Υπόθεση Τ-136/95

Industria del Frio Auxiliar Conservera SA
κατά
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
«Υγειονομικός έλεγχος — Μέτρα διασφαλίσεως — Απόφαση 95/119/ΕΚ —
Αρχή της ασφαλείας δικαίου — Αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης
εμπιστοσύνης — Αρχή της αναλογικότητας — Αρχή της ίσης μεταχειρίσεως —
Αιτιολογία — Κατάχρηση εξουσίας»

Διάταξη του Πρωτοδικείου (δεύτερο τμήμα) της 15ης Σεπτεμβρίου 1998
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Περίληψη της διατάξεως

Γεωργία — Προσέγγιση των νομοθεσιών στον τομέα του υγειονομικού ελέγχου — Κτηνια
τρικοί έλεγχοι των προϊόντων προελεύσεως τρίτων χωρών — Απόλυτη απαγόρευση εισαγω
γής αλιευτικών προϊόντων που προέρχονται γενικά από την Ιαπωνία — Παραβίαση των
αρχών της ασφαλείας δικαίου, της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, της ανα
λογικότητας ή της ίσης μεταχειρίσεως — Ανεπαρκής αιτιολογία — Κατάχρηση εξουσίας —
Δεν υφίστανται
(Απόφαση 95/119 της Επιτροπής)
ΙΙ - 3301

ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ΥΠΟΘΕΣΗ Τ-136/95

Η απόφαση 95/119 της Επιτροπής, σχετικά
με ορισμένα μέτρα προστασίας που αφο
ρούν τα αλιευτικά προϊόντα προέλευσης
Ιαπωνίας, καθόσον επιβάλλει μια απόλυτη
απαγόρευση εισαγωγής παρτίδων αλιευτι
κών προϊόντων προελεύσεως οποιασδήποτε
περιοχής της
ιαπωνικής επικράτειας,
κατόπιν διαπιστώσεως εκ μέρους των εντε
ταλμένων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής
σοβαρών ελλείψεων σε θέματα υγΐ£ΐνής και
ελέγχου των συνθηκών παραγωγής και απο
θηκεύσεως των προϊόντων αυτών, δεν
παραβιάζει τις αρχές της προστασίας της
δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, της αναλο
γικότητας ή της ίσης μεταχειρίσεως ούτε
συνιστά παράβαση της υποχρεώσεως αιτιο
λογήσεως ή κατάχρηση εξουσίας.
Όσον αφορά ειδικότερα την ασφάλεια
δικαίου, η απόφαση δεν έχει αναδρομικά
αποτελέσματα, διότι δεν αφορά τις εισαγω
γές στην Κοινότητα που πραγματοποιή
θηκαν πριν από την έναρξη της ισχύος της.
Συναφώς, το γεγονός ότι η απόφαση εφαρ
μόστηκε και για τα εμπορεύματα που βρί
σκονταν καθ' οδόν προς την Κοινότητα τη
στιγμή της δημοσιεύσεως της, για τα οποία
είχε επομένως άμεσες συνέπειες, δεν της
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στερεί τον χαρακτήρα της ως αποφάσεως
εφαρμοστέας ex nunc, δηλαδή σε κάθε εμπό
ρευμα το οποίο εισάγεται από την ημερομη
νία δημοσιεύσεως της και μετά.
Όσον αφορά την αρχή της αναλογικότητας,
η Επιτροπή δεν υπεχρεούτο να προβλέψει
ειδικό σύστημα για τους επιχειρηματίες που
είχαν εμπορεύματα καθ' οδόν προς την Κοι
νότητα, καθόσον, αφενός, η προσφυγή σε
κτηνιατρικούς ελέγχους στην εισαγωγή, που
είναι λιγότερο αποτελεσματικοί και λιγότερο
αξιόπιστοι, προβλέπεται ήδη όταν πληρού
νται οι προϋποθέσεις υγιεινής και καταλλη
λότητας και, αφετέρου, η σπουδαιότητα του
επιδιωκομένου σκοπού, ήτοι η προστασία
της δημόσιας υγείας, μπορεί να δικαιολο
γήσει περιορισμούς με αρνητικές για ορισμέ
νους επιχειρηματίες συνέπειες. Εφόσον το
ληφθέν μέτρο δεν ήταν τόσο περιοριστικό
για το εμπόριο ώστε να βαίνει πέραν όσων
απαιτούνταν για την εξασφάλιση του κατάλ
ληλου επιπέδου υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας και η Επιτροπή βασί
στηκε
σε
αξιόπιστα
συμπεράσματα
εμπειρογνωμόνων, η απόφαση δεν παρα
βιάζει ούτε τις εφαρμοστέες διατάξεις της
Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου.

