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Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα στην υπόθεση C-432/04 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Edith Cresson 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ L. A. GEELHOED, ΟΡΘΩΣ 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΑΠΤΕΙ ΣΤΗΝ E. CRESSON ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΩΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ 

Εκφράζει τη γνώµη ότι τέτοιες πράξεις επισύρουν χρηµατική κύρωση και, ως εκ τούτου, 
προτείνει στο ∆ικαστήριο να αποφασίσει την κατά πενήντα τοις εκατό έκπτωση της E. 

Cresson των συνταξιοδοτικών της δικαιωµάτων.   

Η Edith Cresson χρηµάτισε µέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις 24 Ιανουαρίου 
1995 µέχρι τις 8 Σεπτεµβρίου 1999, οπότε έληξε η θητεία της Επιτροπής, αφού η 
Επιτροπή παραιτήθηκε συλλογικώς στις 16 Μαρτίου 1999. Κατά τη θητεία της στην 
Επιτροπή, το χαρτοφυλάκιο της Ε. Cresson περιελάµβανε τους τοµείς Επιστήµη, έρευνα 
και ανάπτυξη, Κοινό κέντρο ερευνών και Ανθρώπινο δυναµικό, εκπαίδευση, κατάρτιση 
και νεότητα. 

Η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της θητείας της, η Ε. Cresson επέδειξε 
χαριστική συµπεριφορά έναντι δύο γνωστών της, του René Berthelot και του Timm 
Riedinger. Ο R. Berthelot, οδοντίατρος ηλικίας 66 ετών από την ιδιαίτερη πατρίδα της E. 
Cresson, προσελήφθη κατόπιν επιµονής της προκειµένου να της παράσχει υπηρεσίες ως 
προσωπικός σύµβουλος, παρά τις προειδοποιήσεις ότι τούτο δεν ήταν δυνατόν. Τυπικώς, 
προσελήφθη στη θέση του εξωτερικού επιστήµονα από τον Σεπτέµβριο του 1995 µέχρι 
το τέλος του 1997. Αυτή η απασχόληση επί 28 µήνες υπερέβαινε το όριο των 24 µηνών 
το οποίο επέβαλλε η Επιτροπή στην απασχόληση των εξωτερικών επιστηµόνων. Στον T. 
Riedinger, δικηγόρο ασχολούµενο µε το εµπορικό δίκαιο, προσφέρθηκαν τρεις 
συµβάσεις το 1995 από υπηρεσίες της Επιτροπής υπό τον έλεγχο της E. Cresson. 
Τουλάχιστον δύο από αυτές του προσφέρθηκαν κατόπιν ρητού αιτήµατος της E. Cresson. 
Ο T. Riedinger ουδέποτε εισέπραξε αµοιβή για τις συµβάσεις αυτές, οι οποίες ουδέποτε 
εκτελέστηκαν. 

Τον Ιανουάριο του 2003, η Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει δικαστικώς κατά της E. 
Cresson και της απηύθυνε ανακοίνωση αιτιάσεων, προσάπτοντάς της παράβαση των 



υποχρεώσεων που απορρέουν από το αξίωµά της είτε εκ προθέσεως είτε λόγω βαριάς 
αµέλειας. Αφού άκουσε την απάντηση της E. Cresson, η Επιτροπή αποφάσισε να 
υποβάλει αίτηση στο ∆ικαστήριο, δυνάµει του άρθρου 213 ΕΚ, στις 19 Ιουλίου 2004 1. 

Παράλληλα προς τη δίκη αυτή, της υποθέσεως επελήφθησαν οι βελγικές αρχές, αλλά εν 
τέλει, τον Ιούνιο του 2004, το Chambre du conseil του Tribunal de première instance των 
Βρυξελλών αποφάσισε ότι δεν συνέτρεχε λόγος συνεχίσεως της ποινικής διαδικασίας. 

Με τις σηµερινές προτάσεις του, ο γενικός εισαγγελέας Leendert Adrie Geelhoed 
επισηµαίνει πρώτα ότι το άρθρο 213, παράγραφος 2, ΕΚ είναι ουσιώδες για την εύρυθµη 
λειτουργία των κοινοτικών οργάνων. Τα πρόσωπα που κατέχουν υψηλά αξιώµατα πρέπει 
να µη θεωρούνται µόνον ικανά από επαγγελµατικής απόψεως, αλλά και να επιδεικνύουν 
προδήλως άµεµπτη συµπεριφορά. Τα προσωπικά προτερήµατα των Επιτρόπων, η 
προφανής ανεξαρτησία, η αµεροληψία και η εντιµότητά τους αντανακλούν άµεσα στην 
εµπιστοσύνη του κοινού εν γένει προς τα κοινοτικά όργανα, στην αξιοπιστία τους και, 
συνεπώς, στην αποτελεσµατικότητά τους. 

Όσον αφορά το παραδεκτό, ο γενικός εισαγγελέας L. A. Geelhoed καταλήγει ότι η 
Επιτροπή παραδεκτώς υπέβαλε την υπόθεση στην κρίση του ∆ικαστηρίου. Κατά τη 
γνώµη του, η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει από το ∆ικαστήριο να αποφασίσει την 
έκπτωση ενός πρώην µέλους της Επιτροπής από τα συνταξιοδοτικά του δικαιώµατα, ως 
συνέπεια πράξεών του διαπραχθεισών κατά τη διάρκεια της θητείας του. Επιπλέον, η 
απόφαση του βελγικού δικαστηρίου περί παύσεως της ποινικής διώξεως δεν έχει σχέση 
µε τη δίκη βάσει του άρθρου 213, την οποία κίνησε η Επιτροπή και η οποία εκκρεµεί 
ενώπιον του ∆ικαστηρίου, δεδοµένου ότι αυτές είναι απολύτως αυτοτελείς. Τέλος, το 
γεγονός ότι τα χρηµατικά ποσά που καταβλήθηκαν στον R. Berthelot ήσαν ευτελή δεν 
επηρεάζει το παραδεκτό. ∆εν υπάρχει προϋπόθεση αφορώσα τον βαθµό σπουδαιότητας 
της προβαλλοµένης παραβάσεως της υποχρεώσεως που υπέχει ένας Επίτροπος από το 
άρθρο 213, παράγραφος 2. Αυτό που έχει σηµασία είναι αν η επίµαχη συµπεριφορά 
µπορούσε να βλάψει το κύρος και την αξιοπιστία της Επιτροπής. 

Στη συνέχεια, ο γενικός εισαγγελέας εκφράζει τη γνώµη ότι οι αντιρρήσεις τις οποίες 
προέβαλε η E. Cresson, όσον αφορά την προσβολή διαφόρων θεµελιωδών δικαιωµάτων 
στο πλαίσιο της διαδικασίας που διεξήγαγε η Επιτροπή και κατά της διαδικασίας του 
καθαυτό άρθρου 213, παράγραφος 2, ΕΚ, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιµες. 
Ειδικότερα, ο γενικός εισαγγελέας επισηµαίνει ότι η Επιτροπή, ελλείψει σαφούς 
διαδικαστικού πλαισίου βάσει του άρθρου 213, παράγραφος 2, υιοθέτησε συνετή στάση 
καταρτίζοντας ανακοίνωση αιτιάσεων και παρέχοντας στην E. Cresson την ευκαιρία να 
απαντήσει τόσο εγγράφως όσο και προφορικώς. 

Όσον αφορά την ουσία των ισχυρισµών, ο γενικός εισαγγελέας L. A. Geelhoed 
επισηµαίνει ότι η E. Cresson δεν αµφισβητεί σοβαρά τα πραγµατικά περιστατικά και ότι 
οι πραγµατοποιηθέντες διακανονισµοί ήσαν ασυνήθιστοι. Ενώ η E. Cresson ισχυρίζεται 

                                                 
1 Το άρθρο 213, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ εκθέτει τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των µελών 
της Επιτροπής. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, σε συνδυασµό µε το άρθρο 216 ΕΚ, προβλέπει ότι 
το Συµβούλιο ή η Επιτροπή µπορεί να υποβάλει αίτηση στο ∆ικαστήριο προκειµένου αυτό να αποφασίσει, 
αναλόγως των περιστάσεων, την απαλλαγή του οικείου µέλους της Επιτροπής από τα καθήκοντά του ή την 
έκπτωσή του από τα συνταξιοδοτικά του δικαιώµατα ή από άλλες παροχές. Η διαδικασία αυτή έχει κινηθεί 
µόνον ως προς ένα άλλο µέλος της Επιτροπής, τον Μ. Bangemann (υπόθεση C-290/99, Συµβούλιο κατά 
Bangemann), από την οποία, αλλά το Συµβούλιο παραιτήθηκε από την αίτησή του πριν εκδοθεί απόφαση 
του ∆ικαστηρίου. 



ότι τηρήθηκαν οι κοινοτικοί κανόνες, ο γενικός εισαγγελέας τονίζει ότι τα διάφορα 
πραγµατικά περιστατικά αποτελούν συµπτώµατα µιας βασικής στάσεως από την οποία 
προκύπτει ότι η E. Cresson ήταν πρόθυµη, κατά τη διάρκεια της θητείας της ως µέλους 
της Επιτροπής, να χρησιµοποιήσει το αξίωµα αυτό για να παράσχει οφέλη σε 
προσωπικούς της φίλους εις βάρος του κοινοτικού προϋπολογισµού. Ως εκ τούτου, 
καταλήγει ότι ορθώς η Επιτροπή προσάπτει στην E. Cresson χαριστική 
συµπεριφορά, κατά παράβαση των υποχρεώσεών της ως Επιτρόπου. 

Ως αποτέλεσµα της εν λόγω παραβάσεως υποχρεώσεων, ο γενικός εισαγγελέας L. A. 
Geelhoed κρίνει ότι είναι προσήκουσα η επιβολή χρηµατικής κυρώσεως. Κατά την 
άποψή του, µολονότι η σοβαρότητα των αιτιάσεων κατά της E. Cresson δικαιολογεί την 
πλήρη έκπτωσή της από τα συνταξιοδοτικά της δικαιώµατα, ορισµένοι παράγοντες, 
µεταξύ των οποίων το διάστηµα που παρήλθε µεταξύ της παραιτήσεώς της από το 
αξίωµά της και της ενάρξεως της δίκης, η βλάβη την οποία έχει ήδη υποστεί ως προς τη 
φήµη της και η γενικότερη διοικητική νοοτροπία που επικρατούσε τότε στην Επιτροπή 
αποτελούν ελαφρυντικές περιστάσεις που εµποδίζουν την επιβολή τόσο αυστηρής 
κυρώσεως. Ως εκ τούτου προτείνει στο ∆ικαστήριο να αποφασίσει την κατά 50 % 
έκπτωση της E. Cresson των συνταξιοδοτικών της δικαιωµάτων από της 
ηµεροµηνίας εκδόσεως της αποφάσεως του ∆ικαστηρίου. 

 
 
 

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η γνώµη του γενικού εισαγγελέα δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο. Έργο 
του γενικού εισαγγελέα είναι να προτείνει στο ∆ικαστήριο, µε πλήρη ανεξαρτησία, 
νοµική λύση για την υπόθεση που του έχει ανατεθεί. Η υπόθεση βρίσκεται επί του 
παρόντος υπό διάσκεψη στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η απόφαση 
θα εκδοθεί αργότερα. 

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν 
δεσµεύει το ∆ικαστήριο. 

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

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

432/04  
Εικόνες από τη συνεδρίαση διατίθενται από το 

EBS “Europe by Satellite”, υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Γενική ∆ιεύθυνση Τύπου και Επικοινωνίας, 

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

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