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II

(Forberedende retsakter)

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om punktafgiftssatsen for motor

brændstoffer fremstillet af landbrugsprodukter (*)
(92/C 223/01 )

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 20. marts 1992 under henvisning til
EØF-Traktatens artikel 99 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om
det ovennævnte emne .

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Økonomiske, Finansielle og Monetæ
re Spørgsmål , som udpegede Aldo Romoli til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den
12. maj 1992.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 297. plenarforsamling af 26 . og 27. maj
1992, mødet den 26 . maj 1992, enstemmigt følgende udtalelse.

1 . Indledning
1.1 . I februar 1988 besluttede Det Europæiske Råd
at anmode Kommissionen om at undersøge alle mulig
heder for at forøge anvendelsen af landbrugsprodukter
inden for non-food sektoren og at fremlægge forslag i

1.3.1 .

ØSU konstaterede imidlertid, at det foreslåede

program var ret bredt formuleret og ikke særlig målret
tet og muligvis ville overlappe andre igangværende pro
grammer på landbrugs- og skovbrugsområdet og inden
for levnedsmidler og bioteknologi (3) . Efter ØSU's me
ning var retningslinjerne således ikke tilstrækkeligt
klare .

så henseende .

1.2 .

Siden da har Kommissionen taget initiativer på

forskellige områder : forskning og udvikling, demon
strationsprojekter samt dyrkning af afgrøder til non
food formål på braklagte jorder.
1.3 .

I forbindelse med udarbejdelsen af det tredje

rammeprogram for Fællesskabets indsats inden for
forskning og teknologisk udvikling ( 1990-1994) intro
ducerede Kommissionen , i særprogrammet vedrørende
landbrug og agro-industri, temaet industriel og energi
mæssig udnyttelse af landbrugsråvarer. I Rådets afgø
relse af 23 . april 1990 (2) hed det videre, at forskningen
på dette område » først og fremmest (bør) rettes imod
industriel udnyttelse af fælles produkter på levnedsmid
delområdet og imod udvikling af nye og renere indu
strielle og energimæssige anvendelser, for hvilke de
økonomiske udsigter er positive «.

1.4.
Den 13 . december 1989 forelagde Kommissionen
Rådet og Europa-Parlamentet en » Rapport om anven
delse af landbrugsprodukter til andre formål end kon
sum « [dok. KOM(89) 597 endelig udg.]. I denne rapport
erkendte Kommissionen, at forskningen i rammepro
grammet ikke åbnede mulighed for forsøg med ny tek
nik i en skala, som var tilstrækkelig til at demonstrere
gennemførligheden over for direkte interesserede opera
tører inden for landbruget og industrien .

1.4.1 . Den lancerede derfor et program (uden for
F&TU-rammeprogrammet) med agro-industrielle » de
monstrationsprojekter « inden for forskellige produk
tionsgrene til påvisning af landbrugsråvarers egnethed
til industrielle og energimæssige anvendelser.

( 1 ) EFT nr. C 73 af 26 . 3 . 1990, s . 6 .

(2) EFT nr . L 117 af 8 . 5 . 1990, s . 39 .

(3) EFT nr. C 332 af 31 . 12. 1990, s. 137.
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1.4.2.
Initiativet har givet stødet til en række forbere
dende projekter, som operatører og sammenslutninger
inden for landbrug og industri i vidt omfang har været
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ten vil have afgørende indflydelse på forbruget af bio
brændstoffer, som vil kunne blive konkurrencedygtige
i forhold til mineralolier .

involveret i .

1.5 .

Med hensyn til bestemmelser vedrørende ned

læggelse af agerjord har Kommissionen foreslået ( 1 ), at
landbrugsproducenter, der deltager i sådanne program
mer, skal have tilladelse til , på nærmere fastsatte betin
gelser, at dyrke korn bestemt til andre formål end
levnedsmiddelfremstilling, dvs . til forarbejdning i indu
strien . De pågældende landbrugere modtager i denne
sammenhæng en særlig støtte.

1.5.1 .

Forslagene er blevet vedtaget af Rådet som

forordning (EØF) nr. 2176/90 af 24. juli 1990 (2).

2 . Indholdet af forslaget til Rådets direktiv om
punktafgiftssatsen for motorbrændstoffer fremstil
let af landbrugsprodukter

2.1 . Kommissionens forslag til Rådets direktiv
[ dok . KOM(92) 36 endelig udg .] er dateret den
28 . februar 1992 . Det er udformet anderledes end det

just nævnte, idet det er baseret på , at afgiftsinstrumentet
anvendes for at realisere såvel generelle som specifikke
målsætninger med høj prioritet for EF.
2.1.1 .
Forslaget om at sænke punktafgifterne på mo
torbrændstoffer fremstillet af landbrugsprodukter sig
ter således mod målsætninger med berøring til den
fælles landbrugspolitik, miljøpolitikken, energifor
syningssikkerheden og transportpolitikken .

2.1.2. Forslaget er et led i de foranstaltninger, Fælles
skabet er ved at gennemføre med henblik på etablerin
gen af det indre marked pr. 1 . januar 1993 .
2.1.3 . Forslaget indgår i harmoniseringen af punktaf
gifter på mineralolier. Der er tale om introduktion af
et afgiftsincitament, der kan sammenlignes med det,
der gælder for blyfri benzin [se hertil direktivforslag
dok . KOM(89) 526 endelig udg. og dok . KOM(91 ) 43
endelig udg .].

2.2.

Ifølge Kommissionens forslag kan afgiftssatsen

i en medlemsstat ikke være højere end 10 % af den sats,

2.3.1 . Biobaserede benzinadditiver og dieselbrænd
stoffer skulle på længere sigt kunne dække ca . 5 % af
motorbrændstofforbruget .

2.4.

Ifølge Kommissionen (3) er teknologien inden for

de to sektorer så udviklet og prisen på de pågældende
råstoffer så tæt på verdensmarkedsprisen, at den fore
slåede afgiftslempelse skulle kunne kompensere for me
romkostningerne ved fremstillingen af disse olieer
statningsprodukter og dæmme op for de økonomiske,
industrielle og markedsføringsmæssige risici , der er for
bundet med lanceringen af nye produkter på markedet.

2.5 .
Foranstaltningen dækker alle motorbrændstof
fer fremstillet på basis af landbrugsprodukter, uanset
oprindelse og uanset den anvendte type landbrugsråva
rer eller vegatabilske råvarer.

2.6 .

Kommissionen foreslår, at der indføres en evalu

eringsordning for at sikre en regelmæssig kontrol med,
om foranstaltningen opfylder sit formål .

3 . Generelle bemærkninger

3.1 .
ØSU bifalder og støtter Kommissionens direk
tivforslag, hvis formål er at igangsætte en langsigtet

politik for udvikling af energimæssige anvendelser for
landbrugsråvarer. Forslaget går således i den retning,
ØSU altid har slået til lyd for.
3.2 .
Der mindes om, at Det Økonomiske og Sociale
Udvalg den 29 . marts 1990 afgav en initiativudtalelse
om » Øget anvendelse af ressourcer fra landbrug og
skovbrug i energisektoren og anden ikke-fødevareindu
stri : hvilke perspektiver åbner forskningen og den tek
nologiske innovation ?«. Heri søgte man at stille en
diagnose over situationen inden for denne sektor, at

blotlægge dens udviklingspotentiale og at finde frem
til, hvilke betingelser der skal være opfyldt for at udnyt
te dette potentiale.

der i den pågældende medlemsstat finder anvendelse på
erstatningsbrændstof.

2.3 . Forslaget om en obligatorisk afgiftssænkning
støtter sig til en cost/benefit-analyse, der munder ud i
den konklusion , at en væsentlig sænkning af punktafgif

(') EFT nr . C 31 af 9 . 2 . 1990, s . 7 .

(2) EFT nr. L 198 af 28 . 7. 1990, s. 6.

3.2.1 .
ØSU bifalder, at Kommissionen og Rådet har
besluttet at iværksætte en mellem/langfristet agro-indu
striel politik for non-food anvendelser af landbrugsrå
varer, som følger de af ØSU tidligere formulerede anbe
falinger.

(3) Der henvises til rapporten » Forward Studies Unit« »Biomass :
a new future «, 6. 1 . 1992, s . 27-29.
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3.3 .
Den strategi , der lægges i direktivforslaget, re
præsenterer — i og med landbruget helt klart er den
hovedbegunstigede sektor i direktivforslaget — et nyt
tigt og nødvendigt bidrag til en løsning af de struktur
problemer, man under reformen af den fælles land
brugspolitik skal behandle på en måde, der tager skyl
digt hensyn til EF's såvel interne som eksterne rela

Nr . C 223 /3

3.4.3 . Der må sættes ind på hvert af disse områder.
Dette stiller ikke blot krav om anvendelse af afgiftsin
strumentet, men også af en række ledsagetiltag i de
enkelte faser af processen ; sidstnævnte behandles nær
mere nedenfor .

tioner .

3.3.1 .
ØSU finder det hensigtsmæssigt, når Kommis
sionen anstiller en cost/ benefit-betragtning over det nye
initiativ : der tages herved ikke blot hensyn til de afgifts
mæssige konsekvenser, men også til de gevinster, der
opnås i form af et differentieret energiudbud, for
syningssikkerhed og en deraf følgende mindre afhæn
gighed af importeret olie, en positiv effekt på handelsba
lancen og udsigt til et bedre forhold til en række partne
re i GATT-regi , specielt USA , i og med at EF-landbrugs

3.5 . Uden på nogen måde at foregive, at der er tale
om et udtømmende katalog over de krav, der stilles til
en så kompleks proces, føler ØSU sig foranlediget til
at komme med følgende bemærkninger og forslag til
situationen og problemstillingerne inden for de produk
tionssektorer, som berøres af initiativet.

3.6 . Problemer vedrørende fremstilling af landbrugsrå
varer bestemt til energimæssige anvendelser

eksporten vil øve et mindre pres på verdensmarkedet.

3.3.2 .
Der bør også tages hensyn til de risici , der
knytter sig til mulige kraftige udsving i olieprisen i
fremtiden ; disse risici vil formentlig kunne reduceres,
hvis dele af EF's landbrugsproduktion på egnet måde
anvendes til energimæssige formål .

3.3.3 . Endelig er ØSU enig i , at der også skal tages
hensyn til de store problemer omkring miljøet. Anven
delsen af biobrændstoffer må således forventes at bidra

ge til at nedbringe luftforureningen fra udstødnings
gasser .

3.6.1 . Selv om direktivet indgår i gruppen af afgifts
harmoniseringsforslag, har det også direkte berøring
med den nystrukturerede fælles landbrugspolitik, der
tager sigte på at etablere en bedre ligevægt mellem
udbud og efterspørgsel i EF .
3.6.2. I al væsentlighed drejer det sig om at tilpasse
den del af landbrugsproduktionen, som leverer råvarer
til biobrændstoffremstilling, til reglerne om nedlægning
af agerjord ( som hidtil ikke har været nogen succes).
3.6.3 .
I denne sammenhæng bør det endnu ikke
færdigbehandlede forslag om braklægning af en del af
de dyrkede arealer stimuleres ved, at der gives tilladelse
til på de pågældende arealer at dyrke landbrugsproduk
ter (f.eks . korn), som kun må anvendes til energiformål .
3.6.4.

3.4.
ØSU vil imidlertid gerne, gennem generelle og
specifikke bemærkninger, bidrage konstruktivt til, at
Kommissionens målsætninger kan realiseres lettere og
mere effektivt .

3.4.1 .

I første række skal det bemærkes, at en så

omfattende og kompleks strukturpolitik ikke lader sig
gennemføre alene ved at lempe afgiften på biobrænd
stoffer, hvor vigtig brugen af afgiftsincitamenter end

Dette tiltag skulle indebære en positiv effekt

på miljøet, eftersom bioenergi som bekendt er C02-

neutral og desuden ikke afgiver svovlforbindelser eller
andre forurenende stoffer under forbrændingspro

cessen .

3.6.5 .
Hertil kommer, at der vil være yderligere mil
jøgevinster at hente fra denne del af landbrugsproduk
tionen, i det omfang de pågældende afgrøder dyrkes
under begrænset anvendelse af gødning og pesticider.

måtte være .

3.4.2. Man må gøre sig klart, at der er tale om at
opstarte en helt ny produktionsgren, som måske vil
antage et betydeligt omfang . Dette involverer en særlig
landbrugsproduktion sigtende mod bioenergi , nye for
arbejdningsprocesser inden for industrien samt tilveje
bringelse af betingelser, som sikrer en gunstig modtagel
se af det ny produkt på markedet.

3.6.6 .
Udvælgelsen af de afgrøder, der egner sig bedst
til bioenergi, er et vigtigt led i bestræbelserne på efter
hånden at sænke produktionsomkostningerne afgøren
de og nedbringe omkostningsforskellen i forhold til
produkter af anden oprindelse.
3.6.7.

ØSU anbefaler, at EF-Kommissionen intensi

verer F&U-indsatsen på dette område — genetisk ud
vælgelse, bioteknologi i almindelighed samt forsøgs

Nr . C 223 /4

De Europæiske Fællesskabers Tidende

virksomhed — og kommunikerer den indhøstede viden
om nye kulturer og ny teknik ud til landbruget.
3.6.8 .

Efter ØSU's mening kunne EF's forskningspro

grammer på en endnu mere målrettet måde orienteres
mod forskning i udvælgelse og anvendelse af hurtigt
voksende træarter og træcelluloseholdige planter til
energimæssige anvendelser.
3.6.9. I øvrigt vil ØSU anbefale, at der igangsættes
målrettede F&U-programmer, som skal sikre, at margi
nale, udpinings- eller forørkningstruede jorder indvin
des og gøres rentable.
3.6.10. I denne sammenhæng skal der henvises til
ØSU's tillægsudtalelse om »Landbrugsvarers anvendel
se uden for levnedsmiddelsektoren« (*), hvor man peger
på, at der må dæmmes op for en forværring af landdi
strikternes situation som følge af opgivelsen af land
brugsjord; dette må bl.a. ske ved at sætte effektivt ind på
at finde non-food anvendelser for landbrugsprodukter.
3.6.11 .

bejdningsprocesser, en egnet virksomhedsstørrelse og
et fleksibilitetskrav til virksomhederne som følge af
sæsonsvingninger i udbuddet af de pågældende land
brugsråvarer og endelig oplagring af halvforarbejdede
produkter.
3.7.4. Indgåelse af kontrakter (med landbrugsprodu
centerne, for at sikre kontinuerlige råvareleverancer, og
med olieindustrien, som skal aftage produkterne) vil
være et af de meget vanskelige punkter, som vil afspejle
de risici, der knytter sig til etableringen af en helt ny
sektor.

3.7.5. Det vanskelige i på længere sigt at forudse
priserne på landbrugsråvarer (som i øjeblikket ligger
langt over verdensmarkedspriserne), specielt nu, hvor
man står foran iværksættelsen af reformen af den fælles

landbrugspolitik, betyder endnu et usikkerhedsmo
ment. Desuden er det uvist, hvorledes forslaget om

en afgift på energikilder gradueret efter deres CO^-

emission (som bioenergi bør være undtaget fra) vil
komme til at se ud i sin endelige form.

Endelig skal ØSU henlede Kommissionens og

Rådets opmærksomhed på, at overførsel af teknologi
og knowhow vedrørende energimæssig udnyttelse af
landbrugsråvarer i givet fald kan være til stor gavn
for landene i Central- og Østeuropa, SNG-landene og
udviklingslandene i almindelighed.
3.6.12.
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3.7.6.

ØSU anbefaler, at EF-Kommissionen bistår

den nye forarbejdningsindustri ved at iværksætte egne
de forsknings- og demonstrationsprojekter sigtende
mod pilot- og forsøgsanlæg, som skal danne optakten
til efterfølgende industrielle anvendelser.

Efter ØSU's mening bør Kommissionen ind

drage dette aspekt i sine overvejelser over indholdet af
med de baltiske stater, som er under udarbejdelse.

3.8. Problemer i tilknytning til fremstilling af
biobrændstoffer på raffinaderier samt i distribu

Fremtidige retningslinjer for landbrugspolitikken i disse
lande, krav om begrænsning eller nedbringelse af miljø
forureningen og mulighederne for at begrænse disse
landes behov for olieimport kunne eksempelvis indgå
med høj prioritet i denne sammenhæng.

3.8.1 . Slutfasen i landbrugsråvarernes forarbejdning
til biobrændstoffer til endeligt forbrug, som vil indgå

de samarbejdsaftaler med centraleuropæiske lande og

tionsleddet

i blandinger med oliebrændstoffer, vil nødvendigvis
3.7. Problemer i tilknytning til forarbejdning af land
brugsprodukter til energimæssige formål

3.7.1 . Fremstilling af biobrændsler på basis af land
brugsråvarer bygger på velkendt og etableret teknologi,
som frem for alt er udviklet og afprøvet i USA.

involvere raffinaderiindustrien og olie- og benzindistri
butionssektoren . Olieindustrien står her over for pro
blemer, den selv må løse.

3.8.2.

I denne fase vil man gennem EF-støttede de

monstrationsprojekter kunne hjælpe olieindustrien med
at udvikle teknologi, som er tilpasset de europæiske
raffinaderiers karakteristik og struktur.

Det primære problem for den gryende euro
pæiske industri er at vælge de af de eksisterende tekno
logier, som passer bedst til de europæiske krav.
3.7.2.

3.8.3. Specielt burde det være muligt at udvikle flek
sible anlæg (duale MTBE/ETBE-anlæg), som er i stand
til at behandle såvel mineraloliebaserede som vegetabil

3.7.3 .

Den europæiske bioenergiindustri vil stå over

ske råvarer .

for en række problemer, såsom valg af råvare (f.eks.
korn, raps eller sukkerroer), valg og udvikling af forar

3.8.4. Problemet
med
optimal
» formuling«
(sammensætning) af benzin hører nøje sammen med
den miljølovgivning, EF vil gennemføre på automobil
(h EFT nr. C 332 af 31 . 12. 1990, s. 67.

området .
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3.8.5 . Erfaringerne fra USA ( Clean Air Aet) viser, at
skal man nedbringe forureningen fra flygtige organiske
stoffer (især stærkt toksiske og kræftfremkaldende aro
mater), er det nødvendigt at ændre ved benzinens

vegetabilske olier samt kemisk modificeret olie. For
hvert af disse produkter er angivet kodenumrene i den
kombinerede nomenklatur i EF's integrerede toldtarif.

sammensætning.

4.1.1 .

3.8.6 .

I visse områder, som er særlig udsatte for

forurening fra biler, påbyder Clean Air Aet, at benzinen
tilsættes oxiderede additiver, som sætter oktantallet op
uden emission af skadelige stoffer.
3.8.7.
I USA har dette medført et boom i forbruget
af sådanne oxiderede additiver ( bl.a . ethanol, ETBE og
MTBE ).

3.8.8. I Europa står olieindustrien i dag over for det
problem, at oktantallet for benzin skal sættes op, fordi
blyindholdet i benzin er sat kraftigt ned som følge af

ØSU anmoder Kommissionen om at være

mere eksplicit og klar, eftersom ordningen jo også retter
sig til mange mindre virksomheder inden for landbrug
og industri. Det ville f.eks. være hensigtsmæssigt at
anføre, at også alkohol til biobrændstof, fremstillet ved
destillation af vin, og methylalkohol, fremstillet ved
destillation af træcelluloseprodukter fra skovbruget, er
omfattet .

4.2. Direktivforslagets artikel 3 fastsætter, at afgifts
satsen for biobrændstofferne ikke må udgøre mere end
10 % af den afgiftssats, den pågældende medlemsstat
pålægger blyfri benzin respektive dieselolie anvendt

EF-direktiver .

som motorbrændstof.

3.8.9 .
En mulighed for olieindustrien kunne være at
gå over til forfinede raffineringsteknikker (alkylering),
hvilket imidlertid kræver enorme investeringer og vil
medføre en betydelig stigning i produktionsom
kostningerne .

4.3 . ØSU henleder Kommissionens og Rådets op
mærksomhed på det nødvendige i, at de foreliggende
forslag til harmonisering af afgifterne på olieprodukter
[se direktivforslag dok. KOM (89) 526 endelig udg. og

ver (som i USA). De er bekendt med dette alternativ,
da de har fulgt udviklingen i årevis.

dok. KOM(91 ) 43 endelig udg.] føres ud i livet og
respekteres af medlemsstaterne. Hvis denne harmonise
ring ikke gennemføres, kan der opstå store skævheder
og divergenser, herunder i den afgiftsmæssige behand
ling af biobrændstoffer.

3.8.11 . Der skal også mindes om, at markedsføringen
af disse nye, renere typer benzin vil kunne føre til
reducerede og mindre skadelige emissioner, ikke blot
fra nye biler (med katalysator), men fra hele den eksiste
rende bilpark .

4.4. Direktivforslagets artikel 5 introducerer en pro
cedure for regelmæssig evaluering og tilpasning af for
anstaltningen . I denne sammenhæng skal der bl.a . ses
på de afgiftsmæssige, økonomiske, landbrugsmæssige,
energimæssige, industrielle og miljømæssige aspekter.

3.8.10 .

Alternativet ville for olieselskaberne være at

tilsætte mineralske eller vegetabilske oxiderede additi

3.8.12 . Endelig er der et yderligere problem, som
kræver aktivt samarbejde fra den europæiske olieindu
stri : hvorledes distribuerer man i fremtiden på en ratio
nel måde den blandede benzin og biodiesel (også som
blandingsprodukt) til den brede offentlighed ?

4.5 .
ØSU medgiver, at en regelmæssig revision af
foranstaltningen kan være begrundet. Dog befrygter
det, at udsigten til sådanne fremtidige revisioner kan
skabe tvivl og usikkerhed om den afgiftsmæssige be
handling af biobrændstoffer og dermed bevirke, at
operatørernes tilskyndelse til at træffe langsigtede in
vesteringsbeslutninger svækkes .

4. Særlige bemærkninger

4.1 . Direktivforslagets artikel 2 giver listen over de
motorbrændstoffer, som den reducerede punktafgifts
sats finder anvendelse på : ethylalkohol, methylalkohol,

4.6 .
ØSU lægger stor vægt på, at Rådet påtager sig en
formel politisk forpligtelse til at sikre varig kontinuitet i
den tilstræbte afgiftslempelsespolitik for biobrænd
stoffer .

Bruxelles , den 26 . maj 1992.

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Michael GEUENICH
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Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om transitstatistikker og
statistikker over toldoplag i forbindelse med udveksling af goder mellem medlemsstaterne
(92/C 223./02)

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 4. maj 1992 under henvisning til EØF
Traktatens artikel 100 A at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om
det ovennævnte emne.

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Økonomiske, Finansielle og Monetæ
re Spørgsmål , som udpegede Camille Giacomelli til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse
den 12. maj 1992.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 297. plenarforsamling af 26. og 27. maj
1992, mødet den 26 . maj 1992, enstemmigt følgende udtalelse .

1 . Indledning
1.1 .
Gennemførelsen af det indre marked fra 1 . janu
ar 1993 medfører, at kontrollen ved EF's indre grænser

afskaffes, og dermed bortfalder også indsamlingen ved
grænserne af varernes følgedokumenter.
1.1.1 . For alligevel at kunne opstille en statistik over
vareudvekslingen i EF har medlemsstaterne udarbejdet
et nyt indsamlingssystem, INTRASTAT, som indføres
fra 1 . januar 1993 .

1.2 .
Uden at tage afstand fra den kritiske holdning,
der i sin tid prægede udtalelsen ( CES 552/ 89 — SYN

181 af 26. april 1989) (*) om det forslag, der siden er
blevet til Rådets forordning (EØF) nr. 3330/91 om
statistikker over udveksling af goder mellem medlems

stater — kritikken gik på usikkerheden i forbindelse
med afgiftsharmoniseringen, som nu er reduceret, og
satte desuden spørgsmålstegn ved, om det foreslåede
nye statistiske system var funktionsdygtigt, pålideligt og
udtømmende — kan ØSU tilslutte sig det foreliggende
forslag til forordning, der bygger på artikel 31 i den
nævnte basisforordning (EØF) nr. 3330/91 . Ifølge denne
artikel fastsætter Rådet på forslag af Kommissionen de
bestemmelser, der er nødvendige, for at Fællesskabet
eller dets medlemsstater kan udarbejde andre statistik
ker end statistikken over samhandelen mellem med

2. Generelle bemærkninger
2.1 .

Den nuværende situation

Det nugældende system for indsamling af statistiske
oplysninger vedrørende den indre EF-handel er baseret
på formaliteter, dokumenter og kontrolprocedurer, som
udvekslingen af goder mellem medlemsstaterne er
underkastet. Formaliteterne, dokumenterne og kontrol
procedurerne støtter sig primært til en forpligtelse i
henhold til afgiftsreglerne, hvorefter der skal ske indbe
retning af den moms, der pålægges den indre EF-handel,
idet den midlertidige fastholdelse af princippet om
momspåligning i bestemmelseslandet indebærer, at go
derne i afsendelseslandet fortsat er fritaget for afgift,
medens afgiften pålægges i modtagerlandet . Siden
1 . januar 1988 er formaliteterne blevet kendeligt forenk
lede gennem anvendelsen af det administrative enheds
dokument (DAU), hvori der er indsat blade, som inde
holder de oplysninger, der er nødvendige for handelssta
tistikken mellem medlemsstaterne. Det vil sige, at fæl
lesskabsvarer i transitbefordring med eller uden
afbrydelse undervejs ligeledes er omfattet af denne stati
stik, medens fællesskabsvarer eller ikke-fællesskabsva

rer, som overføres til toldoplag, registreres statistisk i
kraft af ordningen om toldoplag som fastsat i Rådets
forordning (EØF) nr. 2503/88 af 25 . juli 1988 .
2.2. Situationen efter 1992

lemsstaterne .

1.3 .

I artikel 4 i den omtalte forordning nævnes for

det første varer, der er omfattet af transitstatistikken,

dvs. varer med oprindelse både i eller uden for EF, som
med eller uden omladning transporteres gennem en
medlemsstat uden dér at blive oplagret af grunde, der
ikke vedrører transporten . For det andet nævnes varer,
som er omfattet af statistikken over toldoplag, og for
det tredje varer fra et tredjeland, som tilføres eller
fraføres toldoplag eller frizoner i henhold til artikel 2,
stk . 2, i forordning (EØF) nr. 1736/75 .

f 1 ) EFT nr . C 159 af 26 . 6 . 1989, s . 16 .

Med afskaffelsen af grænseformaliteterne fra 1 . januar
1993 og flytningen af kontrollen til virksomhedernes
regnskaber afskaffes de nugældende statistiske medier
for den indre EF-handel , nemlig den dokumentation ,
der primært tager sigte på opfyldelse af fiskale krav og
subsidiært på opfyldelse af statistiske behov. Herved
vil man stå uden oplysninger om EF-transit og statistik
over toldoplag i forbindelse med udveksling af goder
mellem medlemsstaterne .

2.3 . Argumentet for opretholdelse af transitstati
stikken

2.3.1 .
Nogle medlemsstater udviser ikke større inter
esse for opretholdelsen af en transit- og toldoplagsstati
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stik efter 1992 . Andre medlemsstater derimod tillægger
fortsat en sådan statistik stor betydning, eftersom de
har en meget omfattende gennemgangstrafik på grund
af deres geografiske beliggenhed og dermed råder over
de fornødne infrastrukturer med hensyn til modtageka
pacitet, omladning og forbindelser med afsendelses- og
bestemmelseslandene .

2.3.2 .
Det drejer sig specielt om Benelux-landene og
om Forbundsrepublikken Tyskland . For Benelux repræ
senterer transitten til og fra udlandet i de store søhavne
omkring halvdelen af den samlede søtransport; dette
betragtelige varevolumen distribueres til hele det veste
uropæiske bagland. Specielt i Luxembourgs tilfælde er
myndighederne interesseret i transitstatistik , da der her
er planer om at udbygge lufthavnen og gøre den til en
vigtig drejeskive for luftfragt. De tyske nordsøhavne
skriver sig ligeledes for en meget omfattende transit ,
som imidlertid ikke ledes så meget i retningen af Veste
uropa som mod de indre dele af Østeuropa og, for så
vidt angår søværts transit , mod de skandinaviske lande .
2.3.3 .
Frankrig, som ikke har ytret sig formelt om
opretholdelsen af statistik på dette område, har ikke
desto mindre udvist interesse for udarbejdelsen af nær
værende forordningsforslag .
2.3.4.
Det må imidlertid stå klart, at etableringen af
en transit- og toldoplagsstatistik vil give de involverede
medlemsstater værdifulde oplysninger om den interna
tionale transportmængde fra og til de øvrige medlems
stater . Den vil kunne give et billede af infrastruktur
udnyttelsen og dermed af de nødvendige fremtidige
infrastrukturinvesteringer samt give eksakt viden om
de aktiviteter , som transport- og omladningsvirk
somheder er involveret i på transitområdet.
2.3.5 .
Transit via en medlemsstat kan ligeledes være
af interesse for andre partnerlande, da disse via adgan
gen til sådanne statistiske oplysninger kan danne sig et
indtryk af, hvor stor en andel af deres import- og
eksportmængde der passerer via søhavne og/eller luft
havne i denne anden medlemsstat .

2.3.6 . Endelig gør transit- og toldoplagsstatistikken
det muligt at vurdere de pågældende søhavnes og luft
havnes konkurrencemæssige stilling.

2.3.7. Det er vigtigt, at den statistiske registrering af
transitten sker på et videst muligt specifikt grundlag.
Determinanterne er ikke de samme som for import
og eksport . Den økonomiske beslutningstagning, som
påvirker transitmængden, finder frem for alt sted i
udlandet, hvilket vil sige, at transittrafikken udvikler
sig autonomt og undertiden uafhængigt af importen og
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et tilstrækkeligt antal karakteristika , eksempelvis va
rens art og vægt, den anden benyttede transportmåde
(transit indebærer altid to transportmåder, nemlig dels
den , der benyttes ved varens indgang ( ankomst), dels
den , der anvendes ved varens udgang fra den pågælden
de medlemsstat), transitvarernes forpakning, hvorvidt
der anvendes containere ( jf. rubrik på DAU ), landet,
hvorfra varerne kommer, og bestemmelseslandet, stedet
for ladning/ losning og omladning og endelig landevejs
transportørernes nationalitet .

2.4. Det statistiske medium efter 1992

2.4.1 .
Den forventede stigning i handelssamkvemmet
efter 1992 vil nødvendigvis medføre en tilvækst i trans
portaktiviteten . Den øgede transport vil ligeledes inde
bære en stigning i transittrafikken gennem medlemssta
ter, hvis geografiske beliggenhed naturligt gør dem til
transitlande. Statistikken over transit med omladning
kunne derfor med fordel have bygget på toldformalite
ter, som rummer de mest fuldstændige og mest pålideli
ge oplysninger, og som gør det muligt statistisk at
beskrive transportkæden .

2.4.2.

Med afskaffelsen af formaliteterne og dermed

af tolddokumenter i den indre EF-handel mister man

imidlertid, i hvert fald i et vist omfang, en værdifuld
statistisk kilde, ikke blot vedrørende transitområdet,
men også vedrørende samhandelen mellem medlemssta

terne . Der udtrykkes da også betænkelighed ved dette
i ØSU's udtalelse CES 552/89 — SYN 381 af 26 . april
1989 om forslag til forordning om statistikker over
udveksling af goder mellem medlemsstaterne . Forord
ning (EØF ) nr . 3330/91 , som blev vedtaget på grundlag
af nævnte forslag, har ikke på alle punkter kunnet
fjerne ØSU's betænkeligheder og er blot mundet ud i
udformningen af en overvågningsmetode for statistik
over handelen mellem medlemslandene . I henhold til

forordningens artikel 31 overlades det til en anden råds
forordning at fastlægge en metode til indsamling af
transit- og toldoplagsstatistik .

2.4.3 .
Da der, specielt i visse medlemsstater, er et
reelt behov for at opretholde en transitstatistik som et
vigtigt led i handelen mellem medlemsstaterne, har man
søgt at finde løsninger på problemet, hvorledes man
kompenserer for tabet af den kilde til oplysninger,
man har i de tolddokumenter, som afskaffes inden for

Fællesskabet fra den 1 . januar 1993 at regne .

eksporten .

2.4.4.
Da der ikke længere vil være EF-tolddokumen
ter for sø- og lufttransport mellem medlemsstaterne,
har man, for så vidt angår indsamling af statistik over
transit med omladning, forestillet sig, at statistikken

2.3.8 .
Det følger heraf, at transitstatistikken kun kan
opfylde de opstillede målsætninger, hvis den medtager

bl.a . kunne baseres på transportdokumenterne og, for
søfartens vedkommende, på ladningsmanifesterne . Ma
nifestet er således en fragtliste, der indeholder op
lysninger om samtlige de varer, som på et givent
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tidspunkt transporteres af et bestemt skib. Det rummer
en række oplysninger : varernes antal, mærker, numre
og koder samt navnene på omladerne og modtagerne.
For hver bestemmelseshavn er der et særskilt manifest

for samtlige de varer, der skal losses dér. Manifesterne
udstedes i lastehavnen i flere eksemplarer, hvoraf et
gives til toldvæsenet. Hvis manifesterne skal danne
basis for statistik over transit mellem medlemsstaterne,

er det nødvendigt, at de rummer en række oplysninger :
medlemsstaten, hvorfra varerne kommer, og bestem
melsesmedlemsstaten , varernes art og vægt, transport
formen anvendt i leddet efter søtransporten (anden
transport) samt sondring mellem Tl-varer (fællesskabs
varer) og T2 (ikke-fællesskabsvarer). Det vil være nød
vendigt, at manifesterne stilles til rådighed for transit
medlemsstaten .

2.4.4.1 . Skønt manifestet synes at være det doku
ment, der bedst opfylder de statistiske behov, giver
forordningsforslaget imidlertid de pågældende med
lemsstater mulighed for at betjene sig af andre statisti
ske medier, såsom handelsfakturaer, forudsat disse
rummer de oplysninger, der er nødvendige for at hono
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statistik. I lighed med allerede nævnte forordning
(EØF) nr. 3330/91 indfører forordningsforslaget et nyt
system til indsamling af statistiske oplysninger baseret
på en direkte kontakt med de oplysningspligtige, lige
som det fastlægger, hvilke metoder der skal bruges. Der
fastsættes nogle retningslinjer, der skal hindre, at de
oplysningspligtiges arbejde øges unødigt, og at byrden
bliver ulige fordelt mellem medlemsstaterne. Det er bl.a .
angivet, hvilke indberetningsmedier og nomenklaturer
der kan anvendes, og hvilke oplysninger der skal med
deles .

2.4.7.1 .

Da medlemsstaterne ikke umiddelbart kan

sidestilles, indrømmes de forholdsvis stor handlefrihed,

i den udstrækning det ikke strider mod princippet om
at begrænse de oplysningspligtiges papirarbejde.
2.4.7.2. For at lempe indberetningsbyrden fastsættes
der også statistiske tærskler, som er bindende for med
lemsstaterne. De oplysningspligtiges indberetningsfor
pligtelser ophæves for værdier, der ligger under
mindstetærsklerne .

rere de statistiske krav .

2.4.4.2. Et tæt samarbejde med toldvæsenet fore
kommer dog anbefalelsesværdigt, i det mindste i en
mere eller mindre lang overgangsperiode.

3 . Særlige bemærkninger

2.4.4.3 .
Det er f.eks . en kendsgerning, at den stati
stik, der benyttes i tyske søhavne, netop er blevet til
takket være et direkte samarbejde med toldvæsenet.
Skønt medlemsstaterne er frit stillet med hensyn til at

Artikel 3 fastlægger, hvilke varer der er omfattet af

udpege den administrative instans, som skal levere de

3.2 . Artikel 4

3.1 . Artikel 3

transitstatistikken .

statistiske data vedrørende transit, kan man derfor

meget vel tænke sig, at denne instans vil være toldvæ
senet .

2.4.5. Skønt tolddokumenter kan være en pålidelig
kilde for transitstatistikken, findes der andre mulighe
der for at reducere den periode, hvor bistand fra toldvæ
senet fortsat vil være påkrævet. En løsning er at forbin

de de instanser, der beskæftiger sig med varebevægelser
i havne, til et edb-system etableret af havnemyndighed
erne, således at den statistiske overvågning af søtran
sporten og af transitten bliver tilsluttet dette system.
2.4.6.

Endelig har man forestillet sig, at man kan nå

frem til en transitstatistik ved at henvende sig til de

Denne artikel fastlægger de varer, der er omfattet af
toldoplagsstatistikker i en medlemsstat.
3.3 . Artikel 5

Ifølge stk. 1 , første afsnit, kan medlemsstaterne give de
oplysningspligtige tilladelse til som statistisk informa
tionsmedium at anvende administrative dokumenter

eller handelsdokumenter, der også benyttes til andre
formål . For at tilvejebringe ensartethed kan medlems
staterne dog indføre medier, der kun er beregnet til
statistiske formål, men den oplysningspligtige skal frit
kunne vælge det medium, han foretrækker.

involverede transportvirksomheder. I den forbindelse
er der imidlertid den vanskelighed, at disse virksom
heder kun har kendskab til de transporter, de selv
udfører inden for deres egen branche. Transitstatistik
ker skal imidlertid omfatte hele transportområdet, og

problemet er, at skibsredere, vejgodstransportører,

virksomhederne i den indre sejlads og jernbanerne ikke

3.3.1 .

En så fleksibel bestemmelse kan undre, efter

som der er tale om indsamling af data til statistisk brug,
hvortil der normalt kræves større stringens. Det ville
da også have været en fordel, om man udtømmende
havde opregnet de dokumenter, der kan anvendes som
informationsmedier.

har kendskab til karakteristikaene ved den transport,

der udføres af de øvrige transportformer.
3.4. Artikel 6

2.4.7. I forordningsforslaget anføres det i begrundel
sen, at der ikke på nuværende tidspunkt har kunnet
konstateres noget egentligt behov på EF-plan for trans
it* og toldoplagstatistikker, medens flere medlemsstater
er ved at etablere eller påtænker at etablere en sådan

Stk . 2 fastslår medlemsstaternes mulighed for at lempe
de erhvervsdrivendes byrder ved — omend delvis — at
flytte dem over på de administrative myndigheder, som
kan træde i stedet for de oplysningspligtige.
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3.5 .

Artikel 7

Ifølge første led er det tilladt i forbindelse med de
statistikker, der er tale om i den foreliggende forord
ning, at benytte forskellige betegnelser og nomenklatu
rer til identifikation af varerne .

3.5.1 .

I forbindelse med en eventuel udveksling af

informationer, som ikke falder inden for tekstens an

vendelsesområde, er det et spørgsmål , om ikke denne
mangel på ensartethed hindrer dels udveksling af data
mellem de medlemsstater, der fører statistikker over

transit og toldoplæg, dels videregivelse af sådanne infor
mationer til medlemsstater, der uden selv at føre egne
statistikker dog — af årsager, der er redegjort for
under de generelle bemærkninger — er interesserede i
partnerstaternes .

3.6 . Artikel 8 , artikel 9 og artikel 10, stk. 1

Bestemmelserne i disse artikler synes både med hensyn
til art og antal at opfylde kravene til de data, der skal
anføres i de statistiske informationsmedier vedrørende

transit og toldoplag.

4.
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Konklusion

4.1 . I betragtning af den interesse og betydning, visse
medlemsstater helt klart tillægger transit- og toldop
lagsstatistik, kan Kommissionens fremgangsmåde i for
bindelse med udarbejdelsen af det foreliggende forslag
godt forekomme en smule vag. Kommissionen indrøm
mer således medlemsstaterne stor handlefrihed med

hensyn til valg af statistikmedier, med hensyn til de
byrder, der skal pålægges de oplysningspligtige, og en
delig med hensyn til udpegelsen af den administrative
myndighed, der i givet fald skal træde i de oplysnings
pligtiges sted og sikre dataindsamlingen .
4.2.
I sine tidligere udtalelser om de forskellige andre
forslag på området — det foreliggende forslag bliver
formentlig det sidste vedrørende vareudveksling mellem
medlemsstaterne — har ØSU altid givet udtryk for sin
interesse i at sikre det statistiske værktøjs duelighed og
pålidelighed . Alt imens ØSU bifalder, at der er sat ind
på at lette byrderne for de oplysningspligtige, er det
dets håb, at forslaget også gør det muligt at honorere
ovennævnte krav .

3.7 .

Artikel 11

Da vægten under de generelle bemærkninger er lagt på
den specifikke karakter af den statistiske registrering af
transitten , må man gå ud fra, at de minimumstærskler,
hvorunder de oplysningspligtiges forpligtelse falder bort
— og som i øvrigt er dikteret af et ønske om at lette
de oplysningspligtiges byrder — er valgt med omhu, idet
arbejdsmarkedets parter, herunder de vigtigste berørte
faglige organisationer — af årsager, der er redegjort for
på sidste side i dok . KOM(92) 97 — ikke er blevet hørt
i forvejen .

4.3 .
I denne sammenhæng forventer ØSU bl.a ., at
transitstatistikken og statistikken over toldoplag opfyl

der kravet om, at EF's statistik, i sin helhed, skal bygge
på et system af høj kvalitet, i overensstemmelse med de
præcise og detaljerede regler, der er opstillet i » Medde
lelse om udviklingen af EF's statistiske system« ( 1 ).

( 1 ) EFT nr. C 47 af 21 . 2. 1992 , s . 4 .

Bruxelles , den 26 . maj 1992 .

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
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Udtalelse om :

— Kommissionens forslag til Rådets direktiv om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt
har forladt en medlemsstats område, og

— Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om udførelse af kulturgoder ( !)
(92/C 223/03)

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 24. februar 1992 under henvisning til
EØF-Traktatens artikel 100 A at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
om de ovennævnte emner .

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Social-, Familie-, Uddannelses- og
Kulturspørgsmål , som udpegede Georges Proumens til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse
den 15 . maj 1992 .

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 297. plenarforsamling af 26 . og 27. maj
1992, mødet den 26 . maj , enstemmigt følgende udtalelse .
Det Økonomiske og Sociale Udvalg godkender Kom
missionens forslag til Rådets direktiv med forbehold af
nedenstående bemærkninger og forslag.

ØSU er i øvrigt overrasket over, at det ikke er blevet
bedt om at udtale sig om Kommissionens forslag til
forordning vedrørende udførelse af kulturgoder, og re
degør sidst i denne udtalelse for sin kritik af Kommissio
nens fremgangsmåde. Det fremsætter derefter sine be
mærkninger til selve teksten .

1 . Kommissionens forslag til Rådets direktiv om til
bagelevering af kulturgoder, som ulovligt har for
ladt en medlemsstats område

1.1.4.

Medlemsstaterne bevarer netop i henhold til

artikel 36 retten til at definere deres nationale skatte

med dertil hørende beskyttelsesforanstaltninger, f.eks .
kan de kræve, at der fremlægges en udførselstilladelse .

1.1.5 .

Problemet med udførsel af nationale skatte er

i øvrigt behandlet i flere forskellige konventioner, f.eks .
UNESCO-Konventionen af 14. november 1970 og Euro
parådets Konvention af 25 . juni 1985 . Men for tiden
ser det ikke ud til, at disse konventioner kan blive
ratificeret i tide (dvs . inden den 31 . december 1992).

1.1.6.
Opmærksomheden henledes i den forbindelse
på, at UNIDROIT på baggrund af forskellige vanske
ligheder og indvendinger fra medlemsstaternes side ved
rørende disse konventioner er blevet bedt om at udar

1.1 . Overordnede principper

bejde en tekst, som juridisk kan accepteres af alle parter.
Men heller ikke her ser det ud til at bestemmelserne kan

1.1.1 . Det af Kommissionen forfulgte mål er, på bag
grund af den frie bevægelighed for varer, som vil være
en realitet fra 1 . januar 1993 , at beskytte medlemsstater
nes kulturgoder i tilfælde af ulovlig udførsel til andre

være udarbejdet eller godkendt inden den 31 . december

medlemsstater .

1.1.7 .
Kommissionen har derfor fremlagt den tekst,
som ØSU nu skal udtale sig om .

1.1.2 .

1992.

Kommissionen mener, at man uanset det

grundlæggende princip om frie varebevægelser bør tage
hensyn til, at kulturgoder på grund af deres særlige
karakter ikke kan sidestilles med almindelige varer.
1.1.3 . Medlemsstaterne kan ganske vist anvende na
tionale foranstaltninger til beskyttelse af nationale skat
te i henhold til bestemmelserne i Traktatens artikel 36,

1.1.8 . Det fremgår helt klart, at de hindringer, man
er stødt på i de ovennævnte konventioner og i UNI
DROIT's arbejde, har afstedkommet en række
uklarheder i direktivforslagsteksten , hvor der stadigvæk
ikke er fundet en løsning på de mange primært juridiske
problemer, som ulovlig udførsel af kulturgoder rejser.

men anvendelsen af denne artikel bør dog ikke rejse

hindringer for gennemførelsen af det indre marked.

1.1.9. Det er meget sandsynligt, at bl.a. bestemmel
serne i artikel 10 vil føre til en lang række konflikter,
navnligt om :

— den begrebsmæssige og beløbsmæssige fastsættelse
H EFT nr . C 53 af 28 . 2. 1992, s . 8 .

af, hvad der udgør en » rimelig« erstatning,
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— det kendskab , erhververen havde eller burde have

haft til , at udførelsen af de pågældende kulturgoder
var ulovlig,
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tivforslags bestemmelser. Dette ser ud til at være tilfæl
det, såfremt de omtalte kulturgoder falder inden for
rammerne af bilagets forskellige kategorier.

— erhververens ret til i relation til erhvervelsen at være

stillet på samme måde, som hvis der var tale om
donation eller arv .

1.3.3 .
Opmærksomheden henledes på , at tilbageleve
ringsproceduren kun gælder fra medlemsstat til med
lemsstat .

1.2 . Generelle bemærkninger

1.2.1 .

Man bør være opmærksom på to anvendte

termer :

a ) nationale skatte;

1.3.4.
ØSU opkaster spørgsmålet vedrørende harmo
niseringen af de juridiske midler, såsom dation, for
købsret, nationalmuseers forbud mod at forhandle, som
kun kan føre til vanskeligheder, for ikke at sige konflik
ter, i forbindelse med de i dette direktivforslag omhand
lede procedurer.

b ) kulturgoder .

1.2.2.
I direktivforslagets nuværende udformning
hører kulturgoder ind under de nationale skatte, men
de er opført på en liste i bilaget, som indeholder en
klassificering af kulturgoder.
1.2.3 .
Denne liste er et resultat af forhandlinger mel
lem medlemsstaterne, og udgør en første kompromisløs
ning.

1.2.4.
Der findes derimod andre kulturgoder, som
ikke er medtaget i denne liste, og som hører til hver
enkelt medlemsstats nationale skatte, og som medlems
staterne frit kan definere .

1.2.5 .
De nationale skatte, som ikke er medtaget i
bilaget, er således ikke omfattet af det foreliggende
direktivforslag, hverken hvad angår tilbagelevering eller
EF-udførselstilladelser .

1.2.6 .

Henvisningerne til Traktatens artikel 30-36

1.4 . Bemærkninger til bilaget

1.4.1 .
Med hensyn til bilaget over kulturgoderne kan
man sige, at selv om værdikriterierne er et resultat af
en konsensus mellem medlemsstaterne, er det vigtigt,
at der indføres en procedure for tilpasning af disse
kriterier i betragtning af disse goders meget kraftigt
svingende værdier.

1.4.2. Hvad kan der med hensyn til samlinger (pkt.
11 og 12) gøres , for at disse ikke spredes med henblik
på at lette den ulovlige handel (også selv om køberen
så samler den igen ved flere køb).
1.4.3 .
Med hensyn til arkivalier forekommer kriteriet
på 50 år ikke realistisk, f.eks . bliver arkivalierne fra
kunstnere som Magritte og Picasso automatisk kultur
goder ved kunstnerens død, medmindre andet er testa
mentarisk bestemt af den pågældende kunstner.

skal behandles i en meddelelse fra Kommissionen for

så vidt angår deres anvendelse inden for rammerne af
dette direktivforslag.
Kommissionen har bl.a . forbeholdt sig ret til

1.4.4.
De i bilaget anførte værdier og antal år, som
er kriterier, ifølge hvilke de nationale skatte betragtes
som kulturgoder, bør mane til forsigtighed, og ØSU
tvivler på, om de er anvendelige .

at præcisere sin fortolkning af artikel 36, hvilket for
mentlig sker senere .
ØSU ser meget gerne, at denne
fortolkning udarbejdes og kommunikeres før offentlig
gørelsen af det foreliggende direktivforslag, og ville
sætte pris på at blive hørt eller i det mindste informeret

visse divergerende fortolkninger af definitionerne, og
opkaster derudover spørgsmålet om , hvorledes og af

1.2.7 .

om resultaterne af dette fortolkningsarbejde.
1.3 . Specifikke bemærkninger

1.3.1 . Ud over direktivforslagets bestemmelser ved
rørende forældelsesfrister bør problemet med de straffe
retlige forældelsesfrister, som varierer fra medlemsstat
til medlemsstat, f.eks . i forbindelse med hæleri , løses .
Det vil formentlig være hensigtsmæssigt at betragte

groft tyveri af kulturgoder og nationale skatte som en
fortsat forbrydelse .
1.3.2.
ØSU har søgt at få klarhed over, om kulturgo
der, der tilhører religiøse samfund, private museer eller
private samlinger, er omfattet af det foreliggende direk

1.4.5 .

ØSU mener i den forbindelse, at der kan være

hvem de økonomiske værdier er fastsat .

Derudover kan fastsættelsen af godets økonomiske
værdi på tidspunktet for anmodningen om tilbageleve
ring ligeledes føre til tvistigheder.
1.5 . Særkommentar

1.5.1 .
Et samarbejde med kunstgallerier, auktions
haller og antikvitetshandlere er værdifuldt, for ikke at
sige nødvendigt, for at skabe klarhed i forbindelse med
overførsel af kulturgoder, og en europæisk eller tilmed
en international deontologisk kodeks ville være yderst
hensigtsmæssig.
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2. Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF)
om udførelse af kulturgoder

2.3.2.
ØSU ønsker især at få afklaret følgende
spørgsmål :

2.1 .

— definitionen af kulturgoder er ikke den samme som
i direktivet, og henvisningen til en liste kan give
problemer, f.eks . i forbindelse med værdierne,

Selv om ØSU ikke er blevet bedt om at udtale

sig om dette forslag, føler det sig på baggrund af direk
tivforslaget om de nævnte kulturgoder i sin gode ret
til at undre sig over denne fremgangsmåde og til at
kommentere den . Selv om ØSU godkender det forelig
gende forordningsforslag, bør der dog ikke desto min
dre gøres nogle bemærkninger hertil .

2.2. Generelle bemærkninger
2.2.1 .

Selv om Kommissionen mener, at man i forbin

delse med kulturgoder på grund af disses særlige karak
ter ikke kan sidestille dem med almindelige varer, støt
ter den sit forslag til forordning på Traktatens
artikel 113 , som hører til kapitel 4 om handelspoli
tikken .

2.2.2.

ØSU finder, at artikel 100iA ville have været

mere passende, og at dette retsgrundlag ville have sat
Parlamentet og ØSU i stand til at udtale sig om det
vigtige emne, som kulturgoder jo er, og som alle borgere
i medlemsstaterne føler sig berørt af.
2.3 . Særlige bemærkninger

2.3.1 .
Det bør understreges , at det foreliggende for
ordningsforslag udelukkende omhandler udførsel af
kulturgoder til tredjelande (hvorimod direktivforslaget
omhandler ulovlig udførsel til andre medlemsstater).

— kriterierne i bilaget rejser de samme kommentarer
som i punkt 1.4.4 og 1.4.5 .

2.3.3 .

For at forbedre overvågningen af udførslen

af kulturgoder i det foreliggende forordningsforslags
forstand foreslår ØSU — uden at lukke øjnene for de
vanskeligheder, en sådan procedure kan medføre — at
der indføres et ledsagecertifikat udstedt af de kompeten
te myndigheder, hvorved man kan følge kulturgodet
lige fra oprindelsesstadiet og gennem de forskellige
etaper (salg, donation , dation, forkøbsret). Dette certifi
kat bør dog ikke kunne anvendes i skatteøjemed, idet

dette ville kompromittere den oprindelige hensigt
hermed .

2.3.4. Ville det ikke være hensigtsmæssigt at anvende
toldvæsenets specifikke kompetence til vurdering af,
om eksporttilladelserne er gyldige ?
2.3.5 .
I denne forbindelse kunne det være hensigts
mæssigt at omskole et vist antal toldembedsmænd, især
på et tidspunkt, hvor deres nuværende arbejdsopgaver
vil svinde ind og måske helt falde bort.
2.3.6 .
Hvordan ligger landet med hensyn til proviso
riske udførselstilladelser, f.eks . til midlertidige ud
stillinger, til tredjelande, navnlig i relation til tilbagele
veringsprocedurer i tilfælde af, at den provisoriske im
portør ikke opfylder sine kontraktlige forpligtelser ?

Bruxelles , den 26 . maj 1992 .

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Michael GEUENICH
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Udtalelse om Kommissionens meddelelse til Rådet — Supplerende sociale sikringsordninger;
de erhvervstilknyttede pensionsordningers rolle i arbejdstagernes sociale tryghed og deres
implikationer for den frie bevægelighed
( 92/ C 223 /04)

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 6 . september 1991 under henvisning
til EØF-Traktatens artikel 198 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
om Kommissionens ovennævnte meddelelse til Rådet .

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Social-, Familie-, Uddannelses- og
Kulturspørgsmål , som udpegede Ada Maddocks til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse
den 15 . maj 1992 .

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 297. plenarforsamling af 26 . og 27. maj
1992 , mødet den 26 . maj 1992, med et flertal af stemmer for og 7 hverken for eller imod,
følgende udtalelse .
1 . Generelle bemærkninger
1.1 .

Kommissionens meddelelse er et velkomment

oplæg til diskussionen om behovet for at fremme samar
bejdet mellem medlemsstaterne med hensyn til supple
rende (dvs . erhvervstilknyttede) pensionsordninger
samt bevarelse eller overførsel af pensionsrettigheder .
Som en afspejling af divergerende nationale og faglige
erfaringer og tilgange frembyder disse ordninger stor
forskelligartethed og kompleksitet i EF som helhed ,
samtidig med at de formentlig vil vinde større udbredel
se, og denne tilstand ( som kræver nøje opmærksomhed
fra Kommissionens side ) vil utvivlsomt vedvare i en

overskuelig fremtid. Forskellene vil næppe blive mindre
af de forventede ændringer i pensionshensættelserne
( herunder supplerende hensættelser) i medlemsstaterne,
men hvis de bliver for markante, kan de udgøre en
trussel mod den sociale og økonomiske samhørighed i
medlemsstaterne; i forvejen lægger de alvorlige hindrin
ger i vejen for arbejdskraftens frie bevægelighed set i
lyset af » 1992«-skæringspunktet.
1.2 .

ØSU anerkender, at der er behov for både en

retlig rammeordning i medlemsstaterne, som kan be
skytte medlemmerne af erhvervstilknyttede pensions
ordninger i henseende til sikringen af deres aktiver og
individuelle rettigheder, og for en tættere officiel EF
koordinering på dette område. En sådan koordinering
skal naturligvis tjene til at supplere og ikke til at under
minere gældende lovregler, og den skal respektere rele
vante forpligtelser og præferencer på dette område .
1.3 . Den umiddelbare og principielle udfordring be
står i at sikre , at enhver arbejdstager sættes i stand til
at tage beskæftigelse i en anden medlemsstat uden at
skulle frygte tab af retten til ydelser, som er erhvervet
under en tidligere erhvervstilknyttet pensionsordning,
samtidig med at den pågældende fortsat kan erhverve
ret til tilsvarende ydelser i det nye job. I det handlings
program, som ledsagede EF-pagten om de grundlæggen
de sociale og arbejdsmarkedsmæssige rettigheder,
understregedes mangelen på EF-bestemmelser om disse
spørgsmål, og det forekommer hensigtsmæssigt, at
Kommissionen tager de nødvendige initiativer til en
politik på området.

1.4.
ØSU skal på sin side anmode Kommissionen om
at overveje nedenstående kommentarer vedrørende en
eventuel koordinering af erhvervstilknyttede pensions
ordninger og den hertil hørende erhvervelse og udøvelse
af rettigheder og overførselsmuligheder på tværs af
medlemsstaternes grænser.
2. Særlige bemærkninger

2.1 . EF's og medlemsstaternes » kompetence«
2.1.1 .

I henhold til Traktatens artikel 51 samt for

ordning (EØF) nr. 1408 /71 og 574/72 skal der ske en
koordinering af de lovbestemte sociale sikringsordnin
ger og pensionsordninger, hvorefter de nationale myn
digheder skal ligestille optjeningsperioder i en anden
medlemsstat med optjeningsperioder i hjemlandet og
sikre udbetaling af ydelser overalt i EF. En tilsvarende
sammenlægning af optjeningsperioder er endnu ikke
lovfæstet, når det gælder supplerende pensionsordning
er, men artikel 51 synes ikke at udelukke denne mu
lighed .
2.1.2.

I sin meddelelse slår Kommissionen imidlertid

til lyd for en anden indfaldsvinkel . Den argumenterer
med, at der under alle omstændigheder ikke er synderli
ge problemer forbundet med » eksporterbarheden « af
supplerende pensionsydelser som sådan (dvs . med udbe
talingen af ydelser), og at officielle koordinationstiltag
derfor ikke er hensigtsmæssige . Det egentlige problem
består efter Kommissionens opfattelse i den faktiske
erhvervelse og bevarelse af supplerende pensionsrettig
heder, som er sammenlignelige og kan overføres overalt
i EF .

2.1.3 .
ØSU anerkender de vanskeligheder og hindrin
ger, som skal overvindes, hvis dette centrale problem
skal løses . Der kan i den forbindelse peges på :

— de meget markante forskelle mellem de enkelte med
lemsstaters sociale sikringsordninger, som generelt
bestemmer, hvordan de erhvervstilknyttede pen
sionsordninger er udformet, og under alle omstæn
digheder er afgørende for deres indbyrdes forene
lighed,
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— de lige så markante forskelle mellem medlemsstater
nes beskatningsordninger i relation til beskatningen
af den indkomst, som bruges til pensionskassebi
drag, af de erhvervstilknyttede pensionskassers ind
tjening, af overførsler, af engangsbeløb, som udbe
tales på pensionstidspunktet som (delvis) erstatning
for pensionen, samt af de løbende pensionsudbe
talinger.

2.1.4.
ØSU udtrykker skuffelse over, at Kommissio
nen nok peger på det centrale problem, men at den ikke
samtidig foreslår en konkret måde at tackle det på.
Målsætningen om at fastlægge sammenlignelige over
førselsværdier på EF-plan og hertil knyttede rettigheder
forudsætter nemlig, at der eksisterer et officielt koordi
nationsmaskineri , hvis sådanne rettigheder skal garan
teres og administreres effektivt overalt i EF (alternativet
ville være, at man arrangerede sig løbende så godt man
kunne). ØSU skønner med andre ord, at det kunne
være hensigtsmæssigt at etablere et koordinerende EF
regelsæt for erhvervstilknyttede pensionsordninger i lig
hed med det, der allerede findes for lovbestemte

ordninger. Kommissionen burde måske genoverveje,
om Traktatens artikel 51 ville udgøre det korrekte rets
grundlag for et sådant koordinerende regelsæt. I modsat
fald kunne man eventuelt på et indledende stadium
påberåbe sig artikel 118 .

2.1.5 . Et officielt EF-regelsæt for koordinering af
nationale, lovfæstede fremgangsmåder, som blev ad
ministreret efter passende aktuarmæssige kriterier,
kunne tjene som logisk udgangspunkt og katalysator
for den gradvise etablering af sammenlignelige overfør
selsværdier og berettigelseskriterier på tværs af grænser
ne overalt i EF .

2.1.6 . Når man i praksis skal udvikle dette regelsæt,
kunne man passende starte med at definere god praksis
med hensyn til overførselsrettigheder og overveje, hvor
dan en sådan praksis kunne bringes til at fungere på
tværs af grænserne. Forfinansierede ordninger ville i
denne forbindelse sandsynligvis udgøre det mest oplagte
forsøgsgrundlag, idet de er baseret på en faktisk kapital
beholdning, som gør det muligt at udregne overførsels
værdier. Sikkert finansierede, og helst statsgaranterede,
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overskridende medlemskab af gruppeordninger, specielt
for multinationale selskaber og det voksende antal virk
somheder i » EF-målestok «. ØSU opfordrer Kommissio
nen til at undersøge muligheden for at fastlægge form
og indhold for en standardiseret Europæisk Erhvervstil
knyttet Pensionsordning, eventuelt som tillæg til statut
ten for Det Europæiske Selskab. Formålet skulle være,
at » europæiske « selskaber ( som defineret i statutten )
kunne indføre en sådan ordning, som dækkede deres
ansatte i samtlige medlemsstater. Til gengæld skulle
medlemsstaterne være forpligtede til at anerkende og
fremhjælpe sådanne ordninger og især til at underkaste
dem ensartet beskatningspraksis i overensstemmelse
med de standardiserede regler.
2.1.8 .
Man bør også kaste et nøjere blik på transna
tionale ordninger for bestemte erhverv . En fælles pen
sionsordning for søfolk, som arbejder om bord på skibe
i det foreslåede Europæiske Skibsregister, kunne eventu
elt tjene som forbillede .
2.1.9 .
Andet direktiv om livsforsikring (619/90/EØF)
kombineret med Kommissionens forslag til Rådets di
rektiv om forvaltnings- og investeringsfrihed for pen
sionskasser [dok. KOM (91 ) 301 endelig udg. — SYN
363 ] og andre EF-tiltag med henblik på liberalisering af
kapitalbevægelserne skulle også fremme en multinatio
nal arbejdsgivers enefinansiering af pensionsordninger
samt medlemskab af erhvervstilknyttede pensionskasser
på tværs af grænserne.

2.2 . Lettere erhvervelse af pensionsrettigheder

2.2.1 . Det påpeges i Kommissionens meddelelse, at
minimumskravene til den arbejdsperiode, som sikrer
arbejdstagerne ret til supplerende (erhvervstilknyttet)
pension, varierer betydeligt fra medlemsstat til med
lemsstat, og at personer, som hyppigt skifter job, er
ugunstigt stillet, især når de bor i én medlemsstat og
arbejder i en anden eller flytter fra én medlemsstat
til en anden . Efter ØSU's opfattelse bør kravene til
erhvervelsesperiode og karenstid reduceres til et mini
mum i den nationale lovgivning, især når der er tale om
forfinansierede ordninger. Måske burde Kommissionen
foreslå medlemsstaterne nogle konkrete tidsrammer på
dette område .

pay-as-you-go-ordninger, som administreres af store
sammenslutninger (som f.eks. i Frankrig) på basis af

et præcist » point«-system, kunne også være værd at
udforske, selv om der hér endnu ikke opereres med
overførsler . Derimod er virksomhedstilknyttede og ind

tægtsbaserede ordninger med bogførte reserver uden
rygdækning i kumulerede aktiver formentlig så kompli
cerede, og muligvis også så usikre, at de ikke kan
fungere som led i koordinerede overførselssystemer, og
specielt ikke på tværs af grænserne.

2.2.2. Hvad angår deltids- og midlertidigt arbejde,
har ØSU gentagne gange understreget, at arbejdstagere
i disse kategorier bør have samme ret til at være omfat

tet af erhvervstilknyttede pensionsordninger efter de
samme relative kriterier som fuldtidsbeskæftigede.
Dette princip er blevet fremhævet i både Fællesskabs

pagten om de grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige
og sociale rettigheder og i forslaget til direktiv om
» atypisk arbejde« — i begge tilfælde med opbakning
fra ØSU . Da ØSU allerede har indtaget en klar holdning

Som led i denne evaluering af god praksis bør

i denne sag, bør man i denne udtalelse koncentrere sig
om løsningen af nogle af de praktiske problemer, som
kan være forbundet med deltids- og midlertidigt ansat

Kommissionen også arbejde på at muliggøre grænse

tes erhvervelse af retten til erhvervstilknyttet pension

2.1.7.

31 . 8 . 92

De Europæiske Fællesskabers Tidende

samt med bevarelsen af denne ret og muligheden for at
overføre den fra land til land inden for EF :

— Der skulle ikke være noget problem med personer,
som arbejder på deltid i et fast ansættelsesforhold,
og som er omfattet af en erhvervstilknyttet pensions
ordning på pro rata basis, hvorved de kan opnå de
samme ydelser som de fuldtidsansatte . Erhvervelses
og karenstid bør være identiske for de to kategorier,
og beregningen af overførselsværdier eller pensions
» points « bør også foretages på samme måde.
— Det forholder sig lidt mere kompliceret for midlerti
digt ansatte (herunder ansatte på vikarbureauerne),
idet deres ansættelsesforhold hos en bestemt ar

bejdsgiver ofte er kortere end den arbejdsperiode,
som minimalt kræves . Arbejdstagere, som er be
skæftiget på basis af løbende fornyelse af standard
kontrakter, skulle imidlertid kunne kvalificere sig på
kumulativ basis . Deres eventuelle pensionsgivende
arbejdsperiode skulle udregnes på grundlag af den
samlede beskæftigelsesperiode . Det kan vise sig lidt
problematisk at fastlægge den løn, som pensionen
beregnes efter, når sådanne arbejdstagere er omfat
tet af en erhvervstilknyttet pensionsordning, hvor
pensionen beregnes som en procentdel af slutlønnen ;
det ville være mere rimeligt at lade de pågældende
være omfattet af en ordning, hvor pensionen baseres
på en indeksreguleret gennemsnitsløn . For personer,
som har lejlighedsvis beskæftigelse hos flere forskel
lige arbejdsgivere , bør medlemsstaternes lovgivning
hjemle mulighed for individuelle, » transportable «
pensionsordninger, som arbejdsgiverne bidrager til
i passende omfang, og som beskatningsmæssigt ikke
behandles mindre gunstigt end almindelige er
hvervstilknyttede pensionsordninger .
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overførslen. Tilmed kunne der opstå problemer med
dobbeltbeskatning. Også behovet for fyldestgørende in
formation om overførselsværdier og for retfærdige ak
tuarmæssige normer bør tages under overvejelse ( måske
af en EF-ekspertgruppe ?)

2.3.2.
Hvad angår det første problemfelt, skal ØSU
understrege, at et medlem af en sådan kapital- eller
»point« baseret erhvervstilknyttet pensionsordning,
som forlader sit job efter at have opnået retten til
pension , bør kunne vælge mellem enten at lade sit
tilgodehavende forblive i ordningen og få udbetalt ydel
ser fra pensionstidspunktet eller at udtage tilgodehaven
det til en retfærdigt ansat værdi, som skal være gælden
de ved overførsel til den nye arbejdsgivers erhvervstil
knyttede pensionsordning eller til en personlig pensions
ordning. I det førstnævnte tilfælde bør værdien af de
opretholdte rettigheder kapitaliseres eller om nødven
digt øges for at kompensere for inflationen i perioden
mellem fratrædelses- og pensionstidspunktet, selv om
det måske vil være realistisk med en form for maksi

mumsgrænse for denne opskrivning (f.eks. 5 % om
året). I det sidstnævnte tilfælde bør værdien af de opret
holdte rettigheder baseres på de bidrag, som er indbetalt
indtil fratrædelsestidspunktet, samt på investeringsaf
kastet .

2.3.3 . Med hensyn til skattespørgsmålet har ØSU
allerede peget på (jf. pkt. 2.1.3 ovenfor), at de yderst
markante

forskelle

mellem

medlemsstaternes

be

skatningssystemer udgør én af de væsentligste hindrin
ger for overførsel af supplerende pensionsrettigheder på
tværs af grænserne, og ØSU anmoder indtrængende
Kommissionen om at tage skridt i retning af en koordi
nering og standardisering på EF-plan inden for dette
område .

2.2.3 .
Arbejdstagere, som for relativt korte beskæfti
gelsesperioder udlånes eller udfører underentreprisear
bejde et andet sted , eller i en anden medlemsstat, kunne
man med rimelighed lade bevare medlemskabet af deres
egen erhvervstilknyttede pensionsordning, eller de
kunne være omfattet af en multinational ordning, jf.
pkt . 2.1.7 og 2.1.8 .
2.2.4.
Selvstændige, som arbejder eller varetager en
trepriseopgaver på tværs af grænserne, bør direkte til
skyndes til at søge den bedst mulige pensionsdækning,
f.eks . i form af private (» transportable «) pensions
ordninger .

2.3.4.
Hvad angår korrekt og mere fyldestgørende
information, skal ØSU påpege, at beregning af individu
elle overførselsværdier er en særdeles kompliceret pro
ces. Medlemmer af de ovennævnte pensionsordninger
bør have ret til på anmodning at få oplyst deres respekti
ve overførselsværdier f.eks. én gang om året, eller når
deres ansættelsesforhold ophører .
2.3.5 .
Som generel regel er det altafgørende, at der
benyttes retfærdige aktuarmæssige normer. Når der
er tale om kapitalbaserede ordninger, skal aktuaren
operere med de samme beregningskriterier ved overfør
sel af tilgodehavender fra og til pensionsfonden .

2.3 . Opretholdelse eller overførsel af pensionsrettig
heder

2.4. Opfølgning og evaluering
2.3.1 .
Arbejdstagere , som har opnået erhvervstil
knyttede pensionsrettigheder under en forfinansieret
ordning, kan opretholde eller overføre en kapitalværdi
til eller fra en anden tilsvarende ordning. Det samme
kunne eventuelt lade sig arrangere for sikkert finansiere
de pay-as-you-go-ordninger, som er baseret på et
» point«-system (jf. pkt . 2.1.5 ). I begge de to tilfælde vil
det imidlertid næppe være muligt at tage højde for
fremtidige lønforhøjelser ved opretholdelsen eller

2.4.1 .

Når de fornødne høringer har fundet sted, og

resultaterne er blevet bearbejdet, skal ØSU henstille til

Kommissionen at følge dette indledende debatoplæg op
med et forslag om konkrete tiltag og tættere koordine
ring i hele EF . I den forbindelse bør der arbejdes på at
fjerne hindringer for mobiliteten på tværs af grænserne,
at koordinere og overvåge udviklingen og at evaluere
konsekvenserne af EF-foranstaltninger.
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2.4.2. Så snart koordineringen er på plads, kunne
der etableres en appelprocedure (f.eks.enombuds-
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mand ?) med henblik på at sikre, at overførselsværdier
og ydelser er blevet beregnet retfærdigt og konsekvent.

Bruxelles , den 26. maj 1992 .

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Michael GEUENICH

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om levnedsmiddelhygiejne (*)
92/ C 223 /05

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 6. februar 1992 under henvisning til
EØF-Traktatens artikel 100 A at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
om det ovennævnte emne.

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Miljø-, Sundheds- og Forbruger
spørgsmål, som udpegede Kenneth Gardner til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den
5 . maj 1992.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 297. plenarforsamling af 26. og 27. maj
1992, mødet den 26. maj , enstemmigt følgende udtalelse.
1 . Indledning

2. Generelle bemærkninger

1.1 . ØSU har ved flere lejligheder efterlyst et forslag
om dette spørgsmål. Det hilser det derfor velkomment,
men beklager dog, at det fremsættes så sent. Det burde
have været fremsat sammen med de mange forslag
til forordninger om sundhedsforskrifter for animalske
produkter.

Forslaget indeholder således mange positive elementer,
men også et negativt, idet levnedsmidler, der er omfattet
af vertikale direktiver eller forordninger, ikke falder ind

1.2. En central del af forslaget er artikel 3 , der kræ
ver, at hygiejnebestemmelserne overholdes i alle faser
af produktions- og distributionsprocessen, og især at
man anvender HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Points). Dette indebærer, at producenten skal

gennemgå de enkelte processer nøje for at finde frem
til de kritiske punkter, hvor der er hygiejnerisici, og

under dets anvendelsesområde . Da disse retsakter ofte

indeholder en række undtagelser fra sundhedsforskrif
terne og ofte ikke kræver HACCP, er forbrugerne fort
sat udsat for alvorlige risici . Det er grunden til , at ØSU
i sine udtalelser om de seneste forslag til vertikale
forordninger (2) krævede, at dette direktiv og HACCP
princippet skal gælde for alle levnedsmidler, herunder
dem, der er omfattet af disse vertikale forslag. EF
Parlamentet gav udtryk for samme opfattelse.
2.1 . Beskrivelse af HACCP

dernæst koncentrere kontrolforanstaltningerne om
disse .

1.3 . En god hygiejnepraksis i Fællesskabet knyttes
også sammen med anvendelsen af de relevante kodekser
under Codex Alimentarius og kvalitetsnormerne i EN
29 000-serien .

2.1.1 .
HACCP (Hazard Analysis and Critical Con
trol Points — risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter)
er et styrings- og kontrolsystem, der kan anvendes
i levnedsmiddelvirksomheder af enhver størrelse med

henblik på at undgå sikkerhedsrisici, især i forbindelse
med mikrobiologiske, kemiske og fysiske kontaminan
ter. Dette opnås ved, at virksomhedslederen objektivt
(2) EFT nr. C 327 af 30. 12. 1989; EFT nr. C 124 af 21 . 5 . 1990;

( i ) EFT nr. C 24 af 31 . 1 . 1992, s . 11 .

EFT nr. C 84 af 2. 4. 1990; EFT nr. C 332 af 31 . 12. 1990.
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fastlægger risiciene og de steder, hvor de kan kontrolle
res (kritiske kontrolpunkter - CCP). En HACCP-under
søgelse fastlægger vilkårene for fremstillingen af speci
fikke produkter og den sikre vej til afsætningsmarkedet .
Undersøgelsen omfatter :

— Indsamling af oplysninger om de anvendte frem
gangsmåder i forbindelse med fremstilling, forar
bejdning, færdigbehandling, emballering, opbeva
ring, transport, distribution , ekspedition , salg og
anvendelse af produkterne .

— Systematisk identificering og undersøgelse af poten
tielle risici under behørig hensyntagen til de op
lysninger, der indsamles via ovennævnte undersø
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Dette begrundes med følgende :
a) Ikke kun mikroorganismer, men også skadelige in
sekter skal være omfattet .

b) Kontrollen sker ofte i henhold til tids-/temperatur
normer snarere end ved hjælp af egentlige mikrobio
logiske målinger.

3.2. Ottende betragtning
Denne betragtning bør præciseres nærmere. EN 29 000
serien indeholder ikke specifikke hygiejnekriterier; det
drejer sig om et styringssystem eller en model for kvali
tetsstyring .

gelsesprocedure .

— Fastlæggelse af måder, hvorpå man kan kontrollere
enhver fare, der indebærer en betydelig risiko for
forbrugeren - de såkaldte kritiske kontrolpunkter.
Der kan være tale om et råstof, en del af udstyret,
et givet produktionsmiljø , en driftsmetode eller
proces, der anvendes i forbindelse med levnedsmid
delforsyningen .
— Fastlæggelse af måltal og tærskelværdier, hvorved
man kan fastslå , om en operation er under kontrol
på et særligt kritisk kontrolpunkt . For hvert kon
trolpunkt fastlægges der specifikke kontrolkriterier
og overvågningsprocedurer med henblik på at sikre ,
at operationen fortsat holdes under kontrol .

— Fastlæggelse af foranstaltninger, der skal træffes,
når kontrolresultaterne viser, at operationen på et
bestemt kritisk kontrolpunkt ikke er under kontrol .
2.1.2.
HACCP og de europæiske standarder EN
29 000 ( = ISO 9000) fastholder den samme præventive
holdning og søger systematisk at undgå defekter ved at
tage behørigt hensyn til udformning og driftsmetoder .
HACCP skal bruges til at vurdere eksisterende og plan
lagte processers sikkerhed og eventuelt give anledning
til forbedringsforslag .
2.2 . Sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen

3.3 . Tolvte betragtning
Bør affattes således :

» For at sikre et højt beskyttelsesniveau skal Kom
missionen underrettes om, hvilke myndigheder i
medlemsstaterne der er ansvarlige for den officielle
kontrol med levnedsmiddelhygiejne .«
3.4.

Artikel 1 , stk. 2, bør ændres . I den nuværende

formulering finder forslaget ikke anvendelse på vertika
le direktiver eller forordninger, selv hvor disse indehol
der undtagelser fra normale sundhedsforskrifter . For
at beskytte forbrugeren bør alle levnedsmidler være

omfattet af disse hygiejneregler bortset fra nogle ganske
få specifikke tilfælde, hvor en undtagelse ikke indebærer
nogen sundhedsrisiko. (Som eksempel kan nævnes, at
rejer, der behandles på havet, uden risiko kunne vaskes
med havvand i stedet for med drikkevand .)
3.4.1 .

» Dette direktiv udgør et ufravigeligt supplement til
specifikke EF-regler. som indeholder undtagelser,
der kunne bringe en god hygiejnepraksis og levneds
midlers sikkerhed i fare .«

3.4.2 .
Denne ændring ville være i overensstemmelse
med Kommissionens forslag til den vertikale rammefo

rordning (*) om sundhedsbestemmelser for animalske
produkter. Heri er artikel 1 , stk . 2, affattet som følger :

ØSU påpeger, at der er en særlig snæver sammenhæng
mellem arbejdstagernes sikkerhed og sundhed på den
ene side og levnedsmiddelhygiejnen på den anden . Kom
missionen og medlemsstaterne bør derfor være specielt
opmærksomme på dette aspekt.

» Anvendelsen af bestemmelserne i denne forordning
foregriber ikke en kommende horisontal hygiejne
lovgivning om levnedsmidler.«
3.5 .

3 . Særlige bemærkninger

Artiklen bør derfor affattes således :

Artikel 2

3.5.1 .

Der bør tilføjes yderligere to definitioner :

»— » Levnedsmidler « : indbefatter også drikke
3.1 . Femte betragtning

varer .

— » Sunde levnedsmidler « : levnedsmidler, som ud
Bør affattes således :

» Af hensyn til sundhedsbeskyttelsen bør der i over
ensstemmelse med videnskabeligt godkendte gene
relle principper vedtages kriterier, herunder mikro
biologiske kriterier, for visse levnedsmidler, så det
sikres , at disse er hygiejniske og sunde.«

fra et hygiejnemæssigt synspunkt er egnet til
menneskelig forbrug.«

(M EFT nr . C 327 af 30 . 12. 1989 .

Nr . C 223 / 18

De Europæiske Fællesskabers Tidende

3.5.2.
Til fodnoten bør ligeledes føjes » skolekanti
ner, fast food- og andre, selv små, restauranter «.
3.6 . Artikel 3 , stk . 1

31 . 8 . 92

3.13 . Artikel 6

For at gøre det helt klart, at ansvaret påhviler virksom
hedslederen, bør følgende andet punktum indføjes :
» Levnedsmiddelvirksomhederne har ansvaret for, at

Sidste del af leddet affattes således :

» Ekspedition og salg af levnedsmidler bør udføres
på en omhyggelig, hygiejnisk og forsigtig måde.«

disse systemer overholdes effektivt. De kompetente
myndigheder fører kontrol hermed , men ansvaret
for en forsvarlig hygiejnekontrol fratages dog ikke
virksomhederne . «

3.7 . Artikel 3 , stk . 2

3.14 .

Følgende punktum indføjes :

3.14.1 .

» Denne fremgangsmåde skal anvendes til på en
effektiv måde at sikre sig, at alle producerede lev
nedsmidler er sunde, og den bør udvikles ved hjælp
af HACCP-teknikken .«

3.8 . Artikel 3, stk. 3

For tydelighedens skyld bør punktummet affattes så
ledes :

» Levnedsmiddelvirksomheder skal overholde reg
lerne for levnedsmiddelhygiejne i dette direktivs
bilag; disse forskrifter skal kun finde anvendelse,
når de er med til at sikre levnedsmidlernes hygiejne
og sundhedsstandard.«
3.9 . Artikel 3 , stk. 4 (nyt)

» Levnedsmiddelvirksomhedernes udformning og ar
bejdsmiljø skal garantere arbejdstagernes sundhed og
sikkerhed .«
3.10 .

Artikel 4

Artikel 7

ØSU mener, at bestemmelser om levnedsmid

delhygiejne, som de her foreslåede , kun kan give resulta
ter, hvis der føres en hensigtsmæssig og effektiv kontrol
i hele Fællesskabet . ØSU konstaterer derfor med til

fredshed, at man henviser til direktiv 89/397/EØF om
levnedsmiddelkontrol . Gennemførelsen af dette direktiv

er en absolut nødvendighed for, at man effektivt kan
forbedre levnedsmiddelhygiejnen . Der er stadig væsent
lige forskelle på levnedsmiddelkontrollen i medlemssta
terne, og ØSU vil behandle dette aspekt i sin udtalelse
om supplerende bestemmelser vedrørende offentlig
kontrol med levnedsmidler ( 1 ). De nationale kontrol
myndigheders finansielle ressourcer bør i det mindste
bringes op på et ensartet minimumsniveau .
3.14.1.1 .
Kommissionen skal regelmæssigt tilstille
Rådet, EF-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale
Udvalg en rapport om resultaterne af disse kontrolfor
anstaltninger og også om resultaterne af uddannelsestil
tag, både med henblik på levnedsmiddelsektoren og de
kompetente nationale myndigheder.

3.14.2.

Ikke desto mindre bør der indføjes følgende

i artikel 7 :

» Medlemsstaterne skal sørge for, at de kompetente
myndigheder anvender kontrolbestemmelserne en
sartet i hele Fællesskabet, således at kun sunde

For at sikre, at insekter også falder ind under disse
bestemmelser, bør afsnittet formuleres således :
» Der kan indføres kriterier herunder også mikrobio

logiske kriterier for at sikre hygiejniske og sunde
levnedsmidler ...«

3.11 . Artikel 5 , stk . 2

Kommissionen bør præcisere dette punkt. Et af proble
merne er, at CEN's erfaringer med levnedsmiddelhygiej
ne i øjeblikket er beskedne, og denne mangel bør af
hjælpes .
3.12 . Artikel 5 , stk . 4

For at sikre et ensartet hygiejneniveau i alle medlemssta
ter skal følgende føjes til første punktum :
»... være i overensstemmelse med artikel 3 og at
sikre, at de krav , der er nedfældet i disse dokumenter

for god hygiejnepraksis, er tilstrækkeligt homogene

levnedsmidler bringes på markedet.«
3.15 . Artikel 8, stk . 1

3.15.1 . Betingelserne for en sådan foranstaltning skal
defineres bedre for at opnå ensartethed i hele Fællesska
bet. Sidste del af punktummet bør endvidere affattes
således :

» Lukning af virksomheden , så længe ikke alle lev
nedsmidler, der produceres af denne virksomhed, er
sunde .«

3.15.2 . Dette gør det klart, at virksomheden først kan
genoptage sin aktivitet, når produkterne ikke længere
indebærer nogen risiko .
3.16 . Bilag l , sektion 1, pkt. c

Sidste del af punktummet affattes således :
»... i form af skadedyr, skimmel, insekter eller andre
dyr er udelukket.«

til at sikre et ensartet minimumsniveau for hygiejne
inden for levnedsmiddelsektoren i medlemssta
terne .«

( 1 ) EFT nr. C 51 af 26 . 2 . 1992 .
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» Arbejdsflader skal være glatte, lette at rengøre
og udformet på en sådan måde, at de forhindrer
ansamling af patogene mikroorganismer eller lev
nedsmiddelrester. De skal være fremstillet af ugiftige

3.17. Bilag I, sektion II, pkt. f
Affattes således :

materialer .«

Bruxelles, den 26 . maj 1992 .

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Michael GEUENICH

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om besiddelse af og handel

med vilde dyr og planter (^
( 92/C 223/06)

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 14.januar 1992 under henvisning til
EØF-Traktatens artikel 100 A at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
om det ovennævnte emne .

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Miljø-, Sundheds- og Forbruger

spørgsmål , som udpegede Tomas Roseingrave til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse
den 5 . maj 1992.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 297. plenarforsamling af 26 . og 27. maj
1992 , mødet den 26 . maj , enstemmigt følgende udtalelse .
1 . Indledning

1.1 .

Siden 1984 har handel med udryddelsestruede

vilde dyr og planter været underlagt Rådets forordning
(EØF) nr. 3626/82 .

1.1.1 . På baggrund af 8 års erfaringer med kontrol
med handlen under ovennævnte forordning og den æn
dring, der er sket i mange arters bevarelsesmæssige
status , har Kommissionen nu forelagt et forslag til
Rådets forordning. Heri fastsættes bestemmelser vedrø
rende besiddelse af og handel med enheder af vilde dyr

og planter (2).
1.2 .
I forordningsforslaget udvides bestemmelserne i
Konventionen om International Handel med Udryddel

sestruede Dyr og Vilde Planter (CITES) (3) med henblik
på (i) at overvinde de begrænsninger og mangler, der
hæmmer de nuværende naturbevarelsesforanstaltning
er, ( ii ) at ajourføre og tilpasse den gældende forordning

i lyset af den nye viden på teknisk og videnskabeligt
plan og ( iii) at harmonisere vilkårene med henblik på
det indre markeds oprettelse og funktion . De skærpede
foranstaltninger, der er truffet i en række lande, skal
integreres i EF's lovgivning inden 1993 .
1.3 .
Den foreslåede forordning skal udgøre EF's ram
melovgivning om handel med dyr og planter, men der
er ikke desto mindre tale om et omfangsrigt og kompli
ceret dokument . Hensigten er dels at gøre det muligt
for Kommissionen og medlemsstaternes kontrolmyn
digheder at reagere hurtigt og fleksibelt, dels at undgå ,
at der opstår et utal af fragmentariske love vedrørende
de problemer, som individuelle arter frembyder. Kom
missionen bistås af et udvalg, der afgiver udtalelser,
hvorefter Kommissionen kan ændre de bilag, der angi
ver beskyttelsesniveauet for en given art. De berørte
arter er med andre ord optaget i ét af de fem bilag til
forordningen .
1.4. Bilag

(') EFT nr . C 26 af 3 . 2 . 1992 , s . 1 .

(2) Dok . KOM(91 ) 448 endelig udg.
(') CITES = Convention on International Trade in Endangered
Species — EFT nr. L 384 af 3 1 . 12 . 1982 .

1.4.1 .

Bilag A indeholder arter, der er opført i

— CITES-liste I ( som godkendt af Kommissionen) :
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• udryddelsestruede arter, der findes i handelen,

• arter, der ligner ovennævnte arter,

• dermed beslægtede arter,

• alle dyr med undtagelse af de i listen anførte
tamdyr.

• arter (navnlig hjemmehørende i EF), som er be
skyttet i henhold til anden EF-lovgivning.
Der er fastsat regler for besiddelsen af disse arter,
og handel med dem er ikke tilladt. Der kræves
importtilladelser, eksporttilladelser og CITES

Der er fastsat regler for besiddelse af og handel
med disse arter. Der kræves importerklæring, eks
porttilladelse eller bevis for legal erhvervelse.
1.4.5 .

Bilag E indeholder arter, som

certifikater .

1.4.2.

Bilag B indeholder de arter, der er anført i

— CITES-liste II ( hvis de ikke er opført i bilag A og
er godkendt af Kommissionen) :
• CITES-liste I ( hvis de ikke er opført i bilag A ),
• arter, som er truede på lokalt plan eller generelt
sjældne,

— er hjemmehørende i en medlemsstat, og som skal
beskyttes i pågældende medlemsstat.

2. Generelle bemærkninger

2.1 . ØSU erkender, at der kan opnås betydelige so
cio-økonomiske og bevaringsmæssige fordele ved at
regulere handlen med visse arter eller systematiske enhe
der af givne arter. Forslaget omhandler den mekanisme,
der skal ligge til grund for reguleringen af handlen.

• arter, som støtter arterne i bilag A eller B,

• arter, som ligner arterne i bilag A eller B,
• arter, for hvilke der er fastsat handelsregler i
anden EF-lovgivning,
• » skrøbelige arter«,

• arter, der udgør en økologisk trussel .
Der er regler for besiddelse af og handel med
disse arter. Der kræves importtilladelser, eksport
tilladelser eller bevis for legal erhvervelse.

1.4.3 .

Bilag C indeholder de arter, der er opført i

— CITES-liste III (hvis de ikke er opført i bilag A eller
B og er godkendt af Kommissionen),
— CITES-liste II ( medmindre de er anført i bilag A
eller B).

Der er fastsat regler for besiddelse af og handel med
disse arter. Der kræves importerklæring, eksporttilla
delse eller bevis for legal erhvervelse.

1.4.4 .

Bilag D indeholder arter, der er opført i

2.2. ØSU bifalder Kommissionens forslag og tilslut
ter sig, at det er påkrævet at gennemføre den nye
forordning og at anvende den på ensartet vis i hele EF.
ØSU er endvidere enig i , at der er behov for at sikre
arter af vilde dyr og planter en passende beskyttelse
mod de skadelige virkninger, som det nuværende han
delsomfang og en eventuel øget handel i fremtiden kan
have for deres » bevarelsesmæssige status «. ØSU kan
navnlig tilslutte sig, at det med henblik på en effektiv
gennemførelse af det indre marked hører til forordning
ens primære formål at sikre en ensartet anvendelse af
handelsreglerne og at undgå forskellige udlægninger af
CITES i medlemsstaterne. ØSU's tilslutning til forslaget
er dog underkastet visse forbehold .
2.3 .
Forordningen er et ambitiøst værk af meget
teknisk karakter. Ved en nøje gennemgang synes det at
indeholde lakuner, som kan udnyttes i visse situationer;
men eftersom der er tale om en rammelovgivning, kan
disse vanskeligheder være mere teoretiske end prakti
ske, navnlig hvis der fastsættes beskyttelseskriterier,
som håndhæves strengt og på ensartet vis .
2.4.
I lighed med CITES-Konventionen bør for
ordningen kun vedrøre handelsaktiviteter. Det synes
vanskeligt at håndhæve et generelt forbud mod privat
besiddelse. ØSU anbefaler derfor, at bestemmelserne
om besiddelse og transport inden for Fællesskabet ude
lukkende finder anvendelse i forbindelse med handels

aktiviteter. De foreslåede import- og eksportrestriktio
ner bør bibeholdes .

— CITES-liste III (og som ikke er opført i bilag C ) :
• arter, som ikke er opført i bilag A, B eller C,
og for hvilke fortsat handel kan have skadelige
virkninger,

2.5 .
Den generelle indfaldsvinkel i forordningen må
bifaldes, men nogle af procedurerne synes besværlige
og unødigt bureaukratiske. ØSU opfordrer Kommissio
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nen til at sikre, at forordningen kan fungere både som
( 1 ) et instrument til ( a ) overvågning og ( b) lettelse af
den legitime handel og (2) som et forebyggende middel
mod illegal handel med andre arter.
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3.4 . Artikel 11 og 12 ( Undtagelsesbestemmelser)
3.4.1 .
Forholdene med hensyn til identifikations- og
certificeringsmetoder i forbindelse med individuelle
arter bør afklares .

3 . Særlige bemærkninger

3.1 . Artikel 3 (Anvendelsesområde)
3.1.1 .

ØSU konstaterer, at artikel 3 , stk . 2, litra c),

nr . ii ( side 26 ), kan bringes i anvendelse med henblik
på at beskytte leve-/voksesteder, hvis særligt udryddel
sestruede dyr/planter er fuldstændig afhængige af et
specifikt integreret biotisk element på det pågældende
leve- / voksested .

3.1.2 .
ØSU finder det ikke rimeligt, at arter, der
rent faktisk er truede på grund af overdreven handel ,
tilordnes en og samme kategori som tusinder af helt
almindelige arter. Der bør fastlægges entydige kriterier
til afgrænsning af de arter, der skal falde ind under
forordningen .

3.5 . Artikel 21 (Indgangs-, udgangs- og transitsteder)
3.5.1 .
Der er tale om at indføre en rammelovgivning
for en strengere handelskontrol, men det er spørgsmål
et, hvordan denne skal gennemføres . Medlemsstaternes
ressourcer er begrænsede . Toldembedsmænd, hvis ar
bejdsområder begrænses med afskaffelsen af de indre
grænser, kunne få overdraget den opgave at føre tilsyn
med handlen. Da den interne kontrol vil aftage, vil
der hvile et større ansvar på de toldembedsmænd, der
arbejder ved indgangsstederne til EF. En kompetent
varetagelse af de nye ansvarsområder forudsætter imid
lertid egnede efteruddannelsesprogrammer. ØSU bifal
der de uddannelsesforanstaltninger, DG XXI har iværk
sat for toldembedsmænd , men vil dog pege på omfanget
af og vanskelighederne ved den funktion , der her skal
udøves. Selv professionelle biologer ville ikke på stedet
kunne identificere samtlige arter i forordningens bilag.
Dette aspekt er særlig vigtigt i forbindelse med identifi
kation af arter, der kan søges indført under falske
betegnelser.

3.2 . Artikel 4 (Indførsel i Fællesskabet)
3.6 . Artikel 23 (Kontrol med overholdelse)

3.2.1 .
Det er et vigtigt princip , at en eksporttilladelse
fra et tredjeland ikke er nogen garanti for, at der gives
tilladelse til indførsel i EF . EF påtager sig således ansva
ret for sit » forbrug « af arter og har mulighed for at
forhandle ekportkvoter med de eksporterende lande
under hensyntagen til de pågældende arters bevarelses
mæssige status . Det kunne være hensigtsmæssigt, om
Kommissionen viderebragte sådanne tanker til et brede
re internationalt forum så som CITES med henblik på
at undgå , at der på ubehørig vis opstår et utal af
tilsyneladende modstridende klassifikationer .

3.6.1 .

3.7 . Artikel 26 (Sanktioner)
3.7.1 .

3.3 . Artikel 8 (Afvisning af ansøgninger om tilladelser
og certifikater)
3.3.1 .
En af forordningens vigtige målsætninger er at
sikre en effektiv harmonisering af kontrolforanstaltnin
gerne i EF, men det står ikke helt klart, hvor godt
denne målsætning vil blive opfyldt i praksis . Artikel 8
omhandler medlemsstaters afvisning af ansøgninger i
tilfælde, hvor ansøgningen synes at ville blive imøde
kommet af andre medlemsstater. Dette indebærer, at

den pågældende medlemsstat rent faktisk kan anlægge
strengere kriterier . Sådanne tilfælde skal ganske vist
indberettes til Kommissionen , men det er uklart, om
Kommissionen har andre muligheder end blot at hen

stille, at strengere kriterier i en enkelt medlemsstat
lempes, så de bringes i overensstemmelse med de andre
medlemsstaters kriterier og med kravet om ensartet
anvendelse af den handelsrelaterede lovgivning .

Det er uklart, om der er en mekanisme i forbin

delse med forordningens anvendelse, som gør det muligt
at tage højde for aftaler med visse handelsorganer ved
rørende overholdelse af anden lovgivning . For eksempel
vil denne forordning muligvis gælde fra 1993 , medens
skindhandlere først skal opfylde forordningen om ind
førsel af skind i 1995 ( 1 ).

ØSU erkender, at det ville være en markant

fornyelse i EF-lovgivningen, hvis Kommissionen fastsat
te strafferetlige detaljer i forordningen . ØSU mener dog,
at Kommissionen bør opfordre medlemsstaterne til at
indføre egnede sanktioner ved overtrædelser på grund
lag af gradueringer og kriterier, som afskrækker fra
illegal handel , der ellers kunne tænkes at forekomme
som følge af, at visse medlemsstater opererer med dom
fældelsessystemer, der ikke har en tilstrækkeligt fore
byggende virkning .

3.7.2 .
Det kunne være hensigtsmæssigt, om Kommis
sionen overvejede at ændre forordningen, så speditører
gøres juridisk ansvarlige i forbindelse med import, eks

(*) Rådets forordning (EØF) nr. 3254/91 — EFT nr. L 308 af
9 . 11 . 1991 .
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port eller reeksport af arter til og fra EF, for derigennem
at indføre en yderligere kontrol med illegal omsætning
af planter og dyr. I modsat fald kan det tænkes, at
myndighederne konfiskerer en ladning, som modtage
ren nægter at modtage, og som ingen kan holdes ansvar
lig for. Dette er helt klart utilfredsstillende.
3.8 . Artikel 28 (Den Videnskabelige Undersøgelses
gruppe)

3.8.1 .
Der overlades et betydeligt meransvar til Den
Videnskabelige Undersøgelsesgruppe ( artikel 28 ). ØSU
beklager imidlertid, at Kommissionen ikke i højere grad
har specificeret kravene til gruppens sammensætning

og medlemmernes kvalifikationer. Det står ikke klart,
hvorledes der kan indgives klager i beskyttelses- og
handelsspørgsmål med henblik på en omklassificering
af arterne mellem de forskellige bilag. ØSU opfordrer
Kommissionen til at fastsætte procedurer og tilvejebrin
ge faciliteter, som sikrer, at dette organ fører et effektivt
samarbejde med ( 1 ) andre videnskabelige organer,
såsom de videnskabelige eksperter, der er knyttet til
CITES, og (2) handelsmæssige organer, så der til enhver
tid opnås hurtige reaktioner og kan gøres brug af råd

givning og informationer, når dette er påkrævet.
3.8.2 .

Artikel 29 ( Udvalget )

Det Økonomiske og Sociale Udvalg tilslutter sig forsla
get om at nedsætte et udvalg bestående af repræsentan
ter for medlemsstaterne som anført i denne artikel .

3.9 . Bilagene

3.9.1 . Bilagene udgør en meget vigtig del af for
ordningen . Det er Kommissionens ansvar at anføre/
bibeholde arter i et givet bilag efter anbefaling fra Den
Videnskabelige Undersøgelsesgruppe. Det accepteres ,
at alle arter skal anføres efter de kriterier, der er fastsat

i forordningen , således at handlen kan reguleres og/
eller kontrolleres . Det er imidlertid mindre klart, hvilket

kriterium der anvendes på de forskellige arter. I det
foreliggende forslag ( l) har man kun angivet CITES
referencen i de tilfælde, hvor det er aktuelt. Efter ØSU's
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3.9.2.
Bilagenes sammensætning ville endvidere blive
mere overskuelig, hvis man også anførte artens navn
på modersmålet i de forskellige sprogversioner af for
ordningen ( som det er tilfældet i bilagene til Rådets
forordning (EØF) nr. 3626/82). Det skulle i givet fald
påhvile de enkelte nationale organer at tilvejebringe
listen over navnene på modersmålet. Det anerkendes
dog, at de latinske, videnskabelige navne har den højeste
prioritet.

3.9.3 .
For øjeblikket er der en legal handel mellem
EF og andre stater med en række arter, der betragtes
som skadedyr i oprindelseslandet, og som i visse tilfælde
er underlagt anden EF-lovgivning. Nogle af disse arter
(f.eks . bisamrotten Ondatra zibethicus) er nu opført i
bilag B. Der er anført andre arter, som i oprindelseslan
det indfanges med henblik på at kontrollere antallet,
og som for øjeblikket er genstand for handel i EF ( f.eks .
fem arter af Marsupialia macropodiae). Da der ikke er
nogen overhængende eller forventet risiko forbundet
med handel med disse arter, kunne man overveje at
medtage et bilag med » indfangede« arter med henblik
på at beskytte den eksisterende handel . Dette bilag ville
bl.a . indeholde nogle af de arter, der i forslaget er anført
i bilag B (artikel 3 , stk. 2, litra d)). Dette bilag bør også
omfatte jagtvildt, som det er tilladt at indfange og
besidde i henhold til visse medlemsstaters lovgivning.
Arter, der anføres i det nye bilag, ville være underkastet
de handelsbestemmelser, der gælder for arter i bilag C
og D , dvs . der stilles krav om importerklæring og
eksporttilladelse eller bevis for legal erhvervelse . Der
med ville bilag A og B stemme bedre overens med
CITES-bilag 1 og 2. Arterne i det nye bilag ville dermed
være underlagt importbestemmelser som svarede bedre
til deres bevarelsesmæssige status, og som skulle forår
sage mindre forsinkelser i indførslen og i samhandelen
inden for EF med legalt erhvervede enheder. Principper
ne for indførsel af enheder i EF ( artikel 4) ville ikke
blive berørt af denne ændring, og man kan om nødven

digt slette arter i det nye bilag.

mening bør man imidlertid ud for hver systematisk
enhed angive den artikel (og det stykke), i henhold til
hvilken den er medtaget i bilaget .

3.10.

(') Dok . KOM(91 ) 448 endelig udg. — SYN 370.

at sikre, at CITES ratificeres af de medlemsstater, der
endnu ikke har gjort dette.

Endelig kunne Kommissionen bestræbe sig på

Bruxelles, den 26. maj 1992.

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Michael GEUENICH
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Nr . C 223 /23

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om første ændring af Rådets direktiv
88/344 af 13 . juni 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ekstrak
tionsmidler anvendt ved fremstilling af levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser
(92/C 223/07)

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 22 . januar 1992 under henvisning til
EØF-Traktatens artikel 100 A at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
om det ovennævnte emne .

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Miljø-, Sundheds- og Forbruger
spørgsmål , som udpegede Kenneth J. Gardner til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse
den 5 . maj 1992 .

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 297. plenarforsamling af 26 . og 27 . maj
1992 , mødet den 26 . maj 1992, enstemmigt følgende udtalelse.

1 . Indledning

2.2. Artikel 1 , nr. 3

1.1 .
Ekstraktionsmidler er nødvendige til fremstilling
af en lang række levnedsmidler, f.eks . :

2.2.1 . Ifølge dette nye stykke skal fremtidige ændrin
ger foretages efter fremgangsmåden med rådgivende
udvalg. ØSU godkender udvalgsprincippet, men ville
dog foretrække et forskriftsudvalg, således som det
blev fastlagt i direktiv 88 /388/EØF om aromastoffer i
tilfælde af ændring af bestemmelserne om anvendelsen

a ) til ekstraktion af restfedt fra frø efter presning;
b) til ekstraktion af aromastoffer fra aromatiske

planter;
c ) til fjernelse af alkaloider fra kaffe og te .

1.2 .
Generelt set er det nødvendigt at anvende meget
specifikke ekstraktionsmidler for at opnå vellykkede
resultater .

1.3 .
Ifølge det gældende direktiv om disse ekstrak
tionsmidler skal Kommissionen inden 1991 tage bestem
melserne op til fornyet overvejelse efter høring af Den
Videnskabelige Levnedsmiddelkomité . Kommissionen
har således opfyldt denne forpligtelse i tide, og ØSU
godkender forslaget under forbehold af følgende kom

af opløsnings- og fortyndingsmidler.

2.2.1.1 .
I tilfælde, hvor offentligheden skal inddra
ges , bør kompetente organer såsom Det Rådgivende
Forbrugerråd , Det Rådgivende Levnedsmiddeludvalg
osv . høres , inden der træffes en afgørelse .

2.2.1.2. Af hensyn til udviklingen af andre opløs
ningsmidler bør indledningen af artikel 1 , nr . 3 , litra
a), affattes således :

» Ændringer i bilaget, som er nødvendige for at tage
hensyn til den videnskabelige og tekniske udvikling,
vedrørende brugen af opløsningsmidler ...«.

mentarer :

2 . Særlige bemærkninger

2.3 . Artikel 1 , nr. 4, litra a)

2.1 . Artikel 1 , nr. 1

2.1.1 .
Ved at lade artikel 1 , stk . 2, i grunddirektivet,
udgå forbydes anvendelsen af trichlorethylen i de tilfæl
de, hvor det nu er tilladt, selv om Den Videnskabelige
Levnedsmiddelkomité i sin udtalelse fra 1991 udtrykke
ligt forbeholdt sig sin stilling til 1995 .

2.3.1 .
Begrænsningen af anvendelsen af acetone
hører af følgende grunde ikke hjemme i dette forslag :
i)

Dette forslag har hjemmel i artikel 100 A om fri
handel og forbrugerbeskyttelse og ikke i artikel 43
om den fælles landbrugspolitik;

2.1.2 .
Trichlorethylen anvendes til ekstraktion af
fedt i stedet for hexan , da dette stof er meget let antæn
deligt . Forbedringer i brandbeskyttelsesudstyr har imid
lertid gjort dette behov mindre væsentligt, og ØSU kan
acceptere forbuddet. Det foreslår dog, at erhvervslivet
får en vis frist ( f.eks . 12 måneder) til at foretage den
nødvendige tilpasning af udstyret .

ii) Formålet med forslaget er at ændre direktivet om
ekstraktionsmidler og ikke opløsningsmidler til så

(') EFT nr . C 11 af 17 . 1 . 1992 , s . 5 .

2.3.2 .

danne formål som raffinering;
iii ) Forbuddet tjener ikke noget nyttigt formål , da
samme resultat kan nås ved at anvende andre polæ
re opløsningsmidler fra Gruppe I.
Dette 2 . led bør derfor udgå . Såfremt denne
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begrænsning er ønskelig, bør den indføres ved hjælp af
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2.5 . Artikel 1 , nr. 4, litra c)

de rette instrumenter vedrørende olivenolie .

2.5.1 . I del III udgår cyclohexan, fordi Den Videnska
belige Levnedsmiddelkomité ikke i tide fik forelagt de

2.4. Artikel 1 , nr. 4, litra b)

relevante tests over anvendelsessikkerhed . ØSU bekla

ger, at erhvervslivet ikke i tide har taget hensyn til

2.4.1 . Dette forekommer acceptabelt bortset fra ét
punkt. Dichlormethan anvendes til ekstraktion af særli
ge aromastoffer fra forskellige planter, blandt andre
cassia- og kanelbark, vaniljestænger og tonkabønner.
Den årlige produktion heraf er minimal, og mængden
af dichlormethanrester i levnedsmidler udgør sandsyn
ligvis mindre end 1 : 10 000 af mængden af dichlormet
hanrester i dekoffeineret te og kaffe. Såfremt Den Vi
denskabelige Levnedsmiddelkomité giver sit samtykke,
kunne disse anvendelsesbetingelser derfor tillades, hvis
den nugældende maksimale restmængde på 50 (μg/kg i
det færdige forbrugsprodukt ikke overskrides.

Levnedsmiddelkomitéens krav .

2.5.2.
Dette opløsningsstof har en speciel anvendelse
i forbindelse med behandling af et meget begrænset
antal aromastoffer. ØSU har erfaret, at erhvervslivet
nu har indgået en testprotokol med Den Videnskabelige
Levnedsmiddelkomité, og at der i løbet af 1992 vil blive
udført tests til forelæggelse for Den Videnskabelige
Levnedsmiddelkomité . Dette stof bør derfor fortsat
være tilladt i 1992 . Derudover kan tilladelsen kun for

længes, hvis Den Videnskabelige Levnedsmiddelkomité
kan godkende resultaterne af testerne.

Bruxelles , den 26. maj 1992.

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Michael GEUENICH

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om fællesskabsprocedurer
for forurenende stoffer i levnedsmidler l l )
(92/C 223/08

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 2. marts 1992 under henvisning til
EØF-Traktatens artikel 100 A at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
om det ovennævnte emne .

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Miljø-, Sundheds- og Forbruger

spørgsmål, som udpegede Kenneth J. Gardner til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse
den 5 . maj 1992.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 297. plenarforsamling den 26. og 27. maj
1992, mødet den 26. maj , enstemmigt følgende udtalelse.
1 . Indledning

1.1 . Farlige stoffer i levnedsmidler er urenheder fra
kilder, som sædvanligvis findes i miljøet, og som kom
mer i levnedsmidler, men som ikke tilsættes forsætligt.
Disse stoffer indbefatter så forskellige elementer som

tungmetaller (bly, kobber, osv.), som naturligt findes i
jordbunden, radioaktivitet fra mineraler i undergrun
den, mykotoxiner, polycykliske aromatiske carbonhy
drider ( fra røg) osv .
f 1 ) EFT nr. C 57 af 4. 3 . 1992, s . 11 .

1.2.
Sådanne farlige stoffer har altid forekommet i
levnedsmidler, men typerne skifter. F.eks . var bly fra
ledningsrør tidligere det største forureningsproblem i
relation til vand . Nu er det nitrater. Derudover har de

forbedrede analyseteknikker i de seneste år vist, at
farlige stoffer forekommer, hvor man tidligere ofte ikke
kunne påvise dem. Der bør kun indføres bestemmelser,
når disse stoffer er til stede i toksikologisk betydeligt
omfang. Enkeltlande behandler problemet på forskellig
vis ofte på grundlag af historiske, nationale hensyn . I
betragtning af det kommende marked uden indre græn
ser er ØSU derfor enig i, at det er nødvendigt at harmo
nisere bestemmelserne .
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2. Generelle bemærkninger
Forslaget omfatter de farlige stoffer på niveauer, som
kan være toksikologisk uacceptable, og fastsætter be
stemmelser for dem efter høring af Den Videnskabelige
Levnedsmiddelkomité. Der er således tale om et sagligt
grundlag, som er gennemsigtigt for medlemsstaterne,
og ØSU godkender forslaget med forbehold af visse
særlige bemærkninger.
3 . Særlige bemærkninger
3.1 . Artikel 3, stk. 3

Nr . C 223 /25

— en henvisning til en eller flere metoder for
prøveudtagning og analyse, der kan anvendes .«
3.1.1 .

Til sikring af ensartetheden bør der være en

bestemmelse om, at der skal udarbejdes en liste over
acceptable metoder. Dette bør ske efter proceduren i
artikel 8 under anvendelse i videst muligt omfang af
afprøvede metoder, f.eks. AOAC, ISO .
3.2. Artikel 6, stk. 2

Til sikring af gennemsigtigheden og for at undgå even
tuelle sekundære hindringer for den interne EF-handel
bør følgende ord tilføjes sidst i stykket :
» efter at den har interveneret i overensstemmelse

Ifølge dette stykke er der altid én referenceanalysemeto
de . I mange tilfælde er der ikke kun én metode, men
flere ækvivalente, til en vis grad afhængigt af nationale
ressourcer og udstyr. Andet og tredje led bør derfor
ændres til :

»— analysegrænser, der kan påvises ved alminde
ligt foreliggende metoder,

med artikel 5, dersom det viser sig nødvendigt.«
3.3 . Artikel 8

Ifølge denne artikel er det et rådgivende udvalg, der
skal udarbejde de detaljerede bestemmelser, hvor dette
forekommer passende. Man bør i stedet anvende den
procedure, der gælder for forskriftsudvalg.

Bruxelles, den 26 . maj 1992.

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Michael GEUENICH
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Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om oprettelse af et Europæ
isk Narkotikaovervågningscenter og et Europæisk Informationsnet vedrørende Narkotika og
Narkotikamisbrug (REITOX) ( ! )
(92/C 223 /09

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 11 . februar 1992 under henvisning til
EØF-Traktatens artikel 198 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
om det ovennævnte emne .

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Miljø-, Sundheds- og Forbruger
spørgsmål, som udpegede Luis Gomez Martinez til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse
den 5 . maj 1992.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 297. plenarforsamling af 26. og 27. maj
1992, mødet den 26. maj , enstemmigt følgende udtalelse .
1 . Indledning

2. Generelle bemærkninger

1.1 . Det Europæiske Råd godkendte på sit møde i
Rom ( 13 . og 14. december 1990) på forslag af CELAD
den europæiske plan for narkotikabekæmpelse. Allere
de i denne plan omtales Det Europæiske Narkotika

2.1 . De forskellige former for stofmisbrug repræsen
terer en yderst alvorlig situation, idet de i visse tilfælde
forstærker udbredelsen af så alvorlige sygdomme som
for eksempel AIDS og leverbetændelse og endog fører
til tab af menneskeliv, særligt blandt de unge .

overvågningscenter .

1.2 .

Formålet med dette center er at tilvejebringe
objektive og pålidelige oplysninger, der er sammenlig

nelige på europæisk plan, så der kan træffes de fornødne
forholdsregler med henblik på en begrænsning af narko
tikamisbruget og den illegale fremstilling af og handel
med narkotika .

1.3 .

Arbejdsområderne prioriteres således :

a ) Begrænsning af narkotikaefterspørgslen ;

b) Strategier og politikker på nationalt plan og på
fællesskabsplan ;

2.1.1 .
Der er tale om problemer, som ikke begrænser
sig til sundhedsområdet, for det er på det sociale og
økonomiske område, at familierne og samfundet som
helhed mærker konsekvenserne i deres fulde udstræk

ning.

2.2 .
Inden for rammerne af en generel indsats over
for narkotika og narkotikamisbrug vil en koordination
af aktionerne til bekæmpelse af illegal fremstilling,
udbud og efterspørgsel efter narkotika og psykofarma
ka både på EF- og internationalt plan være et positivt

supplement til de bestræbelser, som medlemsstaterne
udfolder hver for sig.

2.3 .

I tidligere udtalelser (2) er ØSU helt og holdent

e) Narkotikaøkonomi .

gået ind for at intensivere bekæmpelsen af de alvorlige
forbrydelser i forbindelse med narkotikahandelen, da
de indebærer et overgreb mod menneskets værdighed
og den fysiske og moralske integritet hos den berørte
befolkningsgruppe, hvoraf en stor procentdel er unge

1.4.
ØSU bifalder forslaget til forordning om opret
telse af et Europæisk Narkotikaovervågningscenter og

2.4. Hvad efterspørgslen angår, bør der lægges vægt
på forebyggelse via :

et Europæisk Informationsnet vedrørende Narkotika
og Narkotikamisbrug, idet man hermed efterhånden

a) en mere menneskevenlig indretning af byerne;

c ) Internationalt samarbejde og udbud på verdensplan ;
d ) Narkotikahandel ;

mennesker .

kan komme ud over de snævre strategier, der er begræn
set til de enkelte medlemsstater, og koordinere foran
staltninger til begrænsning af efterspørgslen og bekæm
pelse af den ulovlige narkotikahandel.

b) inddragelse af skoler og universiteter i oplysnings
virksomhed og undervisning i sundhedslære;

1.4.1 . ØSU ser gerne, at der i de endelige aftaler tages
hensyn til følgende generelle og særlige bemærkninger.

d) økonomiske og sociale foranstaltninger med henblik
på jobskabelse;

(') EFT nr . C 43 af 18 . 2. 1992, s . 2 .

(2) EFT nr. C 159 af 17. 6. 1991 og EFT nr. C 332 af 31 . 12. 1990.

c) en politisk strategi på fritidsområdet med de unge
som særlig målgruppe;
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e) en reel resocialisering uden diskriminering af tidlige
re narkomaner og støtte til personer, som arbejder
med unge narkomaner.
2.5 .
ØSU anser det for hensigtsmæssigt, at Det Euro
pæiske Narkotikaovervågningscenter — bl.a . for at
skaffe nyttige oplysninger — i sine overvejelser også
inddrager den debat, som føres vedrørende afvejningen
mellem bekæmpelse og afkriminalisering af forbruget.
Alt dette i overbevisningen om, at det er nødvendigt
ikke at udelukke nogen af de eksisterende strategier,
hvis man skal nå frem til nogle effektive retningslinjer
for bekæmpelsen af narkotikamisbrug og de dertil knyt
tede problemer.
2.5.1 .
De forskellige politikker, som medlemsstater
ne hidtil har ført, kan også være et godt udgangspunkt
for disse overvejelser.
2.5.2.
Der vil i Det Europæiske Overvågningscenter
blive udvekslet erfaringer om de forskellige metoder,
der anvendes i de enkelte lande og regioner .

2.6 . Bekæmpelse af den ulovlige narkotikahandel
bør ikke være en hindring for skabelsen af et område
uden indre grænser, selv om det må erkendes, at havne
ne, lufthavnene og endda de åbne kyster er de steder,
hvor det er lettest for medlemsstaterne at opspore og
forfølge den illegale narkotikahandel . Derfor er det
nødvendigt at forbedre samarbejdet mellem toldvæsen
og politi både på nationalt og mellemstatsligt plan .
2.6.1 .
Der kan drages nytte af de erfaringer, som de
ansatte i disse to korps har indvundet, ved at give dem
mulighed for at arbejde som udsendte sammen med
kolleger i andre lande . Det ville være hensigtsmæssigt,
at Det Europæiske Narkotikaovervågningscenter også
undersøger disse spørgsmål .
2.6.2.
ØSU mener endvidere, at man ved toldperso
nalets omskoling efter afskaffelsen af de indre grænser
kunne overveje muligheden for at udnytte de pågælden
de personers erfaringer og kvalifikationer på andre
områder af indsatsen til forebyggelse og bekæmpelse af
narkotika .

3 . Særlige bemærkninger
3.1 . Efter ØSU's mening er Kommissionens forslag

— også selvom det nøje følger Rådets retningslinjer —

Nr . C 223 /27

inkonsekvent ud fra et effektivitetssynspunkt, fordi der
lægges større vægt på begrænsning af efterspørgslen
end på begrænsning af udbuddet.
3.1.1 .
I den første betragtning anføres det faktisk,
at narkotikaovervågningscentrets » opgaver ikke kun
vedrører sociale og sundhedsmæssige aspekter, men
også andre aspekter i forbindelse med narkotika , som
f.eks . narkotikahandelen og bekæmpelsen af den «.
3.1.2.
Den niende betragtning omhandler informa
tion om narkotika, der kan give Fællesskabet og med
lemsstaterne mulighed for at træffe de fornødne for
holdsregler til bekæmpelse af narkotikaforbrug, -frem
stilling og -handel .

3.1.3 . I modstrid med de foregående betragtninger
nævnes det i den ellevte og tolvte betragtning, at » infor
mation om sociale og sundhedsmæssige aspekter må
have topprioritet i centrets arbejde «.

3.2 . Artikel 3 — Prioriterede arbejdsområder
I overensstemmelse med ovennævnte kriterium bør ud

trykket » prioriteret rækkefølge « udgå .

3.3 . Artikel 7 — Bestyrelsen

3.3.1 .
Ligeledes ville det være mere hensigtsmæssigt,
at hver medlemsstat får to repræsentanter i bestyrelsen,
således at de to ministerier (Sundheds- og Justits/Inden
rigsministeriet), der har kompetence på området, bliver
repræsenteret .

3.3.2.
På grund af dette problems indvirkning på
social- og beskæftigelsesområdet ville det være rimeligt,
at ØSU på den mest hensigtsmæssige måde inddrages i
arbejdet i Narkotikaovervågningscentrets bestyrelse .

3.3.3 . Af samme grund bør den almindelige årsberet
ning om centrets aktiviteter også fremsendes til ØSU .

Bruxelles , den 26 . maj 1992 .
Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Michael GEUENICH
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Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring af Rådets
forordning (EØF) nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode for land
brugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler (*)
(92/ C 223/ 10)

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 27. marts 1992 under henvisning til
EØF-Traktatens artikel 198 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
om det ovennævnte emne .

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Landbrug og Fiskeri, som udpegede
Kenneth J. Gardner til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 12. maj 1992.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 297. plenarforsamling, mødet den 26 . maj
1992, enstemmigt følgende udtalelse.

1 . Indledning

1.1 . Økologisk landbrug defineres i ordbogen som
» landbrug, der ikke anvender kemiske gødningsstoffer
eller pesticider «.

1.2. EF-lovgivningen er knap så streng og tillader
faktisk en meget begrænset anvendelse af syntetiske
gødningsstoffer og plantebeskyttelsesmidler. Den om
fatter ligeledes detaljerede produktionsregler, som skal
overholdes, og som afspejler gældende praksis inden
for økologisk landbrug .
1.3 . Økologisk, biologisk, biodynamisk osv. er ble
vet fortræffelige markedsføringsudtryk, som antyder,
at de pågældende produkter er sundere og mere naturli
ge end normale produkter, og at de sidstnævnte ikke
er helt så gode .
1.4. Der er generelt ingen påviselig eller tilstrækkelig
kontrollerbar forskel på økologisk og traditionelt dyr
kede levnedsmidler. Mange forbrugere mener imidler
tid, at økologiske levnedsmidler er mere ernæringsrigti
ge, og er derfor parate til at betale de betydelige merpri
ser, som er forbundet med at fremstille dem. De større

produktionsomkostninger skyldes et nedsat udbytte og
mere spild på grund af skadegørere.
2 . Kontrolordninger

2.1 . I mangel af en praktisk gennemførlig kontrol af
slutproduktet opereres der i de gældende bestemmelser
med inspektionsordninger. For EF-produkters vedkom
mende skal disse inspektionsordninger godkendes af de
kompetente nationale myndigheder og/eller af autorise
rede private instanser, som foretager inspektion under
de nationale myndigheders administrative overvågning.
2.2.
Tredjelande, som EF importerer fra , skal indføre
lignende ordninger og bestemmelser, som skal godken
(M EFT nr . C 74 af 25 . 3 . 1992, s . 9 .

des af EF inden den 24. juni 1992. Det har de endnu
ikke gjort, og importen skulle derfor i princippet indstil
les fra og med den dato.
3 . Kommissionens forslag
3.1 .
Under henvisning til ovennævnte foreslår Kom
missionen, at importørerne får mulighed for at indhente
beviser fra tredjelandeleverandører for, at de pågælden

de produkter opfylder EF-kravene, og at de er blevet
underkastet en kontrol, der svarer til EF's kontrolforan

staltninger. Varigheden af denne procedure er begræn
set til tre år, men kan forlænges, hvis tredjelandet
ikke inden da har været i stand til at indføre officielle

procedurer.
4. Bemærkninger

4.1 .
Ordningen for produkter, der indføres fra tre
djelande, er ikke så streng som den, der gælder for EF
produkter. Begge ordninger er behæftet med den store
mangel, at slutproduktets ægthed ikke kan verificeres .
4.2.
Den Internationale Sammenslutning af Økologi
ske Landbrugsbevægelser (IFOAM) forsøger for øje
blikket at få oprettet et internationalt attesteringsorgan
til evaluering af alle attesteringsordninger verden over.
Med et sådant organ kunne der bidrages til en mere
troværdig kontrolordning for import fra tredjelande.
5 . Henstillinger

5.1 . ØSU accepterer, at det foreliggende forslag er
den bedste løsning for øjeblikket, men henstiller dog
følgende :
5.1.1 .
Forslaget bør begrænses til at gælde i tre år
og bør revideres i lyset af de gældende omstændigheder
ved fristens udløb .

5.1.2.
Importørerne må over for det nationale kon
trolorgan (jf. artikel 9 i forordning (EØF) nr. 2092/91 )
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godtgøre, at de importerede produkter er fremstillet
efter produktions- og kontrolordninger, der svarer til
EF-ordningerne . Godkendelse fra kontrolorganets side
skal meddeles de kompente myndigheder i medlemssta
ten . Afslag skal ligeledes meddeles .

Nr . C 223/29

5.1.3 .
Kommissionen bør hurtigst muligt udvikle en
metode eller metoder til undersøgelse af økologiske
produkters ægthed. Dette kunne gøres inden for EF
forskningsprojekter såsom AAIR ( landbrugs- og agro
industrielt forskningsprogram).

Bruxelles , den 26 . maj 1992.

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Michael GEUENICH

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring af forordning
(EØF) nr. 426/86 om den fælles markedsordning for produkter forarbejdet på basis af frugt

og grønsager ( ! )
(92/C 223/ 11 )

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 7. maj 1992 under henvisning til EØF
Traktatens artikel 198 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det
ovennævnte emne .

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Landbrug og Fiskeri, som udpegede
Kenneth J. Gardner til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 12. maj 1992 .
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 297. plenarforsamling, mødet den 26. maj
1992, enstemmigt følgende udtalelse :

ØSU godkender forslaget, da det bringer forordningen på linje med den målingsmetode, der
nu anvendes i praksis .
Bruxelles , den 26 . maj 1992 .

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Michael GEUENICH

f 1 ) EFT nr . C 116 af 7 . 5 . 1992, s . 10 .
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Udtalelse om Rapport 1991 fra Kommissionen til Rådet og Parlamentet om den fælles
fiskeripolitik
(92/C 223/ 12)

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 12. december 1991 under
henvisning til EØF-Traktatens artikel 198 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs
udtalelse om Rapport 1991 fra Kommissionen til Rådet og Parlamentet om den fælles
fiskeripolitik.

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Landbrug og fiskeri, som udpegede
Augusto Ferraz da Silva til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 12 . maj 1992.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 297. plenarforsamling, mødet den 27. maj
1992 , enstemmigt følgende udtalelse.

1 . Indledning

1.1 .
Da Kommissionen i henhold til forordning
(EØF) nr. 170/83 under alle omstændigheder skulle
fremlægge en rapport om fiskerisektoren, besluttede
den at benytte lejligheden til dels at gøre status over
den fælles fiskeripolitik fra 1983 til 1990 og dels at
definere de generelle retningslinjer for fiskerisektorens
fremtid, set i et bredt perspektiv.
1.1.1 .

Dette er meget belejligt, eftersom tiden politisk

til at give arbejdsmarkedets parter mulighed for at
tilkendegive deres holdning før vedtagelsen af forslage
ne til forordning om den samlede fælles fiskeripolitik
for 1993-2002.

1.3.1 . Da denne meddelelse danner grundlaget for
den foreliggende » Rapport 1991 fra Kommissionen til
Rådet og Parlamentet om den fælles fiskeripolitik «, har
ØSU's bemærkninger i udtalelsen, som blev vedtaget
på den 289. plenarforsamling den 26. september 1991 ,
stadig i det væsentlige fuld gyldighed.

set er moden til en bred debat om denne sektor i

EF, der i de seneste år har oplevet gennemgribende
forandringer, som har ændret dens grundlæggende vil
kår betydeligt : oprettelse af eksklusive økonomiske
zoner med den deraf følgende radikale ændring af mu
lighederne og betingelserne for adgangen til ressourcer
ne, de udvidelser af EF mod nord og syd, der har fundet
sted, samt det stadigt større indhug i de fiskeressourcer,
der er til rådighed .

1.2. Den fælles fiskeripolitik er et resultat af vanske
lige og minutiøse politiske kompromiser og af et langva
rigt og ikke mindre minutiøst diplomatisk arbejde, og
det er nødvendigt at tilpasse dens opbygning for at sikre
dens videreførelse og udvikling. En afbalanceret og
rationel forvaltning af ressourcerne er utvivlsomt en
uomgængelig forudsætning for denne sektors overle

2. Fiskeriet i EF fra 1983 til 1990

2.1 . TAC (Total Admissible Catch) og disses fordeling
på nationale kvoter

2.1.1 . TAC-niveauerne afspejler desværre ret ofte
mere politiske end videnskabelige hensyn og følger der
for ikke de videnskabelige vurderinger, de skulle baseres
på .
2.1.1.1 .
Måske er det hér, man skal søge årsagen
til , at politikken for ressourceforvaltning har været en
relativ fiasko og næsten ikke har haft nogen positive
virkninger.

velse .

1.2.1 .
Fiskerisektorens voksende betydning bør frem
hæves og vurderes på en passende måde ikke kun i
henseende til dens bidrag til bruttonationalproduktet,
men også til denne sektors ringe geografiske spredning
og betydningen af de erhvervsaktiviteter, der er knyttet
til hele denne produktionssektor.

2.1.2. Endvidere har manglen på socioøkonomiske
ledsageforanstaltninger måske også bidraget til, at de
forskellige erhvervsgrupper inden for fiskeriet ikke har
reageret herpå eller endog har anvendt bestemmelserne
på en måde, som på mellemlang og lang sigt ikke vil
være i deres egen interesse.
2.2 .

1.3 .

Relativ stabilitet

I sin udtalelse om Kommissionens meddelelse til

Rådet og Parlamentet om den fælles fiskeripolitik (*)
bifaldt ØSU , at Kommissionen havde taget initiativ

(M EFT nr . C 339 af 31 . 12. 1991 , s . 75 .

2.2.1 .
Forordning (EØF) nr. 1 70/83 fastsætter den
juridiske ramme for et afbalanceret system for bevarelse
og udnyttelse af havets biologiske ressourcer gennem en
begrænsning af fangsterne. Dette førte til en fordeling af
TAC'erne på nationale kvoter, som skulle sikre relativ
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stabilitet med hensyn til de enkelte medlemsstaters hid
tidige fiskeri af de forskellige bestande, under hensynta
gen til de specielle behov i de regioner, der er særligt
afhængige af fiskeriet. Dette princip gav sig endvidere

pel torsk og kuller, befinder sig i .

udslag i en procentvis fordeling af fangsterne for hver
bestand ved hjælp af en fordelingsnøgle, der skal gælde
indtil udgangen af 1992; dette har tilsyneladende givet
medlemsstaterne en garanti for at få tildelt et minimum

2.5 . Strukturpolitik

af kvoter hvert år, når man ser bort fra systemets
indbyggede usikkerhed .

2.2.2. Fiskeriet har ligesom andre erhverv brug for
at kende de juridiske, økonomiske, tekniske og sociale
vilkår for udøvelsen af erhvervet. Erhvervets særlige
karakteristika betyder, at det pr. definition er underlagt
en række uforudsigelige faktorer såsom vejrforhold, de
forskellige arters svingende alderssammensætning, som
videnskaben ikke altid har været i stand til at forklare,

samt følgerne af belastningen af havmiljøet, som fiskeri
erhvervet ikke har fuldstændig indflydelse på .
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resultatet af et politisk kompromis end af biologiske
hensyn. Denne opfattelse ser desværre ud til at blive
bekræftet af den tilstand, visse bestande, som for eksem

2.5.1 .
Strukturforvaltningen ser ikke ud til at have
været nogen stor succes, når man tager den overkapaci
tet i betragtning, der stadig findes i EF . De ambitiøse
mål om at udvikle fiskerisektoren rationelt og sikre
fiskerne en rimelig levefod er ikke blevet opfyldt.
2.5.2.

Strukturpolitikken er et af de elementer i den

fælles fiskeripolitik, man bør være mere opmærksom
på i de kommende år.

2.6 . Fiskerflåden — Flerårige udviklingsprogrammer
2.2.3 .
Af disse grunde er det absolut nødvendigt, at
alle faktorer, der kan indvirke på det mulige fangstni
veau for hver art og for hver zone, tages nøje med i
betragtning, således at EF-fiskerflådernes fangstmulig
heder ikke forstyrres . Princippet om relativ stabilitet er
ligeledes et vigtigt element i investeringsbeslutninger.
2.2.4.
ØSU støtter generelt opretholdelsen af dette
princip — dog med de eventuelle tilpasninger, som
udviklingen siden 1983 tilsiger.

2.3 . Lige adgangsmuligheder
2.3.1 .
Problemerne med » sameksistens « på fiskeban
kerne er de vanskeligste at løse. Princippet om fri ad
gang til EF's fiskerizoner er et grundlæggende princip,
som atter bør bekræftes .

2.3.2 .
De begrænsninger af den fri adgang til 12-mile
zonen , der er fastsat i art. 6 i forordning (EØF ) nr. 170/
83 , er et kompromis, som blev opnået efter lange og
vanskelige forhandlinger . De har gjort det muligt at
håndhæve princippet om fri adgang — uden disse til
pasninger ville dette måske ikke have været tilfældet.
Denne kombination af princip og undtagelsesbestem
melser, som er generelt accepteret af fiskerisektoren ,
har også beskyttet de lokale fiskersamfund, der således
har kunnet fortsætte med at drive deres traditionelle

(FUP)

2.6.1 .
Selv om resultatet ikke er helt tilfredsstillende,
mener ØSU, at FUP er et vigtigt middel til at skabe bedre

overensstemmelse mellem de disponible ressourcer og
fangstkapaciteten . FUP har navnlig givet mulighed for
at få bedre kendskab til de forskellige fiskerflåders
karakteristika og potentiale .
2.6.2 .

Med dette forbedrede kendskab til fiskerflå

dernes sammensætning er programmernes effektivitet
generelt ved at blive bedre. De tvinger endvidere med
lemsstaterne og fiskerne selv til ikke kun at fokusere på
en fornyelse af fiskerflåden , men også på dens kapacitet .
2.6.3 .
Den mangel på en social dimension, som også
gør sig gældende på dette felt, ser ud til at have været
stærkt medvirkende til, at målene ikke er blevet opfyldt .
Skønt man ved , at en nedskæring af flåden nødvendigvis
vil få konsekvenser for beskæftigelsen , er der ikke blevet
gjort noget for at afbøde de sociale konsekvenser .

2.7 . Middelhavet

ØSU støtter Kommissionens ønske om at indføre en

fælles ordning for medlemslandene og anlægge en stra
tegi for et samarbejde mellem alle middelhavslande for
at sikre en rationel udnyttelse af ressourcerne.

fiskeri .
2.8 .
2.4 .

EF's eksklusive økonomiske zone

Shetlandsområdet

2.4.1 .
Selv om der ikke rejses indvendinger mod dens
opretholdelse , synes denne ordning snarere at være

Der er ingen som helst tvivl om, at det centrale element
i den fælles fiskeripolitik har været oprettelsen af en
eksklusiv økonomisk zone (EEZ ) i Nordatlanten . Den
har ganske givet bidraget til at fremme den europæiske
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heraf, således at EF's kystområder kan bevare deres
socioøkonomiske struktur, mener ØSU, at alt må sættes

ind på at gøre den fælles fiskeripolitik mere effektiv,
for fiskeriet er en væsentlig del af Europas maritime
2.9. Forbindelser med tredjelande

EF er afhængig af tredjelandene, både for at få dækket
sit behov for import af fiskeriprodukter og for at få
adgang til fiskeressourcerne. Denne dobbelte afhængig
hed , der er blevet forstærket i de seneste år på grund
af udvidelsen af markedet for fiskeriprodukter og de
begrænsede disponible ressourcer, har gjort det nødven
digt at indgå fiskeriaftaler med tredjelande. Disse aftaler
spiller en stadig større rolle i den fælles fiskeripolitik.

arv .

3.1.4.

ØSU gentager sin støtte til Kommissionens

bestræbelser på at fremme princippet om globalitet i
den fælles fiskeripolitik og på at skabe større konse
kvens og samvirke mellem de forskellige aspekter.
3.1.5 .
Der peges atter på behovet for at tilføre den
fælles markedsordning ny dynamik for så vidt angår de
principper, som forbindelserne med tredjelandene og

handelspolitikken skal bygge på (3).
2.10. Handelspolitik
2.10.1 .
ØSU glæder sig over, at Kommissionen er
enig med det i, at de principper, som EF har fastlagt
vedrørende handelsforbindelserne med tredjelande, må

gøres klarere, og at de skal overholdes (1 ). Som ØSU
tidligere har bemærket, har visse toldnedsættelser for
fiskeprodukter i virkeligheden ikke kun været til gavn
for fiskeriet, men også for andre interesser i EF, der
ikke har noget at gøre med selve fiskerierhvervet .

2.10.2.

Hvad angår forsyningen af EF's marked (2),

hvor der er et udækket behov for visse produkter,
bekræfter ØSU gyldigheden af princippet om fælles
skabspræferencen. Endvidere er der nu behov for at
støtte forskningsprogrammer for at nå frem til en bedre
udnyttelse af EF's overskudsproduktion eller af de fiske
riprodukter, der ikke udnyttes tilstrækkeligt.

3.1.6. Det er af den allerstørste betydning, at be
slutningstagningen bliver mere gennemskuelig, således
at erhvervslivets og de faglige organisationers repræsen
tanter bliver bekendt med alle elementer, der indgår i
beslutningstagningen . Kommissionen burde også ind
drage dem i forberedelsen og gennemførelsen af de
vigtige internationale forhandlinger .
3.1.7.
Kommissionens centraliserede og selvtilstræk
kelige forvaltning af de forskellige aspekter af den fælles
fiskeripolitik har ingen opbakning, og den er heller ikke
ønskelig. Nærhedsprincippet, som går ud på, at hver
part påtager sig sin del af ansvaret for det fælles mål,
vil derimod give mulighed for en større og mere effektiv
inddragelse af alle parter, hvilket er en forudsætning
for, at den fælles fiskeripolitik kan blive en succes .

3.2 . Forvaltning af ressourcerne

3 . Retningslinjer for den fælles fiskeripolitik 1993-2002
3.1 . Generelle bemærkninger

3.1.1 .
ØSU støtter generelt de retningslinjer, Kom
missionen foreslår i denne rapport til Rådet og Parla
mentet .

3.1.2.
ØSU understreger, at der er et presserende
behov for bevarelse af fiskeressourcerne, og at dette
mål bør nedfældes og prioriteres højt i EF-retten og i
De Forenede Nationers havretskonvention .

3.1.3 .
Hvis der skal være en fremtid for dette vigtige
erhverv og for de befolkningsgrupper, som er afhængige

3.2.1 . De største problemer for EF's fiskere beror på
de begrænsede ressourcer, der er til rådighed i EF's
farvande, samt begrænsningerne for deres adgang til
tredjelandes fiskeriområder.
3.2.2. Det er helt nødvendigt, at miljøaspektet kom
mer til at spille en større rolle i den fælles fiskeripolitik,
navnlig når der er tale om en forvaltning af havets
biologiske ressourcer, som er særligt afhængige af de
miljømæssige faktorer.
3.2.3 .

Selv om fiskebestandenes nuværende tilstand

ikke udelukkende kan tilskrives fiskeridødeligheden (4) ,
er der ingen, der benægter, at de udnyttes kraftigt,
hvilket kan bevirke et fald i de berørte fiskeres fangster
til skade for såvel rederne som besætningerne. En for
valtning af ressourcerne er absolut påkrævet!

( i ) EFT nr. C 339 af 31 . 12. 1991 , s. 75, pkt. 5.1 , 5.2 og 6 til
6.3.2 .

(2) Dok. SEK(91 ) 2288 endelig udg. af 8 . 1 . 1991 , pkt. 2.3.4.1 .

(3) EFT nr. C 339 af 31 . 12. 1991 , s. 75 .
(4) EFT nr. C 339 af 31 . 12. 1991 , s. 75, pkt. 2.3.-2.3.2.1 .
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3.2.4.
Det er altafgørende at få kendskab til størrel
sen og udviklingen af de bestande, på hvilke der drives
fiskeri i EF's farvande, og det er et afgørende element i
en politik for forvaltning af fiskeressourcerne. De mid
ler, der afsættes til forskningen for at få større viden om
bestandene, bør svare til denne videns store betydning.

3.2.5 .
ØSU bekræfter sin holdning med hensyn til
opretholdelsen — omend med visse forbedringer — af
systemet med TAC og kvoter som et supplement til
politikken for tilpasning af fangstkapaciteten til de dis
ponible ressourcer. Der bør gøres en indsats for at sikre,
at de fastsatte TAC'er og kvoter bliver overholdt .
3.2.5.1 .

ØSU fremhæver, at Kommissionen i denne

rapport har accepteret indførelsen af flerårige TAC'er
omfattende flere arter, således som ØSU har foreslået i

sin tidligere udtalelse ( 1 ). Dette vil muliggøre en mere
realistisk forvaltning.

3.2.5.2 . ØSU påpeger i denne forbindelse, at systemet
med TAC'er og kvoter, der omfatter flere arter, er
tænkt som et middel til opnåelse af større fleksibilitet,
hvilket en generel anvendelse af dette system kan bidra
ge til . Således bør anvendelsen af flerarts-TAC'er og
-kvoter ikke føre til , at fangsten af alle arterne forbydes,
når underkvoten for én enkelt art er opfisket .
3.2.6 .
Andre foranstaltninger kunne også komme på
tale, såsom regulering af :

Nr . C 223/33

osv. fastsættes for de enkelte regioner eller sektorer.
Udefra kommende fartøjer skal forbydes adgang, når
flådekapaciteten overskrider den fastsatte grænse. Ka
paciteten skal løbende tilpasses fiskebestandenes til
stand .

3.2.6.5. En regulering på dette område er altid meget
vanskelig. Den må ikke blive en hindring for den nød
vendige teknologiske udvikling. De tekniske foran
staltninger bør være enkle, lette at kontrollere og i
forvejen være afprøvet i samarbejde med erhvervets
folk .

3.2.6.6.
Forskningen bør sigte mod at stille mere
selektive fangstmetoder til rådighed for fiskerne (2).
Hvad forvaltningen af fiskeressourcerne angår, kan det
være fristende at regulere helt ned i detaljer . Men man
må ikke glemme reguleringens begrænsninger :
— kontrolvanskelighederne,

— omkostningerne ved kontrol på havet,
— risiko for, at der lægges hindringer for den tekniske
udvikling, eller at lovgivningen hurtigt overhales af
de tekniske fremskridt .

3.2.6.7. Nogle få enkle, effektive og selv ufuldkomne
foranstaltninger er at foretrække frem for et tungt
apparat, der er vanskeligt at iværksætte, og som ikke
overholdes af fiskerne.

a) antallet af dage, hvor der må fiskes;
b ) antallet af fartøjer, deres størrelse og motorkraft;
c) fiskeredskaberne.

3.2.6.1 .
En begrænsning af fangsttiden kan være en
løsning, som er værd at overveje, men obligatoriske
pauser af kort varighed kan føre til særlig intens aktivi
tet de øvrige dage, selv om dette kan gå ud over sik
kerheden .

3.2.6.2. Forsøg på at indføre alt for mange regler
for fartøjernes indretning kan få utilsigtede virkninger.
Også på dette felt løber man den risiko, at fartøjerne
ender med at blive indrettet efter forordningernes krav
og ikke efter fiskeriets reelle behov . Noget sådant ville
bestemt ikke være til gavn for sikkerheden ...
3.2.6.3 . Det må undgås, at EF-lovgivningen eller støt
tekriterierne giver anledning til, at farlige bådtyper eller
fiskemetoder tages i brug.
3.2.6.4.

Desuden bør de nationale og regionale myn

digheder spille en endnu større rolle i forvaltningen af
ressourcerne. Der kunne for eksempel indføres regiona
le flerårige udviklingsprogrammer, således at flådeka

3.2.7 .

Licenser

3.2.7.1 . Licenserne bør opfattes som et middel til at
få kendskab til fiskeriindsatsen og sikre overholdelsen
af gældende bestemmelser. Et licenssystem bør kun
indføres efter forudgående høring af de berørte faglige
organisationer. Indførelse af et licenssystem for de mest
belastede områder kan være en mulighed, der bør over
vejes, hvis situationens alvor tilsiger det.
3.2.7.2.
Fiskeressourcerne er et fælles gode og kan
derfor ikke erhverves af privatpersoner. ØSU afviser
tanken om at indføre et system med omsættelige li
censer .

3.2.7.3 .
Under alle omstændigheder bør indførelse af
et licenssystem ledsages af en socioøkonomisk plan.
Når den tilladelige fiskeriindsats og den fastsatte fiskeri
kapacitet er beregnet, er det op til medlemsstaterne at
forvalte de licenser, de har fået tildelt.
3.2.8 .

Industrifiskeri

paciteten og de globale grænser for motorkraft, tonnage

ØSU beklager, at Kommissionen i sin Rapport 1991 til
Rådet og Parlamentet om den fælles fiskeripolitik —
som fokuserer på fiskebestandenes tilstand — ikke om

( i ) EFT nr. C 339 af 31 . 12. 1991 , s. 75, pkt. 2.4.-2.4.6.1 .

(2) EFT nr. C 339 af 31 . 12. 1991 , s. 75, pkt. 2.5.-2.5.2.1 .

Nr. C 223 /34

De Europæiske Fællesskabers Tidende

31 . 8 . 92

taler denne form for fiskeri, hvor fangsterne ikke går

stakninger kunne bidrage til at skabe større stabilitet i

til konsum. Det er en forsømmelse, eftersom industrifi
skeriet, der leverer råvarer til fiskemelsindustrien, synes
at have en betydelig indvirkning på fiskeres

sektoren .

sourcerne (1 ).
3.2.9. Ikke-erhvervsmæssigt fiskeri
ØSU er af den opfattelse, at der nu er behov for at
træffe forholdsregler for at hindre, at erhvervsfiskerne
udsættes for illoyal konkurrence fra fritidsfiskere. I
en situation med stadig færre disponible ressourcer
forekommer det absolut nødvendigt at regulere den

3.3.4. Med hensyn til den nødvendige nedskæring af
EF's fiskerflåde, som ifølge Gulland-rapporten anslås
til 40% i gennemsnit for alt EF-fiskeri, understreger
ØSU atter, at det er nødvendigt at graduere nedskærin
gen. En eventuel nedskæring skal baseres på en detalje
ret undersøgelse af hver enkelt flåde og dens fangstmu
ligheder.
3.4. Socialpolitik

form for fiskeri .
3.2.10 .

Kontrol

ØSU erklærer sig enig i nødvendigheden af, at EF får
mulighed for at foretage en effektiv kontrol, som skal
varetages af Kommissionen og af medlemsstaterne og

omfatte alle aspekter af den fælles fiskeripolitik (2).
Naturligvis bør der ligesom på andre områder tilskyn
des til, at der i de nationale inspektionskorps deltager

3.4.1 . ØSU påpeger endnu en gang, at det er en
alvorlig mangel, at den fælles fiskeripolitik ikke omfat

ter de sociale aspekter (3). De løsninger, der peges på i
Kommissionens rapport for 1991 (4), med henblik på
tilpasning af fiskeriets omfang til de disponible fiskeres
sourcer, således at der sikres en stabil og rationel udnyt
telse, vil kun kunne gennemføres, hvis der tages virkeli
ge sociale hensyn. ØSU gentager de socialpolitiske krav,
det har fremsat i tidligere udtalelser.

kontrollanter fra andre medlemsstater .

3.3 . Strukturer

3.3.1 . Strukturpolitikken er en af de måder, hvorpå
man kan forvalte ressourcerne. En tilpasning af EF
flådens kapacitet til de disponible ressourcer er det
vigtigste element i en forvaltningspolitik og bør priorite
res højst. Jo hurtigere der sættes ind for at få genskabt
balancen, desto større udbytte vil fiskerisektoren få
af bestandenes regenerering. En sådan tilpasning af
fiskerflåden bør være et led i en samlet plan, som
navnlig bør omfatte de sociale aspekter i deres fulde
udstrækning, hvilket endnu ikke er tilfældet i den fore
liggende rapport.
3.3.2. Med hensyn til støtten er det også nødvendigt
at tage hensyn til de bestræbelser, som nogle medlems
stater har udfoldet for at overholde deres flerårige ud
viklingsprogrammer (FUP).
3.3.3 . Den bedste og mest effektive måde, hvorpå
man kan sikre fiskeriets fremtid, synes at være en kon
trol med flådens udvikling, idet andre former for indgri
ben i forvaltningen af ressourcerne løbende skal tilpas
ses den tekniske udvikling inden for fiskeriet; desuden
kan de være vanskelige at kontrollere.
3.3.3.1 .

Selv om kriterierne for FUP ikke er tilstræk

kelige (motorkraft, tonnage), kan dette system dog give
acceptable resultater, hvis det overholdes — hvilket
endnu ikke er tilfældet i visse medlemsstater.

3.3.3.2.
Velovervejede foranstaltninger med henblik
på ressourceforvaltning vil sammen med strukturforan
(J ) EFT nr. C 339 af 31 . 12. 1991 , s. 75, pkt. 2.6.-2.6.2.1 .
(2) EFT nr. C 339 af 31 . 12. 1991 , s. 75, pkt. 2.7.-2.7.4.1 .

3.4.2. Hvad angår bestræbelserne på at skabe større
økonomisk og social samhørighed, glæder ØSU sig
over, at der i forbindelse med strukturpolitikkerne og
reformen af strukturfondene til støtte for de regioner,
der er særligt afhængige af fiskeriet, er oprettet et
nyt mål nr. 6 til fremme af omstruktureringer og til
afhjælpning af de økonomiske og sociale konsekvenser
heraf.

3.4.3 . Uddannelse og kommunikation

3.4.3.1 . Forvaltningen af ressourcerne er en nøgle
faktor i fiskeripolitikken . Den tid er forbi, hvor fiskeriet
kunne klare sig uden. Det er særligt vigtigt :
— at fremtidens fiskere har forståelse for denne situa

tion . Dette kræver en hensigtsmæssig uddannelse
og en undervisning, hvor der især lægges vægt på
audiovisuelle hjælpemidler,

— at fremtidens ledere har tilstrækkelig viden til at
sætte sig ind i EF's forvaltningspolitik,

— at fiskeskipperne og de, som i dag har ansvaret, er
tilstrækkeligt velinformerede; Kommissionen burde
føre en informationspolitik for at begrunde de truf
ne beslutninger og tilskynde til engagement, initiati
ver og debat.
3.4.3.2. Da fiskerierhvervet er forbundet med særligt
store farer, bør adgangen til at udøve dette erhverv
være betinget af en obligatorisk uddannelse af en vis
varighed. Denne skal omfatte sikkerhed, kendskab til

(3) EFT nr. C 339 af 31 . 12. 1991 , s. 75.

(4) Dok. SEK(91) 2288 endelig udg.

De Europæiske Fællesskabers Tidende

31 . 8 . 92

havets farer, brug af sikkerhedsudstyr og førstehjælp.
En sådan uddannelse kunne eventuelt udbygges med
andre moduler.

Nr. C 223 /35

3.5 . Fiskeriaftaler med tredjelande
3.5.1 . EF har ved hjælp af fiskeriaftaler kunnet af

hjælpe sit kroniske underskud af fiskeriprodukter og
sikre videreførelsen af EF-flådernes traditionelle fiskeri

3.4.3.3 .

ØSU henviser til bemærkningerne i sin udta

lelse CES 126/92 om minimumsforskrifter for sikkerhed

og sundhed under arbejdet om bord på fiskerfartøjer.
3.4.4. Sociale ledsageforanstaltninger
3.4.4.1 .
Indskrænkningen af fiskerflåden vil nødven
digvis få konsekvenser for beskæftigelsen. Som Kom
missionen selv erkender, vil nedskæringen af flådens
kapacitet fremover blive intensiveret, og i visse områder
kan den endog blive drastisk.

3.4.4.2. ØSU har tidligere understreget nødven
digheden af sociale ledsageforanstaltninger i forbindelse
med omstruktureringen af sektoren og nedskæringen af
flådens kapacitet. Kommissionens forslag til forordning
4028/86 indeholdt foranstaltninger, der gik i denne
retning, men de blev desværre ikke accepteret af Rådet.
3.4.4.3 .
ØSU mener, at Kommissionen og medlems
staterne bør afhjælpe de sociale problemer og træffe
foranstaltninger, der kan afbøde deres konsekvenser.

aktiviteter, således at hjemmemarkedets skrøbelige ba
lance og en vis — og helt nødvendig — stabilitet i
fiskernes indtægter i det store og hele har kunnet opret
holdes .

3.5.2. Derfor bør de såkaldte aftaler af første genera
tion prioriteres højest, når dette er muligt, både af
hensyn til beskæftigelsen og forsyningen af EF's hjem
memarked .

3.5.3 .

På den anden side bør Kommissionen i over

ensstemmelse med ånden i De Forenede Nationers nye
havretskonvention sørge for, at de aftaler, der indgås
med tredjelande — navnlig de såkaldte aftaler af anden
generation — kan fremme en økonomisk og social
udvikling for fiskerne og befolkningerne i de pågælden
de lande .

3.6 . Finansiering

ØSU er enig med Kommissionen i, at de finansielle
midler til afhjælpning af de problemer, der præger den
fælles fiskeripolitik, skal være på højde med ambitions
niveauet, og fiskeripolitikken — såvel den interne som
den, der føres over for omverdenen — skal tilføres

den nødvendige dynamik, som den aktuelle udvikling
kræver.

Bruxelles, den 27. maj 1992.

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Michael GEUENICH
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Udtalelse om Kommissionens meddelelse om »Nye udfordringer for de maritime erhverv«
(92/C 223/ 13)

Det Økonomiske og Sociale Udvalg besluttede den 17. december 1991 i henhold til forretnings
ordenens artikel 20, stk. 3 , at udarbejde en udtalelse om det ovennævnte meddelelse.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Industri, Handel, Håndværk og
Tjenesteydelser, som udpegede Romolo Arena til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse
den 6 . maj 1992.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 297. plenarforsamling af 26. og 27. maj
1992, mødet den 26 . maj 1992, enstemmigt følgende udtalelse.

1 . Indledning

Denne udtalelse skal opfattes som et tillæg til udtalel
sen (*) om Kommissionens meddelelse om » Industripoli
tikken i et åbent og konkurrencebaseret miljø«.
1.1 .

prisværdig er oprettelsen af et diskussionsforum, som
skal bidrage til en fastlæggelse af, hvilke former for
aktioner der skal iværksættes, og hvori de forskellige
berørte parter kan bidrage med deres erfaringer og
forslag.

ØSU har i de seneste år ved flere lejligheder

taget problemerne for de maritime erhverv op (2). Sam
arbejdet med Kommissionen har i den forbindelse været
konstruktivt og givet gode resultater. Det er beklageligt
at måtte konstatere, at Kommissionen ikke udtrykkeligt
har anmodet ØSU om allerede i undersøgelsesfasen at
fremsætte sine kommentarer vedrørende et emne af så

stor økonomisk og social betydning som netop » Nye
udfordringer for de maritime erhverv «.

2.2. Derimod ser det ikke ud til, at der i den forelig
gende tekst er lagt passende vægt på de mange sociale
spørgsmål, som også dukker op, og denne undervurde
ring af de sociale aspekter fremgår også af sammen
sætningen af arbejdsgrupperne i forumet. Der rejser sig
også tvivl med hensyn til de nøglefaktorer, som ifølge
Kommissionens tekst skal bidrage til at øge de forskelli
ge sektorers konkurrenceevne — navnlig dem, der er
udsat for international konkurrence — og med hensyn

1.1.1 .

Denne udtalelse er et bidrag til det arbejde, der

til definitionen af de områder, hvor der bør sættes ind.

udføres af det diskussionsforum for maritime erhverv,

Kommissionen har nedsat . Arbejdet forventes at vare
indtil oktober .

2. Generelle bemærkninger
2.1 .
ØSU glæder sig over Kommissionens initiativ,
hvori der med henvisning til søfartens betydning i den
foreslåede industripolitik skitseres en strategi , som kan
standse de maritime erhvervs tilbagegang i EF og frem
me udviklingen af deres konkurrenceevne . Lige så

2.3 .
For første gang behandles alle sektorer inden for
EF's maritime erhverv under ét og med henblik på at
fremme deres udvikling. Alt for længe har dette område
overvejende været præget af defensive tiltag inden for
denne eller hin sektor, som ikke i afgørende grad har
kunnet øge deres internationale konkurrenceevne, og i
endnu mindre grad har kunnet fremme dette erhvervs
område generelt.

2.4.

( 1 ) EFT nr . C 40 af 17 . 2. 1992 .
(2) Fremskridt hen imod en fælles transportpolitik — transport

ad søvejen — EFT nr. C 207 af 18 . 8 . 1986. Minimumskrav,
der skal opfyldes af fartøjer, som anløber eller forlader Det
Europæiske Fællesskabs søhavne med farligt eller forurenende
gods i emballeret form — EFT nr. C 329 af 30. 12. 1989.
Støtte til skibsbygningsindustrien — EFT nr. C 68 af 16. 3 .
1987. Støtte til skibsbygningsindustrien — EFT nr. C 332 af
31 . 12. 1990. Den fælles fiskeripolitik — EFT nr. C 339 af
31 . 12 . 1991 . Positive foranstaltninger på søtransportområdet
— EFT nr. C 56 af 7 . 3 . 1990 . Anvendelse af Traktatens

artikel 85, stk. 3 , på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og
samordnet praksis mellem rederier — EFT nr. C 69 af 18 . 3 .
1991 .

Selvom interesserne ikke altid er sammenfalden

de, skal den indbyrdes afhængighed og det mulige sam
virke mellem de maritime erhverv dog fremhæves. En
veludbygget EF-flåde kan sikre skibsværfterne og
underleverandørerne et hjemmemarked . Historisk set

er der ikke noget land, som har udviklet denne industri
uden at have den nationale flåde som vigtigste kunde,
og det samme gælder off-shore industrien . Skibsfarten
har også behov for et bredt net af højt kvalificerede
finansielle, forsikringsmæssige og juridiske tjenesteydel
ser samt mæglervirksomhed . Endelig er den faglige
dygtighed, som de ansatte i EF's søfartssektor besidder,
et værdifuldt gode, der bør værnes godt om, også fordi
andre erhvervsaktiviteter i land og i havnene i sidste
ende nyder godt heraf.
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2.5 . På grund af den vedvarende, verdensomspæn
dende krise inden for den maritime sektor og presset af
en konkurrencepolitik, som næsten udelukkende har
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handelsflåde, der som sagt er den vigtigste katalysator
for de mangfoldige interesser, der er knyttet til søtrans
porten .

været rettet mod EF's hjemmemarked, har EF's mariti
me erhverv valgt at ligge underdrejet, om man så må

sige. De hårdhændede omstillingsprocesser, der er
gennemført i medlemsstaterne, har utvivlsomt ført til en
nedskæring af produktionsomkostningerne pr. enhed,
men de har også medført tab af flere hundrede tusinde
arbejdspladser .

2.6 .
Nu er man endelig ved at være klar over, at EF's
maritime erhverv som helhed er gået stærkt tilbage i
forhold til resten af verden og set i forhold til EF's

egne behov, hvilket vækker bekymring ikke kun af
økonomiske, men også af strategiske grunde .

2.8.1.1 .

Dette gælder navnlig i dag, hvor vi står over

for det indre marked med de dertil hørende infrastruk

turer og strukturer med hensyn til lovgivning og tjene
steydelser, og hvor der tegner sig nye perspektiver for
samhandelen med Østeuropa. Internationaliseringen af
markederne (her tænkes navnlig på den hurtige udbyg
ning og konsolidering af de to andre store områder : i
Stillehavet og i Nord- og Sydamerika) vil få en betydelig
indvirkning på transportsystemet, såvel strukturelt som
med hensyn til teknologisk innovation .
2.8.1.2.
Hertil kommer, at nedgangen i investeringer
ne fra midten af 70'erne og næsten helt op gennem
80'erne har skabt behov for en omfattende modernise

ring af verdensflåden, som nu er påbegyndt; EF-flådens
gennemsnitsalder er imidlertid endnu højere.

2.7. Der er mange forskellige årsager til den faldende
konkurrenceevne, og det berører navnlig de to sektorer,
redere og værfter, som opererer direkte på det interna
tionale marked. Det drejer sig ikke kun om de teknolo
giske og kvalitative forbedringer hos visse konkurren
ter; medlemsstaternes flåder, som i forvejen har større
udgifter til skatter, socialsikring og administration, står
også stillet over for udbredte protektionistiske foran
staltninger (f.eks. fragtreserveringer) og illoyal praksis,
som flåderne i en hel del tredjelande nyder godt af.
For skibsværfternes vedkommende er der udover nogle
lønomkostninger og ansættelsesvilkår (for eksempel i
Korea), som ville være utænkelige i Europa, også tale
om mere eller mindre skjulte, men afgjort effektive
støtteordninger; dette er baggrunden for de endnu uaf
sluttede forhandlinger i Organisationen for økonomisk
Samarbejde og Udvikling (OECD) om fjernelsen af
konkurrenceforvridende mekanismer inden for skibs

bygning.

2.8.2.

De europæiske redere, der opererer på det

internationale marked under de ovenfor beskrevne vil

kår, er tynget af byrder og bestemmelser, som er til
alvorlig skade for deres konkurrencestilling, fordi de
ikke anvendes generelt i alle lande, hvilket burde være
tilfældet .

2.8.2.1 .

Dette har ført til et drastisk fald i EF-flådens

tonnage (og følgelig i antallet af sømænd fra EF-lande
ne) og til anvendelse af » sekundære« registre, som for
vrider konkurrencen internt i EF .

2.8.3 .

Det er nødvendigt at gå pragmatisk til værks

og begrænse redernes driftsomkostninger, men det må
ikke få negative konsekvenser for arbejdsvilkårene og
navnlig ikke for sikkerheden. Udgangspunktet for en
sådan ny EF-politik bør være de forslag, som ØSU i sin
tid fremsatte ( 1 ).

2.7.1 .

Japan har udviklet en særegen politik på skibs

fartsområdet : en moderne flåde under nationalt flag,

som helt og holdent er bygget på nationale værfter
(suppleret med japansk kontrollerede fartøjer under
andre flag, hvoraf nogle er bygget i andre endnu billige
re lande), som tjener en stærkt integreret og eksportori
enteret økonomi, hvor alle former for synergi udnyttes
fuldt ud. Der er i øvrigt nu en udbredt opfattelse af, at

det » japanske system « har undergravet den tillid, som
frihandelen bygger på .

2.8 . EF's flåde

2.8.1 .
Som verdens førende handelsmagt kan EF frem
for alt ikke fortsat se på, at det går tilbage for dens

2.8.4. De forslag, Kommissionen hidtil har fremsat,
forekommer utilstrækkelige. Rederne har faktisk for
ventninger om, at der vil blive fremlagt og vedtaget en
komplet pakke af foranstaltninger (skattemæssige og
finansielle vilkår, besætningsmedlemmernes statstil
hørsforhold, aflønningsforhold og arbejdsvilkår m.v.),
der også skal tage sigte på at gøre det EF-skibsregister
(EUROS), som Kommissionen har foreslået, virkeligt
attraktivt, dvs . konkurrencedygtigt. ØSU opfordrer der
for Kommissionen til at bevæge sig i den retning.

2.8.4.1 . Samtidig bør der indføres effektive finansie
ringsinstrumenter — hvortil der også bør ydes EF

( J ) Udtalelsen om »Positive foranstaltninger på søtransportområ
det« — EFT nr. C 56 af 7. 3 . 1990.
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midler — med henblik på en fornyelse af flåden og
ophugning af forældede fartøjer.
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2.9.4. Det forekommer i hvert fald — som det også
fremgår af Kommissionens tekst — at være forsimplet

og urealistisk at basere denne industris konkurrenceev

2.9 . Skibsbygnings- og udstyrsindustrien

2.9.1 . En stærk EF-flåde er af altafgørende betyd
ning, også for EF's skibsværfter, der ligeledes opererer
på det internationale marked . I de seneste femten år
har skibsbygningssektoren gjort en stor indsats for at
nedskære og omlægge sin produktionskapacitet. På
trods af de opnåede produktivitetsstigninger og det
forhold, at der nu bygges flere skibe med et højt teknolo
giindhold, kan de europæiske værfter ikke undvære en
passende offentlig støtte, hvis de fortsat skal gøre sig
gældende på markedet. Sådan vil situationen være, så
længe de største konkurrenter (navnlig Japan og Korea)
ikke afvikler deres støtteordninger (her afhænger meget
af de føromtalte forhandlinger i OECD , som støttes af
USA), og så længe den uomgængelige integration mel
lem de forskellige nationale værfter endnu ikke har
givet resultat.

2.9.1.1 .

Følgelig kan Det Europæiske Fællesskab i

den nuværende situation ikke udelukkende sætte sin lid

til konkurrencepolitikken, men må også udvikle en
positiv industripolitik til støtte for dets skibsbygningsin
dustri .

2.9.1.2. I EF håndhæver man principperne om
gennemskuelighed og degression i forbindelse med
skibsbygningsstøtte. Kommissionen burde forfægte
disse principper med lige så stor styrke på internationalt
plan .

2.9.2.
Man kan bestemt ikke give EF's værfter skyl
den for, at der er opstået et for stort udbud af skibe,
når man tager i betragtning, at deres kapacitet med
hensyn til antal produktionsanlæg og navnlig med hen

syn til arbejdsstyrke er faldet med omkring 60 % siden
1975 , således at den i dag udgør omkring en femtedel
af verdens samlede kapacitet. I EF's direktiver har støt
tetildelingen altid været betinget af en streng kontrol
med produktionskapaciteten. Denne politik synes i øv
rigt ikke at have indvirket på EF-redernes valg, idet de
har placeret over halvdelen af deres ordrer hos værfter
i tredjelande .

2.9.3 . Omvendt vækker det bekymring, at navnlig
de japanske værfter (som allerede i dag kan dække
omkring 50 % af verdens samlede efterspørgsel), men
også de koreanske værfter (som kan dække over 15 % )
igen optræder ekspansionistisk nu, hvor der på verdens
plan er et opsving i efterspørgslen efter skibe; derved
opstår der fare for en monopolisering af udbuddet af
skibe, hvilket vil være en trussel mod de europæiske
redere selv .

ne på den komparative fordel, som EF ville få i forhold
til konkurrenterne ved at bygge mere komplicerede
skibe og følgelig satse alt på anvendelsen af højteknolo
gi, som ganske vist er vigtig, men hvor verdens førende
producent bestemt også kan gøre sig gældende.

2.9.5. På det industrielle plan bør de europæiske
værfter bekæmpe den store opsplitning, der er ken
detegnende for dem, og i stedet sigte mod at skabe
stordrift, som er en af de asiatiske konkurrenters stærke

sider. Det er derfor i højeste grad på sin plads at
tilskynde til samarbejde mellem de europæiske værfter,
som først i de senere år har taget interessante fælles
initiativer inden for områder såsom forskning og udvik
ling, planlægning, indkøb, miljø og produktion af skibs
motorer .

2.9.6. EF har samtidig forstærket sin indsats over for
de store asiatiske producentlande for - jævnsides med
en gradvis afvikling af al støtte — at nå frem til en
frivillig produktionsbegrænsning, så man undgår, at
der igen opstår den frygtede ubalance mellem udbuddet
og efterspørgslen efter skibe og i sidste ende udbuddet
af fragtkapacitet, med det deraf følgende fald i fragtra
terne. Af samme grund bør moderniseringen af verdens
flåden foregå parallelt med en ophugning af forældede
skibe begyndende med dem, der ikke længere kan leve
op til standarden, hvilket nødvendigvis har konsekven
ser for sikkerheden på arbejdspladsen og for beskyttel
sen af havmiljøet;

2.9.7. Bestræbelserne på samarbejde bør også omfat
te underleverandørerne, som er en sektor af væsentlig
betydning for værftsindustriens konkurrenceevne, efter
som materialer produceret uden for værfterne tegner
sig for over 50 % af omkostningerne pr. skib . Det
problem, der er vanskeligst at løse — navnlig i en
tid med produktionsnedskæringer — er muligvis disse
virksomheders uensartede karakter, såvel med hensyn
til størrelse som specialisering, og hertil kommer, at
mange af disse underleverandører kun i begrænset om
fang producerer for værfterne. Derudover er der de
mange aspekter, som er knyttet til standardiseringen
af produkterne, navnlig de, der skal opfylde bestemte
sikkerhedskrav.

2.9.8 .
En fælles fastlæggelse af de fremtidige krav til
søfarten vil derfor være et af de grundlæggende elemen
ter i en fælles strategi ikke alene for redere og værfter,
men også for de mange og vidt forskellige virksomheder
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— ofte små og mellemstore — der udgør udstyrsindu
strien . Kendskabet til udviklingstendenserne er også
af stor betydning for de teknologier, der benyttes i
forbindelse med beskyttelsen af havmiljøet og udnyttel
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og finansiering af specifikke programmer) at indføre et
integreret system for forebyggelse-sanktioner-rensning
(overvågningsfartøjer, der også er indrettet til hurtig
indgriben, særlige havneanlæg og -faciliteter osv.).

sen af havets ressourcer .

2.10. Beskyttelsen af havmiljøet

2.10.1 . I de seneste år har offentligheden i stadig
højere grad krævet større beskyttelse af miljøet, og nu
kræves der konkrete svar navnlig fra institutionernes
side på såvel nationalt som internationalt plan . Selv om
forureningen af havene hovedsageligt skyldes aktiviteter
på landjorden ( spildevand fra industrien og fra byerne,
kemiske stoffer i landbruget osv.), opskræmmes offent
ligheden af de udledninger af råolie og giftige stoffer
fra skibene, der sker systematisk eller ved uheld.
2.10.2. Udviklingen inden for olietransporten , det
forhold, at en stadig større del af verdensflåden er
forældet (over 85 % af de tankskibe på over 150 000
ton, der er i drift i dag, er bygget før 1980, det vil sige
før bestemmelserne om separat ballast trådte i kraft)
og det ikke ubetydelige antal skibe under standarden
(et fænomen, som også rejser tvivl om skibsregistrenes
effektivitet) er nogle af hovedårsagerne til, at havene
omkring Europa — som i stort omfang importerer
energiråstoffer — er stærkt truet af udslip af råolie og
forskellige kemiske produkter, der er bestemt til eller
stammer fra vidt forskellige industriprocesser.

2.10.3 . Denne problematik har utallige aspekter (lov
givningsmæssige, organisatoriske, tekniske, økonomi
ske forsikringsmæssige osv.), og planerne for forure
ningsbekæmpelse er endnu i en fase, der kan betegnes
som » første generation «, skønt der er betydelige forbed
ringsperspektiver takket være de videnskabelige og tek
nologiske fremskridt inden for telekommunikation,
overvågning, marint udstyr osv .

2.10.3.1 .
Problemerne vedrørende beskyttelsen af
havmiljøet er af global og international karakter, og
dette sætter utvivlsomt spørgsmålstegn ved effektivite
ten af et meget bredt samarbejde, som ofte har vist sig
at have nogle svage sider. Dette er for eksempel grunden
til, at USA i 1990 indførte Oil Pollution Aet (der pålæg
ger dobbeltskrog for de tankskibe, der er bygget efter
juni 1990, og som sejler i amerikansk farvand); denne
omstændighed har uvægerligt haft en indvirkning på
de nye regler, der for nylig er aftalt i Den Internationale
Søfartsorganisation (IMO ), og som træder i kraft i juli
1996 for nybyggede skibes vedkommende og i juli 1995,
når det gælder en strengere kontrol af dem, der allerede
er i drift .

2.10.4.
Det er absolut nødvendigt, at EF og medlems
staterne bestræber sig på en nøje anvendelse af disse
regler vedrørende beskyttelse af havmiljøet og naviga
tionssikkerhed ved blandt andet (gennem fastlæggelse

2.11 . Havressourceindustrien og havforskningen
2.11.1 .

En udnyttelse af havets ressourcer (energi,

mineraler, biologiske ressourcer osv .) forudsætter, at
man går rationelt til værks i fuld erkendelse af de følger,
som menneskets aktiviteter kan få for havmiljøets skrø
belige balance; det er også nødvendigt at finde en balan
ce mellem modstridende hensyn (udnyttelse/bevaring).

2.11.2 .

Situationen for EF's fiskeindustri er det klare

ste eksempel på, hvor vanskeligt det er - men netop
derfor også nødvendigt — at forlige udviklingen af de
maritime erhverv med forvaltningen af naturressourcer
ne. De stadig mere sofistikerede teknikker til lokalise

ring af fiskestimer, den forbedrede produktivitet pr.
fiskerfartøj og de mere effektive fangstmetoder er nogle
af de vigtigste årsager til det alvorlige problem med
overfiskning, selvom EF har forsøgt at føre en politik
for forvaltning af fiskeressourcerne.

2.11.3 . Det ser ikke ud til, at man kan udskyde en
omstrukturering af fiskerisektoren med henblik på en
nedskæring af den eksisterende flådes samlede kapaci
tet; desuden er der behov for en fornyelse af visse
nationale flåder efter fremgangsmåden » scrap and
build «. Udviklingen af akvakultur og forbedringen af
fiskeriets infrastrukturer på land er eksempler på nogle
af de ledsageforanstaltninger, som kan iværksættes i
forbindelse med rationaliseringen; hertil bør der afsæt
tes passende midler samt iværksættes strukturforan
staltninger i betragtning af, at fiskeriet er et særligt
sårbart erhverv i såvel økonomisk som social henseende

navnlig i visse regioner i EF .

2.11.4. Hvad angår havforskningen, er Det Euro
pæiske Fællesskabs engagement i havforskning og
-teknologi (bortset fra oliesektoren) i praksis begrænset
til erhvervelse af et bedre videnskabeligt kendskab til
havet. Det ville uden tvivl bidrage til at tiltrække indu
striens interesse for dette felt, hvis der blev udformet

en » tværfaglig« EF-politik omfattende forskningspro
grammer med henblik på udviklingen af særlige tekno
logier (udover dem, der er knyttet til offshore-olieudvin
ding), som kan anvendes i forbindelse med forvaltning
og rationel udnyttelse af ressourcerne.

2.11.5 . Af nye udviklingsmuligheder på kort og mel
lemlang sigt, som er af særlig interesse for industrien,
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kan nævnes udstyr til oceanografisk forskning (også
med anvendelse af teknologier, der er udviklet til mili
tære formål) samt placering af industri- eller service
virksomheder på havet eller ved kysten (for eksempel
energiproduktion, oplagring af energiråstoffer m.m.,
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cesserne som produkterne (der skal være innovative,
men økonomiske og sikre). Den forskningsindsats, der
er nødvendig, for at disse industrigrene kan drage nytte
af den nyeste viden, kræver, at der sættes ind på følgen
de områder :

afbrænding af affald osv.).
— en indsats for at skabe interesse for dette område

og for at koordinere EF's forskningscentre og forsk
2.12.

Havnene

2.12.1 .
Indførelsen af elektronik og edb osv. har
for længst helt revolutioneret styringen af havnene og
søfarten, men disse hjælpemidler er dog slet ikke på
højde med dem, der for eksempel anvendes inden for
luftfarten . I de seneste år er der især sket betydelige
fremskridt inden for udviklingen af VTS-systemer (Ves
sel Traffic Systems) til styring af flytrafikken i begræn
sede og/eller overfyldte luftrum, hvor der er større fare
for ulykker .

ningsprogrammer,

— fastlæggelse af en specifik planlægnings- og finansie
ringsramme, der kan skabe et tilstrækkeligt sikkert
grundlag for en vidtspændende, kontinuerlig ind
sats, der ikke må begrænses til grundforskningen,
men også skal omfatte anvendt forskning.

2.13.2.

Meget betegnende henvises der i Kommissio

nens meddelelse til, at den japanske regering årligt
investerer næsten 300 millioner ECU i forsknings- og
udviklingsprogrammer vedrørende havteknologi, hvil
ket er langt mere end det tilsvarende beløb for hele EF.

2.12.2. Af hensyn til sikkerheden og effektiviteten —
og dermed transportens kvalitet — er det nødvendigt
generelt at fremskynde indførelsen af operative standar
der samt fælles regler og procedurer for alle havnene,
som i dag er underlagt vidt forskellige ordninger og
regler. Det ville også bidrage til at indsnævre svælget
mellem havnene i Middelhavet og de nordeuropæiske
havne, hvis der blev indført en ensartet havneadmini

stration, hvilket bestemt også ville være til gavn for den
intermodale transport (begrænsning af de fordyrende

omladninger og smidigere forbindelser med transporten
via jernbaner, veje og indre vandveje), så presset på
visse områder kunne lettes; hertil kunne udviklingen af
cabotage også bidrage . Det siger sig selv, at alt dette
kræver passende foranstaltninger på standardiserings
og infrastrukturområdet — som der på forhånd skal
afsættes passende midler til, også fra EF's side — med
henblik på at opnå en hurtigere og mere rationel gods
transport .

2.12.3 .
Af hensyn til beskyttelsen af miljøet, som er
særligt udsat på grund af tankskibenes enorme størrelse,
bør man — ud over en udbygning af olietankernes
afgasningsanlæg til rensning af ballastvand og andre
affaldsprodukter — intensivere overvågningen af havne
og red samt indføre mere afskrækkende bestemmelser
og strengere straffe for overtrædelser.

2.14. Den menneskelige faktor

Det er særligt vigtigt, at der lægges vægt på den menne
skelige faktors betydning for en sikker og effektiv skibs
fart. Da den menneskelige faktor er indblandet i 80 %
af ulykkerne til søs, bør man efterleve det nøgleprincip,
at sikker skibsfart med afvendelse af veluddannede

besætninger også er den mest effektive måde at drive
skibsfart på . Med henblik herpå bør de arbejdsrelatere
de bestemmelser vedrørende det statslige havnetilsyn
udbygges, så de også kommer til at omfatte uddannelse
med særlig vægt på sikkerhedssystemer og flersprogede
besætninger. Besparelser i driftsomkostningerne bør
først og fremmest hentes i de fordele, der kan opnås
gennem teknologiske fremskridt og lavere rentesatser,
og ikke blot i ansættelse af billig arbejdskraft fra lande
i den tredje verden . EF bør på sin side tilskynde til
uddannelse af søfolk og sikre skibskaptajnerne den
juridiske beskyttelse, der er nødvendig for sikkerheden
på de skibe, de har ansvaret for.

3 . Konklusioner

2.13 . Forskning og udvikling

2.13.1 .
Med rette nævner Kommissionen i sin meddelelse den teknologiske udvikling som en af de faktorer, der er afgørende for, at de maritime erhverv i
EF kan blive konkurrencedygtige og fastholde deres
konkurrenceevne; dette gælder såvel produktionspro-

3.1 . Kommissionens meddelelse danner udgangs
punkt for et overordentlig ambitiøst projekt, når man
betænker, hvilken betydning en effektiv søfart har for
EF's erhvervsliv. Imidlertid savnes der en klar definition
både af de udfordringer, EF's maritime erhverv står
over for, og af de midler, hvormed man bedst kan gribe
dem an .
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3.2.
Arbejdet i diskussionsforumet — som forståeligt
nok er udsat for pres fra vidt forskelligt hold — bør sigte
mod klare og realistiske mål, eftersom problematikken i
sig selv er så omfattende og kompliceret, og det bør
omfatte en korrekt vurdering af den menneskelige fak
tors betydning for en sikker og effektiv skibsfart.

3.3 .
ØSU er af den opfattelse, at det er af afgørende
betydning, at der først og fremmest foretages en grundig
vurdering af de enkelte erhvervsgrenes effektivitet og
konkurrenceevne, navnlig dem, der opererer på ver
densmarkedet .

3.4.
Der bør ligeledes lægges stor vægt på prioriterin
gen af aktionerne under hensyntagen til disses konse
kvenser med hensyn til lovgivning og omkostninger
samt med angivelse af, hvem der skal afholde disse —
uden i øvrigt at glemme målet om en harmonisk udvik
ling af de forskellige erhvervsgrene . Det siger sig selv,
at man i hvert enkelt tilfælde må vælge den strategi,
der er den bedst egnede under forskellige synsvinkler
(fællesskabs- eller nationalt plan , antal berørte sektorer
osv .). Endelig bør EF på en hensigtsmæssig måde inten
sivere sin forhandlingsindsats i de internationale orga
ner for at bekæmpe enhver form for konkurrencefor
vridning.
3.5 .
ØSU understreger endnu en gang [jf. udtalelsen
om Kommissionens meddelelse vedrørende industripo
litik i et åbent og konkurrencebaseret miljø ( x)] be
tydningen af en klar afgrænsning mellem den generelle
strategi og de økonomisk-politiske instrumenter under
særlig hensyntagen til konkurrenceaspektet. Hvis målet
er, at søfartens fremtid i EF hovedsageligt skal afhænge
af virksomhedernes konkurrenceevne, forekommer de
EF-foranstaltninger, som Kommissionen her opridser,
ikke at være tilstrækkelige til at give virksomhederne
mulighed for på kort og mellemlang sigt at konkurrere
på lige fod på markeder, hvor reglerne vedrørende fri
konkurrence ofte tilsidesættes .
(M EFT nr . C 40 af 17 . 2. 1992 .

3.5.1 .
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Dette er grunden til, at det i den nuværende

situation er nødvendigt, at konkurrencepolitikken sup
pleres med en politik eller politikker, der direkte sigter
mod at støtte EF's skibsfart og skibsbygningsindustri .
3.6. Det er også nødvendigt at definere nærhedsprin
cippet bedre med hensyn til EF's og medlemsstaternes
stilling. Bistandsstrategier bør afvises; derimod er det
helt berettiget at føre en industripolitik, der omfatter
koordinerende og finansielle foranstaltninger, som kan
støtte erhvervslivet i den fase, hvor virksomhederne

konsolideres og udvikler sig i et miljø præget af stadigt
større samarbejde mellem de forskellige sektorer og
internt i de enkelte sektorer .

3.7. I dag er der først og fremmest brug for en
fundamental mentalitetsændring i disse sektorer, der
alt for længe har lidt under en krise, som har ført til
tab af flere hundrede tusinde arbejdspladser — særligt
i de mindst udviklede regioner i EF — og bevirket, at
arbejdsstyrkens gennemsnitsalder er steget mærkbart,
idet de bedst uddannede unge søger over i andre er
hverv, som er i vækst. Det er denne sociale dimension,
der ikke lægges tilstrækkelig stor vægt på i Kommissio
nens tekst — bortset fra erhvervsuddannelsesprogram

merne, som også er nødvendige, og som skal afhjælpe
den stigende mangel på søfolk i EF; dette på trods af,
at den sociale dimension betegnes som et af de vigtigste
mål for en — omsider — »offensiv « politik for EF's
maritime erhverv .

3.8 . Den sociale dimension handler også om sikker
hed på arbejdspladsen og beskyttelse af havmiljøet :
problemer som måske snarere er et spørgsmål om be
vidstgørelse og faglig kompetence end om teknologi.
Hvis der ikke genindføres passende sikkerhedsnormer
for skibenes og havnenes drift, og hvis disse normer
ikke håndhæves, vil de farer, som Europas kyster —
med deres erhvervsaktiviteter og kulturelle og land
skabsmæssige værdier — er udsat for, vokse dramatisk,
og det samme gælder omkostningerne ved forurenings
bekæmpelsen .

Bruxelles , den 26 . maj 1992 .

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Michael GEUENICH
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Udtalelse om :

— Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om statut for det europæiske andels
selskab , og

— Kommissionens forslag til Rådets direktiv om supplerende bestemmelser til statutten for
det europæiske andelsselskab med hensyn til arbejdstagernes stilling ( ! )
(92/ C 223/ 14)

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 26. marts 1992 under henvisning til
EØF-Traktatens artikel 100 A og 54 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs
udtalelse om de ovennævnte emner.

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Industri , Handel, Håndværk og
Tjenesteydelser, som udpegede Roger Ramaekers til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse
den 6. maj 1992.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 297. plenarforsamling af 26. og 27. maj
1992, mødet den 26 . maj 1992, med et flertal af stemmer for, 9 stemmer imod og 9 hverken
for eller imod, følgende udtalelse.

I. ØSU bifalder Kommissionens forslag til forordning
med forbehold af følgende bemærkninger :

1 . Indledning

1.1 . Med det foreliggende forslag til Rådets forord
ning om statutten for det europæiske andelsselskab
tager EF-institutionerne skridt både til at konkretisere
den interesse, de viser denne erhvervssektor, og til at
anerkende andelsselskabers særlige karakteristika .
1.2 . Efter forskellige betænkninger fra Europa-Parla
mentet (Mihr-rapporten fra 1982 — Avgerinos-rappor
ten fra 1987) og de seneste udtalelser fra Det Økonomi
ske og Sociale Udvalg ( udtalelsen af 28. september
1989 (2) om kooperativsektorens rolle i regionaludvik

lingen; udtalelsen af 28 . marts 1990 (3) om Kommissio
nens forslag til Rådets forordning (EØF) om Statut for
Det Europæiske Selskab, hvor ØSU pegede på, at det
er nødvendigt at skabe en fakultativ og alternativ rets
form for kooperative foretagender; udtalelsen af 19.
september 1990 (4), hvor ØSU stillede forskellige krav til
statutten for det kommende europæiske andelsselskab),
forelægges nu dette kommissionsforslag, som på meget
positiv vis understreger, hvor vigtig andelssektoren er
for det europæiske erhvervsliv .

1 .4. I kraft af den foreslåede specifikke og fakultative
statut vil de nu blive i stand til at yde et væsentligt
bidrag til opbygningen af Borgernes Europa, som er
afgørende ikke bare for den sociale samhørighed, men
for den vellykkede gennemførelse af det indre marked .
1.5 .
ØSU finder det absolut påkrævet, at de tre for
ordninger om statut for henholdsvis den europæiske
forening, det europæiske gensidige selskab og det euro
pæiske andelsselskab behandles og vedtages samtidig.

1.6. ØSU insisterer på, at man bibeholder det vigtige
princip om » gangbroer «, dvs . at både nationale for
eninger, nationale gensidige selskaber og nationale an
delsselskaber skal have mulighed for at stifte én af de
tre europæiske enheder.
1.7 . Eftersom de områder, forordningen omfatter, er
udsat for en konstant udvikling, ønsker ØSU, at der
indføjes en smidig revisionsklausul , så der bliver mulig
hed for f.eks . at revidere de udtømmende bilag.
1.8 . Som følge af de talrige henvisninger i for
ordningen til medlemsstaternes lovgivning opfordrer
ØSU Kommissionen til at videreføre sine komparative
undersøgelser af de forskellige nationale lovgivninger.
2. Det Økonomiske og Sociale Udvalgs holdning

1.3 . Ud over den betydelige rolle, andelsselskaber
spiller i social henseende, tegner de sig for en årsomsæt
ning på 370 milliarder ECU, og de tæller 63 millioner
medlemmer i hele EF .

2.1 . I udtalelsen af 19 . september 1990 redegjorde
ØSU for sin holdning til statutten for det europæiske
andelsselskab .

2.2.
(1)
(2)
(3)
(4)

EFT nr .
EFT nr.
EFT nr.
EFT nr .

C
C
C
C

99 af 21 . 4 . 1992, s . 17-37 .
298 af 27. 11 . 1989, s . 59.
124 af 21 . 5 . 1990, s . 34.
332 af 31 . 12. 1990, s . 81 .

I udtalelsen, der blev vedtaget uden stemmer

imod og med tre stemmer hverken for eller imod, ud
trykte ØSU forskellige ønsker med hensyn til europæis
ke andelsselskaber, og det synes hensigtsmæssigt at
gentage disse seks anbefalinger :
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2.2.1 . Etablering af en fakultativ og alternativ juri
disk ramme. Denne ramme skal ligeledes tilgodese de
erhvervsdrivende foreningers særlige karakteristika.
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— man skal på den ene side fastholde det lokale tilhørs
forhold og undgå risikoen for konkurrenceforvrid
ning mellem europæiske og nationale andels
selskaber,

2.2.2.
Udvikling af finansieringsmetoder, der kan
styrke eller forhøje egenkapitalen .

— man skal på den anden side finde en løsning, der er
så europæisk orienteret som muligt, og som tilveje
bringer et praktisk instrument til samarbejde på
tværs af grænserne.

2.2.3 .
Overholdelse af afstemningsprincippet en
mand , en stemme, som kan tilpasses for juridiske perso
ners vedkommende .

2.2.4.
Overdragelse af formuegoder til andre orga
ner, der forfølger en lignende målsætning, i tilfælde af
foretagendets opløsning.

3.2.2.
Kommissionen bør ligeledes undersøge, i hvil
ket omfang kapitalens og tjenesteydelsernes frie bevæ
gelighed, der allerede er sikret på nuværende tidspunkt,
giver alle andelsselskaber adgang til de forskellige
finansieringsmetoder, der anvendes inden for Fælles
skabet .

2.2.5 .
Adgang til statutten for såvel fysiske som juri
diske personer .

3.3 .

2.2.6 .
Mulighed for oprettelse af et europæisk sel
skab af denne type gennem fusion, oprettelse af et

andelsbevægelsen .

datterselskab , omdannelse af et nationalt selskab eller

helt fra grunden af.

3 . Løsningerne i Kommissionens forslag til Rådets for
ordning
3.1 . Svaret på den første anbefaling gives naturligvis
frem for alt gennem selve forslaget til den kommende
statut for det europæiske andelsselskab , nærmere beteg
net i diverse betragtninger (2, 4, 5, 12 og 17), hvor
Rådet udtrykker ønske om, at der tilvejebringes passen
de juridiske rammer for andelsselskaber, som kan lette
deres virksomhed på tværs af grænserne . Dette tværna
tionale samarbejdsinstrument, der er fakultativt, skal
gøre det muligt at tage hensyn til andelsselskabernes
særlige karakteristika , som retsformerne Europæiske
Økonomiske Firmagrupper (EØFG) og Det Europæiske
Selskab ( SE-selskabet) ikke fuldt ud tilgodeser.

ØSU konstaterer med tilfredshed, at man i

artikel 22, stk. 1 , stadfæster princippet »en mand, en
stemme «, der er et symbol på demokratiet inden for
3.3.1 .

Med hensyn til muligheden for at tillægge visse

medlemmer flere stemmer i henhold til artikel 22,

stk. 2, foreslår ØSU, at antallet af stemmer i givet
fald kan, men ikke nødvendigvis skal, være baseret på
medlemmernes deltagelse i andelsselskabets virke.
3.4.
ØSU mener, at udlodningen af nettolikvida
tionsprovenuet principielt bør ske efter princippet om
udlodning uden gevinst for øje, dvs. til andre europæis
ke andelsselskaber, til nationale andelsselskaber eller til
organisationer, der har til formål at fremme og støtte
andelsbevægelsen .

3.4.1 . Der kan dog hjemles mulighed for afvigelse
fra dette princip i to klart afgrænsede tilfælde : for det
første hvis en anden form for udlodning er fastsat i
stiftelsesoverenskomsten; for det andet hvis direktions

organet foreslår en anden form for udlodning, og ge
neralforsamlingen vedtager dette forslag med 2/3 af
stemmerne .

3.2.
Tre bestemmelser i forordningen omhandler ka
pitalspørgsmålet :

3.5 . Stiftelsesformer

— I henhold til artikel 49 kan vedtægterne fastsætte,
at der kan udstedes andele, der ikke giver stemme
ret, men som kan tillægges særlige rettigheder.

3.5.1 .
I artikel 9 er fysiske personer ikke anført
blandt de juridiske enheder, der kan medvirke ved
stiftelsen af et europæisk andelsselskab, hvilket af flere
årsager giver anledning til forundring :

— I henhold til artikel 50 kan de stiftende enheder i

3.5.1.1 .

vedtægterne indføre begrebet » passive medlemmer
( investorer)«. Det drejer sig om andele med stemme
ret, som kan tegnes af personer, der ikke har til
hensigt at gøre brug af selskabets ydelser, og som
eventuelt kan tillægges særlige rettigheder i forbin
delse med udlodning af overskud .

— Endelig er der bestemmelsen i artikel 51 . I tilknyt
ning hertil ønsker ØSU at fremsætte to forslag over
for Kommissionen :

3.2.1 .
Kommissionen bør overveje at udarbejde et
finansieringssystem , som tilgodeser to centrale krav :

For det første bemærkede Det Økonomiske

og Sociale Udvalg i sin udtalelse af 19. september 1990
(punkt 3.3 . ff.), at SE-selskabet ikke var en egnet rets
form for de tre typer erhvervsdrivende foreninger med
henblik på grænseoverskridende samarbejde . En af
grundene hertil var, at fysiske personer ikke havde
adgang til SE-retsformen, hvormed de ikke kunne orga
nisere sig på EF-plan, hvilket navnlig ville være uheldigt
i grænseområderne.

Som følge heraf anmodede ØSU om, at både fysiske og
juridiske personer fik adgang til de kommende statutter
for europæiske andelsselskaber, gensidige selskaber og
foreninger.
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For det andet erklærede Cardoso e Cunha,

aktiviteter inden for rammerne af andelsselskabsfor

medlem af Kommissionen med ansvar for erhvervsdri

men, men de har ret til at erhverve andele i andre
selskabsformer, f.eks. aktieselskaber eller anparts
selskaber, og endvidere til at have sådanne selskabs
former i deres koncern . I andre medlemsstater ( f.eks .

3.5.1.2.

vende foreninger, i sin meddelelse til Kommissionen i
september 1991 , at tiltaget tog sigte på, at andels
selskaber, gensidige selskaber og foreninger lettere skul
le kunne drage fordel af det indre marked, men også
på at bidrage til virkeliggørelsen af Borgernes Europa,
idet fysiske personer fik mulighed for at oprette andels
selskaber, gensidige selskaber og foreninger på grundlag
af en europæisk statut.

Belgien, Frankrig, Italien og Luxembourg) kan ko
operative foretagender derimod selv vælge retsfor
men, og der er ikke nødvendigvis tale om andels
selskaber. I Danmark findes der ikke nogen specifik
kooperativ retsform . Kooperative foretagender kan
således udøve deres aktiviteter inden for rammerne

3.5.1.3 . For det tredje ville fysiske personer således
ikke kunne oprette et europæisk andelsselskab, medens
statutten for europæiske foreninger hjemler denne mu
lighed ( artikel 3 ), hvis 21 fysiske personer med statsbor
gerskab og bopæl i mindst to forskellige medlemsstater
går sammen herom .
Det ville være ønskeligt, om de tre former for erhvervs
drivende foreninger blev ligeligt behandlet, og dette
efter den mest fordelagtige ordning, nemlig den, der
gælder for europæiske foreninger.
3.5.1.4.
For det fjerde hjemlede de forudgående for
slag til statut for europæiske andelsselskaber fysiske
personer denne mulighed.
3.5.2 .
I artikel 9 er det klart afgrænset, hvilke katego
rier af juridiske personer, der kan oprette et europæisk
andelsselskab . Sådanne selskaber kan oprettes af juridi
ske personer, der opfylder følgende kriterier :
— der skal være mindst to juridiske enheder,

— mindst to af dem skal have vedtægtsmæssigt hjem
sted og hovedkontor i hver sin medlemsstat,
— de skal være nævnt i bilaget, der udgør en integreret
del af forordningen .

3.5.2.1 . Ved en gennemgang af bilaget er det umid
delbart iøjnefaldende, at de juridiske enheder, der omta
les i artikel 9, afviger fra medlemsstat til medlemsstat.
Hvorfor er der valgt forskellige løsninger alt efter med
lemslandet ?

3.5.2.2.
Hvilke motiver har man haft for at godkende
denne eller hin type selskaber i de enkelte lande ?

3.5.2.3 . Den valgte løsning er så meget desto mere
overraskende, som » princippet om gangbroer« blev
kraftigt forsvaret af GD XXIII , og kommissionsmedlem
Cardoso e Cunha ikke kunne se, at der skulle ligge
nogen form for juridisk hindring i vejen for dette prin
cip. Hvad består disse »gangbroer« af? Det drejer sig
om at give alle nationale kooperative foretagender,
gensidige selskaber og foreninger ligelig adgang til de
europæiske statutter for sådanne selskaber og for
eninger.

3.5.2.4. Denne åbne adgang var begrundet i en række
forskellige forhold.
a) Forhold af praktisk karakter : aktiviteterne inden
for kooperativsektoren er ikke kun knyttet til an
delsselskabsformen . I visse medlemsstater kan ko

operative foretagender ganske vist kun udøve deres

af andre retsformer, der er hjemlet i selskabslov
givningen (*).
På forsikringsområdet findes der i de nationale lov
givninger (i forbindelse med kooperative og gensidi
ge foretagender) retsformerne andelsselskaber og
gensidige selskaber (Belgien, Italien, Luxembourg,
Storbritannien, Spanien) eller udelukkende gensidi
ge selskaber (Danmark, Tyskland, Frankrig, Hol
land, Grækenland og Portugal). De irske selskaber
skal have form af » incorporated companies limited
by shares or by guarantee or unlimited «.
Selskaber, der er medlem af AACE (Association

des Assureurs Coopératifs Européens), har valgt
forskellige retsformer (andelsselskaber, gensidige
selskaber, aktieselskaber, ...) alt efter de historiske,
økonomiske eller sociale forhold (f.eks . kunne et

forsikringsselskab i henhold til belgisk lovgivning
tidligere ikke være et andelsselskab).

Fællesnævneren er, at de bygger på kooperative
målsætninger og principper.
b) Forhold af juridisk karakter : f.eks . SE-selskabet .

SE-selskabet kan, i hvert fald gennem oprettelse af
et fælles datterselskab, være sammensat af selskaber
med enhver civil- eller handelsretlig organisations

form, herunder andelsselskaber, og enhver anden
juridisk enhed af offentlig- eller privatretlig ka
rakter .

På baggrund af ovenanførte argumenter vedrørende
de enheder, der kan medvirke ved stiftelsen af et

europæisk andelsselskab, henstiller ØSU, at såvel
fysiske personer som enhver juridisk person af of
fentlig- eller privatretlig art får adgang til at stifte
europæiske andelsselskaber.
3.6 .
ØSU ønsker, at europæiske andelsselskaber kan
stiftes på alle de måder, der tilbydes SE-selskabet, dvs .
helt fra bunden af, gennem omdannelse og gennem
fusion .

3.6.1 . Der ses ingen grund til at afvige fra SE-selskab
ernes ordning på dette punkt, når en lang række andre
bestemmelser i statutten for europæiske andelsselskaber
er inspireret af SE-statutten .
(1 ) ØSU, generalsekretariatet, kooperative foretagender, gensidi
ge selskaber og foreninger i Fællesskabet, Office des publica
tions officielles des CE, 1986, s . 21-24.
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3.6.2.

Uanset hvilken stiftelsesform, der anvendes

Nr . C 223 /45

Artikel 9

ved europæiske andelsselskaber, ønsker ØSU at undgå,
at statutten kan anvendes som dække for fiktive euro

pæiske andelsselskaber. Det er derfor hensigtsmæssigt,
at ethvert europæisk andelsselskab skal kunne godtgø
re, at det reelt og konkret udøver grænseoverskridende
virksomhed .

3.6.3 .
ØSU tilslutter sig derfor kravet i artikel 9,
stk . 2, i tilfælde af stiftelse gennem omdannelse af et
nationalt andelsselskab . For at der ikke skal kunne

herske nogen form for juridisk tvivl om den konkrete
betydning af dette krav, opfordrer ØSU Kommissionen
til hurtigst muligt at give en præcis definition af udtryk
ket » reelt og konkret udøver grænseoverskridende virk
somhed «.

4.3 . På baggrund af argumentationen i punkterne
3.5.1 , 3.5.2 og 3.6.3 foreslår ØSU i første række en ny
affatning af artikel 9, stk. 1 :
» Et europæisk andelsselskab kan stiftes af mindst
fem fysiske personer, hvoraf mindst to skal have
bopæl i hver sin medlemsstat, cg/eller enhver form

for juridiske enheder af offentlig- eller privatretlig
karakter, stiftet i henhold til en medlemsstats lovgiv
ning, forudsat at mindst to af dem har vedtægts
mæssigt hjemsted og hovedkontor i hver sin med
lemsstat .«

ØSU ønsker endvidere, at stk. 2 udvides som følger :

3.6.4. ØSU stiller det spørgsmål, om ikke denne
godtgørelse af, at selskabet reelt og konkret udøver
grænseoverskridende virksomhed kunne kontrolleres
inden for rammerne af det system, der er fastsat i
forordningens artikel 5 , stk . 2, i forbindelse med regi
streringen og indholdet af bekendtgørelsen .

nationale andelsselskaber og/eller europæiske an
delsselskaber, lige som de generelt kan indgå i en
fusion med andre europæiske eller nationale andels
selskaber, for så vidt de fusionerende juridiske enhe

3.6.5 . Endelig kunne forordningen i forbindelse med
det fremtidige europæiske andelsselskabs konkrete ka
rakter stille krav om, at en vis procentdel af selskabets
medlemmer skal være hjemmehørende i en anden stat
end selskabets hjemstedsstat .

4.3.1 . For at undgå stiftelse af fiktive europæiske
andelsselskaber (jf. punkt 3.6.2) finder ØSU det for
målstjenligt at lade sidste del af artikel 9, stk. 2, udgå
og i stedet indsætte følgende :

4. Forslag til ændringer i visse bestemmelser i forord
ningsforslaget

» Et andelsselskab kan stiftes ved fusion mellem

ders vedtægter tillader en sådan fusion .«

» For at sikre, at det europæiske andelsselskab er af
konkret karakter, skal de stiftende enheder uanset
den valgte stiftelsesform godtgøre, at selskabet reelt
og konkret vil udøve grænseoverskridende virk
somhed .«

Begrundelsen til artikel 3 , afsnit 1 og 2
Artikel 9 A

4.1 . Formuleringen af disse to afsnit kan give anled
ning til en formodning om, at der er tale om dels
opløsning, dels stiftelse af en ny juridisk person, når et
europæisk andelsselskabs hjemsted flyttes fra én med
lemsstat til en anden . Artikel 3 , stk . 1 , er derimod helt

entydig på dette punkt : flytning af hjemstedet fra én
medlemsstat til en anden giver ikke anledning til, at
selskabet opløses, eller at der stiftes en ny juridisk
person .

4.1.1 . Som følge heraf bør begrundelsen omformule
res, så man undgår enhver uklarhed .
Artikel 5

4.2.
Det ville formodentlig være hensigtsmæssigt at
udvide artikel 5 , stk . 4, litra c), som følger :
» Det skal fremgå af bekendtgørelsen , om de perso
ner, der kan forpligte selskabet, har beføjelse til at
forpligte det individuelt, eller om de kun kan for
pligte det i forening.«
4.2.1 .
Denne tilføjelse synes nødvendig i lyset af
artikel 42 (repræsentationsbeføjelser og ansvar), stk. 4,
sidste punktum, som vedrører obligatorisk bekendtgø
relse af oplysninger om, hvorvidt de pågældende perso
ner er beføjet til at forpligte selskabet individuelt eller
kun i forening.

4.4.
ØSU foreslår følgende artikel 9 A, medmindre
Kommissionen påviser, at den overlapper forordning
ens artikel 5 , stk . 2 :

» Artikel 9 A (Stiftelseskontrol )

Kontrollen af et europæisk andelsselskabs stiftelse
og dets vedtægter med henblik på at påse, at bestem
melserne i nærværende forordning og i givet fald i
den gældende nationale lovgivning er opfyldt, ud
øves efter de procedurer, der er gældende for andels
selskaber i henhold til den nationale lovgivning i
det europæiske andelsselskabs hjemstedsstat . Med
lemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger
for at sikre en effektiv kontrol .«

Artikel 10

4.5 . I listen over de oplysninger, selskabets vedtægter
skal indeholde, kunne man eventuelt tilføje et krav
om angivelse af varigheden for selskabets eksistens,
medmindre det oprettes på ubestemt tid. Dette skal ses
i lyset af artikel 61 , stk . 2, hvori det præciseres, at
direktions- eller ledelsesorganet skal indkalde general
forsamlingen med henblik på at træffe beslutning om
opløsning af selskabet, når den i vedtægterne fastsatte
varighed for dets eksistens er udløbet .
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Artikel 11 , stk. 4

Artikel 18 og 20

4.6 .
Denne artikel kan udgøre en alvorlig trussel mod
visse kooperative foretagender (f.eks. foretagender, der
praktiserer postordresalg), idet den kan give konkurren
ter mulighed for at få indsigt i fortrolige oplysninger
( f.eks . kundekartoteket).

4.10.

Artikel 12

4.7.1 .
Stk . 1 : Med henblik på at tage højde for mu
ligheden for, at selskabet stiftes af fysiske personer, må
man tilføje, at medlemskabet ophører, såfremt medlem
met afgår ved døden eller i tilfælde af konkurs .
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I disse bestemmelser fastsættes, at en mini

mumsprocentdel af medlemmerne, nemlig 25 % , kan
forlange generalforsamlingen indkaldt (artikel 18 ) eller
et nyt punkt sat på dagsordenen (artikel 20). I statutten
for SE-selskabet (artikel 83, stk. 1 , og artikel 85) kræves
der kun 10 % i de nævnte tilfælde. Det fremgår ikke af
begrundelsen, hvorfor der stilles krav om en større
procentdel i statutten for europæiske andelsselskaber.
Artikel 22

4.11 . Som følge af bemærkningerne i punkt 3.3 og
3.3.1 foreslår ØSU følgende ændring : i artikel 22, stk.
2, 3 . linie, erstattes ordet » skal « af »kan «.

4.7.2.
Stk . 2 : Bør muligheden for at ekskludere et
medlem ikke begrænses til tilfælde, hvor medlemmet
ikke overholder selskabets vedtægter, regler eller be
slutninger ?
4.7.3 .
ØSU ønsker at påpege, at et udtrådt eller
ekskluderet medlem ikke kan forårsage, at selskabet
opløses .

Artikel 64

4.12.

ØSU foreslår, at denne bestemmelse affattes

som følger (jf. punkterne 3.4-3.4.1 ) :

»Efter fyldestgørelse af kreditorerne og eventuelle
andre rettighedshavere udloddes selskabets nettoli

Artikel 14

kvidationsprovenu efter princippet om udlodning
uden gevinst for øje, dvs . til andre europæiske an
delsselskaber, til andelsselskaber henhørende under

4.8 . Af hensyn til muligheden for, at et europæisk
andelsselskab stiftes af fysiske personer, foreslår ØSU,
at artikel 14 ændres som følger :
» Et europæisk andelsselskab, der stiftes af juridiske
personer af offentlig- eller privatretlig karakter, skal
have en kapital på mindst 100 000 ECU eller mod
værdien heraf i national valuta .

Et europæisk andelsselskab, der stiftes af fysiske
personer, skal have en kapital på mindst 15 000
ECU eller modværdien heraf i national valuta .«

Artikel 15

4.9.1 . Stk . 4 : 1 tilfælde af apportindskud vil det være
hensigtsmæssigt at anføre, at sådanne indskud skal

en af medlemsstaternes lovgivning eller til en eller
flere organisationer, hvis formål er at fremme og
støtte andelsbevægelsen . Der er dog mulighed for
to afvigelser fra dette princip :
— stiftelsesoverenskomsten kan indeholde bestem

melse om enhver anden form for udlodning,

— på forslag af direktionsorganet kan generalfor
samlingen med 2/3 flertal træffe beslutning om
en anden udlodningsform .«
Artikel 66

I forbindelse med forordninger, der finder di
rekte anvendelse i medlemsstaterne, er det ikke normalt

4.13 .

at overlade fastsættelsen af sanktioner til medlemssta
terne . Hvis Kommissionen ikke selv fastsætter sank

tionspolitikken, vil der opstå et sanktionssystem med

værdisættes efter økonomiske kriterier .

talrige varianter.

4.9.2.
Stk. 6, 1 . afsnit : ØSU mener, at udtrykket
» senere indskud « bør erstattes af » tegning af andele«, så
der skabes overensstemmelse med praksis, hvad angår
kapitalens variable karakter.

II . ØSU bifalder Kommissionens forslag til direktiv
med forbehold af følgende bemærkninger :

4.9.3 .
Stk . 6, 4. afsnit : For at respektere almindelig
juridisk praksis i andelsselskaber foreslår ØSU , at føl
gende tilføjes foran » forhøjes ved « : » på forslag af direk
tions- eller ledelsesorganet «.

1.
ØSU bifalder, at Kommissionen tilstræber at sup
plere statutten for europæiske andelsselskaber ved at
tage højde for arbejdstagernes rolle. Direktivet samord
ner de nationale retsforskrifter om arbejdstagernes
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medindflydelse, information og høring og er et uund
værligt supplement til statutten for europæiske andels
selskaber.

1.1 .
Direktivet spiller en vigtig rolle når det gælder
om at fremme den økonomiske og sociale samhørighed
inden for EF .

1.2 .
Med dette direktiv vil man sikre arbejdstagerne
en informations- og høringsret samt en medindflydelse
på europæiske andelsselskabers virksomhedsmæssige
planlægning.

1.3 .
ØSU peger på nødvendigheden af at sikre, at de
foreslåede retsakter ( forordningen og direktivet) træder
i kraft samtidig.
2.

Allerede i sin udtalelse om statutten for SE

selskabet bekræftede og understregede ØSU flere gange
sin principielle enighed i, at arbejdstagernes medindfly
delse er en vigtig forudsætning for udviklingen af et
demokratisk samfund og et Borgernes Europa .
2.1 .

I den sammenhæng slår ØSU endnu en gang
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somheden, uden at virksomhedsledelsens ansvar og ef
fektivitet dermed begrænses . Allerede i sine udtalelser
om SE-selskabet af 25 . oktober 1972, 29 . maj 1974 og
28 . marts 1989 bekræftede ØSU denne holdning.
2.2. På baggrund af medlemsstaternes forskellige po
litiske, samfundsmæssige, historiske og ideologiske for
hold har arbejdstagernes medindflydelse imidlertid ikke
udviklet sig efter helt samme mønster, og den har heller
ikke nået samme udviklingsniveau i alle medlemsstater.
3.
Også i forbindelse med europæiske andelsselskab
er mener ØSU, at det på dette område — som på så
mange andre — ikke er muligt at tilvejebringe helt
ensartede forhold på kort sigt.
3.1 . For så vidt kan ØSU acceptere Kommissionens
forslag om en fleksibel ordning, hvor der kan tages
hensyn til de lovgivningsmæssige vilkår, der gælder i
de enkelte medlemsstater .

3.2 .
Efter ØSU's opfattelse må det niveau , der i de
enkelte medlemsstater er nået for arbejdstagernes med
indflydelse og medbestemmelse, dog på ingen måde
sænkes eller bringes i fare .

fast, at arbejdstagerne skal have adgang til en fælles
repræsentation af deres interesser inden for virksom
heden og til medindflydelse på visse beslutninger i virk

3.3 .

Man bør derfor tilstræbe et ensartet indhold i

de medindflydelsesmodeller, Kommissionen foreslår .

Bruxelles, den 26. maj 1992 .

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Michael GEUENICH
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Udtalelse om :

— Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om statut for det europæiske gensidige
selskab, og
— Kommissionens forslag til Rådets direktiv om supplerende bestemmelser til statutten for
det europæiske gensidige selskab med hensyn til arbejdstagernes stilling
(92/C 223/ 15)

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 26 . marts 1992 under henvisning til
EØF-Traktatens artikel 54 og 100 A at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs
udtalelse om de ovennævnte emner .

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Industri , Handel, Håndværk og
Tjenesteydelser, som udpegede Roger Ramaekers til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse
den 6. maj 1992.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 297. plenarforsamling af 26 . og 27 . maj
1992, mødet den 26 . maj 1992, med et flertal af stemmer for, 8 stemmer imod og 15 hverken
for eller imod, følgende udtalelse.

I. Det Økonomiske og Sociale Udvalg bifalder Kom
missionens forslag til forordning med forbehold af
følgende bemærkninger :

1 . Indledning

1.1 .
ØSU glæder sig over den interesse, som EF
institutionerne viser gensidige selskaber, og som kom
mer til udtryk i Kommissionens forslag til forordning.
1.2 . Efter forskellige betænkninger fra Europa-Parla
mentet (Mihr-rapporten fra 1982 — Avgerinos-rappor
ten fra 1987) og ØSU's udtalelse af 19 . september 1990,
hvori det understregede den betydning, der må tillægges
kooperative foretagender, gensidige selskaber og for

for overskudsudlodning og benytter sig ikke af lønnet
agentvirksomhed . Med hensyn til forskellene mellem
de to typer må man nævne, at de generelt set hører ind
under to forskellige ministerier (bistandsydende
selskaber henhører under socialministerierne, gensidige
forsikringsselskaber under økonomiministerierne); de
dækker forskellige risici (bistandsydende selskaber
dækker risici i tilknytning til det enkelte individ , medens
de gensidige forsikringsselskaber dækker alle risici : ska
desrisici , livsforsikring osv.); de er underkastet forskelli
ge lovgivninger. Hertil kommer, at de nationale lovbe
stemmelser om gensidige forsikringsselskaber er relativt
homogene, medens lovbestemmelserne om bistandsy
dende selskaber har udviklet sig forskelligt i de enkelte
lande alt efter landets socialsikringssystem; visse steder
dækker selskaberne den obligatoriske sygesikring, me
dens de andre steder enten er et supplement eller et
alternativ til de obligatoriske ordninger.

eninger, og slog til lyd for, at der tages højde for de
særlige problemer, som EF-integrationen volder disse
virksomhedstyper, udgør Kommissionens forslag en
yderligere og afgørende milepæl på vejen mod anerken
delse på EF-plan af denne sektors særlige karakteristika.

1.5 .
ØSU finder det absolut påkrævet, at de tre for
ordninger om statut for henholdsvis den europæiske
forening, det europæiske gensidige selskab og det euro
pæiske andelsselskab behandles og vedtages samtidig.

1.3 . Statutten for europæiske gensidige selskaber
omfatter gensidige selskaber, der driver bistandsvirk
somhed, og gensidige forsikringsselskaber. De to former
for selskaber har visse fælles træk, men også visse

særlige karakteristika, der vidner om deres indbyrdes
forskelligartethed.
1.4 .

De to former for gensidige selskaber bygger

1.6 .
ØSU insisterer på, at man bibeholder det vigtige
princip om »gangbroer«, dvs. at både nationale for
eninger, nationale gensidige selskaber og nationale an
delsselskaber skal have mulighed for at stifte én af de
tre europæiske enheder.

på princippet om gensidigt demokrati (de forsikrede
forestår selv forvaltningen) og solidaritetsprincippet
(generel risikodækning), og de foretager ingen form

(') EFT nr . C 99 af 21 . 4 . 1992, s . 40-57 .

1.7 .
Eftersom de områder, forordningen omfatter, er
udsat for en konstant udvikling, ønsker ØSU, at der
indføjes en smidig revisionsklausul, så der bliver mulig
hed for f.eks . at revidere de udtømmende bilag.
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1.8 . Som følge af de talrige henvisninger i for
ordningen til medlemsstaternes lovgivning opfordrer
ØSU Kommissionen til at videreføre sine komparative
undersøgelser af de forskellige nationale lovgivninger.

3.2.3 .
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ØSU er klar over, at anvendelsen af et sådant

system kan forårsage praktiske problemer, hvortil kom
mer risikoen for konkurrenceforvridninger mellem
europæiske og nationale gensidige selskaber, men det
er nødvendigt at have in mente, at ét af målene med
statutten er at give europæiske gensidige selskaber mu

2. Det Økonomiske og Sociale Udvalgs holdning
2.1 .
ØSU redegjorde for sin holdning til statutten for
europæiske gensidige selskaber i en udtalelse af 19.
september 1990, der kort gengivet indeholdt 6 hovedfor
slag :
2.1.1 .
Etablering af en fakultativ og alternativ juri
disk ramme. Denne ramme skal ligeledes tilgodese de
erhvervsdrivende foreningers særlige karakteristika .

lighed for at udøve deres aktiviteter på lige fod med
kapitalselskaberne. Hvis den nævnte løsning ikke er
gennemførlig, kunne man så ikke i det mindste give
europæiske gensidige selskaber adgang til ikke blot at
benytte de finansieringsmåder, der er tilladt i henhold til
hjemstedsstatens lovgivning, men også de instrumenter,
der er tilladt efter den nationale lovgivning i de lande,
hvor det pågældende selskab har afdelinger?

2.1.2. Udvikling af finansieringsmetoder, der kan
styrke eller forhøje egenkapitalen .

3.2.4. ØSU opfordrer Kommissionen til at fortsætte
sine bestræbelser på at finde en europæisk løsning på
finansieringsspørgsmålet, hvor der tages højde for, at
gensidige selskaber står over for et stort problem i
forbindelse med udviklingen af deres egenkapital.

2.1.3 .
Overholdelse af afstemningsprincippet en
mand/en stemme, som kan tilpasses for juridiske perso

3.3 .

ners vedkommende .

2.1.4.
Overdragelse af formuegoder til andre orga
ner, der forfølger en lignende målsætning, i tilfælde af
foretagendets opløsning.

I henhold til artikel 20 har hvert medlem af et

europæisk gensidigt selskab én stemme. ØSU foreslår,
at denne artikel udvides, således at juridiske personer
kan råde over flere stemmer, f.eks. afhængigt af deres
andel af egenkapitalen. En sådan bestemmelse skal dog
ledsages af en maksimumsgrænse, der fastsættes i ved
tægterne, så det undgås, at et enkelt medlem råder over
det absolutte flertal af stemmerne .

2.1.5 . Adgang til statutten for såvel fysiske som juri
diske personer.
2.1.6 . Mulighed for oprettelse af et europæisk sel
skab af denne type gennem fusion, oprettelse af et
datterselskab, omdannelse af et nationalt selskab eller
helt fra grunden af.

3 . Løsningerne i Kommissionens forslag til Rådets for
ordning
3.1 .
Dette ønske imødekommes generelt gennem for
slaget til forordning og mere specifikt i visse be
tragtninger, som går forud for selve statutten.

3.4 .

I henhold til artikel 52 skal selskabets nettolikvi

dationsprovenu udloddes til andre gensidige selskaber
eller til lignende organisationer, medmindre andet er
fastsat i vedtægterne.

3.4.1 .
Ifølge begrundelsen skyldes denne undtagelse,
at der må tages højde for, at ikke alle medlemsstaters
lovgivning indeholder princippet om udlodning uden
gevinst for øje. Hvis dette er begrundelsen , hvorfor så
ikke fastsætte, at nettoprovenuet udloddes i henhold
til det nævnte princip, men at europæiske gensidige
selskaber, der er etableret i en medlemsstat, der anven
der et andet udlodningsprincip , udlodder deres netto
provenu i henhold til denne stats lovgivning. Denne
bestemmelse vil være forbundet med den fordel, at man

3.2. Gensidige selskabers finansieringsforhold er om
handlet i artikel 44, ifølge hvilken et europæisk gensi
digt selskab kan benytte sig af alle finansieringsmåder
på samme vilkår som dem, der gælder for de stiftende

undgår vedtægtsmæssige undtagelser i medlemsstater,
hvor det nævnte udlodningsprincip finder anvendelse,
og i medlemsstater, hvis lovgivning ikke indeholder
bestemmelser om dette spørgsmål .

enheder i selskabets hjemstedsstat.

3.2.1 . ØSU frygter, at denne bestemmelse kan føre
til konkurrenceforvridninger mellem gensidige selska
ber alt efter deres fremtidige hjemstedsstat.
3.2.2.
I en sådan europæisk lovtekst ville en ideel,
men måske utopisk , løsning være, at man tillod alle
europæiske gensidige selskaber at anvende samtlige
finansieringsformer, der tilbydes i henhold til national
lovgivning .

3.5 . Det undrer ØSU, at forslaget til forordning
(artikel 2) ikke åbner mulighed for, at fysiske personer
kan stifte et europæisk gensidigt selskab . Det europæis
ke gensidige selskab defineres jo netop som en person
sammenslutning (begrundelsen ad artikel 1 samt be
tragtning nr. 7).

Dette krav støttes i øvrigt af andre argumenter i teksten :
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3.5.1 . For det første bemærkede Det Økonomiske og
Sociale Udvalg i sin udtalelse af 19 . september 1990
(punkt 3.3 . ff.), at SE-selskabet ikke var en egnet rets
form for de tre typer erhvervsdrivende foreninger med
henblik på grænseoverskridende samarbejde. En af
grundene hertil var, at fysiske personer ikke havde
adgang til SE-retsformen , hvormed de ikke kunne orga
nisere sig på EF-plan , hvilket navnlig ville være uheldigt
for grænseområderne. Som følge deraf anmodede ØSU
om , at både fysiske og juridiske personer fik adgang til
de kommende statutter for europæiske andelsselskaber,
gensidige selskaber og foreninger.
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4. Forslag til ændringer i visse andre bestemmelser i
forordningsforslaget
4.1 . Artikel 1 , stk . 2 , 2 . led
1 medfør af denne bestemmelse kan man i selskabets

vedtægter afvige fra det princip, at ikke-professionelle
medlemmer af selskabets ledelse ikke er lønnede, hvilket

står i grel modsætning til de principper, der ligger til
grund for erhvervsdrivende foreninger. ØSU foreslår,
at enhver form for direkte aflønning forbydes, men at
medlemmerne af ledelsen til gengæld kan få godtgjort
deres faktiske udgifter : transportudgifter, dagpenge ...

3.5.2 .

For det andet erklærede Cardoso e Cunha ,

medlem af Kommissionen med ansvar for erhvervsdri

vende foreninger, i sin meddelelse til Kommissionen i
september 1991 , at tiltaget tog sigte på , at andels
selskaber, gensidige selskaber og foreninger lettere skul
le kunne drage fordel af det indre marked , men også
på at bidrage til virkeliggørelsen af Borgernes Europa ,
idet fysiske personer fik mulighed for at oprette andels
selskaber , gensidige selskaber og foreninger på grundlag
af en europæisk statut.

4.2 . Artikel 2 , stk . 2 , 1 . afsnit
ØSU ser gerne, at Kommissionen giver en præcis defini
tion af udtrykket » at det reelt og konkret udøver græn
seoverskridende virksomhed « i tilfælde af stiftelse gen
nem omdannelse .

4.3 . Artikel 7, stk . 4, 2. led

3.5.3 .
For det tredje ville fysiske personer således
ikke kunne oprette et europæisk gensidigt selskab, me
dens statutten for europæiske foreninger hjemler denne
mulighed ( artikel 3 ), hvis 21 fysiske personer med stats
borgerskab og bopæl i mindst to forskellige medlems
stater går sammen herom, og det europæiske andelssel
skab ( ifølge Kommissionens udlægning) er åbent for
fysiske personer efter dets stiftelse . Det ville være ønske
ligt, om de tre former for erhvervsdrivende foreninger
blev ligeligt behandlet, og dette efter den mest fordelag
tige ordning, nemlig den , der gælder for europæiske
foreninger .

Da retsformen omfatter både gensidige bistandsydende
selskaber og gensidige forsikringsselskaber, foreslår
ØSU imidlertid en ordning i to tempi, for fysiske perso
ners adgang hertil :

ØSU foreslår, at man udover bank- og forsikringsvirk
somhed også anfører genforsikring.
4.4. Bilagene
4.4.1 .
ØSU skønner, at bilagene bør udvides til at
omfatte to former for tyske gensidige selskaber, der
også bør have adgang til statutten :

— » gesetzliche Krankenkassen « i henhold til » Sozialge
setzbuch ( SGBV )«,

— » gewerbliche Berufsgenossenschaften « i henhold til
artikel 545 og 762 i » Reichsversicherungsordnung
(RVO )«.

4.4.2 .

For Spaniens vedkommende bør bilag 1 udvi

des med :

— for det første, at fysiske personer kan være stiftende
medlemmer af et gensidigt forsikringsselskab ( bilag
1 ), så snart statutten træder i kraft ,

— Mutuados de Accidentes de Trabajo, reguladas por
la Ley de Seguros Privados, de 2 de agosto de 1989 .

— for det andet, at der indføres en overgangsperiode
på f.eks . 5 år for fysiske personers adgang til at
stifte et gensidigt bistandsydende .selskab (bilag 2),
med mulighed for ved udløbet af denne periode at

II . ØSU bifalder Kommissionens forslag til direktiv
med forbehold af følgende bemærkninger :

revurdere, om det rent faktisk er hensigtsmæssigt

1.
ØSU bifalder, at Kommissionen tilstræber at sup
plere statutten for europæiske gensidige selskaber ved
også på passende vis at tage højde for arbejdstagernes

at udvide adgangen til at omfatte fysiske personer.

rolle .

ØSU ønsker først og fremmest, at artikel 2 udvi

Direktivet samordner de nationale retsforskrifter om

des til at omfatte fysiske personers stiftelse af et selskab
helt fra grunden af ( med den undtagelse, der er anført
under ovenstående punkt).

arbejdstagernes medindflydelse, information og høring
og er et uundværligt supplement til statutten for det
europæiske gensidige selskab .

3.6 .
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1.1 . Direktivet spiller en vigtig rolle, når det gælder
om at fremme den økonomiske og sociale samhørighed
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om SE-selskabet af 25 . oktober 1979, 29. maj 1974 og
28 . marts 1989 bekræftede ØSU denne holdning.

inden for EF .

1.2.
Med dette direktiv vil man sikre arbejdstagerne
en informations- og høringsret samt en medindflydelse
på europæiske gensidige selskabers virksomhedsmæssi
ge planlægning.

2.2. På baggrund af medlemsstaternes forskellige po
litiske, samfundsmæssige, historiske og ideologiske for
hold har arbejdstagernes medindflydelse imidlertid ikke
udviklet sig efter helt samme mønster, og den har heller
ikke nået samme udviklingsniveau i alle medlemsstater .

1.3 .
ØSU peger på nødvendigheden af at sikre , at de
foreslåede retsakter ( forordningen og direktivet) træder
i kraft samtidig.

3.
Også i forbindelse med europæiske gensidige
selskaber mener ØSU, at det på dette område — som
på så mange andre — ikke er muligt at tilvejebringe
helt ensartede forhold på kort sigt.

Allerede i sin udtalelse om statutten for SE

3.1 . For så vidt kan ØSU acceptere Kommissionens
forslag om en fleksibel ordning, hvor der kan tages
hensyn til de lovgivningsmæssige vilkår, der gælder i

2.

selskabet bekræftede og understregede ØSU flere gange
sin principielle enighed i , at arbejdstagernes medindfly
delse er en vigtig forudsætning for udviklingen af et
demokratisk samfund og et Borgernes Europa .

2.1 . I den sammenhæng slår ØSU endnu en gang
fast, at arbejdstagerne skal have adgang til en fælles
repræsentation af deres interesser inden for virksom
heden og til medindflydelse på visse beslutninger i virk
somheden, uden at virksomhedsledelsens ansvar og ef
fektivitet dermed begrænses . Allerede i sine udtalelser

de enkelte medlemsstater .

3.2. Efter ØSU's opfattelse må det niveau, der i de
enkelte medlemsstater er nået for arbejdstagernes med
indflydelse og medbestemmelse, dog på ingen måde
sænkes eller bringes i fare.
3.3 .

Man bør derfor tilstræbe et ensartet indhold i

de medindflydelsesmodeller, Kommissionen foreslår .

Bruxelles , den 26 . maj 1992 .

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Michael GEUENICH

BILAG

til Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse

Følgende ændringsforslag, som blev støttet af mindst en fjerdedel af de afgivne stemmer, blev forkastet under
debatten :

Del II , pkt. 1

Følgende føjes til første punktum :
»I forbindelse med subsidiaritetsprincippet vil dette dog primært være en sag, der afgøres mellem arbejdsgiver
ne og arbejdstagerne i de enkelte organisationer.«
Afstemningsresultat
For : 20, imod : 65 , hverken for eller imod : 9 .
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Udtalelse om :

— Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om statut for den europæiske for
ening, og

— Kommissionens forslag til Rådets direktiv om supplerende bestemmelser til statutten for

den europæiske forening med hensyn til arbejdstagernes stilling (*)
(92/C 223/ 16)

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 26 . marts 1992 under henvisning til
EØF-Traktatens artikel 54 og 100 A at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs
udtalelse om de ovennævnte emner .

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Industri , Handel, Håndværk og
Tjenesteydelser, som udpegede Roger Ramaekers til ordfører og Angel Panero Florez til
medordfører . Sektionen vedtog sin udtalelse den 6 . maj 1992 .

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 297. plenarforsamling af 26 . og 27. maj
1992, mødet den 26. maj 1992, med et flertal af stemmer for, 11 stemmer imod og 16 hverken
for eller imod , følgende udtalelse .

I. Det Økonomiske og Sociale Udvalg bifalder Kom
missionens forslag til forordning med forbehold af
følgende bemærkninger :
1 . Indledning

1.1 .
Kommissionen har tidligere erkendt, at for
eninger varetager to væsentlige funktioner på EF-plan,

visse ændringer med henblik på at fremme en harmo
nisk udvikling og gode funktionsvilkår inden for den
europæiske foreningsbevægelse .
1.4.
ØSU håber således at, kunne bidrage til ud
formningen af et instrument, der har stor betydning
for stadfæstelsen af foreningsretten som grundlæggende
frihedsrettighed og udtryk for det europæiske borger
skab .

idet de er i stand til dels at udvikle økonomiske aktivite

ter , dels at fremme almenvellets interesser og sektorspe
cifikke aktiviteter i Borgernes Europa .

1.2.
ØSU tillagde denne erkendelse stor betydning i
sin udtalelse af 19 . september 1990 om Kommissionens
meddelelse til Rådet om » Erhvervsdrivende foreninger

og realiseringen af det indre marked «.
1.2.1 .
Denne udtalelse, hvis vigtigste punkter gengi
ves nedenfor, er en værdifuld ledetråd, eftersom den

fandt meget bred tilslutning i ØSU og blev vedtaget

1.5 .
ØSU finder det absolut påkrævet, at de tre for
ordninger om statut for henholdsvis den europæiske
forening, det europæiske gensidige selskab og det euro
pæiske andelsselskab behandles og vedtages samtidig .
1.6 .
ØSU insisterer på, at man bibeholder det vigtige
princip om » gangbroer «, dvs . at både nationale for
eninger, nationale gensidige selskaber og nationale an
delsselskaber skal have mulighed for at stifte én af de
tre europæiske enheder.

med et stort flertal af stemmer for, ingen imod og kun
tre stemmer hverken for eller imod .

1.2.2.

Blandt de ønsker, ØSU fremsatte, var der ét,

som tog specielt sigte på foreninger, og som det er
vigtigt at holde sig for øje : udarbejdelse af én europæisk
retsform for alle europæiske foreninger med henblik på
at undgå en kunstig opdeling af foreningsbevægelsen.
1.2.3 .

ØSU finder det glædeligt, at Kommissionen

har taget højde for dets bemærkninger. Dette fremgår
klart af forordningsforslaget, som i vid udstrækning
tilgodeser ØSU's krav i udtalelsen af september 1990.
1.3 .
I tråd med ovennævnte udtalelse tager de efter
følgende bemærkninger udelukkende sigte på .at foreslå
( i ) EFT nr. C 99 af 21 . 4. 1992, s . 1-14 .

1.7. Eftersom de områder, forordningen omfatter, er
udsat for en konstant udvikling, ønsker ØSU, at der
indføjes en smidig revisionsklausul, så der bliver mulig
hed for f.eks . at revidere de udtømmende bilag.
1.8 .
Som følge af de talrige henvisninger i for
ordningen til medlemsstaternes lovgivning opfordrer
ØSU Kommissionen til at videreføre sine komparative
undersøgelser af de forskellige nationale lovgivninger.

2. De vigtigste bemærkninger i ØSU's udtalelse af
19. september 1990

2.1 .
Foreningernes særlige problematik : udarbejdel
se af én europæisk retsform, som kan anvendes af alle
europæiske foreninger .
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2.2. Etablering af en fakultativ og alternativ juridisk
ramme (som følge af de begrænsninger, der kendetegner
EØFG og SE-statutten). Denne ramme skal ligeledes
tilgodese de erhvervsdrivende foreningers særlige ka
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— Det forekommer ikke ØSU hensigtsmæssigt at skabe
en binding til hjemstedsstaten, fordi det vil være
kilde til forskelsbehandling mellem europæiske for
eninger, som har hjemsted i forskellige EF-lande .

rakteristika .

2.3 .
Udvikling af finansieringsmetoder, der kan styr
ke eller forhøje egenkapitalen .
2.4.
Overholdelse af afstemningsprincippet en
mand/en stemme, som kan tilpasses for juridiske perso
ners vedkommende .

2.5 .
Overdragelse af formuegoder til andre organer,
der forfølger en lignende målsætning, i tilfælde af fore
tagendets opløsning.

2.6. Adgang til statutten for såvel fysiske som juridi
ske personer.
2.7. Mulighed for oprettelse af et europæisk selskab
af denne type gennem fusion, oprettelse af et dattersel
skab , omdannelse af et nationalt selskab eller helt fra
grunden af.

3 . Løsningerne i Kommissionens forslag til Rådets for
ordning
3.1 .
ØSU konstaterer, at foreningernes ønske om at
blive anerkendt og kunne operere på hele EF-området
på grundlag af én fælles statut er tilgodeset i artikel 1
( selve artiklen samt begrundelsen ) og navnlig i betragt
ning nr. 5 og 7, der går forud for forordningsforslagets
dispositive del .
3.2.

ØSU konstaterer med tilfredshed, at det i visse

betragtninger (nr. 11 og 12) erkendes, at hverken SE
selskabet (europæiske aktieselskaber) eller EØFG
(Europæiske Økonomiske Firmagrupper) udgør en
egnet retsform for foreninger og fonde med henblik på
grænseoverskridende samarbejde .
3.2.1 . På baggrund heraf har Kommissionen udfor
met dette forordningsforslag, som udgør et vigtigt
grundlag til stadfæstelse af foreningsretten som en
grundlæggende frihedsrettighed og udtryk for det euro
pæiske borgerskab. Dette må påskønnes.
3.3 . I henhold til artikel 41 kan europæiske for
eninger benytte sig af alle finansieringsformer på de
gunstigste vilkår, der gælder for de stiftende enheder i
foreningens hjemstedsstat.
3.3.1 .

Dette giver anledning til to bemærkninger :

3.3.2.
Set i et europæisk perspektiv ville den ideelle
teoretiske løsning være, at man tillod alle europæiske
foreninger at anvende samtlige finansieringsformer, der
tilbydes alle i bilaget anførte retlige enheder i henhold
til national lovgivning. ØSU er imidlertid klar over, at
anvendelsen af et sådant system kan forårsage talrige
praktiske problemer, hvortil kommer, at det ville føre
til konkurrenceforvridninger mellem europæiske og na
tionale foreninger.

3.3.3 . Formålet med en europæisk statut er imidler
tid netop at overskride denne nationale ramme og skabe
en europæisk forening i egentlig forstand. Valget af
hjemstedsstat skulle således have lige så ubetydelige
konsekvenser for en europæisk forening, som valget af
hjemstedsby for det administrative hovedsæde har for
en national forening.
3.3.4.
Man kan dog anvende en anden form for
henvisning, som gør det muligt at undgå konkurrence
forvridninger både mellem europæiske foreninger ind
byrdes og mellem disse og nationale foreninger. Man
skal blot henvise til lovgivningen i den stat, hvor den
pågældende aktivitet udøves.

3.3.5 .
ØSU er naturligvis klar over, at denne frem
gangsmåde ikke er uden ulemper. Det kan være vanske
ligt at lokalisere en given aktivitet, og europæiske for
eninger ville desuden råde over forskellige finansierings
former afhængigt af, i hvilke lande de opererer.

3.3.6. Efter den korte gennemgang af de forskellige
muligheder, hver med deres fordele og ulemper, anbefa
ler ØSU, at man vælger den løsning, der er mest europæ
isk orienteret, og som sikrer foreningerne det mest
funktionelle tværnationale retsinstrument .

3.3.7.
ØSU ville i øvrigt gerne vide, om de finansie
ringsformer, der omtales i artikel 41 , omfatter både
subsidier og europæiske foreningers mulighed for at
appellere til befolkningens gavmildhed ?
3.3.8 .

Skulle dette ikke være tilfældet, henstiller

ØSU, at Kommissionen medtager disse finansieringskil
der i den pågældende artikel .
3.3.9.
Endelig ønsker ØSU , at det anføres i for
ordningen , at europæiske foreninger kan anvende alle
europæiske instrumenter og finansieringsformer på de
bedst mulige vilkår.

— For det første finder ØSU det formålstjenligt, at
man . i artikel 41 ikke kun nævner de stiftende enhe

der, men også fysiske personer, da begge grupper
kan stifte en europæisk forening.

3.4.
I sin nuværende udformning tillader artikel 17
kun én afstemningsform, nemlig » ét medlem, én stem
me «. Det ville være hensigtsmæssigt, om man i denne
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årtikel hjemlede mulighed for en stemmevægtning (dog
under fastsættelse af en maksimumsgrænse), så der
tages højde for, at en europæisk forening kan stiftes af
både fysiske og juridiske personer, og at sidstnævnte
kan være af forskelligartet karakter.
3.4.1 .
Med henblik herpå foreslår ØSU , at artikel 17
affattes som følger :
» Hvert medlem af en europæisk forening har én
stemme, idet der dog kan tildeles et medlem flere
stemmer inden for en i vedtægterne fastsat grænse.«
3.5 .
I artikel 44, stk . 3 , er det bestemt, at nettoprove
nuet skal udloddes i henhold til lovgivningen i forening
ens hjemstedsstat, medmindre andet er fastsat i vedtæg
terne .

3.5.1 . Efter ØSU's mening står dette udlodningsprin
cip i grel modsætning til et af de grundlæggende princip
per inden for erhvervsdrivende foreninger, nemlig prin
cippet om udlodning uden gevinst for øje . ØSU henstil
ler, at der tages højde for dette princip i forordningen
om statut for den europæiske forening, selv om visse
nationale lovgivninger foreskriver andre eller modstri
dende løsninger.
3.5.2 .

eller gennem omdannelse af en national forening. I
sidstnævnte tilfælde må ØSU beklage, at forordningen
synes at foreskrive et krav om forhåndsgodkendelse; en
national forening, der ønsker at blive omdannet til en
europæisk forening, skal således » godtgøre, at den reelt
og konkret udøver grænseoverskridende virksomhed «.

3.7.1 .

ØSU finder det uforståeligt, at man stiller et

sådant krav i forbindelse med omdannelse af en national

forening, når der ikke stilles tilsvarende krav ved andre
stiftelsesformer .

3.7.2 . Efter ØSU's mening kan kravet om en sådan
procedure sidestilles med, at man vil høste, før man
sår, for mon ikke omdannelsen til en europæisk for
ening netop er begrundet i et ønske om fremtidig at
udøve grænseoverskridende virksomhed .

4. Forslag til ændringer i visse andre bestemmelser i
forordningsforslaget
Artikel 1 , stk. 1

ØSU foreslår derfor, at artikel 44, stk . 3 , affat

tes som følger :
» Efter fyldestgørelse af kreditorerne udloddes for
eningens nettoprovenu enten til andre europæiske
foreninger eller til en eller flere organisationer, som
har et tilsvarende formål .«

3.6 .
Som anbefalet i ØSU's udtalelse af september
1990 har fysiske personer adgang til statutten for euro
pæiske foreninger, hvilket ØSU finder meget positivt
( ikke mindst i betragtning af, at det for øjeblikket
ikke er tilfældet med europæiske andelsselskaber og
gensidige selskaber).
3.6.1 .
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ØSU mener dog, at mindsteantallet på 21 fysi

ske personer er for højt, navnlig på baggrund af, at
denne tærskel udelukkende er fastsat af hensyn til en
enkelt medlemsstats lovgivning. Det foreslås derfor, at
en europæisk forening kan stiftes, såfremt mindst 7
fysiske personer går sammen herom .
3.6.2 .
Det er fastsat, at en europæisk forening kan
stiftes af mindst to juridiske enheder, men efter ØSU's
mening ville den teoretisk set bedste løsning være, at

en europæisk forening kan stiftes af enhver juridisk
enhed, da man hermed ville tage højde for, at en euro
pæisk forening ikke nødvendigvis har samme status
som de enkelte medlemmer .

3.6.3 .
Hvis dette forslag ikke kan accepteres, ønsker
ØSU , at man i det mindste giver ikke blot alle for
eninger, men også andelsselskaber og gensidige selskab

er adgang til statutten for europæiske foreninger med
henblik på at fremme tilnærmelsen og samarbejdet mel
lem de tre typer erhvervsdrivende foreninger.
3.7.
I henhold til artikel 3 kan en europæisk forening
stiftes enten direkte af fysiske og juridiske personer

4.1 .
ØSU henleder Kommissionens opmærksomhed
på udtrykket » intérét général « (» almennyttigt formål «),
som kan dække over forskellige ting i de forskellige
medlemsstater. Dette aspekt skal man være meget op
mærksom på ved oversættelsen til de forskellige sprog.
Artikel 2

4.2.
Som anført i den tidligere bemærkning til
artikel 3 er det ikke tilrådeligt at foreskrive forhåndsop
fyldelse af krav . I forbindelse med artikel 2, stk . 2, kan
de rettigheder, der overdrages den europæiske forening
som juridisk person , kun udøves , når det er nødvendigt
til virkeliggørelse af dens formål .
4.2.1 .
Også dette krav bør udgå, så man sikrer ligelig
behandling af alle europæiske foreninger, uanset i hvil
ken medlemsstat de har hjemsted .

4.2.2.
Som følge af de talrige henvisninger i for
ordningen til medlemsstaternes lovgivning er det vigtigt,
at artikel 2 rent faktisk giver alle europæiske foreninger
mulighed for at udøve ensartede rettigheder overalt i
EF .

4.2.3 .

Artikel 2, stk . 2, bør derfor ikke omfatte dette

krav, som desuden er en afvigelse fra artikel 6 , stk . 3 .

Artikel 3

4.3 .
I artikel 3 , stk . 1 , 2. led, 2. linje, bør » og« erstat
tes af » eller «, så personer, der har bopæl i forskellige
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medlemsstater, men er af samme nationalitet, også får
adgang til statutten for europæiske foreninger .

II . ØSU bifalder Kommissionens forslag til direktiv
med forbehold af følgende bemærkninger :

Artikel 6

1 . ØSU bifalder, at Kommissionen tilstræber at sup
plere statutten for europæiske foreninger ved også på
passende vis at tage højde for arbejdstagernes rolle .

4.4.
Det ligger ØSU stærkt på sinde, at man sikrer
ligelig behandling af europæiske og nationale for
eninger; man bør derfor mindske risikoen for, at en
europæisk forening, der udøver sine aktiviteter i forskel
lige medlemslande, har flere juridiske rettigheder og
beføjelser end de nationale foreninger i de pågældende
lande .

4.4.1 .

For at mindske denne risiko kunne det således

være hensigtsmæssigt at lade forordningen gengive ind
holdet af artikel 2, stk . 2, i Europarådets konvention
om anerkendelse af ikke-statslige organisationers status
som juridisk person , som følger :

» Når det er påkrævet ud fra væsentlige hensyn til
almenvellets interesser, finder sådanne restriktioner,

begrænsninger eller særlige procedurer anvendelse ,
som er fastsat i lovgivningen i den stat, hvor den
europæiske forening udøver sine aktiviteter samt
indgår aftaler eller forbindelser med tredjeparter for
så vidt angår udøvelsen og de med den juridiske
status forbundne rettigheder.«

Direktivet samordner de nationale retsforskrifter om

arbejdstagernes medindflydelse, information og høring
og er et uundværligt supplement til statutten for den
europæiske forening.

1.1 . Direktivet spiller en vigtig rolle, når det gælder
om at fremme den økonomiske og sociale samhørighed
inden for EF .

1.2. Med dette direktiv vil man sikre arbejdstagerne
en informations- og høringsret samt en medindflydelse
på europæiske foreningers virksomhedsmæssige plan
lægning .
1.3 .
ØSU peger på nødvendigheden af at sikre, at
forordningen og direktivet træder i kraft samtidig .

4.4.2 .
Ovenstående kunne f.eks. tilføjes i forslagets
artikel 6, stk . 3 , idet det præciseres , at bestemmelserne
i artikel 2, stk . 2, ikke berøres heraf.

2.

Artikel 15

selskabet bekræftede og understregede ØSU flere gange
sin principielle enighed i, at arbejdstagernes medindfly
delse er en vigtig forudsætning for udviklingen af et
demokratisk samfund og et Borgernes Europa .

4.5 .
ØSU sætter spørgsmålstegn ved , om en person ,
der repræsenterer et medlem på en generalforsamling,
nødvendigvis selv skal være medlem af den europæiske
forening.
Artikel 23

4.6 .
Det minimumskrav vedrørende bestyrelsens mø
dehyppighed, der er fastsat i artikel 23 , stk. 1 , er efter
ØSU's mening nok for strengt, og det kunne med fordel
lempes til et møde mindst hver sjette måned .
Artikel 31 , stk . 2

4.7 .
ØSU henstiller, at Kommissionen tager denne
artikel op til revision med henblik på at give de britiske
velgørenhedsorganisationer adgang til statutten .

Under alle omstændigheder bør andet afsnit i artikel 31
affattes således :

» Alle bestyrelsesmedlemmer skal udøve deres hverv
i foreningens interesse under hensyntagen til med
lemmernes og arbejdstagernes og i særdeleshed mål
gruppens interesser .«

Allerede i sin udtalelse om statutten for SE

2.1 .
I den sammenhæng slår ØSU endnu en gang
fast, at arbejdstagerne skal have adgang til en fælles
repræsentation af deres interesser inden for virksom
heden og til medindflydelse på visse beslutninger i virk
somheden, uden at virksomhedsledelsens ansvar og ef
fektivitet dermed begrænses . Allerede i sine udtalelser
om SE-selskabet af 25 . oktober 1972, 29 . maj 1974 og
28 . marts 1989 bekræftede ØSU denne holdning.
2.2. På baggrund af medlemsstaternes forskellige po
litiske, samfundsmæssige, historiske og ideologiske for
hold har arbejdstagernes medindflydelse imidlertid ikke
udviklet sig efter helt samme mønster, og den har heller
ikke nået samme udviklingsniveau i alle medlemsstater .

3.
Også i forbindelse med europæiske foreninger
mener ØSU, at det på dette område — som på så mange
andre — ikke er muligt at tilvejebringe helt ensartede
forhold på kort sigt.
3.1 .
For så vidt kan ØSU acceptere Kommissionens
forslag om en fleksibel ordning, hvor der kan tages
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hensyn til de lovgivningsmæssige vilkår, der gælder i

3.2 .

de enkelte medlemsstater .

de medindflydelsesmodeller, Kommissionen foreslår.

Man bør derfor tilstræbe et ensartet indhold i

Bruxelles, den 26 . maj 1992 .

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Michael GEUENICH

BILAG

til Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
Følgende ændringsforslag, som blev støttet af mindst en fjerdedel af de afgivne stemmer, blev forkastet under
debatten :

1.2.4 ( Nyt punkt)

» ØSU mener imidlertid, at den foreliggende statut i alt for høj grad bygger på den foreslåede statut for det
europæiske selskab (SE-selskabet). Da foreninger i modsætning til aktieselskaber udelukkende forfølger
ideologiske og almennyttige målsætninger, kunne statutten for europæiske foreninger forenkles betydeligt og
dermed sikre en større fleksibilitet. Dette gælder navnlig de omfattende bestemmelser vedrørende organerne,
som for en dels vedkommende kunne fastlægges i de i artikel 28 nævnte vedtægter.«
Begrundelse

Den statut for europæiske foreninger, Kommissionen har foreslået, er i vid udstrækning udformet som en
statut for en større industrivirksomhed. Set i forhold til de behov, en forening normalt har, er de foreslåede
bestemmelser alt for omfangsrige og bureaukratiske, hvortil kommer, at der overhovedet ikke er taget hensyn
til det juridiske princip, at foreninger har vedtægtsautonomi. De fleste nationale lovgivninger om foreninger
indeholder langt færre bestemmelser. Med den foreslåede udformning ville den nye retsform næppe blive
anvendt .

Afstemningsresultat
For : 28 stemmer , imod : 58 stemmer, hverken for eller imod : 9 stemmer .

Del II, pkt. 1
Følgende føjes til første punktum :

»I forbindelse med subsidiaritetsprincippet vil dette dog primært være en sag, der afgøres mellem arbejdsgiver
ne og arbejdstagerne i de enkelte organisationer.«
Afstemningsresultat
For : 27 stemmer, imod : 53 stemmer, hverken for eller imod : 11 stemmer .
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Udtalelse om Kommissionens udtalelse om rimelig løn
(92/C 223/ 17)

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 19. december 1991 under
henvisning til EØF-Traktatens artikel 118 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs
udtalelse om Kommissionens udtalelse om rimelig løn .

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Social-, Familie-, Uddannelses- og
Kulturspørgsmål, som udpegede Giacomina Cassina til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalel
se den 15 . maj 1992.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 297. plenarforsamling af 26. og 27. maj
1992, mødet den 26. maj 1992, med et stort flertal af stemmer for, 2 imod og 17 hverken for
eller imod, følgende udtalelse.

1 . Indledning

1.3.1 .
Medlemsstaterne skal, ifølge Kommissionen,
udmønte disse principper :

1.1 . I artikel 5 i »Fællesskabspagten om Arbejdsta
gernes Grundlæggende Arbejdsmarkedsmæssige og So
ciale Rettigheder (» Socialpagten«) hedder det, at »en
hver beskæftigelse skal være rimeligt aflønnet«.

— ved at forbedre løngennemsigtigheden på arbejds
markedet og

1.2 .

I

Kommissionens

handlingsprogram

om

gennemførelsen af » Socialpagten « [dok. KOM(89) 568
endelig udg., pkt. 2. Beskæftigelse og løn, A. Indledning]
påpeger Kommissionen, at »i beskæftigelses- og løn
spørgsmål henhører kompetencen og dermed initiati
verne (...) hovedsageligt under medlemsstaterne og ar
bejdsmarkedets parter i henhold til national praksis,
der er fastlagt ved lov eller kollektiv overenskomst«.
1.2.1 . I en senere passage hedder det : » Kommissio
nen mener imidlertid, at i et Fællesskab med tolv indu
strialiserede lande må alle sikres en rimelig løn «, og det
er i denne ånd, »den har til hensigt i nær kontakt med
medlemsstaterne at afgive en udtalelse«.

1.3 . I Kommissionens udtalelse (*) opfordres med
lemsstaterne til at sikre arbejdstagerne en rimelig løn
gennem iagttagelsen af følgende fire principper :
— bestræbelserne på at sikre en rimelig løn skal ses
som et led i en proces, der fører frem til virkeliggø
relsen af Fællesskabets grundlæggende mål (økono
misk og social samhørighed samt en harmonisk
udvikling inden for rammerne af den økonomiske
integration),

— der skal sikres en høj produktivitet og en højt kvali
ficeret arbejdskraft, navnlig gennem passende, ved
holdende investeringer i de menneskelige ressourcer,

— ved, gennem arbejdsmarkedsoverenskomster og/
eller lovgivning, at sikre, at retten til en rimelig løn
respekteres .

1.3.2. Kommissionen påtager sig i øvrigt at fremme
en forbedret dataindsamling og -formidling om løn
strukturerne i EF samt at aflægge statusrapport herom
(senest 3 år efter vedtagelsen af udtalelsen og derefter
hvert andet år).

2. Generelle bemærkninger

2.1 .
ØSU godkender og støtter Kommissionens ini
tiativ, der lægger op til en bred debat om et grundlæg

gende aspekt af den sociale dimension i EF : rimelig løn.
Dog fremføres en række generelle og særlige bemærk
ninger .

2.2.

En konvergent udvikling hen imod egnede,

gennemsigtige og varige løsninger af spørgsmålet om
rimelig løn stiller efter ØSU's mening krav om grundige
re undersøgelser, om harmonisering af de statistiske
indsamlingsmetoder samt om initiativer fra Kommissio
nens, medlemsstaternes og (de nationale som europæis
ke) arbejdsmarkedsparternes side.

— diskriminerende lønpraksis skal fjernes,
— holdningerne til de traditionelle lavtlønsgrupper
skal tages op til nyvurdering.
(M Dok . SEK(91 ) 2116 endelig udg.

2.3 . Begrebet » rimelig løn« bør ikke afgrænses ud
fra komplicerede teoretiske definitioner (som enten ikke
vil være dækkende eller ikke brugbare i praksis), men
derimod på et pragmatisk grundlag. For at kunne forføl
ge målet om »rimelig løn « må man være enige om,
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hvilke specifikke elementer (økonomiske, sociale, kultu
relle, miljømæssige) det rummer, og i hvilken overord
net referenceramme disse indgår (i Kommissionens ud
talelse er det EF's område, hvor den igangværende
integrationsproces bygger på subsidiaritetsprincippet).

2.3.1 .

EF-området karakteriseres som helhed ved

tendensen til høj produktivitet, et højt kvalifikationsni
veau og lønninger, som udvikler sig i overensstemmelse
hermed . I begrundelsen til udtalelsen udtrykker Kom
missionen håb om, at denne tendens kan styrkes i
fremtiden .

2.3.1.1 .
ØSU understreger, at der i denne sammen
hæng også udtrykkeligt må sættes ind på at fremme
beskæftigelsen gennem skabelse af arbejdspladser og
investeringer i menneskelige ressourcer.

2.3.2.

Det er imidlertid urealistisk at tro, at alle EF

arbejdstagere på kort/mellemlang sigt når op på et
højt lønniveau. Der vil også på lang sigt være store
delmarkeder, hvor arbejdskraften har et lavt kvalifika
tionsniveau eller er marginaliseret (geografisk, produk
tivitetsmæssigt og/eller socialt). ØSU betoner, at der
også på disse delmarkeder til stadighed må sikres en
rimelig aflønning.

2.3.2.1 .
Den fortsatte eksistens (for ikke at tale om
udbredelse) af omfattende lavtlønsområder vil på sigt
hæmme den harmoniske integrationsproces og alvorligt
skade den økonomiske og sociale samhørighedspolitik .
I sidste instans kan resultatet blive en svækkelse af den

samlede EF-økonomis konkurrenceevne og effektivitet.

2.3.2.2. Løsningen af spørgsmålet om rimelig løn må
tage sit udgangspunkt i disse lønmæssige realiteter. Den
må bygge på nogle tærskelværdier/sokler, som danner
minimumsniveauet for de laveste lønninger og ud
gangspunktet for en gradvis tilpasningsproces i opadgå
ende retning.

2.4 .
Selv om Kommissionen i sin udtalelse primært
beskæftiger sig med rimelig løn og sondrer mellem
rimelig løn og lavtløn, understreger den, at problemet
omkring de laveste lønninger (herunder primært lavt
lønsproblemer, der har baggrund i de jure eller de facto
forskelsbehandling) må løses for at dæmme op for
lavtlønsbaseret lønpolitik .

2.5 .
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holdelse og/eller udvidelse af lavtlønsområder, kan
måske forbigående tiltrække investeringer, men ikke
på længere sigt sikre en optimal produktivitets- og
konkurrenceevneudvikling i de virksomheder, som
fører en sådan politik, eftersom den er demotiveren
de for arbejdstagerne som arbejdskraft og som for
brugere. I denne sammenhæng er det dog tænkeligt,
at ikke-lønmæssige, overenskomstsikrede garantier
( f.eks . uddannelsestilbud, tryghed i jobbet, arbejds
og karrierevilkår), som ydes arbejdstagerne som led
i fremme af udviklingen eller aktiviteten i visse
erhvervsområder, kan kompensere for ikke-optima
le lønvilkår .

— Nogle virksomheder vil på grund af deres karakteri
stik eller lokalisering i udviklingssvage lande og/
eller regioner have vanskeligt ved at bære byrderne
ved en forhøjelse af de laveste lønninger; sådanne
vanskeligheder skal dog ikke afhjælpes gennem und
tagelser fra ligebehandlingsregler eller overens
komstsikrede og/eller lovfæstede garantier, men
gennem specifikke tiltag (som led i samhørighedspo
litikken og SMV-støttepolitikken ).

2.6 .
ØSU mener imidlertid, at der må tages skyldigt
hensyn til et andet aspekt af rimelig aflønning, som har
at gøre med ligebehandling, nemlig princippet om lige
løn for lige arbejde. Princippet er fundamentalt og
beslægtet med princippet om ligebehandling af mænd
og kvinder og af arbejdstagere fra EF og fra tredjelande,
om fuld erhvervsmæssig integrering af arbejdstagere i
mindre virksomheder ( f.eks . familiebedrifter og lignen
de) uden tilstrækkelig social tryghed og af den voldsomt
voksende gruppe af hjemmearbejdende arbejdstagere.

2.6.1 .
Princippet om lønmæssig ligebehandling af
mænd og kvinder bør indgå med høj prioritet i mål
sætningen om rimelig løn . Til trods for, at ligelønsprin
cippet er almindeligt accepteret og udmøntet i lov
givningen , udsættes kvinderne for løndiskrimination .
Det er derfor påkrævet, at medlemsstaterne og arbejds
markedets parter gør en forbilledlig indsats for at frem
me princippet om lige muligheder og om lige løn for
samme arbejde, således at dette problem finder en ende
lig løsning.

ØSU er enig i denne synsvinkel og understreger :

— En politik, som primært sigter mod at holde produk
tionsomkostningerne nede ved at støtte sig til fast

2.7 .
Kommissionen bruger Traktatens artikel 118
som retsgrundlag. ØSU kan godkende dette, men finder
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dog, at der også burde havde været henvist til
artikel 117, stk. 2, som ville have givet initiativet en
bedre fundering og sat det i et mere fremadrettet per
spektiv .

2.8 .
Kommissionens udtalelse afspejler kun delvis
dens egne erklærede målsætninger. Der tales således
om at » sikre« (se pkt. 2) alle arbejdstagere i EF en
rimelig løn . En mere bindende foranstaltning havde vel
også været forhastet og er da heller ikke forudset i det
sociale handlingsprogram. Men det er muligt, at EF
politikken på sigt ikke skal dreje sig om lønpolitikkens
indhold , men derimod om at afstikke ledsagefor
anstaltninger og angive overordnede kriterier, som
fremmer konvergensen i medlemsstaternes lønpolitik .

2.9 .
Kommissionen understreger med eftertryk, at
det er nødvendigt at sikre en rimelig løn i medlemssta
terne; de midler, den foreslår, frembyder imidlertid kun
delvise løsninger.

2.9.1 .

2.10. I Kommissionens udtalelse betones adskillige
gange den rolle, der tilkommer arbejdsmarkedets par
ter, idet der dog kun henvises til det nationale niveau .
Da arbejdsmarkedets parter, med rette, kræver for
handlingsfrihed, kunne Kommissionen have slået til lyd
for en videreudvikling af »den sociale dialog« på EF
niveau, som, i lyset af de perspektiver, den nye Traktat
åbner, bl.a . kunne indebære en diskussion af de kriterier
for en rimelig løn, som skal haves in mente under de
nationale lønoverenskomstforhandlinger og som even
tuelt, hvor det er muligt, navnlig hvad angår en referen
celøn, skål indskrives i den nationale lovgivning.

2.10.1 .
Da arbejdsmarkedets parter står som et bæ
rende element i nærhedsprincippet, og da dette (subsidi
aritetsprincip ) nu er indskrevet i Traktaten, så ØSU

gerne, at der snarligt tages skridt i denne retning.

2.11 . Der er efter ØSU's mening behov for et snarligt
initiativ for at sikre et mere gennemsigtigt arbejdsmar
ked og en arbejdsmarkedsplanlægning, således at der
skabes en reel sammenkædning og dermed interaktion
mellem de nationale arbejdsmarkeder, på såvel det løn
mæssige som det beskæftigelsesmæssige og produktivi
tetsmæssige plan .

Det er klart, at lønfastsættelse (herunder fast

sættelse af mindstelønninger, hvor dette ikke sker gen
nem lovgivning) i første række tilkommer arbejdsmar
kedets parter. Imidlertid fører medlemsstaterne i praksis
ofte en lønpolitik, som — mere eller mindre — dikteres
af deres generelle økonomiske politik .

2.9.2. De bindinger, som konvergenspolitikken, som
led i ØMU-processen, lægger på medlemsstaternes ma
kroøkonomiske og monetære politik, vil have stadig
større indvirkning på den nationale lønpolitik .

2.9.2.1 .
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3 . Særlige bemærkninger til Kommissionens udtalelse

3.1 . Det foreslås, at det i punkt 2 udtrykkeligt anfø
res, at en politik for rimelig løn skal fastholdes, også selv
om der skal tages makroøkonomiske hensyn, herunder
inflationshensyn : en politik for rimelig løn er et væsent
ligt led i en afbalanceret fordelingspolitik og kan følge
lig bidrage til at fremme konvergensen i medlemsstater
nes makroøkonomiske politik. Samtidig begrænses de
negative sociale virkninger, som det ellers ville have
været nødvendigt at imødegå med bekostelige ledsage
foranstaltninger.

Ved fastsættelsen af en referenceløn bør der

ikke blot tages hensyn til makroøkonomiske og mone
tære bindinger, men også til andre faktorer, såsom
forskelle i lønniveauer ( målt med median-lønnen) og
den samlede indtjeningsevne og produktivitet i den
pågældende sektor og i samfundet (og ikke kun i de
enkelte virksomheder). Disse overvejelser er ikke med
i Kommissionens dokument .

2.9.3 .
Endvidere virker en række faktorer ind på
begrebet rimelig løn : beskatning og lignende, inflation
(effekten målt med købekraftstandarder), renteniveau
og de sociale sikringsydelsers niveau og kvalitet.

3.2.

I punkt 3 , første led, bør også medtages » natio

nalitet «.

3.2.1 .
Medlemsstaterne må udtrykkeligt anmodes
om at følge de foranstaltninger, der er nævnt i næstsid
ste afsnit, op med særlige tiltag , til bekæmpelse af sort
arbejde.

3.2.2.
Skabelse af gennemsigtighed på EF's samlede
arbejdsmarked er en oplagt opgave for de nationale
arbejdsformidlinger, hvilket bør understreges i udta
lelsen .
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3.3 . Til punkt 4 bemærker ØSU, at informationsud
vekslingen på EF-plan foruden gældende lønpraksis
også bør omfatte arbejdsmarkedets organisation og ar
bejdstagermedindflydelse, i det omfang sidstnævnte
hænger sammen med førstnævnte.
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3.4. Til punkt 4 bemærker ØSU yderligere, at Kom
missionen kunne påtage sig at fremme en social dialog
mellem arbejdsmarkedets parter på EF-plan for at få
bestemt de overordnede kriterier (se pkt. 2.10. ovenfor),
som fastsættelsen af en rimelig løn skal rette sig efter.

Bruxelles , den 26 . maj 1992.

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Michael GEUENICH

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 89/392/EØF
om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner
(92/C 223/ 18

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 4. februar 1992 under henvisning til
EØF-Traktatens artikel 100 A at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
om det ovennævnte emne .

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Industri, Handel, Håndværk og
Tjenesteydelser, som udpegede Fran^ois Perrin-Pelletier til ordfører. Sektionen vedtog sin
udtalelse den 6 . maj 1992.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 297. plenarforsamling den 26. maj 1992
enstemmigt følgende udtalelse.
1 . Generelle bemærkninger

artikel 100 A. Det har til formål at harmonisere med

1.1 .

lemsstaternes tekniske lovgivning på basis af et højt
sikkerhedsniveau med henblik på enhedsmarkedet.
Kommissionens Generaldirektorat for Sociale Anlig
gender er for øjeblikket ved at udarbejde et forslag om

Det foreliggende direktivforslag er den anden

ændring af direktiv 89/392 (^ om maskiner. Den første
ændring af 20. juni 1991 (2) havde til formål at inkorpo
rere bestemmelser om risici i forbindelse med mobilitet

og løfteoperationer i 1989-direktivet. Denne nye æn
dring fastsætter væsentlige, specifikke sikkerhedskrav
for maskiner beregnet til at løfte personer. Kommissio
nen har benyttet anledningen til at revidere en række
artikler i maskindirektivet i lyset af de erfaringer, som
er indhøstet siden dets vedtagelse i 1989 .
1.1.1 .
Under udarbejdelsen af direktivforslaget har
man tilstræbt et højt sikkerhedsniveau og draget om
sorg for ikke at forringe det nuværende sikkerhedsni
veau i medlemsstaterne, således som det kræves i Trak
tatens artikel 100 A , stk . 3 .

ændring af direktiv 89/655/EØF (3) af 30. november
1989 om anvendelsen af arbejdsudstyr (på grundlag af
Traktatens artikel 118 A). Denne ændring vil udbygge
den oprindelige tekst med regler for anvendelsen af
mobile maskiner og løfteapparater, herunder personløf
tere .

1.2.1 .
For at sikre den korrekte sammenhæng mellem
konstruktions- og anvendelseskravene ville det have
været at foretrække, om den fremtidige ændring af
direktiv 89/655/EØF , der er baseret på artikel 118 A,
var blevet fremlagt samtidig med det foreliggende for
slag. Det er vigtigt, at det direktiv, som skal udarbejdes

1.2 . Direktivforslaget, der er baseret på den » ny me
tode« fremsættes under henvisning til Traktatens

( 1 ) EFT nr . L 183 af 29 . 6 . 1989 .
(2) EFTnr. L 198 af 22. 7 . 1991 .

(3) EFT nr. L 393 af 30. 12. 1989.
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af Generaldirektoratet for Sociale Anliggender (GD V),
fastlægger præcise regler for den regelmæssige afprøv
ning, som brugerne skal underkaste personløfterne.
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2.1.3.1.1 . Det kan undertiden påhvile distributøren
at opfylde kravet om, at der skal medfølge en brugsan
visning på brugerlandets sprog, idet maskinens oprinde
lige fabrikant ikke nødvendigvis har kendskab til pro
duktets endelige bestemmelsessted .

2. Særlige bemærkninger

2.1 .
2.1.1 .

Bemærkninger til de ændringer i direktivet, som
ikke vedrører personløft
Reglen om , at medlemsstaterne
ikke kan forbyde markedsføring
af maskiner , der opfylder sikker
heds - og sundhedskravene ( art .
1 , s t k . 2)

2.1.1.1 .
I artikel 4 i maskindirektivet blev der fastlagt
et generelt forbud mod, at medlemsstaterne hindrer
markedsføring af materiel, som opfylder direktivets
krav .

2.1.1.2. Ændringen indebærer, at den frie bevægelig
hed, som er tilsikret med maskindirektivet, ikke foregri
ber overholdelsen af andre regler. Medlemsstaterne kan
således forbyde maskiner under henvisning til bestem
melser f.eks. inden for miljø og fysisk planlægning.
2.1.1.3 .
Det er forståeligt, at aspekter, som ikke er
dækket af maskindirektivet, tages op i andre direktiver.
Derimod er det farligt, at aspekter, som allerede er
behandlet i maskindirektivet, gøres til genstand for
parallelle regler i andre lovtekster. En bestemt teknisk
faktor — som f.eks . støj — bør ikke gøres til genstand
for mere end ét enkelt lovkrav, som til gengæld bør
tilgodese samtlige aspekter : sikkerhed på arbejdsplad
sen , forbrugerbeskyttelse og miljø . Det må f.eks . bekla
ges, at GD XI er i færd med at udarbejde et forslag om
tilpasning til den tekniske udvikling af direktivet af
1986 om støjemissionen fra entreprenørmateriel , når
der i mellemtiden er fastsat et væsentligt sikkerhedskrav
i maskindirektivet .

2.1.3.1.2. Hvis den ansatte, som betjener maskinen,
ikke forstår sproget i det land, hvor han arbejder, skal
han have adgang til brugsanvisninger, der er oversat til
hans eget sprog.
2.1.3.1.3 . Hvad angår vedligeholdelsesvejledningen,
vil det være hensigtsmæssigt at anføre, at det er fabri
kanten som fastlægger vedligeholdelsesbetingelserne .
Fabrikanten kan forbeholde sig retten til at stå for en
del af vedligeholdelsen, som han ikke mener brugeren
er i stand til at varetage.

2.1.3.2. I øvrigt er fabrikanten ikke forpligtet til at
udlevere tekniske oplysninger, som ikke er direkte sik
kerhedsrelevante, og som ville muliggøre ulovlig efter
ligning af reservedele (eller kopiering af maskinen i strid
med reglerne om industriel ejendomsret). Reservedelene
skal opfylde de samme sikkerheds- og kvalitetskrav
som de oprindelige dele, uanset hvem der leverer dem.
Fabrikanten skal kunne anføre i brugsanvisningen, at
hans ansvar bortfalder, såfremt brugeren erhverver sig
ikke-originale reservedele.

2.2. Bemærkninger vedrørende apparater til personløft
2.2.1 .

Anvendelsesområde

Elevatorer og kabeltransportapparater (svæ
vebaner ...) vil blive behandlet i særskilte direktiver, da
2.2.1.1 .

de frembyder så alvorlige og specifikke risici . ØSU tager
til efterretning, at løfteapparater, som undtagelsesvis
anvendes til personløft, ikke er omfattet af dette di
rektiv .

2.1.2.

Ændring af den tekniske del af
maskindirektivet [ art . 1 , stk . 3 ,
litra a ), b ), d ) og e )]

2.1.2.1 . Det er helt rimeligt, at Kommissionen omfor
mulerer og supplerer maskindirektivet på de to vigtige
punkter, som vedrører nødstopanordningen og forebyg
gelsen af risikoen for indespærring. For apparater, som
drives af anden energi end manuel kraft, og for maski
ner til underjordisk arbejde fastsættes to tekniske speci

2.2.2. Væsentlige
lag I )

sikkerhedskrav

( bi

2.2.2.1 .
I bilag I sondres der ikke mellem materiel,
hvor førerposten kan hæves, materiel hvor arbejdspos
ten kan hæves, og materiel som giver adgang til arbejds
posten .

fikationer.

2.1.3 .

Brugsanvisninger
og
overens
stemmelseserklæringer
[ art .
1,
stk . 3 , litra c ) samt stk . 4 ]

2.1.3.1 . Den fabrikant, som sælger en maskine direk
te til brugeren, har altid pligt til at give sidstnævnte en
brugsanvisning på brugerlandets sprog. Om der skal
medfølge en brugsanvisning på et andet sprog end bru
gerlandets er et kontraktligt spørgsmål mellem leveran
dør og bruger .

2.2.2.2. Dette giver anledning til en række for
tolkningsproblemer; afhængigt af den pågældende form
for materiel kan der endda opstå uløselige tekniske
problemer.
2.2.3 . Procedurer for markedsføring
personløftere ( bilag II )

af

2.2.3.1 .
I bilag II fastsættes det, at personløftere med
en styrtrisiko på mere end 5 meter samt to typer sikker

Nr . C 223 /62

De Europæiske Fællesskabers Tidende

hedsanordninger skal typeundersøges før markedsfø
ring.

2.2.3.2 .
Såfremt fartbegrænserne og nedstyrtnings
anordningerne — som er de vigtigste sikkerhedskompo
nenter — gøres til genstand for en typeundersøgelse på
konstruktionsstadiet , er det ikke længere rimeligt at
kræve en typeundersøgelse af personløfteren som hel
hed . Der skal således mindes om, at forslaget om æn
dring af direktivet om anvendelse af arbejdsudstyr på
lægger brugeren at foretage tekniske forsøg, før materi
ellet rent faktisk tages i brug.

2.2.3.3 .

En typeundersøgelse for personløftere bør
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2.2.3.4. ØSU er af den opfattelse, at den i bilag II
fastsatte højde på 5 meter ikke er sikkerhedsmæssigt
acceptabel . Mange steder viser troværdige ulykkesana
lyser og ulykkesforebyggende arbejde, at 1,5 meter kan
være en passende højde. Denne højde på 1,5 meter kan
imidlertid ikke anvendes i alle sektorer, der omfattes af

dette direktiv, især hvad angår typegodkendelse, og
ØSU henstiller, at spørgsmålet tages op til yderligere
overvejelse .

2.2.3.5 . I øvrigt leveres bestemte særligt høje løfteap
parater (transtockers) til kunden i enkeltdele og monte
res på stedet. Det er vanskeligt at typeundersøge materi
el af denne art, som ofte fremstilles i enkelteksemplarer.

kun omfatte de dele, som vedrører denne funktion .

Maskinens øvrige dele henhører under fabrikantens
selv-certificering eller i givet fald under specifikke pro
cedurer, som er fastsat i andre direktiver (f.eks. om

trykluftapparater) .

2.3 . For at undgå de komplicerede henvisninger til
anden lovgivning, som følger af direktivforslaget, burde
Kommissionen offentliggøre et kodificeret direktiv,
hvori alle de successive ændringer er indarbejdet.

Bruxelles , den 26 . maj 1992 .

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Michael GEUENICH

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring af forordning
(EØF) nr. 594/91 af 4. marts 1991 med henblik på fremskyndelse af afviklingen af stoffer,
der nedbryder ozonlaget
(92/C 223/ 19)

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 7 . april 1992 under henvisning til EØF
Traktatens artikel 130 S at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om
det ovennævnte emne .

Det Økonomiske og Sociale Udvalg besluttede at overdrage det forberedende arbejde til
Georges Proumens som hovedordfører i henhold til forretningsordenens artikel 18.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 297. plenarforsamling af 26 . og 27. maj
1992, mødet den 27 . maj 1992, enstemmigt følgende udtalelse.

ØSU godkender med forbehold af visse bemærkninger
det foreliggende forslag til forordning og glæder
sig over, at Kommissionen har medtaget de nye
bestemmelser i forslaget forud for mødet i København
i slutningen af 1992, hvor Montreal-protokollen af
1989 skal revideres i FN-regi (De Forenede Nationers
Miljøprogram ).

1 . Introduktion

1.1 . Det foreliggende forslag til forordning drejer
sig om en ændring af forordning (EØF) nr. 594/91 af
4. marts 1991 , som er baseret på Montreal-protokollen
om stoffer, der nedbryder ozonlaget.
1.2.
De i forslaget omhandlede stoffer er chlorfluor
carbonerne ( CFC) 11 , 12, 113 , 114 og 115 og de andre
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fuldt halogenerede CFC-gasser, haloner, 1,1,1-trichlor
ethan og tetrachlormethan . Alle disse stoffer skal redu
ceres kvantitativt både på produktions- og forbrugsplan
efter en afviklingsplan indeholdt i forordning (EØF)
nr . 594/91 .

2.3 .
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Kommissionen er for tiden i færd med at udar

bejde en liste over undtagelser, som skal forelægges på
mødet i København sidst i 1992. Flvis disse undtagelser
godkendes af FN, vil Kommissionen udarbejde en detal
jeret liste i løbet af 1993 vedrørende de væsentligste
anvendelser .

1.3 . Men ifølge De Forenede Nationers Miljøpro
grams observationer
— var hullet i ozonlaget over Sydpolen i 1991 lige så
stort som i 1987, 1989 og 1990,

— er det for første gang bekræftet, at reduktionen
af ozonlaget falder sammen med øget ultraviolet
stråling,
— konstateres der ligeledes en reduktion af ozonlaget
på den nordlige halvkugle,

— ventes mængden af chlor i stratosfæren fortsat at
stige indtil år 2000, uanset beslutningerne truffet i
Montreal .

1.4.

UNEP mener derfor, at man bør fremskynde

processen , og at de nye foranstaltninger er teknisk
gennemførlige :
— alle CFC-gasser og haloner : afvikling pr . 1 . januar
1996 i stedet for 1 . juli 1997,
— 1,1,1-trichlorethan : afvikling pr. 1 . januar 1996 i
stedet for 1 . januar 2005 ,
— tetrachlormethan : afvikling pr . 1 . januar 1995 i
stedet for 1 . januar 1998 .

1.5 . Kommissionen opererer derudover med mellem
stadier i afviklingsprocessen, som ændrer de i Montreal
tidligere fastsatte niveauer, nemlig en reduktion på 85 %
af alle ovennævnte stoffer pr. 1 . januar 1994.
1.6 .

ØSU mener i den forbindelse, at det er ekstremt

vigtigt at få klarlagt, om denne hurtigere og skærpede
reduktion risikerer at skabe vanskeligheder for de virk
somheder, der er beskæftiget med produktion af disse
stoffer, og dermed tab af arbejdspladser.
1.7 . Der er i realiteten kun ca . 10 producenter i
Europa, og Kommissionen har ikke rejst indvendinger
imod, at disse virksomheder sammenlægger deres pro

duktion på dette område med henblik på at nå de
fastsatte mål .

2.4.
ØSU ønsker dog, at disse begrundede væsentlige
anvendelser defineres bedre i samarbejde med de produ
cerende og forbrugende erhverv .
2.5 .
Selv om begrænsningerne og mellemstadierne er
acceptable, især takket være virksomhedsaftalerne som
omtalt i pkt. 1.7, er det vigtigt, at Kommissionen og de
ansvarlige myndigheder i medlemsstaterne sørger for,
at de nye bestemmelser overholdes nøje og påser, at der
på nationalt plan iværksættes strenge sanktioner for at
undgå illegal import fra tredjelande, som endnu ikke
har underskrevet Montreal-protokollen .

2.6. ØSU appellerer ligeledes indstændigt til Kom
missionen om under de forhandlinger og drøftelser i
UNEP, som den deltager i, at gøre gældende, at andre
tredjelande på verdensplan bør træffe tilsvarende foran
staltninger.

2.7 .
I mangel heraf vil bestemmelserne i det forelig
gende forslag til forordning ikke kunne virke fuldt
ud . Derudover vil de europæiske industrier blive stillet
ugunstigt på verdenshandelsplan.

2.8 . I øvrigt vil produktionen og/eller anvendelsen
af halogenerede CFC-gasser nu blive underkastet inter
national kontrol . Der vil blive foretaget toksikologiske
undersøgelser af disse stoffer med henblik på at fastslå ,
om de er kræftfremkaldende, mutagene eller teratogene .
Kommissionen bør pålægge et anerkendt europæisk
organ af toksikologiske eksperter at udføre disse under

søgelser, f.eks. ECETOC (European Chemical Industry,
Ecology and Toxicology Centre — Bruxelles), som i
samarbejde med producenterne skal afgive udtalelser,
af interesse for såvel arbejdstagere i de producerende
og forbrugende virksomheder, som forbrugene.
2.9 . Disse undersøgelser kan i miljømæssig henseen
de ligeledes koordineres med Det Europæiske Miljø
agenturs øko-toksicitetskriterier.

2. Bemærkninger

3 . Særlige undtagelser

2.1 . Det er vigtigt at være opmærksom på, at selv
om rapporten, som UNEP og dermed Kommissionen
baserer sig på, er videnskabeligt eksakt, så forekommer
den ikke at have taget højde for virkningerne af de
enorme mængder af gasser, der blev frigjort i atmosfæ
ren under det store vulkanudbrud på Filippinerne.

2.2 . Denne vigtige faktor bør naturligvis ikke sætte
spørgsmålstegn ved samtlige forslag om begrænsning,
hverken hvad angår frister eller niveauer.

A. Lægemidler
3.1 . Selv om ØSU lægger stærkt vægt på, at der
er færrest mulige undtagelser, beder det dog på dette
område om , at lægemidler på spraydåser og især læge
midler til behandling af lungelidelser, der stadigvæk
indeholder CFC-gasser, først afvikles definitivt i
slutningen af 1997 som oprindeligt planlagt.
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3.2. Det drejer sig nemlig her om et folkesundheds
problem, og forbruget af CFC-gasser på dette område
er meget begrænset . Kommissionens tjenestegrene bør
henvende sig til de kompetente myndigheder i medlems
staterne for at fremskynde processen med registrering
af den type lægemidler, så snart der sker en ændring af
drivgasserne, hvilket hurtigst muligt vil føre frem til de
planlagte begrænsninger, uden dog at hindre de syge
adgang til meget nødvendige lægemidler.
B. Andre produkter

3.3 . Med hensyn til undtagelser, der er nødvendige
for andre væsentlige anvendelser, appellerer ØSU til
Kommissionen om, at disse undtagelser :
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— opføres på en positivliste,
— indeholder oplysninger om anvendelsesområder, der
kan betegnes som » væsentlige «,
— begrænses tidsmæssigt,
— begrænses mest muligt i antal .
4. Genbrug af stoffer

4.1 .
Kommissionen bør undersøge mulighederne for
genbrug og afvikling af de i det foreliggende forord
ningsforslag omhandlede stoffer, navnlig hvad angår de
fuldt halogenerede CFC-gasser og de haloner, der for
tiden eksisterer i industrielle eller private installationer,
hvor de er anvendt før Montreal-protokollens ikraft
trædelse .

Bruxelles, den 27. maj 1992 .

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Michael GEUENICH

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om handelsnormer for
visse mælkefedtstoffer, ikke-mælkeholdige fedtstoffer og blandingsprodukter af vegetabilsk
og animalsk oprindelse ( !)
(92/C 223/20

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 10. februar 1992 under henvisning til
EØF-Traktatens artikel 198 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
om det ovennævnte emne .

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Landbrug og Fiskeri, som udpegede
Leopoldo Quevedo Rojo til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 12. maj 1992.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 297. plenarforsamling af 26 . og 27. maj
1992, mødet den 27 . maj 1992 med 50 stemmer for, 20 imod og 8 hverken for eller imod,
følgende udtalelse .

1 . Generelle bemærkninger

1.1 . ØSU godkender principielt Kommissionens for
slag, især fordi der hermed tages skridt til at beskytte
et produkt, hvis kvalitet har ført til udbredelsen af en
række imitationsprodukter, som forsøger at nyde godt
af det pågældende produkts prestige. Det er yderst
vigtigt at give forbrugerne den bedst mulige garanti
samt information om de markedsførte produkters reelle
beskaffenhed .

1.2 .
ØSU ser gerne en fortsættelse af de bestræbelser,
der er indledt med dette forslag, således at også andre
EF-produkter beskyttes via en nøje definition på EF
plan .

1.3 .
Af hensyn til forslagets rækkevidde bør dets titel
erstattes med følgende : Forslag til Rådets forordning
om handelsnormer for visse smørbare mælkefedtstoffer,

f 1 ) EFT nr. C 36 af 14 . 2 . 1992, s . 12 .

ikke-mælkeholdige fedtstoffer samt blandinger heraf.
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1.4. ØSU mener, at udtrykket » smør« udelukkende
bør forbeholdes produkter, der er tilvirket af mælk
eller fløde, og som har et fedtindhold på over 80 % .
Produkter med et lavere fedtindhold, hvor fedtstoffet
erstattes af vand eller et andet stof bør benævnes ander

ledes (f.eks . » mælkefedtstofprodukt «).
2. Særlige bemærkninger

2.1 .
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2.2.4. Stk . 3 : ØSU mener, at man bør præcisere
udtrykkene »type « og » oprindelse « og angive deres
eventuelle forbindelse med de begreber, der er defineret
i de foreslåede forordninger om beskyttelse af geogra
fiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for land
brugsprodukter og levnedsmidler og om specificitetsat
testering af levnedsmidler.
2.3 . Artikel 5

ØSU foreslår at føje følgende til artikel 2,
2.3.1 .

stk . 1 :

Stk . 2 : ØSU foreslår følgende tilføjelse :

» Disse benævnelser anvendes ligeledes, når de på
gældende produkter nævnes som ingredienser i

» Disse oplysninger skal angives i de handelsdoku
menter, der ledsager produkterne, når de ikke er

andre levnedsmidler.«

emballerede .«

2.2 . Artikel 4

2.4.

2.2.1 . For at gøre artikel 4, stk. 1 , litra b), tydeligere
foreslår ØSU følgende formulering :
» slutproduktets fedtindhold før afsendelse fra forar
bejdningsvirksomheden for de produkter i bilag 2,
der har et fedtindhold på under 80 vægtprocent.«

ØSU foreslår at lade andet afsnit i artikel 7 udgå .

2.5 . For at gøre artikel 10 mere klar foreslår sektio
nen følgende formulering :

»Når der henvises til nærværende artikel, vedtages
de pågældende foranstaltninger, alt efter det enkelte
tilfælde :

2.2.2. Efter ØSU's mening kunne artikel 4, stk . 1 ,
litra d), udgå, eftersom det vedrører produkter, som
ikke indeholder andre fedtstoffer end mælkefedt, og
fedtindholdet i vægtprocent er angivet i henhold til

— efter proceduren i artikel 30 i forordning (EØF)

stk. 1 , litra b).

— efter proceduren i artikel 38 i forordning (EØF)

nr. 804/68,
nr. 136/66/EØF,

2.2.3 .
Stk . 2 : ØSU foreslår, at dette stykke indføjes
i den relevante del af bilag II .

— eller via en kombination af begge procedurer.«

Bruxelles, den 27. maj 1992.

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Michael GEUENICH

BILAG

(forretningsordenens artikel 43, stk. 4)
Under forhandlingerne blev følgende ændringsforslag forkastet :
Pkt. 1.4

Udgår.

Begrundelse

Nye behov og produktudvikling har medført øget produktion af smør med 60 % og 40 % mælkefedt. Disse
produkter bør ikke fratages navnet »smør«, når bare mælkefedtindholdet angives klart på pakningerne.
Afstemningsresultat
For : 21 , imod : 45 , hverken for eller imod : 2.
Pkt. 1.4

Punktet udgår.

Nr . C 223 /66

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Begrundelse

Smør (med et fedtindhold på over 80 % ) bør naturligvis hedde » smør«. Følgelig bør fedtfattigt smør også
hedde »fedtfattigt smør« og ikke, som ordføreren ønsker det » mælkefedtstofprodukt«.
Hvem ved så, at et » mælkefedtstofprodukt« i virkeligheden også kan være fedtfattigt smør?
Afstemningsresultat
For : 21 , imod : 45 , hverken for eller imod : 2.
Pkt. 1.4

Udgår og erstattes med følgende :
» ØSU mener, at traditionelt fremstillet smør, som er tilvirket af mælk eller fløde, og som har et fedtindhold
på over 80 % , bør være omfattet af en særlig beskyttelse inden for rammerne af artikel 4 om mærkning og/
eller artikel 6 om fastsættelse af kvalitetsniveauer.«

Begrundelse
Den i pkt. 1.4 foreslåede definition af smør er for restriktiv. To argumenter kan fremføres herfor :
1 . Den udelukker i praksis enhver udviklingsmulighed inden for smørfremstilling, og følgelig bliver det
umuligt at integrere fremtidige teknologiske nyskabelser inden for denne sektor; uden at ændre ved produktets
iboende egenskaber (indholdet af mælkefedtstoffer) er det således muligt at forbedre dets kvalitet og
konkurrenceevne ( større smøreegnethed) ved bl.a . at tilsætte bestemte stoffer, når disse vel at mærke ikke
har til formål at erstatte selve fedtstoffet.

2. Den afskærer producenten fra enhver diversificering, hvor der kunne gøres brug af det kvalitetsimage, der
ligger i udtrykket » smør«; for fremtiden ville det m.a.o. blive umuligt at markedsføre produkter afledt af
smør under betegnelser som » halvt smør« eller » tre fjerdedeles smør« som defineret i det foreliggende
forordningsforslag; en sådan diversificeringsmulighed findes i forvejen for andre mejeriprodukter (»letmælk «,
» skummetmælk « ...), uden at det er gået ud over mælkens » image« eller iboende egenskaber, og uden at det
har skabt forvirring hos forbrugeren (i henhold til forordningen skal fedtstofprocenten altid være anført på
produktet). Der findes hér en oplagt forbrugsniche, hvilket udviklingen i markedsefterspørgslen har bekræftet.
Det er således ønskeligt at åbne fedtstofsektoren i retning af lettere produkter, hvis man ikke vil undergrave
selve forordningens formål, som jo er at støtte producenterne ved at fremme værdien af deres produktion.
3 . Det er helt rimeligt at ville beskytte » traditionelt smør«, og dette kan sagtens lade sig gøre inden for
rammerne af denne forordning, således som det fremgår af ændringsforslaget.

Det er imidlertid absolut påkrævet, at definitionen af ordet » smør« — når det bruges alene — er så bred, at
sektoren får mulighed for at tilpasse sig. Den i forordningsforslaget anvendte definition er i øvrigt taget fra
kodeks .

Afstemningsresultat
For : 28 , imod : 44, hverken for eller imod : 4.

Der tilføjes et nyt pkt. 2.6 :
» Bilag II, B og C

Disse to bilag indebærer, at alle produkter med et mælkefedtindhold på mellem 3 og 15 % bliver ulovlige,
og der vil derfor blive sat en stopper for salg af produkter, som i dag findes på markedet, og som indeholder
10 % mælkefedt . Det er uacceptabelt og bør rettes .«

Begrundelse

Kommissionen nævnte på sektionsmødet, at uvidenhed lå til grund for denne situation og det ikke var dens
hensigt at gøre produkter, som findes i nogle medlemsstater, ulovlige. Dette punkt bør imidlertid fremhæves
tydeligt i vor udtalelse, da påpegelse af sådanne fejl er en af de nyttige funktioner, som ØSU udfører til gavn
for borgerne .

Afstemningsresultat
For : 27, imod : 27, hverken for eller imod : 18 .
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Der tilføjes et nyt pkt. 2.7 :

» Mere generelt kan det siges, at sådanne forbudte områder reducerer forbrugernes valgmuligheder og
begrænser produktudviklingen. De hører derfor ikke hjemme på et stort enkelt marked, hvis sigte er at forøge
forbrugernes valgmuligheder ved at rydde kunstige skranker af vejen.«
Begrundelse

Forslaget taler for sig selv. Enhedsmarkedet bør fjerne de eksisterende skranker og ikke føre til, at der opstår
nye, således som dette forslag lægger op til.
Afstemningsresultat
For : 17, imod : 40, hverken for eller imod : 13 .

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om indførelse af en ordning
med ydelse af højere støtte ved oprettelse af producentorganisationer i de franske oversøiske
departementer, på De Kanariske Øer, på Madeira og på Acorerne ( l)
(92/C 223/21

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 22. april 1992 under henvisning til
EØF-Traktatens artikel 198 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
om det ovennævnte emne.

Det forberedende arbejde henvistes til hovedordfører Giuseppe Pricolo.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 297. plenarforsamling, mødet den 27. maj
1992, enstemmigt følgende udtalelse.
1.
ØSU er helt enig i Kommissionens begrundelse for
at fremlægge dette forslag om at indføre en ordning
med udvidet støtte til oprettelsen og den første drift af
producentorganisationer i fiskeindustrien i de franske
oversøiske departementer, på De Kanariske Øer, på
Madeira og på Acorerne.

Rådets forordning (EØF) nr. 1360/78 af 19. juni 1978
— senere ændret ved forordning (EØF) nr. 3808/89 af
12. december 1989 — som har horisontal karakter, dels
i Rådets forordning (EØF) nr. 3687/91 af 28 . november

1991 vedrørende fiskerisektoren, sigter mod at afhjælpe
de strukturelle mangler med hensyn til koncentration
af udbuddet og tilpasning af produktionen til markedets
krav .

2. Princippet om en differentiering af støtten under
hensyntagen til de særlige strukturbestemte vilkår i EF's
forskellige regioner bør fra nu af anerkendes som et
uundværligt element i landbrugsstrukturpolitikken .
Målet om en mindskelse — om ikke fjernelse — af de
strukturelle forskelle, dvs. målet om social og økono
misk samhørighed, kan søges opfyldt gennem en anven
delse af differentierede parametre, således at der netop
tages højde for de forskellige faktorer, der lægger sig
hindrende i vejen for en økonomisk og industriel udvik
ling af de ugunstigt stillede områder i EF som for

eksempel de meget afsides beliggende områder.
3.
Bestemmelserne vedrørende producentorganisa
tioner og -sammenslutninger, der er nedfældet dels i
(M EFT nr . C 100 af 22 . 4 . 1992, s . 13 .

Disse vanskeligheder forstærkes og bliver undertiden
helt uoverkommelige netop i EF's mest isolerede områ
der og på de fjerntliggende øer, og derfor er der her
brug for en større økonomisk og finansiel indsats for
at afhjælpe problemet med det meget store antal små
virksomheder, som ikke er tilstrækkeligt organiserede.

4.
ØSU glæder sig derfor over Kommissionens initi
ativ, der desuden sigter mod indførelse af et ensartet sæt
undtagelsesbestemmelser for producentorganisationer i
fiskerisektoren. I øvrigt skal det understreges, at Rådet
med sin vedtagelse af POSEICAN (De Kanariske Øer)
og POSEIMA (Acorerne og Madeira) den 26 . juni 1991
allerede har godkendt princippet om, at der til fordel
for disse øer skal anvendes en ordning med højere støtte
til producentorganisationer i fiskerisektoren .
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område .

Den foreslåede undtagelsesordning indebærer, at der i
en periode på fem år kan ydes en højere støtte, nemlig
5 % , 4 % , 3 % , 2 % og 1 % af værdien af den afsatte
produktion i henholdsvis det første, andet, tredje, fjerde
og femte år, og at den i samme periode højst må svare
til henholdsvis 80% , 70% , 60% , 40% og 20% af
administrationsudgifterne.

5 . I dag er det sådan, at der i henhold til ovennævnte
artikel kan ydes støtte til oprettelsen og den første
drift af producentorganisationer i de første tre år efter
anerkendelsen ; støtten må i det første, andet og tredje
år højst svare til henholdsvis 3 % , 2 % og 1 % af værdien
af den afsatte produktion, og den må i det første, andet
og tredje år ikke overstige henholdsvis 60% , 40% og
20 % af organisationernes administrationsudgifter.

6.
ØSU mener, at denne ordning med højere støtte
kan fremme udviklingen og konsolideringen af produ
centorganisationer i de franske oversøiske departemen
ter og på De Kanariske Øer, på Acorerne og på Madei
ra, og afgiver derfor positiv udtalelse om Kommissio
nens forslag.

Der er ikke blot tale om at udvide dette princip om
højere støtte til De Kanariske Øer, Acorerne og Madei
ra, således at det også kommer til at omfatte de franske
oversøiske departementer, men også om at indføre den
samme undtagelsesordning, der er fastsat i artikel 6,
stk . 2, i forordning (EØF) nr. 3687/91 , for hele dette

Bruxelles, den 27. maj 1992 .
Formand for

Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Michael GEUENICH
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Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om særlige foranstaltninger
for visse landbrugsprodukter til fordel for De Kanariske Øer
(92/C 223/22)

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 22. april 1992 under henvisning til
EØF-Traktatens artikel 198 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
om det ovennævnte emne.

Det forberedende arbejde henvistes til hovedordfører José Luis Mayayo Bello .

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 297. plenarforsamling (mødet den 27. maj
1992) enstemmigt følgende udtalelse.

1 . Generelle bemærkninger

2. Særlige bemærkninger
2.1 .

1.1 . Kommissionens forslag er en iværksættelse af
det særlige program for De Kanariske Øer, der er
begrundet i disses afsides beliggenhed og økarakter

Artikel 11

2.1.1 . For nærmere at præcisere støttens omfang
mener ØSU, at den nøjagtige betydning af udtrykket
» lokalt « bør forklares .

(POSEICAN).
2.1.2 .

1.2. Dette program, der blev vedtaget af Rådet den
26. juni 1991 (beslutning 91/314/EØF), har til formål
at fremme den økonomiske og sociale udvikling i øgrup

pen ved at afbøde eventuelle negative konsekvenser af
deres integration i EF's toldområde og af den fulde
anvendelse af alle de fælles politikker.

1.3 . Kommissionens forslag til rammeforordning
omfatter derfor nogle foranstaltninger, der dels skal
lette forsyningerne med visse landbrugsvarer — såvel
til forbrug som til forarbejdningsindustrien — dels
fremme udviklingen af bestemte typer landbrug, herun
der husdyrbrug.

1.4. ØSU lægger overordentlig stor vægt på de foran
staltninger, der har til formål varigt at sænke forbruger
priserne samtidig med, at produktion og beskæftigelse
opretholdes på det højst mulige niveau.
1.5 . Derfor understreger ØSU betydningen af de for
anstaltninger, der skal fremme forbruget af lokalt pro
ducerede produkter samt styrke produktiviteten og kon
kurrenceevnen i landbrugssektoren og fødevareindustri
en ved at tilskynde til en mere afbalanceret og diversifi

Helt bortset fra ovennævnte forekommer det

ikke hensigtsmæssigt at indføre en støtte udelukkende
til komælk; af de samme grunde og for at nå de samme
mål, der er anført i denne artikel, foreslås det, at der

også indføres støtte til gedemælk, som indleveres til
mejerierne.
2.2 .

Artikel 15

2.2.1 .
ØSU mener, at det ville være tilstrækkeligt i
stk. 1 , andet afsnit, at fastsætte en minimumsvarighed
på to år for initiativprogrammerne.
2.2.2.

Såvel i stk. 2, andet afsnit, som i stk. 3 , andet

punktum, bør det atter præciseres, at der er tale om
EF-støtte .

2.2.3. På grund af den meget store betydning, som
banandyrkningen har på De Kanariske Øer, understre
ger ØSU, at det haster med at få indført de nødvendige
foranstaltninger til fordel for denne sektor.
2.3 . Artikel 17

2.3.1 . På grund af de særlige vilkår for udviklingen
af de fleste af de afgrøder, der i dag dyrkes på De
Kanariske Øer, anser ØSU det for hensigtsmæssigt ikke
at begrænse den økonomiske analyse til forarbejdede
frugter og grønsager.
2.4. Artikel 18

ceret udvikling på disse øer.

2.4.1 . Det grafiske symbol bør kunne anvendes såvel
for vegetabilske produkter som for animalske. Derfor
mener ØSU, at denne artikel ikke bør placeres i afsnit

1.6. Kort sagt er ØSU grundlæggende enig i Kommis
sionens forslag og støtter uforbeholdent de initiativer,
der skal afbøde ulemperne ved De Kanariske Øers
geografiske beliggenhed og de mangler og begrænsning

III, men måske i afsnit IV .

er, som præger landbrugsproduktionen. ØSU ønsker
dog at fremsætte nogle konkrete bemærkninger.

2.5 . Artikel 20

2.5.1 .

ØSU mener, at det bør være tilstrækkeligt at

opfylde de i litra a) og b) nævnte betingelser for at få
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udbetalt støtte . Der bør derfor ikke stilles krav om

betegnelsen kvbd.
2.6 .

Artikel 25

ØSU foreslår, at denne artikel placeres i af

2.6.1 .
snit II .
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e) investeringer i modtagelse af druer produceret
på De Kanariske Øer eller i vinfremstilling med
henblik på produktion af bordvin på grundlag
af druer produceret på De Kanariske Øer.«
2.7.3 .
Ovennævnte skal gælde på betingelse af, at de
forarbejdede og/eller afsatte varer går til De Kanariske
Øers hjemmemarked .

2.7 .

Artikel 27

2.7.1 .
ØSU foreslår, at der i slutningen af stk. 1 , litra
e), tilføjes følgende :

»(sektor), som overstiger det regionale markeds
behov;«.

2.8.1 . Den særlige forsyningsordning skal opfylde
målet om at dække det regionale markeds behov på de
bedst mulige kvalitets- og prisbetingelser, samtidig med
at den skal fremme industrien og den lokale produktion.
Derfor er det nødvendigt, at den særlige forsyningsord
ning forvaltes efter følgende principper :

2.7.2.
ØSU foreslår at indføje et nyt stk . 7 med
følgende ordlyd :

a) Når regionale produkter kan tilfredsstille markedets
behov, skal de undtages fra ordningen .

» 7.Kommissionen forpligter sig til at behandle be
grundede ansøgninger fra de spanske myndigheder
om at tildele den i forordning (EØF) nr. 866/90
fastsatte støtte i følgende tilfælde, som i dag er
undtaget i henhold til Kommissionens beslutning
90/342/EØF om fastlæggelse af udvælgelseskrite

b) Der skal gives forrang til de forsyningssystemer,

rier :

a) investeringer i kølelagre for dybfrosne eller ned
kølede produkter;

b) investeringer, der medfører en udvidelse af pro
duktionen af tomatkoncentrat;

c) investeringer i sektoren for komælk og produk
ter fremstillet heraf, der medfører en forøget
mulighed for at anvende mælk, og investeringer
i produktion af smør samt vallepulver til dyre
foder;

d) investeringer, der medfører en forøgelse af slag
tekapaciteten for svin, kvæg og fjerkræ;

som skaber størst intern økonomisk aktivitet som

for eksempel fedekvæg i stedet for fersk eller frosset
oksekød .

c) De lokale produkter må ikke diskrimineres, og der
for skal støtten til den lokale produktion og støtten
til råstofforsyningen til den lokale industri fastsæt
tes på et niveau, der er højere eller i det mindste
svarer til støtten til de konkurrerende produkter,
beregnet på grundlag af støttens endelige indvirk
ning på forbrugerpriserne.
2.8.2. I overensstemmelse med foregående punkt og
i betragtning af de beføjelser, som den autonome region
De Kanariske Øer har inden for økonomi, handel,

landbrug og industri, er det absolut nødvendigt, at
forvaltningen og kontrollen af støtten og den foreløbige
forsyningsopgørelse varetages direkte af De Kanariske
Øers regering.

Bruxelles, den 27. maj 1992 .

Formand for
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Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om særlige foranstaltninger
for visse landbrugsprodukter til fordel for Acorerne og Madeira
(92/C 223/23 )

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 22. april 1992 under henvisning til
EØF-Traktatens artikel 198 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
om det ovennævnte emne .

Det Økonomiske og Sociale Udvalg besluttede at overdrage det forberedende arbejde til José
Bento Gonçalves som hovedordfører.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 297. plenarforsamling, mødet den 27. maj
1992, enstemmigt følgende udtalelse.

ØSU stiller sig positivt til forordningsforslaget, som
indeholder særforanstaltninger for visse landbrugspro
dukter til fordel for Acorerne og Madeira ; begrundelsen
er følgende :
a ) De foreslåede foranstaltninger stemmer i alt væsent
ligt overens med de forslag, som ØSU fremsatte i

udtalelsen om rammeprogrammet »POSEIMA « (*);
denne udtalelse blev enstemmigt vedtaget på plenar
forsamlingen den 30. maj 1991 .
b) ØSU udtrykker tilfredshed med indholdet af forord
ningsforslaget, i hvis overskrifter der henvises til
landbrugsdelen i POSEIMA, fordelt på følgende
aspekter :
( i ) EFT nr . C 191 af 22. 7 . 1991 .

— særlig forsyningsordning,
— foranstaltninger med henblik på produktionen
på Acorerne og Madeira,
— undtagelsesbestemmelser på strukturområdet,
— veterinære og fytosanitære bestemmelser.
c) Samtlige de foranstaltninger, som her foreslås, be
tragtes som tilfredsstillende af ØSU, fordi man i
det foreliggende forordningsforslag har medtaget
hovedindholdet i ØSU's udtalelser om POSEIDOM

og POSEIMA og i informationsrapporten om ugun
stigt stillede ø-områder, som blev vedtaget enstem
migt på plenarforsamlingen den 2. juni 1987 .

Bruxelles, den 27. maj 1992.
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