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Περίληψη της αποφάσεως
1. Αγωγή αποζημιώσεως — ΕΚΑΧ — Ζημία που προξενείται από αποφάσεις — Παραδεκτό —
Προϋποθέσεις — Προηγουμένη ακύρωση — Όρια
(Συνθήκη ΕΚΑΧ, άρθρο 34)
2. Αγωγή αποζημιώσεως — ΕΚΑΧ — Ζημία που προξενείται από ακυρωθείσες αποφάσεις —
Αίτημα χρηματικής αποζημιώσεως — Παραδεκτό — Προϋποθέσεις — Προηγουμένη διαπί
στωση πταίσματος της Κοινότητας πον προξένησε άμεση και ειδική ζημία — Πρέπει να
τηρείται εύλογη προθεσμία που να δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να λάβει μέτρα προς
αποκατάσταση της ζημίας
(Συνθήκη ΕΚΑΧ, άρθρο 34)
3. Εξωσυμβατική ευθύνη — ΕΚΑΧ — Κανονιστική πράξη — Ευθύνη της Κοινότητας — Προϋ
ποθέσεις
(Συνθήκη ΕΚΑΧ, άρθρο 34' Συνθήκη ΕΟΚ, άρθρο 215, εδάφιο 2)
4. Εξωσυμβατική ευθύνη — ΕΚΑΧ — Κανονιστική πράξη — Σύστημα ποσοστώσεων παραγωγής
και παραδόσεως προϊόντων της βιομηχανίας σιδήρου και χάλυβα — Καθορισμός των ποσοστώ
σεων μιας επιχειρήσεως — Καθορισμός κατόπιν εσφαλμένης εκτιμήσεως των εξαιρετικών
περιστάσεων και της φύσεως των ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί — Πρόδηλη και βαρεία
υπέρβαση των ορίων που επιβάλλονται στην άσκηση της διακριτικής εξουσίας — θεμελίωση
ευθύνης
(Συνθήκη ΕΚΑΧ, άρθρο 34)
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5. Εξωσυμβατική ευθύνη — ΕΚΑΧ — Κανονιστική πράξη — Σύστημα ποσοστώσεων παραγωγής
και παραοόσεως προϊόντων της βιομηχανίας σιοήρον και χάλυβα — Η Επιτροπή διατηρεί
απρόσφορη σχέση μεταξύ ποσοστώσεων παραγωγής και ποσοστώσεων παραοόσεως λόγω
εσφαλμένης εκτιμήσεως της εκτάσεως των αρμοδιοτήτων της — Πρόδηλη και βαρεία
παράβαση των ορίων που επιβάλλονται στην άσκηση της διακριτικής εξουσίας — θεμελίωση
ευθύνης
(Συνθήκη ΕΚΑΧ, άρθρο 34)
6. Εξωσυμβατική ευθύνη — ΕΚΑΧ — Κανονιστική πράξη — Προϋποθέσεις — Άμεση και ειδική
ζημία — Επιχείρηση που δεν έλαβε, στο πλαίσιο του συστήματος ποσοστώσεων παραγωγής
και παραδόσεως προϊόντων της βιομηχανίας σιδήρου και χάλυβα, τις ποσοστώσεις που αντι
στοιχούν στην κατάσταση της
(Συνθήκη ΕΚΑΧ, άρθρο 34)
1. Η Επιτροπή έχει την υποχρέωση, βάσει του
άρθρου 34 της Συνθήκης ΕΚΑΧ, οσάκις το
Δικαστήριο ακυρώνει απόφαση που προορι
ζόταν να ισχύσει για καθορισμένη χρονική
περίοδο, αφενός, να λάβει τα μέτρα που
συνεπάγεται η εκτέλεση της αποφάσεως του
Δικαστηρίου, όχι μόνον όσον αφορά την
ακυρωθείσα πράξη αλλά και τις ρητές ή
σιωπηρές πράξεις που έχουν ουσιαστικά το
ίδιο περιεχόμενο με την ακυρωθείσα και
εκδόθηκαν μεταξύ της ημερομηνίας ενάρ
ξεως της ισχύος της ακυρωθείσας πράξεως
και της εκδόσεως της ακυρωτικής αποφά
σεως του Δικαστηρίου, αφετέρου δε, να
λάβει σε σχέση με τις ατομικές πράξεις, τα
μέτρα που επιβάλλει η ακύρωση της γενικής
πράξεως, εις εκτέλεση της οποίας εκδό
θηκαν. Επομένως, δεν μπορεί να θεωρηθεί
απαράδεκτη, βάσει του άρθρου 34, λόγω
του ότι δεν έχει εκδοθεί προηγουμένως ακυ
ρωτική απόφαση του Δικαστηρίου, η προ
σφυγή με την οποία ζητείται, ενόψει θεμε
λιώσεως της ευθύνης, να διαπιστωθεί το
πταίσμα που βαρύνει αυτές τις μεταγενέ
στερες ή εκτελεστικές πράξεις και η ζημία
που προκλήθηκε.
2. Η αγωγή αποζημιώσεως που ασκείται από
επιχείρηση βάσει του άρθρου 34, δεύτερο
εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚΑΧ κατόπιν της
εκδόσεως ακυρωτικής αποφάσεως του
Δικαστηρίου είναι παραδεκτή μόνον
εφόσον, αφενός, έχει προηγουμένως διαπι
στωθεί από το κοινοτικό δικαιοδοτικό
όργανο ότι η ακυρωθείσα πράξη βαρύνεται
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με πταίσμα που θεμελιώνει ευθύνη της Κοι
νότητας και προξενεί στην επιχείρηση
άμεση και ειδική ζημία και, αφετέρου, μετά
τη διαπίστωση αυτή, η Επιτροπή είχε στη
διάθεση της εύλογη προθεσμία προκειμένου
να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να εξα
σφαλίσει εύλογη αποκατάσταση της ζημίας
και να χορηγήσει κατά το αναγκαίο μέτρο
δίκαιη αποζημίωση.
3. Από τις διατάξεις του άρθρου 34 της Συν
θήκης ΕΚΑΧ προκύπτει ότι η ακύρωση
κανονιστικής πράξεως της Επιτροπής δεν
αρκεί για να θεμελιώσει ευθύνη της Κοινό
τητας. Λόγω του ότι είναι αναγκαίο, στο
πλαίσιο μιας έννομης τάξεως που είναι
ενιαία καίτοι έχει συσταθεί με τρεις διαφο
ρετικές Συνθήκες, να εξασφαλίζεται κατά
τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ενότητα
εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου και η
συνοχή του συστήματος δικαστικής προ
στασίας, σε περίπτωση παράνομης κανονι
στικής πράξεως, σκόπιμο είναι να ερμη
νεύεται ο όρος του πταίσματος που θεμε
λιώνει ευθύνη της Κοινότητας κατά την
έννοια του άρθρου 34, πρώτο εδάφιο, της
Συνθήκης ΕΚΑΧ, με γνώμονα τα κριτήρια
που έχει διαμορφώσει το Δικαστήριο με τη
νομολογία του για το άρθρο 215, δεύτερο
εδάφιο, της Συνθήκης ΕΟΚ.
4. Λαμβανομένης υπόψη της νομολογίας του
Δικαστηρίου, η Επιτροπή δεν μπορούσε να
αγνοεί, εκδίδοντας, από το 1985 και στο
πλαίσιο του συστήματος ποσοστώσεων
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παραγωγής και παραδόσεως προϊόντων της 5. Η Επιτροπή, παραλείποντας να προσαρ
μόσει, στο πλαίσιο του συστήματος ποσο
βιομηχανίας σιδήρου και χάλυβα, αποφά
στώσεων παραγωγής και παραδόσεως προϊ
σεις με τις οποίες αρνήθηκε να προσαρ
όντων της βιομηχανίας σιδήρου και χάλυβα,
μόσει τις ποσοστώσεις παραδόσεως ορι
τη δυσμενή σχέση μεταξύ των ποσοστώ
σμένων επιχειρήσεων και για ορισμένα προϊ
σεων παραδόσεως και των ποσοστώσεων
όντα, ότι δεν μπορούσε να λάβει υπόψη,
παραγωγής ορισμένων επιχειρήσεων, προ
προκειμένου να κρίνει αν υπάρχουν εξαιρε
σαρμογή την οποία η ίδια θεωρούσε ανα
τικές δυσκολίες, την κατάσταση που επι
γκαία προκειμένου να καθοριστούν οι
κρατούσε σε άλλες κατηγορίες προϊόντων
ποσοστώσεις επί ευλόγου βάσεως, με την
και, κατά συνέπεια, δεν μπορούσε νομίμως
αιτιολογία ότι το Συμβούλιο δεν είχε δώσει
να στηρίξει την απορριπτική απόφαση της
την έγκριση του καίτοι από τη νομολογία
στο ότι η επιχείρηση ως σύνολο είχε κέρδη.
του Δικαστηρίου προέκυπτε σαφώς ότι δεν
Εξάλλου η βαρύτητα της πλάνης της επιτεί
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του
νεται λόγω του ότι, χωρίς προφανή αιτιο
Συμβουλίου παρά μόνο για την καθιέρωση
λογία, άλλαξε την πρακτική που ακολου
του συστήματος των ποσοστώσεων παρα
θούσε μέχρι τότε και, σε πολλές περιπτώ
γωγής, υπέπεσε σε πρόδηλη και βαρεία
σεις, χορήγησε συμπληρωματικές ποσοστώ
υπέρβαση των ορίων που οφείλει να τηρεί
σεις σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούσαν
κατά την άσκηση της διακριτικής εξουσίας
κέρδη, παραβιάζοντας έτσι κατάφωρα την
της στο πλαίσιο της εφαρμογής του συστή
αρχή της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ επιχει
ματος των ποσοστώσεων, πράγμα που στοι
ρηματιών.
χειοθετεί εις βάρος της πταίσμα ικανό να
θεμελιώσει την ευθύνη της Κοινότητας κατά
την έννοια το άρθρου 34, πρώτο εδάφιο, της
Συνθήκης ΕΚΑΧ.
Εξάλλου, η Επιτροπή δεν ήταν δυνατόν να
αγνοεί, λαμβανομένης υπόψη της νομολο
γίας του Δικαστηρίου, ότι η επίπτωση που
μπορεί να έχει μια ενίσχυση στον απολο
γισμό ζημιών και κερδών μιας επιχειρήσεως
δεν μπορεί να θεωρηθεί ως έγκυρο κριτήριο
για την ανίχνευση ενισχύσεων που προορί
ζονται να καλύψουν ζημίες εκμεταλλεύ
σεως, οπότε, χαρακτηρίζοντας ως τέτοιες
ενισχύσεις τις ενισχύσεις που έλαβαν ορι
σμένες επιχειρήσεις και αρνούμενη κατά
συνέπεια να προσαρμόσει τις ποσοστώσεις
των επιχειρήσεων αυτών, υπέπεσε σε πλάνη
περί την ερμηνεία του όρου « ζημίες εκμε
ταλλεύσεως » η οποία πρέπει να χαρακτηρι
στεί ασύγγνωστη. Επομένως, η Επιτροπή
διέπραξε πρόδηλη και βαρεία υπέρβαση των
ορίων που οφείλει να τηρεί κατά την
άσκηση της διακριτικής εξουσίας της στο
πλαίσιο της εφαρμογής του συστήματος
ποσοστώσεων παραγωγής και κατά συνέ
πεια διέπραξε πταίσμα που θεμελιώνει
ευθύνη της Κοινότητας κατά την έννοια του
άρθρου 34, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης
ΕΚΑΧ.

6. Η επιχείρηση η οποία, στο πλαίσιο του
συστήματος ποσοστώσεων παραγωγής και
παραδόσεως προϊόντων της βιομηχανίας
σιδήρου και χάλυβα, αναγκάστηκε, λόγω
της παράνομης και υπαίτιας αρνήσεως της
Επιτροπής να προσαρμόσει τις οικείες
ποσοστώσεις παραδόσεως, να πωλήσει
σημαντικό μέρος της παραγωγής της στην
αγορά τρίτων χωρών υπό συνθήκες μη επω
φελείς, υπέστη άμεση ζημία κατά την
έννοια του άρθρου 34, πρώτο εδάφιο, της
Συνθήκης ΕΚΑΧ. Η ζημία αυτή είναι επίσης
ειδική κατά την έννοια της ίδιας διατάξεως,
εφόσον η επιχείρηση συγκαταλέγεται
μεταξύ των ολιγαρίθμων και σαφώς προσ
διοριζόμενων επιχειρήσεων έναντι των
οποίων παραβιάστηκε αδικαιολόγητα η
αρχή της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ επιχει
ρηματιών και οι οποίες υπέστησαν ζημία
που υπερβαίνει τα όρια των οικονομικών
κινδύνων που προσιδιάζουν στις δραστηριό
τητες του συγκεκριμένου τομέα.
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