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I
(Mededelingen)

RAAD
MEDEDELING
Vaststelling door de Raad van gemeenschappelijke standpunten in het kader van de samenwerkingsprocedure van artikel 149, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap
(89/C 192/01)
De Raad heeft gemeenschappelijke standpunten vastgesteld betreffende de volgende voorstellen:
1. Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 80/181/EEG inzake de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten op het gebied van de meeteenheden.
2. Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 75/106/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake het voorverpakken naar volume van bepaalde vloeistoffen in voorverpakkingen met bepaalde inhoud.
3. Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Economische Gemeenschap van de kaderovereenkomst voor wetenschappelijke en technische
samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en de Republiek IJsland.
4. Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 75/362/EEG,
77/452/EEG, 78/686/EEG, 78/1026/EEG en 80/154/EEG inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels van respectievelijk de arts, de algemeen
ziekenverpleger, de beoefenaar der tandheelkunde, de dierenarts en de verloskundige, alsmede van de Richtlijnen 75/363/EEG, 78/1027/EEG en 80/155/EEG inzake de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de werkzaamheden
van respectievelijk de arts, de dierenarts en de verloskundige.
5. Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/452/EEG inzake de
onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels van verantwoordelijk
algemeen ziekenverpleger, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de
daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten, alsmede van Richtlijn 77/453/EEG inzake de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de werkzaamheden van verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger.
6. Voorstel voor een richtlijn inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der LidStaten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen.
7. Voorstel voor een twaalfde richtlijn van de Raad inzake het vennootschapsrecht betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.
8. Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 87/102/EEG betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten
inzake het consumentenkrediet.
9. Voorstel voor een beschikking tot vaststelling van een specifiek programma van de Europese Economische Gemeenschap voor onderzoek en technologische ontwikkeling op het
gebied van grondstoffen en recycling (1990-1992).
10. Voorstel voor een richtlijn inzake een specifiek programma voor onderzoek en technologische ontwikkeling op het gebied van de biotechnologie (1990-1994), BRIDGE.
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11. Voorstel voor een beschikking tot vaststelling van twee specifieke programma's voor onderzoek en technologische ontwikkeling op milieugebied: STEP en E P O C H (1989-1992).
12. Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten inzake de etikettering van
tabaksprodukten.
13. Voorstel voor een verordening betreffende de zekerheid die moet worden gesteld om de
betaling van een douaneschuld te waarborgen.
14. Voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende achtste wijziging van Richtlijn
76/769/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen der Lid-Staten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het
gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten.
15. Voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de beroepsprocedures inzake het
plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van werken.
16. Voorstel voor een tweede richtlijn van de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen, alsmede tot wijziging van Richtlijn 77/780/EEG.
17. Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een solvabiliteitsratio voor kredietinstellingen.
18. Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot coördinatie van de voorschriften inzake transacties van ingewijden.
De tekst van deze gemeenschappelijke standpunten kan worden verkregen bij het Secretariaatgeneraal van de Raad, Wetstraat 170, B-1048 Brussel, bureau 12/53, tel. 234 76 21. Bij ieder
verzoek dienen het referentienummer van het Publikatieblad en het serienummer van het betrokken voorstel te worden vermeld.
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Nr. C 192/3

COMMISSIE
ECU O
28 juli 1989
( 8 9 / C 192/02)

Bedrag in nationale valuta voor één eenheid:
Belgische en
Luxemburgse frank con.
Belgische en
Luxemburgse frank fin.

43,4960
43,5762

Duitse mark

2,07717

Gulden

2,34302

Pond sterling

0,667882

Deense kroon

8,07578

Franse frank

7,03415

Lire
Iers pond
Griekse drachme

1494,40
0,778953
179,593

Peseta

130,217

Escudo

173,807

US-dollar

1,10635

Zwitserse frank

1,78620

Zweedse kroon

7,08947

Noorse kroon

7,61720

Canadese dollar

1,31014

Oostenrijkse schilling

14,6171

Finse mark

' 4,67210

Yen

154,114

Australische dollar

1,47611

Nieuwzeelandse dollar

1,90094

De Commissie heeft een telexdienst met automatisch antwoordmechanisme in gebruik genomen die elke
gebruiker, op diens aanvraag per telex, de omwisselingskoers in de voornaamste valuta geeft.
Deze dienst functioneert elke dag van 15.30 uur tot de volgende dag 13.00 uur.
De gebruiker dient als volgt te handelen:
— telex nr. 23789 te Brussel kiezen;
— zijn eigen telexadres geven;
— de code „cccc" vormen die het automatisch antwoordmechanisme in werking stelt en hem de omwisselingskoersen van de ecu per telex geeft;
— de mededeling niet onderbreken vóór het einde van de boodschap dat aangegeven wordt door het
teken „ffff".
Noot: De Commissie heeft ook een telex met automatisch antwoordmechanisme (nr. 21791) in gebruik die
een aantal dagelijkse gegevens verstrekt voor de berekening van de monetaire compenserende
bedragen in het kader van de toepassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

(') Verordening (EEG) nr. 3180/78 van de Raad van 18 december 1978 (PB nr. L 379 van 30. 12. 1978,
blz. 1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2626/84 (PB nr. L 247 van 16. 9. 1984, blz. 1).
Beschikking 80/1184/EEG van de Raad van 18 december 1980 (Overeenkomst van Lomé) (PB
nr. L 349 van 23. 12. 1980, blz. 34).
Beschikking nr. 3334/80/EGKS van de Commissie van 19 december 1980 (PB nr. L 349 van
23. 12. 1980, blz. 27).
Financieel Reglement van 16 december 1980 voor de toepassing van de algemene begroting van de
Europese Gemeenschappen (PB nr. L 345 van 20. 12. 1980, blz. 23).
Verordening (EEG) nr. 3308/80 van de Raad van 16 december 1980 (PB nr. L 345 van 20. 12. 1980,
blz. 1).
Beschikking van de Raad van Gouverneurs van de Europese Investeringsbank van 13 mei 1981 (PB
nr. L 311 van 30. 10. 1981, blz. 1).
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Mededeling van de besluiten genomen in het kader van diverse inschrijvingsprocedures in de
landbouwsector (granen)
(89/C 192/03)
(Zie de mededeling in Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 360 van 21 december
1982, blz. 43)
Wekelijkse inschrijving
Permanente openbare inschrijving

Verordening (EEG) nr. 1623/89 van de Commissie van 9 juni
1989 betreffende een bijzondere interventiemaatregel voor
gerst in Spanje
(PB nr. L 159 van 10. 6. 1989, blz. 24)
Verordening (EEG) nr. 1624/89 van de Commissie van 9 juni
1989 inzake een openbare inschrijving voor de restitutie en/of
de heffing bij uitvoer van gerst naar landen van de zones I, II,
III, IV, V, VI, VII, VIII, de Duitse Democratische Republiek
en de Canarische eilanden
(PB nr. L 159 van 10. 6. 1989, blz. 27)
Verordening (EEG) nr. 1625/89 van de Commissie van 9 juni
1989 inzake een openbare inschrijving voor de restitutie en/of
de heffing bij uitvoer van zachte tarwe naar landen van de
zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, de Duitse Democratische
Republiek en de Canarische eilanden
(PB nr. L 159 van 10. 6. 1989, blz. 30)

Datum van het
besluit van
de Commissie

Maximumrestitutie

27. 7. 1989

offertes geweigerd

27. 7. 1989

offertes geweigerd

27. 7. 1989

38,50 ecu/ton
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Nr. C 192/5

Actie „Energie en stedelijk milieu" — Uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor projecten op het gebied van energieprogrammering in bepaalde steden in de Gemeenschap
(89/C 192/04)
Context en doelstellingen van de actie
1. De Gemeenschap is voornemens de tenuitvoerlegging van een beleid dat gunstig is voor de energiebeheersing en voor het milieu te bevorderen. Daarom
zijn voor het tijdvak tot 1995 communautaire doelstellingen op energiegebied vastgesteld (') en zullen
beleidsmaatregelen moeten worden genomen, met
name ter verbetering van de energiehuishouding en
met het oog op de totstandbrenging van het juiste
evenwicht tussen energie- en milieu-aspecten.
Parallel hiermee voert de Gemeenschap sedert 1978
een communautair demonstratieprogramma „Energie" uit, dat belangrijke vorderingen op het gebied
van energietechnologie heeft opgeleverd. In 1990 zal
daarnaast een nieuw programma, „Thermie" genaamd, dat vooral gericht is op verspreiding van
technologie, worden gelanceerd.
Voorts steunt de Gemeenschap sinds 1982 de inspanningen van bepaalde Europese regio's die beleidsinstrumenten voor energieprogrammering hebben ingevoerd waardoor een beter gebruik van het plaatselijke energiepotentieel mogelijk is gemaakt.
Ten slotte wordt een aanzienlijke vooruitgang verwacht van een eenheidsmarkt voor energie en moeten „flankerende maatregelen" worden uitgevoerd.

4. De Commissie kan tot maximaal 40 °/o van de kosten
van elk project financieren, met als maximale communautaire bijdrage 100 000 ecu per project; de projecten hebben in principe een looptijd van ongeveer
één jaar.
De in 1989 beschikbare kredieten volstaan voor de
financiering van vijf tot tien projecten en in 1990
zullen er ongetwijfeld ten minste nog eens zoveel
kunnen worden gefinancierd. Deze uitnodiging tot
het indienen van voorstellen is bedoeld voor de selectie van de in 1989 en in principe ook van de in
1990 te financieren projecten.
Voorwaarden voor het in aanmerking nemen van projecten
en selectiecriteria
5. Om in aanmerking te komen moet een project aan
de volgende voorwaarden voldoen:
— worden ingediend door een stad (of groepering
van steden) of een stedelijk energiebedrijf. De
betrokken steden moeten ten minste 100 000 inwoners tellen;
— een gedetailleerd financieel plan omvatten;
— innoverend zijn op een van de hierboven aangegeven gebieden;

2. De Commissie is zich bewust van wat er op energieen milieugebied op het spel staat en is dan ook voornemens, parallel en in samenhang met de in punt 1
genoemde initiatieven, de uitvoering van projecten
voor energieprogrammering in bepaalde Europese
steden te bevorderen.

— worden uitgevoerd door plaatselijke teams waarvan de verantwoordelijkheid ten aanzien van de
uitvoering van het project duidelijk moet zijn
omschreven.

Omschrijving van de actie, bestreken gebieden en financiële
steun

6. Bij de beoordeling van de projecten zal het als een
pluspunt worden beschouwd wanneer een project het
resultaat is van samenwerking (of uitwisseling van
ervaring) tussen steden, eventueel uit verschillende
Lid-Staten.

3. De Commissie overweegt, met medefinanciering
door bepaalde steden of groeperingen van steden,
projecten op touw te zetten die, uit een oogpunt van
energiebeheer en de relatie tussen energie en milieu in
een stedelijke omgeving, bijzonder oorspronkelijke en
innoverende oplossingen aandragen. De door deze
projecten bestreken gebieden zijn:
— planning, institutionele en
organisatorische
aspecten, voorbereiding en tenuitvoerlegging van
een passend beleid (b.v. uitvoering van studies
vóór de toepassing);
— geautomatiseerd beheer en controle, monitoring
en follow-up in bepaalde sectoren (o. a. vervoer,
industrie en warmte/krachtkoppeling, stadsverwarmingsnetten, woonsector).

(') PB nr. C 241 van 25. 9. 1986, blz. 1.

Indiening van voorstellen
7. De voorstellen moeten worden ingediend door de
vertegenwoordigers van steden of groeperingen van
steden of stedelijke energiebedrijven, die zijn gelegen in een van de Lid-Staten van de Gemeenschap.
8. Het voorstel moet worden opgesteld in één van de
officiële talen van de Gemeenschap (aanbevolen
wordt, eventueel, hierbij een samenvatting van het
project in het Engels of het Frans in te dienen) en
moet de volgende elementen omvatten:
— de titel van het project;
— de aanduiding van het gebied waarop het voorstel betrekking heeft (zie punt 3);
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— de naam van de hoofdindiener;
— een beschrijving van het voorstel: doelstellingen,
te gebruiken middelen, verwachte resultaten;
— een financieringsschema, inclusief toezeggingen
voor medefinanciering (alle bedragen moeten in
ecu luiden);
— een voorlopige planning voor de uitvoering van
het project;
— de procedure die zal worden gevolgd voor de
verspreiding van informatie en de bekendmaking
van de resultaten.
9. De voorstellen kunnen naar keuze van de indiener:
a) hetzij per post worden toegezonden aan:
Commissie van de Europese Gemeenschappen,
Directoraat-generaal XVII „Energie",
Administratieve Eenheid „Energieprogrammering",
Wetstraat 200,
B-1049 Brussel;
b) hetzij worden afgegeven bij het secretariaat van
de Administratieve Eenheid „Energieprogrammering", Tervurenlaan 226-236, Kamer 3 / 1 , B-1150
Brussel.
Aan toezending per post wordt de voorkeur gegeven; in dat geval is een aangetekend schrijven verplicht.
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Het voorstel moet uiterlijk op 29 september 1989
vóór 17.00 uur worden verzonden of afgegeven.
Als bewijs van indiening geldt:
— het poststempel of
— het ontvangstbewijs dat is gedateerd en ondertekend door de ambtenaar van de Administratieve
Eenheid „Energieprogrammering" die het voorstel in ontvangst heeft genomen.
10. Het voorstel moet in een dubbele omslag worden gedaan. Beide omslagen moeten gesloten zijn. Op de
binnenste omslag moet, behalve de aanduiding van
de bevoegde dienst zoals aangegeven in de uitnodiging tot het indienen van voorstellen, ook de volgende vermelding worden aangebracht:
„Uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor
de actie „Energie en stedelijk milieu" — Voorstel
afkomstig van . . . — Mag niet door de Postkamer
worden geopend".
11. Aanvullende

inlichtingen

Voor aanvullende inlichtingen kan men zich wenden
tot de heer Michel Caillouet, Directoraat-generaal
XVII „Energie", Commissie van de Europese Gemeenschappen, Wetstraat 200, B-1040 Brussel (tel.
235 59 32).

Programma voor de invoering van een systeem voor wederzijdse informatie over de sociale bescherming in de Gemeenschap (CISSP — Community information system on social protection)
Openbare procedure
(89/C 192/05)
1. Commissie van de Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal V „Werkgelegenheid, sociale zaken en onderwijs, Afdeling B-l, Wetstraat 200,
B-1049 Brussel.
2. Aanbesteding volgens openbare procedure.
3. In het vooruitzicht van de verwezenlijking van de interne markt en met het oog op de gevolgen voor de
sociale bescherming die daaruit kunnen voortvloeien,
wil de Commissie gebruik maken van de steun van
een systeem voor wederzijdse informatie over het beleid inzake sociale bescherming (inclusief sociale zekerheid en sociale bijstand) in de Lid-Staten van de
Gemeenschap. De hoofdkenmerken van dat systeem
komen overeen met de volgende taken:
— informatisering, bijwerking en jaarlijkse publikatie van het document van de Commissie „Vergelijkende tabellen van de stelsels van sociale zekerheid" en totstandbrenging van de daarbij passende databank die de snelle overbrenging van de
informatie en een snelle toegang voor de gebruikers mogelijk moet maken;

samenstelling van een netwerk van nationale contactpersonen, dat moet zorgen voor de bijwerking van de vergelijkende tabellen, en activering
van dat netwerk, dat bijeen zal komen om te discussiëren over het respectieve beleid inzake sociale bescherming;
aanwijzing van een gekwalificeerd deskundige
die, uitgaande van de inhoud van de vergelijkende tabellen en de vergaderingen van het netwerk van contactpersonen, zorg zal moeten dragen voor het opstellen van een analyse en een
evaluatie van het beleid en de tendensen op het
gebied van de sociale bescherming in de Lid-Staten. Die analyse zal in de vergelijkende tabellen
en de bijwerkingen worden opgenomen;
totstandbrenging van een passende beheersstructuur voor de vervulling van de hierboven opgesomde taken, inclusief op het gebied van documentatie, secretariaat en vertaling in verband met
de tenuitvoerlegging van het systeem.
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Inschrijvers moeten kunnen bewijzen dat zij een gedegen ervaring hebben op organisatorisch vlak alsook in de behandeling van kwesties die verband houden met de sociale bescherming op communautair
vlak ten aanzien van alle aspecten daarvan.
4. Het programma zal over een eerste periode van twee
jaar lopen en zal als rechtsgrondslag twee opeenvolgende contracten van telkens één jaar hebben. De financiële voorwaarden van het contract zullen in ecu
zijn uitgedrukt.
5. Organisaties die voor deze dienstverlening belangstelling hebben, kunnen het dossier van de aanbesteding met het bestek en een standaardformullier voor
het indienen van voorstellen kosteloos ontvangen
wanneer zijn daartoe een schriftelijk verzoek richten
tot de in punt 1 genoemde afdeling van de Commissie
De uiterste datum voor de indiening van de verzoeken voor het ontvangen van het dossier is 31 augustus 1989.
6. a) De uiterste datum voor de ontvangst van de voorstellen is 15 september 1989.
b) De voorstellen moeten (ter attentie van mevrouw
Sanguinetti) aan de Commissie van de Europese
Gemeenschappen, Directoraat generaal V, Gebouw Archimedes 1, Bureau 05/65, Wetstraat
200, B-1049 Brussel, worden toegezonden. Zij
moeten bij voorkeur per post worden toegezonden, maar zij kunnen ook rechtstreeks aan de genoemde ambtenaar worden overhandigd. Inzending per post moet aangetekend gebeuren.
c) Het voorstel moet onder dubbele gesloten omslag
worden ingediend. Op de binnenste omslag moet,
behalve het adres dat in dit bericht vermeld staat,
de volgende vermelding worden aangebracht:
„Bericht van aanbesteding, voorstel van (naam
van de inschrijver), mag niet door de postdienst
worden geopend". Er mag geen gebruik worden
gemaakt van zelfklevende omslagen die zonder
sporen na te laten kunnen worden geopend en
opnieuw gesloten.
7. a) De voorstellen moeten bevatten:
— de statuten van de rechtspersoon die het voorstel indient;
— het organisatieschema voor de uitvoering van
de technische bijstand;
— een in ecu uitgedrukte gedetailleerde begroting voor de vijf jaar van het programma, ermee rekening houdend dat de Commissie van
alle belastingen en heffingen, inclusief de belasting op de toegevoegde waarde, is vrijgesteld overeenkomstig de bepalingen van het

Nr. C 192/7

Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen,
gehecht aan het Verdrag van 8 april 1965 tot
instelling van één Raad en één Commissie
welke de Europese Gemeenschappen gemeen
hebben.
b) De voorstellen moeten zijn opgesteld in drievoud
(één origineel en twee kopieën) en zijn gesteld in
een van de officiële talen van de Gemeenschap.
Om de voorstellen gemakkelijker te doen begrijpen en het onderzoek daarvan te bespoedigen,
gelieven inschrijvers hun voorstel van een vertaling (in tweevoud) in het Engels of het Frans vergezeld te doen gaan wanneer de originele tekst
gesteld is in een andere officiële taal van de Gemeenschap.
c) De indiening van een voorstel houdt in dat de bij
het dossier gevoegde „Algemene voorwaarden
van toepassing op contracten" worden aanvaard.
8. Een ad hoc commissie werd samengesteld om de
omslagen te openen. Deze commissie bestaat uit de
volgende medewerkers van Directoraat-generaal V:
— mevrouw O. Quintin, afdelingshoofd, Afdeling
B-l,
— de heer M. Oostens, assistent van de Directeurgeneraal,
— de heer P. Calderbank, ambtenaar, Afdeling B-l,
— de heer S. Langley, ambtenaar, Afdeling B-l.
De omslagen zullen op 22 september 1989 om 11.00
uur worden geopend te Brussel, Gebouw Archimedes
I, Kamer 5/15. De ad hoc commissie moet nagaan
of de voorwaarden voor de indiening van de voorstellen in acht werden genomen.
9. De belangrijkste voorschriften voor financiering en
betaling zijn uiteengezet in het in punt 5 bedoelde
dossier.
10. De economische en technische minimumeisen waaraan de inschrijvers moeten voldoen, zijn eveneens
uiteengezet in dit dossier.
11. De inschrijvers moeten hun aanbieding gestand doen
gedurende een periode van zes maanden vanaf de
uiterste datum voor indiening van de voorstellen.
12. De voor de beoordeling van de voorstellen en de
toewijzing van het contract gehanteerde criteria zijn
vervat in het in punt 5 genoemde dossier.
13. De Commissie behoudt zich het recht voor samen te
werken met de rechtspersoon van haar keuze.
14. Inschrijvers zullen op de hoogte worden gebracht
van het gevolg dat aan hun voorstel werd gegeven.
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Action pilote Eurotech capital
(89/C 192/06)
De Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan een experimenteel actieprogramma tot bevordering van de financiering van transnationale projecten op het gebied van geavanceerde
technologie ("Eurotech Capital"). Met het "Eurotech CapitaP'-label zal iedere financiële eenheid worden aangeduid die aan bepaalde specifieke criteria beantwoordt — (investeringscapaciteit van minimaal 50 miljoen ecu, waarvan minimaal 20 % bestemd is voor de financiering
van transnationale projecten op het gebied van geavanceerde technologie), waardoor zij in
aanmerking komt voor diverse regelingen, die gedeeltelijk door de Commissie worden gefinancierd.
De tekst van de in het kader van „Eurotech Capital" gehanteerde criteria, alsmede alle overige
informatie, kan worden aangevraagd bij:
Commissie van de Europese Gemeenschappen,
Directoraat-generaal XVIII „Krediet en investeringen",
Eenheid „Studies en nieuwe financiële technieken",
Batiment Jean Monnet,
Rue Alcide De Gasperi,
L-2920 Luxemburg.

Bericht van opening van een anti-dumpingprocedure betreffende de invoer van kaliumpermanganaat van oorsprong uit de Sowjetunie
(89/C 192/07)
De Commissie heeft een klacht ontvangen volgens welke
bij de invoer van kaliumpermanganaat van oorsprong uit
de Sowjetunie dumping wordt toegepast, waardoor
schade wordt berokkend aan een bedrijfstak van de Gemeenschap.

van de Gemeenschap worden aangeboden, tot 257 ton in
de eerste zes maanden van 1988. Dit betekent een stijging van het marktaandeel van 0,5 % tot 13,6 % over
genoemde periode. Volgens de statistieken van de Gemeenschap beliep deze invoer 434 ton in 1988.

Indiener van de klacht

Eveneens wordt gesteld dat de prijzen waartegen de ingevoerde produkten in de Gemeenschap worden verkocht aanzienlijk onder de prijzen van de producent in
de Gemeenschap liggen.

De klacht werd ingediend door de Europese Raad van
de Bonden van de chemische nijverheid (Cefic) namens
een producent van de Gemeenschap die de gehele communautaire produktie van het betrokken produkt vertegenwoordigt.
Produkt
Het betreft
2841 60 00.

kaliumpermanganaat

van

GN-code

ex

Klacht van dumping
Aangezien de Sowjetunie geen land met markteconomie
is, is het noodzakelijk haar prijzen bij uitvoer te plaatsen
naast de prijzen of kosten in een vergelijkbaar land.
Hiertoe wordt door de klager voorgesteld de vergelijking te maken met de binnenlandse prijzen in de Verenigde Staten van Amerika, het enige niet tot de Gemeenschap behorende land met een markteconomie, dat
een aanzienlijke produktie kent. Op deze grondslag zijn
de geraamde dumpingmarges aanzienlijk.
Schade
Wat de schade betreft wordt in de klacht aangevoerd dat
de betrokken invoer is gestegen van 20 ton in 1987, het
jaar waarin deze produkten voor het eerst op de markt

Volgens de klager zou de afzet van de communautaire
bedrijfstak op de markt van de Gemeenschap als gevolg
hiervan snel zijn verslechterd, zoals blijkt uit zowel een
daling van de verkoop in de Gemeenschap, wanneer
1987 wordt vergeleken met de eerste zes maanden van
1988 geëxtrapoleerd op jaarbasis, als uit de huidige
sterke opstapeling van de voorraden van de communautaire producent.
Tevens wordt beweerd dat de combinatie van de twee
bovengenoemde factoren tot een nieuwe produktiestop
in 1989 heeft geleid, bovenop de sluitingen die de producent in de Gemeenschap reeds in 1987 en 1988 had moeten meemaken. Daarenboven verklaart de indiener van
de klacht dat het marktaandeel van de producent in de
Gemeenschap van 25,2 °/o in 1987 tot waarschijnlijk minder dan 10 % in het eerste kwartaal van 1989 is gedaald.
Ten slotte wordt door de klager aangevoerd dat het uitblijven van beschermende maatregelen tegen de betrokken invoer de veiligheid van de voorziening van in
de Gemeenschap geproduceerd kaliumpermanganaat in
gevaar zou brengen.
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Procedure
De Commissie heeft, na overleg, vastgesteld dat er voldoende bewijsmateriaal is om de opening van een procedure te rechtvaardigen en heeft een aanvang gemaakt
met een onderzoek overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 2423/88 van de Raad van 11 juli 1988
betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met
dumping of subsidiëring uit landen die geen lid zijn van
de Europese Economische Gemeenschap ('). De belanghebbende partijen kunnen hun standpunt schriftelijk bekendmaken, in het bijzonder door het invullen van de
vragenlijst die wordt toegezonden aan degenen van wie
de Commissie weet dat zij betrokken zijn en door het
leveren van bewijsmateriaal. Bovendien zal de Commissie
de partijen die daar bij het bekendmaken van hun standpunt om verzoeken horen, mits zij kunnen aantonen dat
de resultaten van de procedure voor hen gevolgen kunnen hebben.

Nr. C 192/9

Termijn
Alle gegevens betreffende de zaak, argumenten in verband met de klacht van dumping en daardoor geleden
schade, en verzoeken om te worden gehoord dienen
schriftelijk te worden gericht tot de Commissie van de
Europese Gemeenschappen, Directoraat-generaal Buitenlandse Betrekkingen, Afdeling I-C-2, Wetstraat 200,
B-1049 Brussel ( J ), en haar te bereiken uiterlijk 30 dagen
na de publikatie van dit bericht of, wat betreft degenen
van wie bekend is dat zij betrokken zijn, na de ontvangst
van de begeleidende brief bij voornoemde vragenlijst, indien die op een latere datum valt. De ontvangst van deze
brief wordt geacht zeven dagen na de datum van verzending plaats te vinden.

Dit bericht wordt gepubliceerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, lid 1, onder a), van Verordening
(EEG) nr. 2423/88.

Indien de gevraagde gegevens en argumenten niet binnen
de bovengenoemde termijn in passende vorm worden
ontvangen, kunnen de autoriteiten van de Gemeenschap
overeenkomstig artikel 7, lid 7, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2423/88 voorlopige of definitieve conclusies trekken op basis van de beschikbare gegevens.

O PB nr. L 209 van 2. 8. 1988, blz. 1.

O Telex 21877 COMEU B; telefax (32-2) 235 65 05.
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HOF VA: JUSTITIE
ARREST VAN H E T H O F
(Tweede Kamer)
van 4 juli 1989
in de gevoegde zaken 326/86 en 66/88: B. Francesconi
en anderen tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (')
(Beroep tot schadevergoeding — Vergoeding van schade
veroorzaakt door verzuim van de Commissie om de informatie te verspreiden aan de hand waarvan de producenten/distributeurs
van met methanol vervalste wijnen
geïdentificeerd hadden kunnen worden)
(89/C 192/08)
(Procestaai: Frans)
(Voorlopige vertaling; de definitieve tekst verschijnt in de
Jurisprudentie van het Hof)

In de gevoegde zaken 326/86 en 66/88, Benito Francesconi, te 1070 Brussel (België), SPRL Enoteca Nazionale
Italiana di Benito Francesconi, te 1070 Brussel (België),
SPRL La Vinoteca d'Italia, te 1070 Brussel (België),
SPRL Italianissimo, te 1070 Brussel (België), Fromagerie
Sita SC, te Fayt-lez-Manage (België), Gapi SPRL, te
1050 Brussel (België), Willems-De Lunardo & Fils
SPRL, te Jemeppe-sur-Meuse (België), Nino Cucci, te
Louvain-la-Neuve (België), Gebroeders Salerno PVBA,
te Tienen (België), Vincenzo Smeraglia, te Heemskerk
(Nederland), Napoli Houtplein BV, te Haarlem (Nederland), Bertolo e figli SRL, te Turijn (Italië), Luigi
Brezza, te San Giorgio Monferrato (prov. Alessandria,
Italië), Marco Franchino, te Gattinara (prov. Vercelli,
Italië), Mario Patriarca, te Gattinara (prov. Vercelli, Italië), Oreste Cillario, te Dogliani (prov. Cuneo, Italië),
Ninetto Vairetto, te Carema (prov. Torino, Italië), Melchiore Balbiano, te Andezeno (prov. Torino, Italië), Aldo
Canale, te Serralunga (prov. Cuneo, Italië), Silvio
Grasso, te La Morra (prov. Cuneo, Italië), allen eerst
vertegenwoordigd door D. Buysschaert en vervolgens
door P. Sculier, advocaat te Brussel, domicilie gekozen
hebbende te Luxemburg bij G. Harles, advocaat aldaar,
avenue Marie-Thérèse 4 (zaak 326/86), en Giuseppe Visigalli, te Pavia (Italië), Gina, Idelfonso, Manuela,
Renzo en Rosanna Cappelletti, te Milaan (Italië), Matteo Bisogni, te Turijn (Italië), Clarisa Nagliato, Moreno
en Mascia Casetto, te Milaan (Italië), Filomena Fasciano, te Milaan (Italië), allen vertegenwoordigd door L.
Defalque, advocaat te Brussel, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg bij A. Schmitt, advocaat aldaar,
boulevard Royal 13 (zaak 66/88), tegen Commissie van
de Europese Gemeenschappen (gemachtigde: D. Sorasio), betreffende

O PB nr. C 22 van 29. 1. 1987, PB nr. C 89 van 6. 4. 1988 en
PB nr. C 87 van 8. 4. 1988.

— een beroep tot vergoeding van de schade veroorzaakt
door de nalatigheid van de Commissie, die verzuimd
heeft de informatie te verspreiden aan de hand waarvan de producenten/distributeurs van vervalste wijnen geïdentificeerd hadden kunnen worden (zaak
326/86),
— een beroep tot vergoeding van de schade veroorzaakt
door de nalatigheid van de Commissie in de zaak van
de met methanol vervalste wijn, die geleid heeft tot
het overlijden van de ouders van de verzoekers (zaak
66/88),
heeft het Hof (Tweede Kamer), samengesteld als volgt:
T. F. O'Higgins, kamerpresident; G. F. Mancini en F. A.
Schockweiler, rechters; advocaat-generaal: C. O. Lenz;
griffier: B. Pastor, administrateur, op 4 juli 1989 een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt:
1. Verwerpt het beroep.
2. Verwijst verzoekers in de kosten van het geding. Verstaat dat B. Francesconi de door zijn verzoek tot interventie veroorzaakte kosten zal dragen.

ARREST VAN H E T H O F
(Tweede Kamer)
van 4 juli 1989
in zaak 198/87: J.-P. Kerzmann tegen Rekenkamer van
de Europese Gemeenschappen (')
(Ambtenaar — Nietigverklaring

van aanstelling)

(89/C 192/09)
(Procestaai: Frans)
(Voorlopige vertaling; de definitieve tekst verschijnt in de
Jurisprudentie van het Hof)
In zaak 198/87, J.-P. Kerzmann, ambtenaar bij de Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door F. Herbert, advocaat te Brussel, domicilie
gekozen hebbende te Luxemburg bij V. Biel, advocaat
aldaar, rue des Glacis 18 a, tegen Rekenkamer van de
Europese Gemeenschappen (gemachtigden: M. Becker
en M. Ekelmans, bijgestaan door J.-A. Stoll, adviseur),
betreffende een beroep tot nietigverklaring van de kennisgeving van vacature CC/A/13/86 inzake een ambt
C) PB nr. C 200 van 28. 7. 1987.
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van afdelingshoofd (rang A3) bij de administratieve diensten van de „sector President" van de Rekenkamer, en
van het besluit van de President van de Rekenkamer van
23 oktober 1986 houdende aanstelling van een andere
kandidaat in dat ambt, heeft het Hof, samengesteld als
volgt: T. F. O'Higgins, kamerpresident; G. F. Mancini en
F. A. Schockweiler, rechters; advocaat-generaal: F. G.
Jacobs; griffier: D. Louterman, hoofdadministrateur, op
4 juli 1989 een arrest gewezen waarvan het dictum luidt
als volgt:

Nr. C 192/11

Beroep, op 27 mei 1989 ingesteld door Gesamtverband
des deutschen Steinkohlenbergbaus, Eschweiler Bergwerks-Verein AG, Gewerkschaft Auguste Victoria, Gewerkschaft
Sophia-Jacoba,
Preussag
AG
Kohle,
Ruhrkohle AG en Saarbergwerke AG tegen Commissie
van de Europese Gemeenschappen
(Zaak 183/89)
(89/C 192/11)

1. Verwerpt het beroep.
2. Verstaat dat elk der partijen de eigen kosten zal dragen.

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT
VAN H E T H O F
van 13 juni 1989
in zaak 56/89 R: Publishers Association tegen Commissie
van de Europese Gemeenschappen (')
(Mededingingsregeling

— Vaste

boekenprijzen)

(89/C 192/10)
(Procestaai: Engels)
(Voorlopige vertaling; de definitieve tekst verschijnt in de
Jurisprudentie van het Hof)
In zaak 56/89 R, Publishers Association, vertegenwoordigd door J. Lever, Q.C., S. Richards, barrister, en R.
Griffith, solicitor, domicilie gekozen hebbende te
Luxemburg bij. J. C. Wolter, advocaat aldaar, rue Zithe
8, tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen
(gemachtigden: A. McClellan en B. J. Drijber, bijgestaan
door N. Forwood, Q.C.), betreffende een verzoek om
opschorting van de tenuitvoerlegging van Beschikking
89/44/EEG van de Commissie van 12 december 1988 inzake een procedure op grond van artikel 85 van het
EEG-Verdrag (IV/27.393 en IV/27.394, Publishers Association — Net Book Agreements) (2), heeft de President van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen op 13 juni 1989 een beschikking gegeven waarvan het dictum luidt als volgt:
1. De tenuitvoerlegging van de artikelen 2 tot en met 4
van Beschikking 89/44/EEG van de Commissie van 12
december 1988 inzake een procedure op grond van artikel 85 van het EEG-Verdrag (IV/27.393 en IV/27.394,
Publishers Association — Net Book Agreements) wordt
opgeschort.
2. Het verzoek wordt afgewezen voor het overige.
3. De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.

(') PB nr. C 94 van 15. 4. 1989.
O PB nr. L 22 van 26. 1. 1989, blz. 12.

Bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is op 27 mei 1989 beroep ingesteld tegen Commissie
van de Europese Gemeenschappen door Gesamtverband
des deutschen Steinkohlenbergbaus, te Essen, Eschweiler
Bergwerks-Verein AG, te Herzogenrath, Gewerkschaft
Auguste Victoria, te Marl, Gewerkschaft Sophia-Jacoba,
te Hückelhoven, Preussag AG Kohle, te Ibbenbüren,
Ruhrkohle AG te Essen, en Saarbergwerke AG te Saarbrücken, vertegenwoordigd door Prof. Dr. K. Redeker
en Dr. D. Sellner, advocaten te Bonn, domicilie gekozen
hebbende te Luxemburg ten kantore van E. Arendt, advocaat aldaar, avenue Marie-Thérèse 4.

Verzoeksters concluderen dat het den Hove behage:

1. nietig te verklaren Beschikking 89/296/EGKS van de
Commissie van 30 maart 1989 betreffende een financiële maatregel van de Bondsrepubliek Duitsland ten
behoeve van de kolenindustrie in 1988 en een aanvullende financiële maatregel ten behoeve van de kolenindustrie in 1987 (');

2. verweerster te verwijzen in de kosten van het geding.

Middelen en voornaamste argumenten

De verzoekende kolenondernemingen alsmede het verzoekende Verband voelen zich door een door de Bondsrepubliek Duitsland gerichte beschikking geraakt, omdat
de uitkeringen uit het compensatiefonds (Ausgleichsfonds) op grond van het Drittes Verstromungsgesetz
wegens een civielrechtelijke overeenkomst tussen kolenondernemingen en de Duitse elektriciteitsindustrie van
invloed zijn op de verplichtingen van laatstgenoemde
om kolen af te nemen. Verzoeksters achten zich ook
betroffen door de omstandigheid dat in de bestreden beschikking ervan wordt uitgegaan, dat de compenserende
bedragen uit het compensatiefonds een indirecte steun
vormen voor de kolenondernemingen en ter zake krachtens
het
EGKS-Verdrag
en
Beschikking
nr.
2064/86/EGKS (2) dus een vergunningsplicht gold. Voor
een beroep tot nietigheidsverklaring ex artikel 33 van het
EGKS-Verdrag voeren zij de navolgende middelen aan:
(') PB nr. L 116 van 28. 4. 1989, blz. 52.
O PB nr. L 177 van 1. 7. 1986, blz. 1.
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Onbevoegdheid van de Commissie:
De beschikking van de Commissie grijpt in in het Duitse
stelsel tot verzekering van de stroomvoorziening. Noch
het EGKS-Verdrag, noch het EEG-Verdrag verleent de
Commissie de bevoegdheid om via eigen rechtshandelingen op het gebied van de verzekering van de stroomvoorziening op te treden; ter zake is geen richtlijn van
de Raad (bij voorbeeld op grond van artikel 103, lid 4,
van het EEG-Verdrag) vastgesteld, waarop een dergelijke bevoegdheid zou kunnen worden gebaseerd.
Schending van wezenlijke vormvoorschriften:
Verzoeksters, die door de bestreden beschikking duidelijk worden geraakt, hadden voor haar vaststelling moeten worden gehoord.
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de elektriciteitsvoorziening op zich hebben genomen.
In elk geval zou evenwel een vrijstelling op grond
van artikel 90, lid 2, van het EEG-Verdrag zijn gegeven; zouden de compenserende bedragen niet meer
worden gegeven, dan zou dit niet bij voorbeeld de
uitvoer van Franse elektriciteit naar Duitsland vergemakkelijken, doch tot een grotere invoer van kolen
uit derde landen leiden.
Schending van algemene rechtsbeginselen:
— Schending van het vertrouwensbeginsel: de Commissie heeft twaalf jaren lang nooit gesteld dat de compenserende bedragen aan de elektriciteitsproducenten
in strijd waren met artikel 92 van het EEG-Verdrag
of artikel 4, onder c), van het EGKS-Verdrag. De
steenkolenindustrie heeft zich met haar personeelsplanning en haar investeringen op dit stelsel ingesteld.

Schending van het recht:
— Bij de regeling van het Drittes Verstromungsgesetz
gaat het — anders dan de Commissie meent — niet
om „financiële maatregelen . . . ten behoeve van de
kolenindustrie", maar om een financiële compensatie
tussen elektriciteitsbedrijven ten einde de elektriciteitsvoorziening in de Bondsrepubliek zeker te stellen. De middelen van het compensatiefonds worden
gefinancierd door een compensatieheffing, die verschuldigd is door de elektriciteitsbedrijven zelf
die — anders dan bij voorbeeld in Frankrijk of
Groot-Brittannië —, niet in het gehele land actief
zijn en derhalve niet binnen het bedrijf voor een
compensatie kunnen zorgen. Voor de kolenbedrijven
heeft dit stelsel slechts een positieve weerslag op de
kolenafzet, doch het vormt geen gericht indirect
voordeel in de zin van het subsidie- en steunrecht,
hier in het bijzonder in de zin van artikel 4, onder c),
van het EGKS-Verdrag, dat onder Beschikking nr.
2064/86/EGKS zou vallen. Het is voorgeschreven
noch aangetoond, dat de compensatiebedragen aan
de kolenindustrie worden uitgekeerd.
— In Beschikking nr. 2064/86/EGKS is het ten tijde
van haar vaststelling reeds lang bekende stelsel van
het Drittes Verstromungsgesetz niet als steun gedefinieerd. Artikel 10, lid 2, van deze beschikking
kan slechts betrekking hebben op steunmaatregelen
die destijds nog niet bekend waren.
— (Subsidiair) Tegen de compenserende bedragen kan
in elk geval geen bezwaar worden gemaakt, omdat
zij beantwoorden aan de in artikel 2, lid 1, van Beschikking nr. 2064/86/EGKS genoemde doelstellingen en dus ook het concurrentievermogen verbeteren.
— (Meer subsidiair) Sluit men zich aan bij de vroegere
opvatting van de Commissie dat het steunmaatregelen
in de zin van het EGKS-Verdrag zijn, dan zouden zij
niet onder het verbod van artikel 92, lid 1, van het
EEG-Verdrag vallen, omdat hier geen sprake is van
een begunstiging die de mededinging vervalst, daar
uitsluitend lasten worden gecompenseerd die de
steunontvangers in het belang van de verzekering van

— Schending van het beginsel van de communautaire
loyaliteit: de bestreden beschikking leidt tot een eenzijdige belasting van de Bondsrepubliek Duitsland en
brengt haar veilige stroomvoorziening in gevaar.
— Juridische onmogelijkheid.
— Schending van het evenredigheidsbeginsel.

Beroep, op 16 juni 1989 ingesteld door J. H . Hedeman
tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen
(Zaak 195/89)
(89/C 192/12)
Bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is op 16 juni 1989 beroep tegen Commissie van de
Europese Gemeenschappen ingesteld door J. H. Hedeman, te 's-Gravenhage, te dezen vertegenwoordigd door
Mr. R. F. Foortse, advocaat, domicilie gekozen hebbende
te Luxemburg ten kantore van M. Santini, advocaat aldaar, avenue Marie-Thérèse 4.
Verzoeker concludeert dat het den Hove behage:
te verstaan, dat de Commissie in gebreke is en binnen
één maand nadat in dezen arrest zal zijn gewezen aan
het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds op te geven op
welke rekening dit fonds de wiskundige reserve ten bedrage van Fl. 47 995,23 dient over te maken alsmede de
door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds blijkens
zijn brief van 19 mei 1988 verlangde bereidverklaring
aan dit fonds te zenden en vervolgens binnen één maand
na ontvangst van die wiskundige reserve de hoogte van
het ouderdomspensioen van appellant per 2 augustus
1988 vast te stellen, zulks met veroordeling van de Commissie in de kosten van dit geding.
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Middelen en voornaamste argumenten
De problemen welke volgens de Commissie zouden bestaan met betrekking tot de overdracht van de wiskundige reserve zijn onbegrijpelijk en regarderen appellant
niet nu het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds reeds op
15 maart 1988 heeft opgegeven dat de wiskundige reserve van de door appellant bij dit fonds opgebouwde
recht op ouderdomspensioen Fl. 47 995,23 bedraagt en
het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds bereid is dit bedrag aan de Europese Gemeenschappen over te maken.

Beroep, op 26 juni 1989 ingesteld door R. Teissonnière
tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen
(Zaak 199/89)
(89/C 192/13)
Bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is op 26 juni 1989 beroep ingesteld tegen Commissie
van de Europese Gemeenschappen door R. Teissonnière,
wonende te Abidjan (Ivoorkust), vertegenwoordigd door
E. Lebrun, advocaat te Brussel, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg ten kantore van T. Biever, advocaat
aldaar, boulevard Grande-Duchesse Charlotte 83.
Verzoeker concludeert dat het den Hove behage:

Nr. C 192/13

Middelen en voornaamste argumenten

Bij de berekening van de pensioenjaren die in het communautair pensioenstelsel in aanmerking moeten worden
genomen bij overschrijving van de door verzoeker tijdens
zijn dienst bij de EAS verworven pensioenrechten, had
de Commissie ervan moeten uitgaan dat verzoeker in
dienst van de Gemeenschappen is getreden in de zin van
artikel 11, lid 2, van bijlage VIII van het Ambtenarenstatuut op de datum van zijn indiensttreding bij de EAS en
niet op de datum van zijn benoeming in vaste dienst. Het
wordt immers niet betwist, dat verzoeker gedurende die
tijd uitsluitend in dienst was van verweerster, naar deze
zelf stelt krachtens een mandaat. Bovendien waren verzoekers pensioenpremies in die periode precies dezelfde
als die van een ambtenaar van de Gemeenschappen, zodat het met name op grond van de beginselen van gelijke
behandeling, billijkheid en verdelende rechtvaardigheid
ontoelaatbaar is dat, bij gelijke premies, een diensttijd bij
verweerster van 21 jaar, 5 maanden en 17 dagen geen
recht geeft op een overeenkomstig aantal pensioenjaren
bij de Gemeenschappen, maar op toekenning van 9 jaar,
3 maanden en 17 dagen.

Aangaande de weigering van de in artikel 5, eerste alinea, van bijlage VIII van het Ambtenarenstatuut voorziene verhoging betoogt verzoeker, dat deze bepaling op
grond van de beginselen van gelijke behandeling, billijkheid en verdelende rechtvaardigheid aldus moet worden
uitgelegd, dat de verhoging in een geval als het onderhavige moet worden toegekend, daar verzoeker in dienst
van de Gemeenschappen is sinds zijn indiensttreding bij
de EAS, dat wil zeggen sinds zijn 41e verjaardag.

1. het onderhavige beroep ontvankelijk en gegrond te
verklaren;
2. bijgevolg
2.1. voor recht te verklaren, dat verzoekers diensttijd
bij de EAS volledig in aanmerking moet worden
genomen voor zijn pensioenrechten bij de Gemeenschappen;
2.2. voor recht te verklaren, dat verzoeker recht heeft
op de in bijlage VIII, artikel 5, eerste alinea, van
het Ambtenarenstatuut voorziene verhoging;
2.3. nietig te verklaren verweersters besluit houdende
vaststelling van de pensioenjaren bij de Gemeenschappen waarop verzoeker recht zou hebben bij
overschrijving van zijn bij Generali Belgium bij
beëindiging van zijn dienst bij de EAS verworven
pensioenrechten, waarbij hem de in voormeld artikel 5, eerste alinea, bedoelde verhoging is geweigerd;
2.4. nietig te verklaren de afwijzing van zijn op 21
december 1988 ingeschreven klacht.
3. verweerster te verwijzen in de kosten van het geding.

Beroep, op 27 juni 1989 ingesteld door Commissie van de
Europese Gemeenschappen tegen Verenigd Koninkrijk
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
(Zaak 202/89)
(89/C 192/14)

Bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is op 27 juni 1989 beroep ingesteld tegen Verenigd
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland door
Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door J. Currall, lid van haar juridische dienst,
domicilie gekozen hebbende te Luxemburg bij G. Kremlis, Centre Wagner, Kirchberg.
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Verzoekster concludeert dat het den Hove behage:

Middelen en voornaamste argumenten

— te verklaren dat het Verenigd Koninkrijk, door niet
binnen de gestelde termijn de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen die nodig zijn
voor het volgen van Richtlijn 76/207/EEG van de
Raad van 9 februari 1976 betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van
mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot
het arbeidsproces, de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden ('), niet heeft voldaan aan de krachtens deze
richtlijn en het EEG-Verdrag op hem rustende verplichtingen;

Krachtens artikel 227, lid 4, van het EEG-Verdrag moest
het Verenigd Koninkrijk aan Richtlijn 76/207/EEG ook
uitvoering geven in Gibraltar. Het heeft dit niet gedaan,
ofschoon de termijn bedoeld in artikel 9, lid 1, van de
richtlijn sinds 12 augustus 1978 is verstreken.

— het Vereinigd Koninkrijk te verwijzen in de kosten
van het geding.

(') PB nr. L 39 van 14. 2. 1976, blz. 40.

Aan de artikelen 3, 4 en 5 van de richtlijn is geen juiste
uitvoering gegeven, zolang artikel 51 van de Sex Discrimination Act 1975 (en artikel 52 van de Sex Discrimination (Northern Ireland) Order 1976) in de wettelijke regeling van het Verenigd Koninkrijk bestaat en discriminatie in onder de richtlijn vallende omstandigheden toestaat. De omstandigheid dat sommige van de maatregelen vallende onder artikel 51 (respectievelijk 52) wellicht
gerechtvaardigd zijn op grond van in de richtlijn voorziene uitzonderingen, kan geen verklaring of rechtvaardiging vormen voor de volkomen algemene bewoordingen van dat artikel.
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Nr. C 192/15

II
(Voorbereidende besluiten)

COMMISSIE
Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de door de Lid-Staten uit te voeren controles op de verrichtingen in het kader van de financieringsregeling van de afdeling Garantie van
het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw en houdende intrekking van
Richtlijn 77/435/EEG van de Raad
COM(89) 290 def.
(Door de Commissie ingediend op 15 juni 1989)
(89/C 192/15)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, en met name op artikel 43,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Europese Parlement,
Overwegende dat luidens artikel 8 van Verordening
(EEG) nr. 729/70 van de Raad van 21 april 1970 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EEG) nr. 2048/88 (2), de Lid-Staten de nodige maatregelen treffen om zich ervan te vergewissen dat de door
het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de
Landbouw (EOGFL) gefinancierde maatregelen daadwerkelijk en op regelmatige wijze worden uitgevoerd,
om onregelmatigheden te voorkomen en te vervolgen en
om de als gevolg van onregelmatigheden of nalatigheden
verloren gegane bedragen terug te vorderen;
Overwegende dat de controle van de handelsdocumenten
van de ondernemingen die bedragen ontvangen of verschuldigd zijn, een zeer doeltreffend middel kan zijn ter
controle van de verrichtingen in het kader van de financieringsregeling van de afdeling Garantie van het
EOGFL; dat deze controle een aanvulling vormt op de
andere door de Lid-Staten verrichte controles; dat deze
verordening voorts de nationale controlevoorschriften
die verder gaan dan de in deze verordening opgenomen
bepalingen onverlet laat;
Overwegende dat de Lid-Staten moeten worden aangespoord om de door hen op grond van Richtlijn
77/435/EEG van de Raad (3) uitgevoerde controles van
de handelsdocumenten van ondernemingen die bedragen
ontvangen of verschuldigd zijn, aan te scherpen;

0) PB nr. L 94 van 28. 4. 1970, blz. 13.
O PB nr. L 185 van 15. 7. 1988, blz. 1.
O PB nr. L 172 van 12. 7. 1977, blz. 17.

Overwegende dat bij de tenuitvoerleging door de LidStaten van de wettelijke voorschriften die naar aanleiding
van Richtlijn 77/435/EEG zijn vastgesteld, is gebleken
dat het huidige systeem in het licht van de opgedane ervaring moet worden gewijzigd; dat wijzigingen moeten
worden opgenomen in een verordening, waarbij rekening
moet worden gehouden met de aard van de betrokken
bepalingen;
Overwegende dat de keuze van de documenten aan de
hand waarvan deze controle wordt verricht, zodanig
moet worden bepaald dat een volledige controle kan
worden uitgevoerd;
Overwegende dat bij de keuze van de te controleren ondernemingen met name rekening moet worden gehouden
met de aard van de verrichtingen die onder hun verantwoordelijkheid plaatsvinden en met de verdeling van de
ondernemingen die bedragen ontvangen of verschuldigd
zijn naar gelang van hun financiële betekenis in het kader van de financieringsregeling van de afdeling Garantie
van het EOGFL;
Overwegende dat het voorts dienstig is in een minimumaantal controles van de handelsdocumenten te voorzien;
dat dit aantal dient te worden vastgesteld volgens een
methode waarmee wordt voorkomen dat belangrijke verschillen ontstaan als gevolg van de specifieke structuur
van hun uitgaven in het kader van de afdeling Garantie
van het EOGFL; dat deze methode kan worden vastgesteld door het aantal ondernemingen dat in het kader
van de financieringsregeling van de afdeling Garantie
van het EOGFL een zeker gewicht heeft, als referentieaantal te nemen;
Overwegende dat de bevoegdheden van de met de controle belaste personen moeten worden vastgesteld en de
ondernemingen moeten worden verplicht om de handelsdocumenten gedurende een bepaalde periode te hunner
beschikking te houden en hun de gevraagde inlichtingen
te verstrekken; dat voorts dient te worden bepaald dat de
handelsdocumenten in sommige gevallen in beslag kunnen worden genomen;
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29. 7. 89

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Overwegende dat, in verband met de internationale
structuur van het handelsverkeer van landbouwprodukten en met het oog op de voltooiing van de interne
markt, de samenwerking tussen de Lid-Staten moet worden georganiseerd; dat het ook noodzakelijk is om op
communautair niveau de gegevens over ondernemingen
in derde landen die bedragen ontvangen of verschuldigd
zijn, op een centrale plaats te verzamelen;
Overwegende dat, ook al moeten de controleprogramma's in de eerste plaats door de Lid-Staten worden
vastgesteld, deze programma's ter goedkeuring aan de
Commissie moeten worden voorgelegd, zodat deze haar
toezichthoudende coördinerende rol kan vervullen en bij
de vaststelling van deze programma's passende criteria
worden gehanteerd; dat de controles op die manier kunnen worden toegespitst op sectoren of ondernemingen
met een hoog frauderisico;
Overwegende dat de diensten die in het kader van deze
verordening controles verrichten, organisatorisch los
moeten staan van de diensten die controles uitoefenen
vóór betaling van de bedragen;
Overwegende dat elke Lid-Staat een specifieke dienst
moet oprichten die belast is met de voortgangscontrole
op de uitvoering van deze verordening en met de coördinatie van het algemene toezicht op de in het kader van
deze verordening uitgevoerde controles; dat de personeelsleden van deze dienst op grond van deze verordening bij ondernemingen controles kunnen uitvoeren;
Overwegende dat het wenselijk is de met de uitvoering
van deze verordening belaste diensten te helpen versterken door toekenning van een tijdelijke en degressieve
bijdrage van de Gemeenschap in de door de Lid-Staten
gemaakte kosten voor de aansteling van extra personeel
en in bepaalde andere kosten voor de opleiding van het
personeel en de outillering van de betrokken diensten;
Overwegende dat het wenselijk is een raming te maken
van de communautaire financiële middelen die nodig zijn
voor de uitvoering van deze maatregel; dat het bedrag
van deze financiële middelen moet passen in het kader
van de financiële vooruitzichten van het Interinstitutioneel Akkoord van 29 juni 1988 ('); dat de effectief beschikbare middelen tijdens de begrotingsprocedure zullen
worden vastgesteld volgens de in genoemd akkoord gemaakte afspraken;
Overwegende dat de in het kader van de controles van
de handelsdocumenten verkregen inlichtingen onder het
beroepsgeheim dienen te vallen;
Overwegende dat op communautair niveau een uitwisseling van informatie tot stand moet worden gebracht om
de resultaten van de toepassing van deze verordening efficiënter te kunnen benutten,

(') PB nr. L 185 van 15. 7. 1988, blz. 33.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD:
Artikel 1
1.
Deze verordening heeft betrekking op de controle
die op basis van de handelsdocumenten van de ondernemingen die bedragen ontvangen of verschuldigd zijn,
hierna „ondernemingen" genoemd, wordt uitgevoerd om
vast te stellen of de verrichtingen in het kader van de
financieringsregeling van de afdeling Garantie van het
EOGFL daadwerkelijk hebben plaatsgevonden en aan de
voorschriften voldoen.
2.
In de zin van deze verordening wordt onder
„handelsdocumenten" verstaan alle boeken, registers,
nota's en bewijsstukken, de boekhouding en de briefwisseling met betrekking tot de bedrijfsactiviteit van de onderneming, in welke vorm dan ook, voor zover deze documenten direct of indirect betrekking hebben op de in
lid 1 bedoelde verrichtingen.
Artikel 2
1.
De Lid-Staten verrichten controles op de handelsdocumenten van de ondernemingen, waarbij rekening
wordt gehouden met de aard van de te controleren verrichtingen. De Lid-Staten zien erop toe dat de te controleren ondernemingen zo worden gekozen dat de doeltreffendheid van de preventieve maatregelen en de maatregelen voor de opsporing van onregelmatigheden in het
kader van de financieringsregeling van de afdeling
Garantie van het EOGFL maximaal gewaarborgd is,
hierbij rekening houdende met de financiële betekenis
van de ondernemingen op dit gebied.
2.
De in lid 1 bedoelde controles worden ieder jaar
verricht op een aantal ondernemingen dat niet kleiner
mag zijn dan de helft van het aantal ondernemingen
waarvan, in het kader van de regeling van de afdeling
Garantie van het EOGFL, de ontvangsten of de verschuldigde bedragen of beide te zamen in het jaar voorafgaande aan dat van de controle hoger waren dan
60 000 ecu.
De ondernemingen waarvan de som van de ontvangsten
of de verschuldigde bedragen hoger was dan 100 000 ecu
en die in de voorgaande controleperiode niet zijn gecontroleerd in het kader van deze verordening, moeten in
ieder geval worden gecontroleerd.
Ondernemingen waarvan de som van de ontvangsten of
de verschuldigde bedragen lager was dan 10 000 ecu
worden in het kader van deze verordening alleen gecontroleerd als er daarvoor specifieke redenen zijn, die door
de Lid-Staten in hun jaarlijkse controleprogramma als
bedoeld in artikel 10 van deze verordening moeten worden aangegeven.
3.
De in lid 1 bedoelde controles worden eventueel
uitgebreid tot ondernemingen die een directe of indirecte
band hebben met ondernemingen in de zin van artikel 1
van deze verordening of direct of indirect betrokken zijn
bij de desbetreffende verrichtingen.
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4.
De controleperiode loopt van 1 juli tot en met 30
juni van het volgende jaar.
De controle heeft ten minste betrekking op het jaar
voorafgaande aan de controleperiode en kan worden uitgebreid tot een periode van drie jaar voorafgaande aan
de controleperiode.
5.
De controles uit hoofde van deze verordening worden uitgevoerd onverminderd de controles overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 283/72 (*) en
die overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EEG) nr.
729/70.
Artikel 3
Indien de ondernemingen overeenkomstig de communautaire of nationale voorschriften een afzonderlijke
voorraadboekhouding dienen te voeren, wordt bij de
controle deze boekhouding in passende gevallen ook getoetst aan de handelsdocumenten en in voorkomend geval vergeleken met de voorraden van de ondernemingen.
Artikel 4
De ondernemingen bewaren de in artikel 1, lid 2, en in
artikel 3 bedoelde handelsdocumenten gedurende ten
minste drie kalenderjaren, ingaande na afloop van het
kalenderjaar waarin zij zijn opgesteld.
Artikel 5
1.
De voor de ondernemingen verantwoordelijke personen zorgen ervoor dat alle handelsdocumenten en aanvullende inlichtingen aan de met de controle belaste of
daartoe gemachtigde personen worden verstrekt.
2.
De met de controle belaste of daartoe gemachtigde
personen kunnen eisen dat hun uittreksels uit of kopieën
van de in lid 1 bedoelde documenten worden verstrekt.

Nr. C 192/17

2.
In het eerste kwartaal van het jaar volgende op het
jaar van betaling verstrekken de Lid-Staten een lijst van
de in lid 1 bedoelde ondernemingen aan elke Lid-Staat
waar een dergelijke onderneming is gevestigd; deze lijst
bevat alle gegevens om de Lid-Staat die de lijst ontvangt,
in staat te stellen deze ondernemingen op te sporen; een
kopie van elke lijst wordt aan de Commissie verstrekt.
3.
In het eerste kwartaal van het jaar volgende op het
jaar van betaling verstrekken de Lid-Staten de Commissie een lijst van in een derde land gevestigde ondernemingen waarvoor het betrokken bedrag in die Lid-Staat
is betaald en/of uitgekeerd of had moeten worden betaald en/of uitgekeerd.
Artikel 8
1.
De inlichtingen die worden verkregen in het kader
van de bij deze verordening voorgeschreven controles
vallen onder het beroepsgeheim. Zij mogen alleen worden medegedeeld aan personen die op grond van hun
functie in de Lid-Staten of bij de Instellingen van de Gemeenschappen daarvan beroepshalve kennis moeten nemen.
2.
Dit artikel laat de nationale bepalingen met betrekking tot de gerechtelijke procedure onverlet.
Artikel 9
1.
Vóór 1 november volgende op de controleperiode
verstrekken de Lid-Staten de Commissie een uitvoerig
verslag over de toepassing van deze verordening.
2.
De Lid-Staten moeten in dit verslag melden met
welke problemen zij eventueel zijn geconfronteerd en in
voorkomend geval suggesties doen om in de situatie verbetering te brengen.

Artikel 6
1.
In alle gevallen waarin sprake zou kunnen zijn van
een door een gecontroleerde onderneming gepleegde onregelmatigheid ten nadele van het EOGFL, zijn de nationale bepalingen inzake inbeslagneming van handelsdocumenten van toepassing.

3.
De Lid-Staten en de Commissie wisselen regelmatig
met elkaar van gedachten over de toepassing van deze
verordening.

2.
De Lid-Staten treffen adequate maatregelen om
sancties op te leggen aan natuurlijke personen of rechtspersonen die de krachtens het bepaalde in deze verordening op hen rustende verplichtingen niet nakomen.

1.
De Lid-Staten stellen voorlopige controleprogramma's op die in de volgende controleperiode overeenkomstig artikel 2 van deze verordening zullen worden uitgevoerd.

Artikel 7
1.
De Lid-Staten verlenen elkaar de nodige bijstand
voor de uitvoering van de in de artikelen 2 en 3 bedoelde
controles indien een onderneming is gevestigd in een andere Lid-Staat dan die waar het betrokken bedrag is betaald en/of uitgekeerd of had moeten worden betaald
en/of uitgekeerd.

O PB nr. L 36 van 10. 2. 1972, blz. 1.

Artikel 10

2.
Vóór 15 maart van elk jaar delen de Lid-Staten de
Commissie het in lid 1 bedoelde programma mee, met
vermelding van:
— het aantal ondernemingen dat zal worden gecontroleerd en hun verdeling per sector, rekening houdend
met de daarop betrekking hebbende bedragen;
— de criteria die zijn aangehouden bij de opstelling van
deze programma's.

Nr. C 192/18

3.
De in lid 1 bedoelde voorlopige programma's dienen door de Commissie te worden goedgekeurd; de
Commissie stelt de betrokken Lid-Staat vóór 15 mei in
kennis van eventuele verzoeken tot wijziging van het
programma.
4.
Het programma kan worden aangepast, wanneer
dat tijdens de uitvoering ervan noodzakelijk blijkt; de
aanpassingen moeten zo snel mogelijk aan de Commissie
worden meegedeeld; binnen twee maanden na ontvangst
van de desbetreffende mededeling, laat de Commissie de
betrokken Lid-Staat weten of het aangepaste programma
is goedgekeurd dan wel moet worden gewijzigd.
Artikel 11
1.
Elke Lid-Staat richt een specifieke dienst op die is
belast met de voortgangscontrole op de uitvoering van
deze verordening en
— hetzij de uitvoering van de hierin voorgeschreven
controles via personen die rechtstreeks ressorteren
onder deze specifieke dienst,
— hetzij de coördinatie van het algemene toezicht op de
controles die door personen van andere diensten
worden uitgevoerd.
De Lid-Staten kunnen ook bepalen dat de op grond van
deze verordening te verrichten controles gedeeltelijk
door de specifieke dienst en gedeeltelijk door andere nationale diensten worden uitgevoerd, op voorwaarde dat
eerstgenoemde dienst zorg draagt voor de coördinatie en
het algemene toezicht.
2.
De met de toepassing van de bepalingen van deze
verordening belaste dienst/diensten moet/moeten organisatorisch los staan van diensten of afdelingen die zijn
belast met de betaling van de bedragen of de daaraan
voorafgaande controles.
3.
De in lid 1 bedoelde specifieke dienst neemt alle
nodige initiatieven en maatregelen om te zorgen voor
een correcte toepassing van deze verordening.
4.
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Voorts zorgt de specifieke dienst voor:

— de opleiding van de nationale beambten voor de uitvoering van de in deze verordening bedoelde controles;
— het beheer van de controleverslagen en al het documentatiemateriaal over de op grond van deze verordening uitgevoerde en geplande controles.
5.
De betrokken Lid-Staat verleent de specifieke
dienst alle bevoegdheden die nodig zijn om de in de leden 3 en 4 bedoelde taken te kunnen vervullen.
De dienst bestaat uit een passend aantal personeelsleden
met een adequate opleiding om de bovengenoemde taken
te kunnen uitvoeren.

Artikel 12
De Gemeenschap draagt bij in de door de Lid-Staten gemaakte kosten voor de bezoldiging van het personeel dat
op of na 1 januari 1990 in dienst is genomen en uitsluitend bestemd is voor:
— het personeelsbestand van de in artikel 11, lid 1, bedoelde specifieke dienst,
— het personeelsbestand van andere nationale diensten,
voor zover dat uitsluitend is belast met de uitvoering
van de in deze verordening bedoelde controles.
De financiële bijdrage van de Gemeenschap die met ingang van 1 januari 1990 voor een periode van vijf jaar
kan worden verleend, bedraagt 50 % voor de eerste drie
jaar en 25 % voor het vierde en vijfde jaar, met een
maximum van:
— 500 000 ecu voor de eerste drie jaar en 250 000 ecu
voor het vierde en vijfde jaar voor de Bondsrepubliek
Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië en het Verenigd
Koninkrijk;
— 250 000 ecu voor de eerste drie jaar en 125 000 ecu
voor het vierde en vijfde jaar voor België, Denemarken, Griekenland, Ierland, Nederland en Portugal;
— 50 000 ecu voor de eerste drie jaar en 25 000 ecu
voor het vierde en vijfde jaar voor Luxemburg.
In deze verordening wordt onder „bezoldiging" verstaan
de salarissen na aftrek van de belastingen en de fiscale
heffingen van de personeelsleden die belast zijn met de
toepassing van deze verordening en de reiskosten die zij
moeten maken voor de vervulling van hun taak.

Artikel 13
De Gemeenschap draagt bij in de door de Lid-Staten gemaakte kosten voor de opleiding van personeel van de
met de toepassing van deze verordening belaste diensten.
De bijdrage, die met ingang van 1 januari 1990 voor een
periode van vijf jaar kan worden toegekend, bedraagt
50 % voor de eerste drie jaar en 25 % voor het vierde en
vijfde jaar, met een maximum van:
— 100 000 ecu voor de eerste drie jaar en 50 000 ecu
voor het vierde en vijfde jaar voor de Bondsrepubliek
Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië en het Verenigd
Koninkrijk;
— 50 000 ecu voor de eerste drie jaar en 25 000 ecu
voor het vierde en vijfde jaar voor België, Denemarken, Griekenland, Ierland, Nederland en Portugal;
— 10 000 ecu voor de eerste drie jaar en 5 000 ecu voor
het vierde en vijfde jaar voor Luxemburg.
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Nr. C 192/19

Artikel 14

Artikel 17

De Gemeenschap draagt bij in de door de Lid-Staten gemaakte kosten voor de aankoop van informatica- en
kantoorapparatuur die nodig is voor de met de toepassing van deze verordening belaste diensten. De kosten
komen volledig voor rekening van de Gemeenschap, tot
een maximum van:

Eventueel nodige uitvoeringsbepalingen van deze verordening worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 729/70.

— 100 000 ecu voor de Bondsrepubliek Duitsland,
Spanje, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk;
— 60 000 ecu voor België, Denemarken, Griekenland,
Ierland, Nederland en Portugal;

Artikel 18
Voor de controle op de specifieke uitgaven die door de
Gemeenschap in het kader van deze verordening worden
gefinancierd, geldt het bepaalde in artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 729/70.
Artikel 19

— 20 000 ecu voor Luxemburg.
Artikel 15
1.
De communautaire uitgaven die noodzakelijk worden geacht voor de uitvoering van de bij deze verordening ingestelde maatregel, bedragen maximaal 5,74 miljoen ecu voor het eerste jaar, 4,86 miljoen ecu voor het
tweede en derde jaar en 2,43 miljoen ecu voor het vierde
en vijfde jaar.

De personeelsleden van de Commissie hebben toegang
tot alle documenten die met het oog op of naar aanleiding van de in het kader van deze verordening georganiseerde controles zijn opgesteld en tot de in artikel 14 van
deze verordening bedoelde computersystemen.
Artikel 20
1.

2.
Het bedrag van de beschikbare middelen wordt elk
jaar in de begroting vastgesteld.
Artikel 16
De hoogte van de uitgaven die elk jaar voor rekening
van de Gemeenschap komen, wordt door de Commissie
op basis van de door de Lid-Staten verstrekte gegevens
vastgesteld.

Richtlijn 77/435/EEG wordt ingetrokken.

2.
In alle Gemeenschapsbesluiten waarin wordt verwezen naar Richtlijn 77/435/EEG, moet deze verwijzing
worden beschouwd als een verwijzing naar de corresponderende artikelen van deze verordening.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en
is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.
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