκατομμύρια Ε ^ γ ι α τ ο πρώτο έτος,σε 4,^ εκατομμύρια
Ε^^ για το δεύτερο και τρίτο έτος και σε ^,43 εκατομμύρια
Ε ^ για το τέταρτο και πέμπτο έτος.
^. Οπροϋπολογισμός καθορίζει το ποσό των πιστώσεων
που διατίθενται κάθε έτος.

Ιοετήσιο ποσό που αντιπροσωπεύειτις δαπάνες που ανα
λαμβάνονται από την κοινότητα, καθορίζεται από την Επι
τροπή ^άσειτων στοιχείων που παρέχονται από τακράτη
μέλη.

ΟιυπάλληλοιτηςΕπιτροπήςέ^ουν πρόσβαση στο σύνολο
των εγγράφων που καταρτίζονται για τους ελέγχους ή
κατόπιντωνελέγ^ωνπουοργανωνονταιστοπλαίσιοτου
παρόντος κανονισμού καθώς και στα συστήματα πληροφο
ρικής που αναφέρονται στο άρθρο 14 του κανονισμού
αυτού.

Ι

Καταργείταιηοδηγία77^3^Εθ^.

^. ^ε όλες τις κοινοτικές πράξεις, στις ο^ποίες γίνεται ανα
φορά στην οδηγία 77^43^ΕθΚ,ηαναφορά αυτή θεωρείται
ότι αφορά τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος κανονισμού.
θ πάρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα
μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
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ΤΗιχ 15 ιΗε Ιιιεχι ιη 3. χεπεχ οί τεροηχ εοη-ιιτιΐ5$ιοηε<1 Βγ ιΗε €οιτΐΓηΐ55ΐοη οί ιΗε ΕυΓορε&η ΟοιτίΓηυηιιιεχ ιο
εχαπιιηε ιΗε 5ΐαιε οί εάυοαιιοηαΐ αηά νοε&υοη&Ι ξυκίαηεε 5ει-νιεε5 ιη ιΗε ΕυΐΌρεαη €οηΐΓηυηιΐγ, αηά ιο
ΓεεοΓηπιεηοΙ Ηο^ν ιΗε 0θΓηιηΐ55ΐοη ΓΠΙ§ΗΙ Βε5ΐ χυρροπ ιΗε ίυΐυΓε (ίενείορηιεηι οί χυεΗ 5εηιοε5 ΤΗε τεροπ
άιίίεη ίΐΌπι εαΗιεΓ Γεροπ<> ιη εοηοεηιπαιη§ πΐίΐιηΐγ οη ιΗε 14—25 £ΐ§ε-§Γουρ αηά ιη 115 χρεοιιΐ αοηεεΓη ίο Γ
ι^νο ραπιουΙαΓ Μ$υε& ιΗε οΗ&ηβΐπβ τοίε οί ρΓοίεχχιοη^Ι ξυιά&ηαε χεΓνιοεχ, %ηά ιΗε Ιιηΐ^αςεχ Βεπνεεη ΗιίίεΓεηι 5εΐΎΐοε5
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ΤΚΑΝδΙΤΙΟΝ ΟΡ ΥΟΙΙΝΟ ΡΕΟΡΕΕ ΡΚΟΜ ΕΏΙΚΓΑΤΙΟΝ ΤΟ ΑΟΠΕΤ ΑΝΟ
ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΙΡΕ
δοα&1 ΕυΓορε — δυρρίειηεηΐ 5/87
Οθ5ΐη§ ιΗε %&ρ' Βεπνεεη ειίυεαίιοη ζηά ιΗε ουΐ5ΐ(1ε \νοΗά, ιη ρ&πιουΙ&Γ ιηε ν/οήά οί ιηε εοοηοιτιγ, \να5 α
π\Ά)θΓ οοηεειη ιη ηεαΗγ αΐΐ ιΗε 30 ριίοι ρΓθ)εα5 \νηιοΗ ιοοΚ ραπ, ίΓοηι 1983 ιο 1987, ιη ιηε ΕυΓορειη
€θΓηητιυηιΐγ'$ $εοοηά Α,αιοη ΡΓΟξΓ&ηπηιε οη ιηε ΐΓ&η5ΐΐιοη οί )ουη§ ρεορίε ίΓΟΓη εάυο&αοη ιο αοΐυΐι &η(1
•ΛΌΓΙΛΙΠ^ Ιιίε
ΤΗΐ5 οοηοεΓη Γείΐεειεά ιΗε ευιτεηι ροΙιιιε&Ι ρΓε55υΓε ιη ηε&Γΐγ ενεργ €οηιπιυηιιγ εουηιψ ιο ιπφΓονε ιΗε
ςυαίιΐν οί εάυεαιιοη &ηά ΐΓ&ιηιη§, ιο Γεάυεε ιΗε ηυπιΒεΓ οί γουη§ ρεορίε εηΐεπη§ &άυ!ι Ιιίε \νιΐΗουι 3.
Γεαοξηιζεά νοοαιιοηαΐ ςυ&Ιιίιο&ιιοη, ζηό ιΗεΓεΒγ ιο ιηθΓεα5ε εεοηοπηιε είίιαεηογ αηά οοιτιρειιιινεηεχχ, &ηά
Κεερ υρ ^νιιΗ ιΗε ραεε οί εεοηοιτιιε Άηά ιεεΗηιοαΙ εΗαη§ε
ΤΗΐ5 5ρεοια1 δυρρίεπηεηι ΓερΓοάυοεχ ιΗε ιεχ« οί πνο αηα1γ5ε5 οί ιΗε Τπιη5ΐΐιοη ΡΓΟξΓ&Γηηιε ριίοι ρΓθ]εεΐ5'
Γε5ροη5ε*= ιο ιΗεχε ρΓε$5υΓε5, ζηά οί ΐηειτ αρρίΌίΐεηεχ ιο Ό1ο5ΐη§ ιΗε ξ&ρ'
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