De Europæiske Fællesskabers

ISSN 0378-7001

C 19

Tidende

36. årgang
25 . januar 1993

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

Informationsnummer

Indhold
I

Meddelelser

II

Forberedende retsakter

Side

Det Økonomiske og Sociale Udvalg
Forsamling af november 1992
93/C 19/01

93/C 19/02

93/C 19/03

93/C 19/04

93/C 19/05

93/C 19/06

Pris : 28 ECU

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets
direktiv 92/ 12/EØF af 25 . februar 1992 om den generelle ordning for punktaf
giftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed

1

Udtalelse om Kommissions forslag til Rådets direktiv om retlig beskyttelse af
databaser

3

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets beslutning om fremme af
vedvarende energikilder i Fællesskabet (ALTENER-programmet)

7

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om overførsel
af radioaktive stoffer inden for Det Europæiske Fællesskab

13

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om fællesskabsforan
staltninger til bekæmpelse af visse fiskesygdomme

14

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv
90/679/EØF om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat
for biologiske agenser under arbejdet

16

(Fortsættes på omslagets anden side)

Informationsnummer

Indhold (fortsat)

93 / C 19/07

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om tilpasning
til det indre marked af erhvervet som toldklarerer og speditør

18

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om forlæn
gelse i 1993 af gyldigheden af forordning (EØF) nr. 3831 /90, (EØF) nr. 3832/
90, (EØF) nr. 3833/90, (EØF) nr. 3834/90 og (EØF) nr. 3835/90 om anvendelse
af generelle toldpræferencer i 1991 for visse varer med oprindelse i udviklings
lande og om supplering af listen over præferenceberettigede lande . . . .

21

93 / C 19/09

Udtalelse om forbrugerne og det indre marked

22

93 / C 19/ 10

Udtalelse om :

93 / C 19/08

Side

Kommissionens forslag til Rådets beslutning om etablering af et net for
kombineret transport i Fællesskabet,
Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 75/
130/EØF om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret
godstransport mellem medlemsstaterne, og

Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring af forord
ning (EØF) nr. 1107/70 om støtte, som ydes inden for sektoren for transpor
ter med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje

93 / C 19/ 11

29

Udtalelse om :

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 3359/

90 af 20. november 1990 om iværksættelse af et handlingsprogram på

infrastrukturområdet med henblik på gennemførelse af det integrerede
transportmarket i 1992,

meddelelse og forslag til Rådets beslutning om etablering af et transueropæ
isk vejnet, og

meddelelse og forslag til Rådets beslutning om udvikling af et europæisk
net af indre vandveje

93 / C 19/ 12

32

Udtalelse om :

— Kommissionens forslag til Rådets direktiv om tildeling af frekvensbånd til
samordnet indførelse af elektroniske vejtrafiksystemer, herunder vejinfor

mations- og rutteanvisningssystemer, i Fællesskabet, og
— Kommissionens forslag til Rådets direktiv om tildeling af fælles frekvens
bånd til samordnet indførelse af et jordbaseret flytelekommunikationssy

stem (Terrestrial Flight Telecommunications System — TFTS) i Fælles
skabet

93/ C 19/ 13

93 / C 19/ 14

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om definition og
anvendelse af tekniske kompatible standarder og specifikationer for erhvervelse
af udstyr og systemer til regulering af flytrafikken

36

39

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets forodning (EØF) om en ordning

til fordeling af transitrettigheder (økopoint) for køretøjer med en totalvægt på
7,5 ton og derover, som er indregistreret i en medlemsstat og kører i transit
gennem Republikken Østrig

42

Informationsnummer

Indhold (fortsat)

93/ C 19/ 15

Udtalelse om :

Side

— udkast til Kommissionens forordning (EØF) om anvendelse af Traktatens
artikel 85, stk . 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet
praksis vedrørende fælles planlægning og samordning af fartplaner, fælles
drift, konsultationer om passager- og fragttakster inden for ruteflyvning
samt fordeling af ankomst- og afgangstider i lufthavne (» slots «), og
— udkast til Kommissionens forordning (EØF) om ændring af forordning
(EØF) nr. 83/91 om anvendelse af Traktatens artikel 85, stk. 3 , på visse
kategorier af aftaler mellem virksomheder om edb-reservationssystemer for
lufttransportydelser
93/C 19/ 16

93/C 19/ 17

93/C 19/ 18

93/ C 19/ 19

93 / C 19/20

44

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring
af Rådets forordning (EØF) nr. 1785/81 om den fælles markedsordning for
sukker

46

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om en EF
ordning for fiskeri og akvakultur

48

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets
6. direktiv 77/388/EØF for så vidt angår merværdiafgiftsordningen for person
befordring

50

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om tilføjelse til direktiv
77/388/EØF og introduktion af forenklingstiltag

53

Udtalelse om :

— Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om Den Statistiske
Aktivitetstilknyttede Produktklassifikation for Det Europæiske Økonomi
ske Fællesskab,

— Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF ) om de statistiske
enheder til observation og analyse af det produktive system i Det Europæis
ke Fællesskab, og
— Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om rammeprogrammet for

prioriterede aktioner vedrørende statistiske oplysninger 1993-1997 ...
93/ C 19/21

60

Udtalelse om :

— konklusioner og henstillinger vedrørende selskabsbeskatning fra et udvalg
af uafhængige eksperter med Onno Ruding som formand, og

93/C 19/22

93/C 19/23

93/C 19/24

— Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet i lyset af
Ruding-udvalgets rapport om retningslinjer for selskabsbeskatningen under
udbygningen af det indre market

65

Udtalelse om ændring af forslag til Rådets direktiv om afgifter på visse tunge
lastvogne med henblik på dækning af transportinfrastrukturomkostningerne

71

Udtalelse om EG's forbindelser med landene i Central- og Østeuropa : Bulgarien
og Rumænien

74

Udtalelse om Kommissionens 21 . beretning om konkurrencepolitikken ...

90

(Fortsættes på omslagets anden side)

Informationsnummer

Indhold (fortsat)

93/C 19/25

Udtalelse om udkast til Kommissionens forordning (EØF) om anvendelse af
Traktatens artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og
samordnet praksis på forsikringsområdet

97

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om den
fælles markedsordning for bananer

99

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om supplerende
finansiering af det 3 . rammeprogram for Fællesskabets indsats inden for
forskning og teknologisk udvikling ( 1990-1994)

106

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om forbrugerbeskyttel
se i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg

111

Udtalelse om erhvervs- og samfundslivets interesseorganisationer i Central- og
Østeuropa : rådgivende mekanismer

114

Udtalelse om Fællesskabets strukturpolitik — Status og perspektiver

118

93/C 19/26
93/C 19/27

93/C 19/28

93/C 19/29
93/C 19/30
93/ C 19/31

93/C 19/32

93/C 19/33

Side

. . .

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om indførelse af ONP
vilkår inden for taletelefoni

126

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om betingelser for
tildeling og udnyttelse af tilladelser til forundersøgelse, efterforskning og
indvinding af kulbrinter

128

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om begrænsning af
kuldioxidemissionen gennem en forbedring af energieffektiviteten (forslaget
forelægges som led i SAVE-programmet)

134

De Europæiske Fællesskabers Tidende

25 . 1 . 93

Nr . C 19/ 1

II
(Forberedende retsakter)

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv
92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om
oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed (*)
(93 /C 19/01 )

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 5 . november 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 Økonomiske, Finansielle og Monetæ
re Spørgsmål . På et senere stadium i forberedelsesfasen blev sagen ved ØSU's beslutning
overdraget til Camille Giacomelli som hovedordfører (forretningsordenens artikel 18 og 46).
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 301 . plenarforsamling af 24. og 25 .
november 1992, mødet den 24. november 1992, med enstemmighed følgende udtalelse.
1 . Indledning

1.1 . Det indre markeds etablering og funktion, her
under fjernelsen af den afgiftsmæssige kontrol ved de
indre grænser, indebærer fri bevægelighed for varer,
herunder punktafgiftspligtige varer. Rådets direktiv
92/ 12/EØF af 25 . februar 1992 omhandler den generelle
ordning for punktafgifter og andre indirekte skatter,
der direkte eller indirekte pålægges forbruget af varer,
dog bortset fra moms og afgifter, som indføres af Kom
missionen (direktivets artikel 3, stk. 2 og 3). De berørte
produkter er mineralolie, alkohol og alkoholholdige
drikkevarer samt forarbejdet tobak.

1.2. Det foreliggende forslag til direktiv tager sigte
på at forenkle og præcisere visse artikler i Rådets direk
tiv 92/ 12/EØF af 25 . februar 1992 uden at ændre dets

egentlige indhold .

1.3 . En forenkling og præcisering af lovteksterne kan
kun bidrage til at øge gennemskueligheden, således som
det blev bekræftet på det ekstraordinære topmøde i

nens initiativ og bifalder det foreliggende direktivfor
slag.
2. Generelle bemærkninger
2.1 . I artikel 2, stk. 1 , 2 og 3 , i direktiv 92/ 12/EØF
fastlægges visse nationale områder i medlemsstaterne,
som falder uden for anvendelsesområdet for nævnte

direktiv samt direktiverne om punktafgiftsstrukturen
og -satserne. Artikel 1 i det foreliggende forslag er en
tilføjelse til artikel 5, stk. 2, i direktiv 92/ 12/EØF; den
præciserer, at de omhandlede nationale områder og
Kanaløerne skal behandles som tredjelande, for så vidt
angår bestemmelse af varer, der kan anses for værende
under en ordning med suspension af punktafgifter.
2.2.

I henhold til artikel 15 , stk. 1 , i direktiv

92/ 12/EØF skal omsætningen af punktafgiftspligtige
varer under suspensionsordning finde sted mellem
afgiftsoplag. I det foreliggende forslags artikel 3 , litra
a), udvides denne bestemmelse, så den anvendes mutatis
mutandis for omsætning inden for Fællesskabet af
punktafgiftspligtige varer til nul-sats .

Birmingham. Derfor glæder ØSU sig over Kommissio
(!) EFT nr. C 283 af 31 . 10. 1992, s . 8 .

2.3 .
I forslagets artikel 3, litra b), tilføjes et nyt stk.
5 til artikel 15 , og forslagets artikel 4 supplerer afsnit
III i direktiv 92/ 12/EØF, idet der indsættes en ny artikel

Nr. C 19/2

De Europæiske Fællesskabers Tidende

15 a. De to tilføjelser vedrører den procedure, der er
omhandlet i artikel 24 (afsnit VI) i direktiv 92/ 12/EØF

om det punktafgiftsudvalg, der bistår Kommissionen;
med disse tilføjelser afstikkes den juridiske ramme, som
gør det muligt at forelægge nævnte udvalg forslag til
teknisk forenkling i forbindelse med ændring af modta
ger samt afsenderens kontrol af modtagerens retlige
status med hensyn til omsætningsordningen inden for
punktafgiftspligtige varer.
2.4. Forslagets artikel 5 ændrer på flere punkter ba
sisdirektivets artikel 18 med henblik på forenkling og
præcisering. I modsætning til bestemmelsen i basisdi
rektivets artikel 18, stk. 1 , præciseres det bl.a ., at der
ikke kræves noget ledsagedokument, når der anvendes
en edb-procedure for at forenkle de administrative pro
cedurer. Når forsendelse af punktafgiftspligtige varer
kræver angivelse om henførsel under proceduren for
intern fællesskabsforsendelse i form af det administrati

ve enhedsdokument (f.eks . ved forsendelse mellem med
lemsstater via EFTA-lande), får dette dokument endvi

dere samme gyldighed som det punktafgiftsdokument,
der er omhandlet i det ændrede stk . 1 i basisdirektivets
artikel 18 . Ved sådanne transaktioner kan man dermed

undlade at udskifte dokumenterne, hvorved formalite

terne forenkles , idet visse forskrifter dog skal følges i
overensstemmelse med 1 . og 2. led i det nye stk . 1 a ,
der indsættes i basisdirektivets artikel 18 .

2.5 .

I artikel 20, stk . 3 , i direktiv 92/ 12/EØF er det

fastsat, at når punktafgiftspligtige varer ikke når frem
til deres bestemmelsessted, og det ikke er muligt at
fastslå , hvor overtrædelsen eller uregelmæssigheden har
fundet sted, anses denne overtrædelse eller ure

gelmæssighed for at have fundet sted i afgangsmedlems
staten, som i princippet skal inddrive punktafgifterne.
I henhold til direktivforslagets artikel 6 skal det tilføjes,
at i det tilfælde, hvor afgangsmedlemsstaten anvender
en punktafgift til nul-sats for produkter, som ikke når
frem til bestemmelsesstedet, og der er tale om en over
trædelse eller uregelmæssighed, anses denne overtrædel
se eller uregelmæssighed for at have fundet sted i be
stemmelsesstaten, som så skal inddrive punktafgifterne.
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giver de erhvervsdrivende og de kompetente myn
digheder mulighed for at kontrollere modtagerens retli
ge status, navnlig når der er tale om ændring af mod
tager .

2.7. I henhold til forslagets artikel 8 skal der i afsnit
VII i direktiv 92/ 12/EØF (»Afsluttende bestemmelser«)
indsættes en ny artikel 26 a om punktafgiftspligtige
varer, som før den 1 . januar 1993 er underlagt en anden
(afgifts- eller toldmæssig) suspensionsordning. Sådanne
varer anses efter denne dato for at være omfattet af

ordningen med suspension af punktafgifter.
3 . Særlige bemærkninger
3.1 .

Eftersom de forskellige bestemmelser i det fore

liggende direktivforslag tager sigte på at forenkle, præ
cisere og supplere visse artikler i basisdirektivet
92/ 12/EØF af 25. februar 1992, hvilket er meget hen
sigtsmæssigt, giver forslaget — bortset fra artikel 6 —
ikke anledning til særlige bemærkninger. Når produk
ter, der er underlagt en punktafgift til nul-sats, ikke når

frem til bestemmelsesstedet, og det ikke er muligt at
fastslå, hvor overtrædelsen eller uregelmæssigheden har
fundet sted, er det — i modstrid med princippet om
opkrævning af punktafgifter i forbrugslandet — i hen
hold til basisdirektivets artikel 20, stk. 3, afgangsmed
lemsstaten , der anses for at være stedet, hvor denne

overtrædelse eller uregelmæssighed har fundet sted, og
som dermed skal inddrive punktafgifterne. Da afsende
rens identitet er kendt, må man, hvis yderligere op
lysninger mangler, antage, at inddrivelsen finder sted
på hans adresse. I direktivforslagets artikel 6 tilføjes
det, at når man ikke kan fastslå, hvor overtrædelsen

eller uregelmæssigheden har fundet sted, og afgangs
medlemsstaten anvender en punktafgift til nul-sats for
det pågældende produkt, anses overtrædelsen eller ure
gelmæssigheden for at have fundet sted i bestemmelses
medlemsstaten, som det så påhviler at inddrive punktaf
gifterne. I så fald må man, i mangel af præcisering heraf
i bestemmelsen, antage, at inddrivelsen skal ske hos
modtageren, forudsat at denne er kendt, eller at der er
tale om den endelige modtager, eller at modtagerens
adresse ikke er fiktiv .

2.6 . I forslagets artikel 7 udvides proceduren med
» punktafgiftsudvalget«, der er omhandlet i afsnit VI i
direktiv 92/ 12/EØF, til at omfatte foranstaltninger, der
er nødvendige for anvendelsen af de ændrede artikler
15 og 15 a, dvs . i forbindelse med de formaliteter, der

3.2. Bestemmelsen ville uden tvivl blive mere entydig,
hvis inddrivelsesproceduren blev præciseret med hensyn
til de to tilfælde, som fremover vil være omhandlet i
artikel 20, stk. 3 , i det ændrede direktiv 92/ 12/EØF.

Bryssel , den 24. november 1992.
Susanne TIEMANN

Formand for
Det økonomiske og sociale Udvalg
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Nr . C 19/3

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om retlig beskyttelse af databaser (*)
(93 /C 19/02)

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 18. juni 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 Robert Moreland til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse
den 6 . november 1992 .

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 301 . plenarforsamling af 24. og 25 .
november 1992, mødet den 24. november 1992, enstemmigt følgende udtalelse .

1 . Resumé af Kommissionens forslag

1.5 . For eksempel er » hvide sider i telefonbøger«
(ikke fag-registre) ophavsretlig beskyttet i visse med

1.1 . Sigtet med det foreslåede direktiv er at beskytte
elektroniske databaser dels gennem lovgivningen om
ophavsret, dels gennem en ny specifik ret til at forbyde
» uhjemlet udtræk « fra en database.

det, gøres tilgængelige på CD-ROM i form af en data
base, vil selve databasen ikke være beskyttet som en
» original « database (eftersom det ikke kræver en intel
lektuel indsats at foretage en overførsel fra papir til et
elektronisk medium), og den vil heller ikke være beskyt
tet mod uhjemlet udtræk, eftersom det anvendte, grund
læggende materiale — i hvert fald i nogle medlemsstater
— vil være ophavsretligt beskyttet.

1 .2 .

Den eksisterende lovgivning på området varierer

fra medlemsstat til medlemsstat. Storbritannien, der
tegner sig for den største del af EF-markedet [De fore

tagne skøn varierer, men Storbritanniens markedsandel
kan udgøre helt op til 60% ; 37% af Storbritanniens
produktion anvendes andetsteds inden for EF (jf. D.R.
Warlock's tale, der blev holdt den 7. maj 1992 i Lon
don )], yder en omfattende retlig beskyttelse af databa
ser, og der kan opnås beskyttelse af de fleste databaser.
I Spanien nyder databaser uden videre beskyttelse, og
der findes en nøje definition af databaser. I andre med
lemsstater er beskyttelsesniveauet lavere og i visse tilfæl
de uklart .

lemsstater. Hvis disse hvide sider, som det ofte er tilfæl

1.6. Såfremt indholdet af en database, der er gjort
tilgængelig for offentligheden, enten
a) ikke kan frembringes fra nogen anden kilde eller

b) er gjort offentligt tilgængeligt af et offentligt organ,
der er forpligtet til at indsamle og offentliggøre
information ,

1.3 .
For overhovedet at nyde beskyttelse skal en da
tabase i henhold til direktivforslaget foreligge i elektro
nisk form . For at være ophavsretlig beskyttet mod
kopiering skal den endvidere være » original «, dvs . at
» udvælgelsen eller sammenstillingen « af dens indhold
skal være frembringerens personlige intellektuelle pro
dukt. Det er altså udvælgelsen og sammenstillingen, og
ikke selve indholdet i databasen, der skal være original .
1.4.
Kommissionens forslag yder en vis beskyttelse
af databaser, der ikke er en » intellektuel frembringelse«
(ofte omtalt som » sweat of the brow « — » ansigtets
sved «). Hvad angår databasens indhold, omfatter for
slaget også en bestemmelse om uhjemlet udtræk, som
giver databasefrembringeren mulighed for at forbyde
andre at foretage udtræk fra databasen til kommercielle
formål uden forudgående tilladelse. Denne ret gælder,
uanset om selve den pågældende database er berettiget
til ophavsretlig beskyttelse eller ej , men den finder ikke
anvendelse, når selve databasens indhold i forvejen er
beskyttet ved ophavsret .
( i ) EFT nr. C 156 af 23 . 6 . 1992, s . 4 .

skal der på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår
meddeles licens på retten til at foretage udtræk . Det
fremgår dog ikke af forslaget, hvorledes disse » rimelige
og ikke-diskriminerende vilkår« skal fastsættes .

1.7 . Retten til at forbyde uhjemlet udtræk gælder i
ti år (hvorimod en eventuel ophavsretlig beskyttelse af
en database varer i mindst 50 år efter ophavsmandens
død).

2. Generelle bemærkninger

2.1 .

Selv om ØSU slår til lyd for visse ændringer i

direktivet, bifaldes Kommissionens initiativ med hen

blik på at sikre en stærk databaseindustri inden for EF,
der kan hævde sig over for konkurrenter i tredjelande.
ØSU mener, at Rådets vigtigste målsætning under be
handlingen af dette forslag bør være at sikre en stærk
databaseindustri . Under behandlingen bør Rådet derfor
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stile mod at sikre, at den påtænkte retsbeskyttelse opfyl
der denne målsætning og samtidig ikke hindrer nye
virksomheder i at komme ind på markedet. Rådet bør
ikke lade sig lede ind på en debat om de retsfilosofiske
overvejelser, der ligger til grund for direktivet, navnlig
med hensyn til » originalitetskravet«.

2.2.
Storbritanniens erfaringer med at tiltrække en
omfattende databaseindustri (navnlig i konkurrencen
med USA) viser, at udviklingen af en stærk, lokal data
baseindustri hænger sammen med et højt beskyttelsesni
veau for intellektuel ejendom. Enhver effektiv afsvæk
ning af den eksisterende beskyttelse af intellektuel ejen
dom kan betyde, at EF løber en risiko for, at potentielle
databasefrembringere ved oprettelsen af fremtidige da
tabaser vil vende blikket mod tredjelande (f.eks . Cana
da), hvor der muligvis ydes en stærkere beskyttelse.

2.3 .
I den forbindelse må det påpeges, at retten til at
forhindre » uhjemlet udtræk « har sine begrænsninger,
når det gælder om at sikre en stærk databaseindustri.
a) For det første vil EF-borgere kun nyde godt af
beskyttelsen, såfremt selve databasens indhold ikke
er ophavsretlig beskyttet.

b) For det andet er beskyttelsesperioden ikke tilstræk
kelig lang. Et vigtigere ankepunkt er, at det er uklart,
hvornår beskyttelsesperioden for enten retten til at
forhindre uhjemlet udtræk eller ophavsretten tager
sin begyndelse. Databaser ajourføres løbende.
Hvorvidt beskyttelsesperioden » begynder forfra« af
hænger af, om ændringen er » uvæsentlig«, fordi en
» uvæsentlig« ændring ikke bevirker, at der indledes
en ny beskyttelsesperiode. Det vil være vanskeligt
at fastslå objektivt, om en ændring er uvæsentlig.
c) For det tredje er det vanskeligt at trække grænsen
mellem en database, der udgør en intellektuel frem
bringelse, og en database, der må betragtes som
» sweat of the brow«, hvormed der opstår risiko for

talrige (omkostningskrævende) retssager. Dermed
er man tilbage ved spørgsmålet om, hvorvidt det er
vigtigt at foretage en sondring. Databaser, som
andre ønsker at kopiere til kommercielle formål,
kan have krævet en stor indsats og store om
kostninger, selv om de ikke opfylder originalitetskri
teriet. Alligevel ville de kun være omfattet af den
begrænsede ret til at forhindre uhjemlet udtræk.
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2.5 .
ØSU mener, at Rådet bør overveje følgende
alternative løsninger:
2.6.
En mulighed vil være, at retten til at forhindre
uhjemlet udtræk udgår af direktivet som en særskilt
ret og i stedet indføjes som en af de ophavsretlige
enerettigheder i forbindelse med databaser. ØSU's hen
stilling er begrundet i følgende forhold:
2.6.1 .
Ret til at forhindre uhjemlet udtræk er en ret
sui generis. Indtil nu har Kommissionen i sine forslag
til harmonisering af intellektuel ejendomsret principielt
udelukket indførelsen af nye rettigheder sui generis, og
Rådet har fulgt dette princip i sine afgørelser. Det bør
navnlig bemærkes, at Rådet fulgte princippet under
vedtagelsen af det nylige direktiv om retlig beskyttelse
af edb-programmer (software-direktivet). ØSU har også
tidligere tilsluttet sig nævnte princip.

2.6.2. Det ville være forkert at søge et kompromis i
spørgsmålet om beskyttelse eller ikke-beskyttelse ved at
tillade en korterevarig beskyttelse af intellektuel ejen
dom, hvortil der knyttes et krav om meddelelse af
tvangslicens . Det ville være at foretrække, om man traf
en klar beslutning om, hvorvidt et bestemt produkt gør
sig fortjent til beskyttelse, og i givet fald sikrer det
pågældende produkt en høj grad af beskyttelse som
intellektuel ejendom .

2.6.3 .
Hvis man indføjer retten til at forhindre
uhjemlet udtræk som en af rettighedshaverens eneret
tigheder, kan dette hævdes at være i modstrid med den
grundtanke, at ophavsretten beskytter ophavsmænds
rettigheder. Begrebet ophavsret som en økonomisk ret
tighed, der er af stor betydning i en industriel kontekst,
er imidlertid allerede blevet accepteret i software-direk
tivet, og det syn, der er anlagt på ophavsret i software
direktivet, er blevet hilst velkomment i brede kredse
overalt i EF .

2.7. En anden mulighed vil være at acceptere, at
retten til at forhindre uhjemlet udtræk er en ret sui
generis, men det må i så fald sikres , at denne ret er
lige så effektiv som den ville være, hvis den var en
ophavsretlig enerettighed i tilknytning til databasen .
Med andre ord bør retten til at forhindre uhjemlet
udtræk ikke være af så begrænset varighed, som den er
i henhold til artikel 2, stk . 5, og pligten til at meddele
licens i medfør af artikel 8, stk. 1 , bør begrænses.
Eftersom EF's lovgivning om loyal konkurrence til sta
dighed forfines, kan man bringe disse bestemmelser
i anvendelse for at hindre, at en sådan enerettighed
misbruges af indehaverne.

3 . Særlige bemærkninger

2.4. ØSU frygter derfor, at retten til at forhindre
uhjemlet udtræk kan vise sig utilstrækkelig til at yde
den beskyttelse, der er nødvendig dels for en stærk
databaseindustri inden for EF og dels for frembringerne,
som må have frugten af deres indsats beskyttet mod
kopiering.

3.1 .

Præamblen

ØSU bifalder, at afsnittene i præamblen nummereres,
men sætter spørgsmålstegn ved, om det virkelig er
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nødvendigt at have 40 punkter, som i mange tilfælde
har samme ordlyd .
3.2 . Artikel 1 , stk. 1

Direktivforslaget vedrører » elektroniske« databaser.
ØSU frygter, at denne afgrænsning kan indebære, at én
og samme database vil være underlagt flere lovgivnin
ger, hvis den er lagret både elektronisk og på anden
måde . Dette ville ikke alene komplicere lovgivningen,
det ville også have uønskede konsekvenser i praksis .
3.3 . Artikel 1 , stk . 4

Nr. C 19/5

det materiale, der indgår i databasen, end rettighederne
i tilknytning til selve databasen. Efter ØSU's opfattelse
bør dette spørgsmål i stedet tages op i forbindelse med
harmoniseringen af de generelle ophavsretlige bestem
melser.

3.8 . Artikel 5

Indholdsmæssigt er der tale om de samme enerettighe
der som i direktivet om retlig beskyttelse af edb-pro
grammer . Denne indfaldsvinkel må bifaldes .
3.9 .

Artikel 7

Det er ikke tilfredsstillende at anvende udtrykket » uvæ
sentlige ændringer « med henblik på at fastlægge, hvor
når en database bliver en ny » original « database i
tilknytning til beskyttelsens varighed ( artikel 9, stk.
2). Man kan vanskeligt forestille sig, at ændringer i
udvælgelsen eller sammenstillingen af indholdet (i mod
sætning til selve indholdet) skulle være uvæsentlige.

omfatte rapporter om f.eks . aktuelle virksomhedsfor
hold og andre indskrænkninger, der normalt gælder for
ophavsmandens enerettigheder i henhold til de fleste
medlemsstaters lovgivning .

3.4 . Artikel 2, stk . 1

3.10. Artikel 8, stk. 1

Henvisningen til Berner-konventionen har betydning
for så vidt, at medlemsstaterne ved at beskytte databa
ser på denne måde tvinges til også at beskytte databaser,
der stammer fra tredjelande, der har underskrevet kon
ventionen (f.eks . USA). Dette ville også være tilfældet
med retten til at forhindre uhjemlet udtræk, hvis denne
ret blev indføjet som én af de ophavsretlige eneret
tigheder i tilknytning til databaser; efter ØSU's opfattel
se er dette dog ikke nogen alvorlig hindring, da der i
forvejen er et modsætningsforhold mellem de rettighe
der, der ydes i USA , og de rettigheder, der ydes i visse
medlemsstater, uden at det synes at være til væsentlig
skade for databaseindustrien i de pågældende medlems

Det kan være formålstjenligt at præcisere, at bestem
melserne om meddelelse af tvangslicens i tilknytning til
retten til at forhindre uhjemlet udtræk kun gælder den
ret, der omtales i artikel 2, stk. 5, og ikke en eventuel
ophavsret til databasen eller dens indhold (hvis tvangsli
censer overhovedet er formålstjenlige ; tvangslicenser
ville ikke længere være tilladelige, hvis retten til at
forhindre uhjemlet udtræk indgik i den generelle op

stater .

3.5 . Artikel 2, stk . 5

Hvis retten til at forbyde uhjemlet udtræk forbliver en
ret sui generis, bør det gøres klart, at retten gælder
både uhjemlet adgang og udtræk samt genanvendelse.
3.6 . Artikel 3, stk. 1

På linje med software-direktivet pålægger det forelig
gende direktivforslag ikke medlemsstaterne at beskytte
computergenererede databaser (dvs . databaser, der ikke
er frembragt af en person ). Dette spørgsmål må nødven
digvis tages op på et tidspunkt.

Det kan være hensigtsmæssigt at udvide de ind
skrænkninger, der omtales i artikel 7, stk. 1 , til også at

havsret).
3.11 . Artikel 8 , stk. 2

Definitionen af »offentligt organ« bør præciseres under
hensyntagen til behovet for at sikre en ensartethed
i den type aktiviteter, der skal være underlagt disse
bestemmelser i hele EF .

3.12. Artikel 8, stk. 3

Denne bestemmelse er meget vag. Er det hensigten, at
alle medlemsstater skal oprette et organ, der svarer
til Storbritanniens » Copyright Tribunal « (hvis de ikke
allerede har et tilsvarende organ ) ? Hvis dette er tilfæl
det, bør man definere en sådan voldgiftsrets beføjelser
og pligter samt de principper, der skal lægges til grund
for rettens virke, med langt større præcision .
3.13 . Artikel 9, stk . 3

3.7. Artikel 4, stk . 1

Det er uklart, hvorfor man i forbindelse med denne ret

har valgt en beskyttelsesperiode på netop 10 år. Som
Dette synes at kræve ændringer i medlemsstaternes
lovgivning, idet det snarere vedrører ophavsretten til

påpeget i punkt 3.4. synes det ikke at have hæmmet
industriens vækst, at visse medlemsstater som en del af

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr . C 19/6

ophavsretten opererer med en ret, der svarer til retten
til at forhindre uhjemlet udtræk .
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litra c), i software-direktivet, dvs. en bestemmelse som
forbyder midler, hvis formål er at lette omgåelse af
tekniske indretninger, der beskytter databaser.

3.14. Artikel 9, stk. 4

Definitionen af » uvæsentlige ændringer« i artikel 1 , stk.
4, er knyttet til ændringer i udvælgelsen eller sammen
stillingen af indholdet i en database . Som allerede påpe
get er det ikke hensigtsmæssigt at anvende dette udtryk
i forbindelse med selve indholdet for at fastlægge, hvor
når retten til at forhindre uhjemlet udtræk tager sin
begyndelse. ØSU henviser til sine kritiske bemærknin
ger til denne artikel under punkt 2.3 ., litra b). Efter
ØSU's mening ville man have et mere praktisk middel
til at fastslå, om beskyttelsesperioden begynder forfra,
hvis hvert enkelt dataelement i databasen blev » da

tostemplet« ad elektronisk eller anden vej , når det ind
føres i databasen . Hvert enkelt dataelement skulle så

være beskyttet i den fastsatte periode at regne fra dets
datostempling.
3.15 . Artikel 10

Rådet bør overveje, om det ville være hensigtsmæssigt
at indføje en bestemmelse svarende til artikel 7, stk. 1 ,

3.16. Artikel 11 , stk. 3

Dette må betyde, at Kommissionen vil forhandle med
tredjelande om dette spørgsmål.

3.17.

Artikel 13

Den 1 . januar 1993 er en fuldstændig urealistisk ikraft
trædelsesdato. Dette emne er i øvrigt ikke omfattet af
hvidbogen om det indre marked fra 1985.
3.18 .
ØSU bemærker, at Rådet i tidligere direktiver
har pålagt Kommissionen at udarbejde regelmæssige
rapporter om ophavsretlige spørgsmål. Hvis lignende
bestemmelser indføjes i Rådets endelige afgørelse om
dette spørgsmål, vil ØSU se frem til at figurere blandt
de officielle modtagere af en sådan rapport.

Bryssel , den 24. november 1992.
Susanne TIEMANN

Formand for

Det økonomiske og sociale Udvalg
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Nr . C 19/7

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets beslutning om fremme af vedvarende energikil
der i Fællesskabet (ALTENER-programmet) (')
(93/C 19/03 )

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 16. juli 1992 under henvisning til EØF
Traktatens artikel 130 S at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om
det ovennævnte emne .

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Energi, Kernekraft og Forskning,
som udpegede K.B. von der Decken til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 30.
oktober 1992 .

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 301 . plenarforsamling, mødet den 24.
november 1992, enstemmigt følgende udtalelse.
1 . Indledning

marts 1989 om et særprogram for forskning og
teknologisk udvikling på energiområdet — ikke
nuklear energi og rationel energiudnyttelse ( 19891992) (JOULE-programmet) (2)] og inden for frem

1.1 . På energi- og miljøministrenes fælles samling af
29. oktober 1990 opstillede Rådet som mål for Fælles

me af energiteknologi (THERMIE-programmet) (3),

skabet, at C02-emissionerne i år 2000 skal være stabili
seret på 1990-niveauet, hvor emissionerne var på 2 738
millioner ton .

1.2 . Kommissionen reagerede ved i oktober 1991 at
fremlægge en strategi gående ud på iværksættelsen af
et sæt foranstaltninger af såvel afgiftsmæssig som ikke
afgiftsmæssig art, der skal bidrage dels til at forbedre
energieffektiviteten og dels til at tilskynde til anvendel

sen af energikilder, der er mindre C02*forurenende
(SEK(91 ) 1744 endelig udg. af 14. oktober 1991 ).

— indførelse af en EF-afgift på energi/CO,, som skal
bidrage til at styrke specielt de vedvarende energikil
ders konkurrenceevne,

— iværksættelse af ledsageforanstaltninger, som på
den kommercielle side skal opfølge FUD-indsatsen
inden for vedvarende energiformer og tilvejebringe
gunstige forudsætninger for, at disse energiformer i
højere grad kan trænge ind på markedet.

Gennemføres disse foranstaltninger ikke, vil C02-emis

sionerne i EF stige med mindst 12% fra 1990 til år
2000 .

1.3 .

Kommissionen mener, at der i denne sammen

hæng bl.a. skal gives prioritet til øget anvendelse af
vedvarende energikilder, da disse vil kunne bidrage

1.6. Disse foranstaltninger er et led i EF-handlings
programmet ( 1993-1997) til fremme af de vedvarende
energikilders markedsindtrængning, som nu fremlæg
ges af Kommissionen, og som det beslutningsforslag,
ØSU officielt høres om, indgår i .

afgørende til stabiliseringen af C02-udledningerne.

Dette forudsætter imidlertid en styrkelse af relevante
forsknings-, udviklings- og demonstrationsprogrammer
og af de vedvarende energiformers markedsposition i
forhold til andre energiformer — samt at der igangsæt
tes egnede foranstaltninger i dette øjemed .

1 .4. Denne strategi blev godkendt af Rådet på energi
og miljøministrenes fælles samling den 13 . december
1991 . I punkt 8 i Rådets konklusioner slås der i denne
sammenhæng bl.a . til lyd for, at der på EF-niveau
træffes specifikke foranstaltninger for at fremme »yder
ligere udvikling af nye eller vedvarende energikilder«.
1.5 .
Med henblik herpå agter Kommissionen at
handle i tre retninger med aktioner, som indbyrdes
kompletterer hinanden, og som supplerer — men samti
dig har en pull-effekt på — initiativer taget på nationalt
plan :

— videreførelse og styrkelse af forsknings- og udvik
lingsaktiviteterne inden for vedvarende energikilder
[(JOULE-programmet) (Rådets beslutning af 14.
( i ) EFT nr. C 179 af 16. 7. 1992, s. 4.

1.7 .
Programmet — som har fået navnet ALTENER
— skal bidrage til en bedre udnyttelse af de lokale
energiressourcer, til en hensigtsmæssig anvendelse af de
offentlige midler samt til beskyttelse af miljøet gennem
en begrænsning af emissionerne af drivhusgasser og
andre forurenende stoffer. Det er et led i virkeliggørel
sen af det indre marked og skal bidrage til at nedbringe
EF's afhængighed af importeret energi .
1.8 .

I konkrete tal skulle de aktioner, som omtales i

pkt. 1.5 ., kunne nå følgende mål i år 2005 :
— en forøgelse af de vedvarende energikilders bidrag
til dækning af det samlede energibehov fra knap
4% i 1991 til 5-6% i år 2000 og 8% i år 2005 ,

— en tredobling af el-produktionen på grundlag af
vedvarende energi (store vandkraftværker ikke med
regnet),

(2) EFT nr. L 98 af 11 . 4. 1989, s. 13 .
(3) EFT nr. L 185 af 17. 7. 1990, s. 1 .
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— en markedsandel for biobrændstoffer på 5 % af det
samlede motorbrændstofmarked .

Ifølge Kommissionens skøn skulle C02-emissio

1.9.

nerne i år 2005 kunne være nedbragt med 180 millioner
ton . ALTENER-programmet kunne bidrage med en

C02-emissionsreduktion på ét procentpoint i år 2000,
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2.2. Siden Rådet den 16. september 1986 vedtog »nye
energipolitiske mål for Fællesskabet frem til 1995 ( J),
har ØSU haft lejlighed til at udtale sig om flere forslag
til rådsresolutioner eller -henstillinger, som alle har haft
til formål at tilvejebringe gunstigere vilkår og forud
sætninger for øget udvikling og udnyttelse af vedvaren
de energikilder i Fællesskabet.

dvs . med godt 30 millioner ton.

1.10.

ALTENER-programmet omfatter følgende ak

tioner:

— aktioner til fremme af markedet for vedvarende

energikilder og af disses integrering i det indre ener
gimarked, disse aktioner omfatter primært harmo
nisering af lovgivningerne og opstilling af fælles
tekniske standarder,

— økonomiske og finansielle aktioner,
— uddannelses-, oplysnings- og igangsætningsak
tioner,

— aktioner for samarbejde med tredjelande
(udviklingslande og central- og østeuropæiske lande
inkl . landene i det tidligere Sovjetunionen).

1.11 . Det beslutningsforslag, der fremlægges af Kom
missionen som led i ALTENER-programmet, tager sigte
på ydelse af finansiel støtte til en række aktioner til
fremme af vedvarende energi . Det drejer sig om fire
typer aktioner:
— undersøgelser og tekniske vurderinger med det for
mål at fastlægge standarder eller tekniske specifika
tioner,

— foranstaltninger til støtte for initiativer, der tages i
medlemsstaterne med henblik på at udbygge eller
skabe infrastrukturer vedrørende vedvarende ener

gikilder,
— foranstaltninger, der tager sigte på at tilskynde til
oprettelse af et informationsnet, der skal fremme en
bedre samordning mellem aktiviteterne på natio
nalt, EF- og internationalt plan,
— industrielle pilotprojekter vedrørende energifrem
stilling af biomasse, især produktion af biobrænd
stof og biogas, samt udnyttelse af lavskov med kort
omdriftstid og C4-planter.

1.12. Der foreslås allerede nu et beløb på 40 millioner
ECU, som afholdes over EF-budgettet, til gennemførel
sen af dette program, der skal løbe over 5 år.

1.13 . I beslutningsforslaget er fastsat den sats, hvor
med EF bidrager til finansieringen af de enkelte aktio
ner; desuden er det angivet, efter hvilke kriterier aktio
nerne udvælges. Det er ligeledes fastsat, at der i løbet
af programmets tredje år skal aflægges rapport om de
opnåede resultater; rapporten ledsages i givet fald af
forslag om ændringer i programmet. Ved programmets
udløb evalueres resultaterne .

2. Udvikling af vedvarende energikilder som led i EF's
energipolitik
2.1 . ALTENER-programmet er det seneste forsøg på
afgørende at øge de vedvarende energikilders bidrag til
EF's energibalance.

2.3 . Det er i den forbindelse beklageligt, at der, ud
over oplysningerne i begrundelsen for beslutningsforsla
get, aldrig er fremsendt rapporter herom til ØSU, hvil
ket ville have lettet bedømmelsen af, hvorledes forhol

dene omkring vedvarende energikilder har udviklet sig
i EF i de seneste år. Sådanne rapporter ville også have
været særdeles nyttige for en vurdering af det nu foreslå
ede handlingsprogram.
2.4. Det skal ligeledes fremhæves, og beklages, at
der ikke til dato foreligger et solidt, konsekvent og
harmoniseret statistisk materiale, som giver et mere
præcist og pålideligt billede af de vedvarende energikil
ders bidrag til EF's energibalance, og som eventuelt
kunne have dannet udgangspunkt for fremskrivninger
af udviklingen. Det ville især have været nyttigt med
statistik over primær- og sekundærenergiproduktionen
og energiforbrugets udvikling i de forskellige erhvervs
sektorer .

2.4.1 .
ØSU udtrykker i denne forbindelse tilfredshed
med Kommissionens bestræbelser på i samarbejde med
medlemsstaterne at få udbygget et system, hvor der med
jævne mellemrum indsamles og meddeles sammenligne
lige statistiske oplysninger om vedvarende energikilder.
Kommissionen søsatte dette projekt i 1990, og det har
allerede ført til indsamling af sammenlignelige statisti
ske oplysninger for 1989, omend nogle af oplysningerne
er ufuldstændige.
2.5.
Når dette er sagt, må det konstateres, at der
trods Rådets forskellige henstillinger og resolutioner
stadig ikke har været nogen større tilvækst i de vedva
rende energikilders andel i de seneste år.

2.6. 1 1985 ansloges bidraget fra de vedvarende ener
gikilder, som omsættes på markedet og er omfattet af
statistikken, til 15 mtoe eller knap 1 % af den samlede
energiefterspørgsel. Henved 85 % af denne vedvarende
energi stammede i øvrigt fra vandkraftværker. I 1985
blev de reelle udnyttelsesmuligheder indtil år 2000 an
slået til mellem 42 og 52 mtoe.
2.7 .

Kommissionen fremhæver imidlertid i meddelel

sen fra maj 1988 om de vigtigste resultater af Kommis
sionens gennemgang af medlemsstaternes energipolitik
[KOM(88) 174 endelig udg.], at prognoserne var udar

( i ) EFT nr. C 241 af 25 . 9. 1986, s. 1 .
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bejdet inden det kraftige fald i oliepriserne, og at den
økonomiske konjunktur og de vedvarende energikilders
konkurrencedygtighed siden da var blevet forværret (se
pkt. 62).
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27. januar 1988) (2); (Forslag til Rådets henstilling til
medlemsstaterne om fremme af samarbejdet mellem
offentlige elektricitetsforsyningsvirksomheder og selv
stændige producenter«, ØSU's udtalelse af 27. oktober
1988 ) H.

2.8 .

I 1991 dækkede de markedsførte, vedvarende

energikilder under 2% af den samlede efterspørgsel
efter primærenergi, svarende til omkring 23 mtoe, hvor
af mere end 13 mtoe stammede fra store vandkraftvær

ker. Medtages energi udvundet af træ (20 mtoe), øges
de vedvarende energikilders andel til knap 4 % .

2.9. ALTENER-programmet skal ifølge Kommissio
nen medvirke til at øge de vedvarende energikilders
bidrag til dækning af EF's behov for primærenergi til
109 mtoe i år 2005 , svarende til 8% af det samlede
energiforbrug.

2.10.
Dog skal det fremhæves, at næsten halvdelen
af denne forøgelse ventes at blive en følge af øget
udvikling af biomasse, herunder energi udvundet af
træ, hvis andel ventes at stige fra 25,4 til 66 mtoe.
Biobrændstoffernes bidrag ventes at stige fra 0 til 11
mtoe i år 2005 .

2.11 .

Kommissionen mener, at biomasse er » den ene

ste vedvarende energikilde, som på kort og mellemlang
sigt i væsentligt omfang vil kunne erstatte de traditionel
le brændstoffer «. Det tilføjes, at der » vil blive lagt
stor vægt på den kommercielle gennemslagskraft for
biobrændstoffer og brændstoffer fra landbruget« (pkt.
56 i begrundelsen ).
2.12.
Ifølge Kommissionen vil de vedvarende energi
kilders øgede bidrag til EF's energibalance primært
komme fra (pkt. 38 i begrundelsen):

— energiudnyttelse af by- og industriaffald,
— vindenergi,
— minivandkraftværker .

3.1.2.

I

denne

forbindelse

har

ØSU

ofte

sat

spørgsmålstegn ved medlemsstaternes reelle politiske
vilje til at tilvejebringe de nødvendige forudsætninger
for, at vedvarende energikilder effektivt kan bidrage til
EF's energiforsyning, ligesom ØSU bl.a. er gået ind for
at få fjernet lovbestemte og administrative hindringer
samt de hindringer, som har tilknytning til standardise
ringsmetoder, med det sigte at nå frem til en udstrakt,
praktisk anvendelse af vedvarende energikilder.

3.1.3 . ØSU har ligeledes fremhævet, at de mulighe
der, som de vedvarende energikilder rummer, ikke vil
kunne udnyttes fuldt ud, hvis de nuværende rammevil
kår og infrastrukturer opretholdes .

3.1.4. Det mener ligeledes, at de opstillede målsæt
ninger, på dette område som på andre af energipolitik
kens områder, kun lader sig realisere, hvis der tillige
sikres konsekvens i de forskellige aktioner, der gennem
føres som led i andre EF-sektorpolitikker, i det omfang
disse aktioner øver direkte indflydelse på opfyldelsen
af de nævnte energipolitiske målsætninger.
3.1.5 .
ØSU gentager således sin støtte til Kommissio
nens initiativer på dette felt og støtter ALTENER
programmet, som til dato er det seneste forsøg, denne
gang med tal på målsætningerne, på at sikre en udvik
ling og en varig og mere udstrakt anvendelse af vedva
rende energikilder.

3.1.6. ØSU bemærker imidlertid, at det program,
som Kommissionen foreslår, bygger på en analyse og
en status over de vedvarende energikilders situation i
EF samt af fremtidsperspektiverne, som ØSU, når bort
ses fra de oplysninger, som gives i kommissionsforsla
gets begrundelse, kun har få muligheder for at be
dømme.

3 . Generelle

bemærkninger

til

ALTENER-pro

grammet

3.1 . Generel vurdering
3.1.1 .
ØSU er flere gange tidligere gået ind for en
forstærket udvikling af de vedvarende energikilder,
både for at øge EF's energiforsyningssikkerhed, af mil
jøhensyn og af mere generelle samfundsmæssige og
økonomiske årsager (Retningslinjer for EF's udvikling
af nye og vedvarende energikilder«, ØSU's udtalelse af

18 . august 1986) (*); (Forslag til Rådets henstilling til
medlemsstaterne om udvikling af udnyttelsen af vedva
rende energikilder i Fællesskabet «, ØSU's udtalelse af
( i ) EFT nr. C 316 af 9 . 12. 1986, s . 1 .

3.1.7.
ØSU må således nøjes med at notere sig den
positive udvikling på dette felt siden 1988 og det indly
sende nødvendige i at forstærke denne udvikling, bl.a .
ved hjælp af initiativer til støtte for medlemsstaternes
indsats . Disse initiativer skal bidrage til at tilvejebringe
forudsætningerne for de vedvarende energikilders vari
ge markedsindtrængning, som ikke må svækkes af et
fald i priserne på traditionelle energikilder.
3.1.8 .
ØSU fremhæver ligeledes, at dette nye udtryk
for vilje fra medlemsstaternes side bør give sig udslag i
øgede bevillinger til forskning, udvikling og demonstra
tion inden for vedvarende energikilder, hvilket ikke kan
siges at have været tilfældet i de seneste år, hvor

(2) EFT nr. C 80 af 28 . 3 . 1988, s. 5 .
(3) EFT nr. C 337 af 31 . 12. 1988 , s. 64.

Nr. C 19/ 10

De Europæiske Fællesskabers Tidende

25 . 1 . 93

bevillingerne til forskning i vedvarende energikilder hele
tiden har været ramt af nedskæringer. I denne forbindel
se må man have for øje, at en øget finansiel indsats er
vigtig navnlig af hensyn til den økonomiske og sociale
samhørighed inden for EF (jf. pkt. 3.2 nedenfor).

3.2.5 . ØSU mener, at den storstilede udvikling af
vedvarende energikilder, som ALTENER-programmet
skal resultere i , rejser flere specielle spørgsmål, som
også bør tages op.

3.1.9. ØSU finder ALTENER-programmets målsæt
ninger meget ambitiøse, og mener ikke, at der bør stilles
for store forventninger til, at det også i praksis vil lykkes
at realisere dem. Den trods talrige hensigtserklæringer
meget ringe forøgelse af de vedvarende energikilder
gennem de allerseneste år må give anledning til en vis
skepsis, ikke mindst med hensyn til målsætningen om
at hæve de vedvarende energikilders bidrag til dækning
af den samlede energiefterspørgsel fra knap 4 % i 1991

3.3 . Miljøkonsekvenser

til 8% i 2005 .

3.1.10. Selv om det alligevel skulle lykkes at nå dette
mål, må man ikke overvurdere de vedvarende energikil

ders betydning for en nedbringelse af C02-emissionerne

3.3.1 . For det første vil ØSU gøre opmærksom på,
at udvikling af vedvarende energikilder vil kunne få
uheldige miljøkonsekvenser, som på længere sigt langt
vil opveje de positive virkninger, som man forventer fra

nedbringelsen af C02-emissionerne.
3.3.2. Som eksempel kan nævnes risikoen for støjfor
urening fra et stigende antal vindgeneratorer, miljøska
der i kølvandet på udvikling af mindre vandkraftværker
og miljøbelastning af jord og overfladevand ved pro
duktion af lavskov med kort omdriftstid samt nåleskov .

og ej heller deres andel i EF's samlede energiforsyning.

3.1.11 .
I tilknytning til sidstnævnte punkt påpeges
det, at EF's samlede energiforbrug i henhold til progno
serne vil stige med 20,7 % i perioden indtil 2005 , nemlig
fra 1 160 til 1 400 mtoe, mens de vedvarende energikil
der højt regnet i samme periode kun vil kunne dække
4 % af stigningen i energiforbruget. (Ifølge de allersene
ste prognoser skulle det samlede energiforbrug kun stige
med godt 19 % fra 1990 til 2005 , nemlig fra 1 226 mtoe
til 1 461 mtoe. De vedvarende energikilders andel i
dækningen af det samlede energiforbrug i EF vil i så
fald kun være på 7,4% — se Energy in Europe —
særudgave, september 1992 — »A view to the future«).

3.2. Vedvarende energi og økonomisk og social sam
hørighed
3.2.1 .

ØSU skal imidlertid fremdrage den betydning,

som udvikling af vedvarende energikilder kan få for en
styrkelse af den økonomiske og sociale samhørighed i
EF .

3.2.2. De statistiske oplysninger, som foreligger, er
for summariske til at give et reelt indblik i, hvordan
det forholder sig med de vedvarende energikilder i de
forskellige medlemsstater og EF-regioner, hvor disse
energikilders andel af primærenergiforsyningen i visse
tilfælde er på over 10 % .

3.2.3. Udnyttelse af vedvarende energikilder er såle
des en nøglefaktor i den økonomiske og sociale udvik
ling, ikke mindst i EF's tilbagestående eller perifert
beliggende regioner, som har en lidet udviklet energiin
frastruktur og/eller råder over et betydeligt energipo
tentiel, der venter på at blive udnyttet.
3.2.4. Disse aspekter er også belyst i en lang række
af ØSU's tidligere udtalelser (se især fodnoter 1 , 2, 3,
s. 9).

3.3.3. Flere af Kommissionens udsagn må derfor
tages med et stort forbehold, og ØSU henstiller derfor,
at man med jævne mellemrum vurderer miljøkonse
kvenserne af øget udvikling af de forskellige former for
vedvarende energikilder; resultaterne af disse vurderin
ger bør offentliggøres.
3.3.4.
Disse overvejelser ændrer dog ikke ved ØSU's
synspunkt, hvorefter de vedvarende energikilder, som
tingene står i dag, i talrige tilfælde, sammenlignet med
traditionelle brændstoffer, rummer et gunstigt potenti
ale med hensyn til miljøeffekt, hvilket kun kan styrke
den økonomiske interesse i at udvikle disse energikilder.

3.4. El-fremstilling baseret på vedvarende energi set i
lyset af det indre marked for energi
3.4.1 . For det andet sætter ØSU spørgsmålstegn ved
muligheden for i praksis at tredoble den elektricitetspro
duktion, som er baseret på vedvarende energikilder,
herunder især i minivandkraftværker, hvis bidrag skulle
kunne fordobles fra 1991 til år 2005 .

3.4.2. I udtalelsen om » Kommissionens forslag til
Rådets henstilling til medlemsstaterne om fremme af
samarbejdet mellem offentlige elektricitetsforsynings
virksomheder og selvstændige producenter« fra oktober
1988 (se fodnote 3 , s . 9) gav ØSU udtryk for sin støtte
til Kommissionens bestræbelser på at få tilvejebragt en
gunstig ramme for udvikling af el-produktionen på
basis af vedvarende energikilder; ØSU fremsatte flere
forslag i den forbindelse.

3.4.3 .

ØSU gik da ind for, at der opføres og drives

minivandkraftværker. ØSU kan derfor kun være tilfreds

med, at man fjerner lovmæssige og administrative hin
dringer herfor.

3.4.4.
Det er dog ikke nok at fjerne disse hindringer.
Der skal også tages højde for, at el-produktion på basis
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af vedvarende energikilder, og dette gælder helt specielt
minikraftværker, først vil være rentabel på lang sigt —
og med rentabel menes her blot dækning af de direkte
omkostninger.
3.4.5 .
Hvis det mål, som Kommissionen opstiller,
skal kunne nås, er det således en forudsætning, at den
elektricitet, som fremstilles via vedvarende energi, kan
sælges til en pris, der som et minimum dækker investe
ringsudgifterne og alle de direkte omkostninger. På
denne baggrund må man sætte spørgsmålstegn ved, om
et sådant mål er foreneligt med målene i forslagene om
liberalisering af el-sektoren, der er et led i gennemførel
sen af et mere åbent og konkurrencebaseret indre mar
ked for energi .
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3.5.4.1 .
Denne procentsats kan anses for relativt stor
og burde kunne forjage den frygt, som Kommissionens
mål må give anledning til, både set ud fra en miljømæs
sig synsvinkel og set i tilknytning til ønsket om at
nedskære støtten til landbruget.

3.5.5 . Man kan også stille det spørgsmål, hvilke for
udsætninger Kommissionens mål bygger på, ikke
mindst med hensyn til udviklingen i bilparken frem til
år 2005 og prognoserne over brændstofforbruget; man
kan ligeledes stille det spørgsmål , hvorledes målet pas
ses ind i EF-strategien for en mere miljøvenlig transport
udvikling, som Kommissionen omtaler i sin grønbog
om transportens indvirkning på miljøet [KOM(92) 46
endelig udg.].

ked i elektricitetssektoren vil indvirke på udviklingen
af vedvarende energikilder.

3.5.6. I ALTENER-programmet bør støtte efter
ØSU's mening ikke kun kunne ydes til pilotanlæg i
biodieselsektoren. Også industrielle pilotanlæg til frem
stilling af oxiderede benzinadditiver ( bioethanol) bør
kunne komme i betragtning .

3.5 . Udvikling af biomasse og biobrændstoffer

3.6 . Solenergi

3.5.1 . Den vægt, som Kommissionen lægger på bi
omasse og biobrændstoffer, giver ligeledes anledning til
et par bemærkninger fra ØSU's side.

3.6.1 . Solenergi udnyttes i meget forskelligt omfang
i de forskellige EF-regioner. Der er ikke blot tale om

3.4.6.

ØSU anmoder derfor om, at man nærmere
undersøger, hvorledes gennemførelsen af det indre mar

3.5.2.
ØSU påpeger for det første, at det har slået til
lyd for øget anvendelse af ressourcer fra landbrug og
skovbrug i energisektoren, bl.a . til fremstilling af bi
obrændstoffer ( Øget anvendelse af ressourcer fra land
brug og skovbrug i energisektoren og anden ikke-føde
vareindustri : hvilke perspektiver åbner forskningen og
den teknologiske innovation; ØSU's udtalelse af 29 .
marts 1990) (!); (Kommissionens forslag til Rådets di
rektiv om punktafgiftssatsen for motorbrændstoffer
fremstillet af landbrugsprodukter; ØSU's udtalelse af
26. maj 1992) (2).
3.5.3 .
ØSU gik da ind for udnyttelse af de mulige
synergier mellem den fælles landbrugspolitik og energi
politikken, men advarede dog samtidig mod » risikoen
for, at der udvikles landbrugsmetoder, som er til skade
for landdistrikterne, idet de truer landbrugsstrukturen

og bringer miljøet i fare« ( 1).
3.5.4.

forskelle mellem landene i syd og nord, som man ville
forvente af klimatiske grunde. Også i de sydlige lande

er der store forskelle, så man kan tale om en udpræget
forskel øst-vest. Grækenland ligger klart i spidsen fulgt
af Frankrig og Italien . I Spanien er udnyttelsen af sole
nergi overmåde ringe. Det samme gælder for produktio
nen af solpaneler.
3.6.2.
ØSU opfordrer Kommissionen til at belyse
årsagerne til disse forskelle via relevante undersøgelser
og til at udforme strategier for, hvorledes man især i
de sydlige lande, hvor udnyttelsen af solenergi er lille,
kan sætte mere skub heri .

4. Særlige bemærkninger til forslaget til beslutning
4.1 .
ØSU godkender forslaget til beslutning, idet der
dog fremsættes nedenstående bemærkninger og forslag
til ændringer eller tilføjelser.

ØSU noterer i denne forbindelse, at hvis man

skal nå det af Kommissionen opstillede mål, nemlig at
biobrændstoffer skal tegne sig for 5 % af motorkøretø
jers samlede forbrug, skal der i dag bruges 7 millioner
ha til at fremstille 11 mtoe. Dette tal svarer til knap
5,5 % af EF's udnyttede landbrugsareal , der anslås til
128.080 millioner ha (jf. rapport 1991 om landbrugets
stilling i Fællesskabet — EF-Kommissionen, 1992).

( 1 ) EFT nr. C 124 af 21 . 5 . 1990, s . 47 .

(2) EFT nr. C 223 af 31 . 8 . 1992, s . 1 .

4.2. Budgetforhold

4.2.1 . ØSU konstaterer for det første, at der i øjeblik
ket ikke fastsættes noget bevillingsbeløb, ikke engang
et vejledende beløb, for visse finansielle støtteaktioner
og heller ikke for samarbejdsaktioner med tredjelande .

4.2.2.
Det må undre, at der ikke gives nogen oplys
ning om den budgetmæssige indvirkning af udviklings
aktioner for biobrændstoffer, når de nu prioriteres så
højt.
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4.2.3 .
ØSU bemærker for det andet, at selve forslaget
til beslutning ikke indeholder nogen bestemmelse om,
hvor store bevillinger over EF-budgettet der skønnes
nødvendige for programmets gennemførelse. Det beløb
på 40 millioner ECU, som figurerer i Kommissionens
forslag, samt beløbets fordeling, er rent vejledende,
hvilket blot øger dets fragmentariske karakter.

4.2.4. Når der ikke findes en sådan bevillingsbestem
melse, er årsagen ifølge Kommissionen den , at man
ønsker at bevare en vis margen i forhandlingerne med
de forskellige budgetmyndigheders organer med det
sigte årligt at opnå de bevillinger, som Kommissionen
skønner nødvendige for programmets gennemførelse,
ligesom der tilsigtes tilstrækkelig fleksibilitet til, at man
kan imødegå en uventet udvikling og om nødvendigt
omprioritere.

4.3.2.
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ØSU mener endvidere, at der for hver enkelt

af de aktioner, som tildeles EF-finansiering, med jævne
mellemrum bør udarbejdes en rapport om aktionens
gennemførelse, så der bl.a. opnås garanti for, at EF's
bevillinger forvaltes effektivt.

4.4. Evaluering af programmets resultater
4.4.1 .

ØSU bemærker, at Kommissionen ikke har

sat noget tal på målet om at forøge de vedvarende
energikilders bidrag til dækning af det samlede primæ
renergibehov i 1997, dvs. på det tidspunkt, hvor ALTE
NER-programmet udløber.

4.4.2. ØSU stiller derfor det spørgsmål, på hvilket
grundlag man agter at vurdere fremskridtene hen imod
opfyldelse af målsætningerne for 2005 ; målene skal nås
ikke blot via ALTENER-programmet, men også ved
hjælp af de aktioner, som nævnes i pkt. 1.5 ovenfor.

4.2.5 .
ØSU er imidlertid bange for, at ALTENER
programmets finansiering vil blive ramt af vilkårlighe
der i budgetproceduren, fordi der ikke foreligger noget
egentligt politisk tilsagn fra medlemsstaterne om udvik
ling af vedvarende energikilder; et sådant tilsagn burde
være kommet til udtryk, ikke mindst hvad den finansiel
le side angår, i den beslutning, som skal vedtages .

— nationale og EF-aktioners miljøvirkninger, hvor

4.2.6 .
ØSU stiller endvidere det spørgsmål, om den
holdning, som Kommissionen her indtager, ikke vil
kunne så tvivl om, hvorvidt EF og dets medlemsstater
er villige til at yde et reelt og afgørende bidrag til en

— programmets bidrag til opfyldelse af målsætningen
om styrkelse af den økonomiske og sociale samhø
righed i EF.

4.4.3 .
ØSU anmoder endvidere om, at man ved pro
grammets udløb foretager en evaluering af følgende:
dette er relevant,

nedbringelse af C02-emissionerne, bl.a. ved at slutte

klart op bag udviklingen af vedvarende energikilder.

4.5 . Fremsendelse til ØSU afde rapporter, som omtales
i artikel 8

4.3 . Aktioner, som tildeles EF-finansiering
4.5.1 .

4.3.1 .

ØSU anmoder om, at man i beslutningen nær
mere præciserer, hvilke kriterier og regler der skal be
nyttes ved udvælgelsen af de aktioner, som skal finani
seres af EF .

ØSU anmoder om at få ændret artikel 8 i

beslutningsforslaget, så også ØSU får tilsendt både
midtvejsrapporten, som skal udarbejdes i løbet af pro
grammets tredje år, og den evalueringsrapport, som
skal forelægges efter programmets afslutning.

Bryssel, den 24. november 1992.
Susanne TIEMANN

Formand for

Det økonomiske og sociale Udvalg
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Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om overførsel af radioaktive
stoffer inden for Det Europæiske Fællesskab
(93/C 19/04)

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 28 . juli 1992 under henvisning
til EURATOM-Traktatens artikel 31 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs
udtalelse om det ovennævnte emne .

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Energi, Kernekraft og Forskning,
som udpegede Paul Flum til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 30. oktober 1992.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 301 . plenarforsamling af 24. og
25 . november 1992, mødet den 24. november 1992, følgende udtalelse.
1 . Indledning

3 . Særlige bemærkninger

Kommissionen forelagde den 23 . juli 1992 et forslag til
Rådets forordning om overførsel af radioaktive stoffer
inden for Det Europæiske Fællesskab. Formålet med
forordningen er at bibeholde strålingsbeskyttelsesni
veauet efter afviklingen af kontrollen ved EF's indre
grænser fra 1 . januar 1993 .

3.1 . ØSU påpeger, at formularen i bilag 1 bør udfor
mes således, at der opnås garanti for ensartet identifika
tion af overførslerne, således at de relevante nationale
kontrolinstanser til enhver tid kan foretage en kontrol.

2.

Generel bedømmelse

2.1 . ØSU udtrykker tilfredshed med Kommissionens
initiativ og anmoder om, at der tages hensyn til tilføjel
serne og bemærkningerne i det følgende.
2.2.
Med bortfaldet af kontrollen ved de indre græn
ser skal der indføres et kontrolsystem, som sikrer ensar
tet kontrol , både ved de ydre grænser og inden for de
enkelte landes områder med det formål at undgå de
risici , som knytter sig til transport af radioaktive stoffer.
2.3 .

ØSU anmoder Kommissionen om at undersøge,

om de relevante direktiver om overførsel af radioaktive

stoffer gennemføres af medlemsstaterne og overholdes
i praksis. Skulle det heraf fremgå, at direktiverne ikke
omsættes og gennemføres i fuldt omfang, må Kommis
sionen efter ØSU's opfattelse straks træffe passende
forholdsregler.

3.2. ØSU understreger på ny, at de relevante papirer
vedrørende en overførsel nødvendigvis skal indeholde
følgende:

— emballageform og -kvalitet samt kernebrændsels
andel,

— strålingsdosishastighed,
— navn på den person, som er ansvarlig for strålings
beskyttelsen, samt stoffernes bestemmelsessted.
3.3 .
ØSU gør udtrykkeligt opmærksom på , at dette
krav udelukker, at der afgives én samlet erklæring, som
omfatter flere overførsler af radioaktive stoffer, med
andre ord skal hver enkelt overførsel dokumenteres
særskilt.

3.4. Ordlyden af artikel 7 er ikke entydig. Der er
brug for en klar formulering, som ikke kan misforstås .

Bryssel , den 24. november 1992.
Susanne TIEMANN

Formand for
Det økonomiske og sociale Udvalg
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Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om fællesskabsforanstaltninger til
bekæmpelse af visse fiskesygdomme
(93/C 19/05)

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 2. juli 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
Hans-Jürgen Wick til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 3 . november 1992.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 301 . plenarforsamling af 24. og
25 . november 1992, mødet den 24. november 1992, enstemmigt følgende udtalelse.

1 . ØSU glæder sig over Kommissionens forslag til
Rådets direktiv om fællesskabsforanstaltninger til be
kæmpelse af fiskesygdomme, som har til formål at
begrænse disses virkninger og udbredelse.

2. Generelle bemærkninger
2.1 . Da fisk i akvakulturbrug lever tæt sammen i
vandet, kan visse fiskesygdomme meget hurtigt antage
epizootisk karakter, når de først er brudt ud. Det kan
betyde, at hele bestande på kort tid rammes af sygdom
med store tab til følge.
2.2.
På grund af de naturgivne forhold er det imidler
tid langt vanskeligere at bekæmpe epizootier hos fisk
end blandt landbrugets dyr.

2.3 . ØSU finder det derfor nødvendigt, at disse fiske
sygdomme snarest muligt bekæmpes, da akvakultur
brugenes økonomiske overlevelse ellers kommer i alvor
lig fare.

2.4. Da fisk er genstand for handel både internt i EF
og i forhold til tredjelande, må der i det mindste inden
for EF være ensartede foranstaltninger til bekæmpelse
af disse sygdomme. ØSU finder det desuden ønskeligt,
at der også tages kontakt til EFTA-landene.

2.8 .
ØSU gør opmærksom på, at undtagelser fra
vaccinationsforbuddet kan være farlige og kun bør tilla
des mod ganske særlige sikkerhedsforanstaltninger og
med videnskabeligt belæg.

2.9. ØSU erklærer sig tilfreds med, at sygdomsdiag
nosticeringen harmoniseres og kun overlades til labora
torier med officiel godkendelse. Det samme gælder det
forhold, at opgaverne koordineres af et referencelabora
torium .

2.10.
ØSU gør opmærksom på , at der skal være et
tilstrækkeligt antal laboratorier til at foretage undersø
gelserne, da den endelige diagnose skal stilles meget
hurtigt for at hindre yderligere udbredelse af formodede
sygdomme. Tilsvarende er det også nødvendigt, at ud
dannet personale er til rådighed i tilstrækkeligt omfang.
2.11 .

I denne forbindelse beder sektionen Kommis

sionen om at forelægge statistisk materiale om akvakul
turbrugenes økonomiske betydning og om deres rolle
inden for den samlede fiskerisektor .

2.12.
ØSU konstaterer, at det foreliggende rådsdirek
tiv om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af
visse fiskesygdomme er en konsekvent videreførelse af
Rådets direktiv af 28 . januar 1991 om dyresundheds
mæssige betingelser for afsætning af akvakulturdyr og
-produkter. ØSU henviser til sin udtalelse herom af

19. september 1990 (1).
2.5 .

ØSU er tilfreds med, at særlig smitsomme

sygdomme skal udryddes i EF.
2.6. Endemiske sygdomme skal udryddes i officielt
anerkendte sygdomsfrie områder og brug, og i andre
brug skal de uopholdeligt bekæmpes .
2.7.
ØSU erklærer sig tilfreds med et generelt vacci
nationsforbud, da det i forbindelse med vaccination af
fisk ikke helt kan udelukkes, at vaccine ender i vandet
og således kan inficere andre bestande.

2.13 .

ØSU henviser i denne forbindelse ligeledes til

sin udtalelse (2) om Kommissionens forslag til Rådets
beslutning om indførelse af en EF-finansieringsforan
staltning til udryddelse af infektiøs haematopoietisk
nekrose hos laksefisk i Fællesskabet [KOM (89) 502
endelig udg.].

H EFT nr. C 332 af 31 . 12. 1990, s . 105 .
(2) EFT nr. C 124 af 21 . 4. 1990, s. 3 .
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2.14.
ØSU opfordrer Kommissionen til at yde finan
siel støtte til nødvendige udryddelsesprogrammer.

3.4 .

Nr . C 19/ 15

Artikel 3

Artiklen bør indledes således :

2.15 .
ØSU opfordrer til, at der udarbejdes en vi
denskabelig studie, som samler den viden , der foreligger
i EF om overførsel og udbredelse af fiskesygdomme,
herunder om sygdomsresistente fisk . En sådan studie
kan danne grundlag for videreudviklingen af den viden
skabelige forskning i fiskesygdomme.
2.16 .
ØSU tager til efterretning, at der under Kom
missionen findes et rådgivende udvalg, der også beskæf
tiger sig med akvakultur . ØSU lægger vægt på , at alle
berørte kredse inden for akvakultur repræsenteres i
dette udvalg.

2. 17.
ØSU gør opmærksom på, at mælke ikke overalt
i Kommissionens forslag nævnes sammen med fisk og
æg. For at undgå misforståelser bør det tilføjes.

» Alle virksomheder, der opdrætter, holder eller fan
ger fisk ...« .

Særlig i forbindelse med liste I-sygdomme bør også
virksomheder, der driver flod- og havfiskeri og således
kun fanger fritlevende fisk , omfattes, for disse fisk kan
være inficerede eller optræde som smittebærere, og
omfattes disse virksomheder ikke, kan de i artikel 6, stk .
1 , litra c), nævnte foranstaltninger ikke gennemføres .
3.5 . Artikel 3, stk . 2

ØSU foreslår, at man anvender ordet » registrieren «
(dansk : » registrere «) i stedet for » führen Buch über «

(dansk: » føre et register«). Det ville åbne mulighed for
at videreføre forskellige former for hævdvunden praksis
i medlemsstaterne.

2.18 .
Nogle artikler i Kommissionens forslag (særlig
artikel 5 , 10 og 13 ) giver anledning til at bemærke, at
de forskellige versioner bør bringes i overensstemmelse

3.6 .

Artikel 4

med hinanden .

I stk . 2 bør det nævnes, at artikel 5 kun gælder i
forbindelse med liste I-sygdomme .
3 . Særlige bemærkninger
3.7 . Artikel 8, stk . 2
3.1 .

Artikel 1

ØSU konstaterer, at Kommissionens forslag kun inde
holder foranstaltninger til bekæmpelse af visse fiske
sygdomme og ikke omfatter bløddyr. ØSU går ind for,
at der snarest udarbejdes et direktiv med tilsvarende
foranstaltninger vedrørende bløddyr.
3.2 .

Artikel 2

Her bør definitionerne i artikel 2 i Rådets direktiv af

28 . januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser
for afsætning af akvakulturdyr og -produkter også an
føres, da der ofte sigtes til dem i det foreliggende

ØSU anser det ikke for rimeligt at indføre en undtagelse
for fiskearter, der ikke er sygdomsbærere. Derfor fore
slås dette stykke strøget.
3.8 . Artikel 10, stk . 3

Det bør her anføres, at det i tilfælde af transport må
sikres, at ingen sygdomsfremkaldende agenser kan
komme ud af køretøjerne .
3.9 . Artikel 13, stk. 1

Det bør her fastslås, at vaccination med levende vaccine

direktiv .

er forbudt .

3.3 . Artikel 2, stk . 3

3.10 .

ØSU foreslår følgende formulering:

Artikel 15

ØSU konstaterer, at den foreslåede fremgangsmåde re
præsenterer et fundamentalt brud med den procedure,
der hidtil er anvendt i forbindelse med veterinære be

» Sygdomsmistænkte fisk :
fisk, der udviser kliniske symptomer eller post-mor
tem-læsioner og positive reaktioner ved laboratori
eprøver, som viser, at der muligvis er tale om en
liste I- eller II-sygdom .«
Med denne formulering kommer det klart frem, at
sygdomsmistanken ikke blot bygger på formodninger.

stemmelser. Der er nemlig overhovedet ikke tale om
politisk indflydelse på udformningen af de nødvendige
detailforanstaltninger .
Medlemsstaterne bør som tidligere have medbestem
melsesret. Men ifølge den foreslåede procedure skal
medlemsstaterne blot høres . ØSU mener, at disse afgø
relser bør træffes af Rådet eller til nød af Den stående

Veterinærkomité som under den hidtidige procedure.
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3.11 . Bilag
Bilag A til Rådets direktiv af 28 . januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for afsætning af akvakul
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turdyr og -produkter bør vedføjes som bilag, da der i
det foreliggende direktiv ofte henvises til de deri anførte
fiskesygdomme.

Bryssel , den 24. november 1992 .
Susanne TIEMANN

Formand for

Det økonomiske og sociale Udvalg

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 90/679/EØF
om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under
arbejdet ( ] )
(93 /C 19/06)

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 10. august 1992 under henvisning til
EØF-Traktatens artikel 118 A at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
om det ovennævnte emne .

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Social -, Familie-, Uddannelses- og
Kulturspørgsmål , som udpegede Thomas Etty til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse
den 19 . november 1992 .

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 301 . plenarforsamling af 24.-25 . november
1992, mødet den 24. november, enstemmigt følgende udtalelse .

1 . Indledende bemærkninger

1.2 .

Det foreliggende forslag til ændring af direktiv

90/679/EØF er allerede bebudet i direktivets tekst . Det

1.1 .
Med dette forslag til direktiv ændres direktiv
90/679/EØF om beskyttelse af arbejdstagerne mod fa
rerne ved at være udsat for biologiske agenser under
arbejdet . Sidstnævnte direktiv var et af særdirektiverne
under » rammedirektivet « 89 /391 / EØF om iværksættel

hedder i artikel 18 , at en første liste over biologiske
agenser i gruppe 2, gruppe 3 og gruppe 4 skal vedtages af
Rådet inden seks måneder efter gennemførelsesdatoen ,
dvs. senest den 28 . maj 1994.

1988 .

1.3 .
Bilag III til direktiv 90/679/EØF var forbeholdt
den liste over bakterier, virus , parasitter og fungi , som
Kommissionen nu har fremlagt, tillige med bemærknin
ger om anvendelsen af skemaet .

(') EFT nr . C 217 af 24 . 8 . 1992 , s . 32 .

ingen bemærkninger til de i denne forbindelse relevante
dele af forslaget til direktiv 90/679/EØF .

se af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes
sikkerhed og sundhed under arbejdet. ØSU afgav udta
lelse om forslaget til direktiv 90/679/EØF i december

1.4 .

I sin udtalelse af december 1988 fremsatte ØSU
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ØSU noterer sig, at Det Rådgivende Udvalg for

Sikkerhed , Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på Ar
bejdspladsen har vurderet tidligere udkast til det nu
forelagte forslag positivt, men dog påpeget visse mang
ler, både hvad angår klassifikationen og listen over
biologiske agenser .
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3.2 .
Genetisk modificerede mikroorganismer er ikke
medtaget i denne første liste. ØSU har fået oplyst, at
Kommissionen vil beskæftige sig med dem i en kom
mende udvidelse af listen i bilag III . ØSU bemærker, at
det bliver en meget vanskelig opgave . Det er af stor
betydning, at der udvikles beskyttelsesforanstaltninger
for arbejdstagere, der kan blive udsat for disse biologi
ske agenser under arbejdet , men ØSU tvivler på , at en
klassifikationsliste som den foreliggende er det rette
middel .

2 . Generelle bemærkninger

2.1 .
ØSU hilser den foreslåede ændring af direktiv
90/679/EØF velkommen . Det noterer sig Kommissio
nens forsikring om , at listen afspejler den aktuelle viden .
Det anerkender, at tilføjelser og ændringer til listen
over agenser kan foretages på baggrund af nye op
lysninger efter Kommissionens og nationale eksperters
overvejelser . Sker der en hurtig udvikling på området ,
erindrer det om bestemmelserne om tilpasning til det
tekniske fremskridt , der er fastlagt i artikel 19 i ramme

3.3 . Den foreslåede liste er baseret på de biologiske
agensers virkning på sunde arbejdstagere. ØSU har
under de generelle bemærkninger rejst spørgsmålet om
særlige risikogrupper, især gravide eller kvinder, der
har planer om graviditet. Man bør være yderst omhyg
gelig med at give arbejdstagerne i de berørte virksom
heder de relevante oplysninger . Dette aspekt er ikke
helt sikret med artikel 10 og 14, stk . 6 , i grunddirektivet .

direktiv 89/ 391 / EØF .

3.4.

ØSU forudser problemer med den særlige angi

velse Anbefalet vaccination i den foreslåede liste . Det

2.2 .
ØSU understreger , at dette forslag til ændring
samt grunddirektivet 90/679/EØF specielt omhandler
beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være
udsat for biologiske agenser under arbejdet . ØSU be
mærker , at distinktionen mellem erhvervsmæssig og
anden eksponering kræver en nøje definition , og at
spørgsmålet kan blive mere kompliceret på grund af
ordningerne i de forskellige medlemslande .

står klart, at Kommissionen ikke kan gå videre end
bestemmelserne i direktiv 90/679/EØF, artikel 14, og
det er tvivlsomt , om denne artikel kræver vaccination

af arbejdstagere, som ikke allerede er immune over for
den biologiske agens, de udsættes for eller sandsynligvis
udsættes for . Det fremgår heller ikke klart, hvem der
skal bære omkostningerne ved vaccination . ØSU mener,
at der er behov for en afklaring af dette punkt . ØSU
mener endvidere , at udsatte arbejdstagere bør have
mulighed for at blive vaccineret.

2.3 .
ØSU finder det vigtigt, at særlige kategorier af
arbejdstagere ( især gravide kvinder, men også andre
sårbare grupper ) beskyttes af relevante foranstaltninger,
som dog ikke må overlappe eller være i modstrid med
andre EF-instrumenter . Tilføjelser eller andre særlige
bemærkninger til listen ( f.eks . P : særlig risiko for gravi
de og C : særlig kræftrisiko ) bør henvises til Kommissio
nens ekspertgennemgang.

2.4 .
ØSU finder det vigtigt , at nye beskyttelsesforan
staltninger indføres , så snart de er blevet udviklet . Man
ved, at der i øjeblikket arbejdes intensivt på at udvikle
vacciner .

3.5 .
Den liste over berørte virksomheder, der bringes
i konsekvensanalysen vedlagt Kommissionens forslag,
er ikke identisk med listen i direktiv 90/679/EØF, bilag
I ( Vejledende liste over aktiviteter). Navnlig er arbejde
i landbruget udeladt i konsekvensanalysens liste. ØSU
gør opmærksom på , at mange virksomheder i landbru
get er små og mellemstore .

3.5.1 .
ØSU er klar over, at Kommissionens forslag
kun omhandler bilag III . Det rejser dog i tilknytning til
det foregående punkt spørgsmålet, om den Vejledende
liste over aktiviteter i bilag I stadig er korrekt .

3 . Særlige bemærkninger
3.6 .
ØSU mener, det bør slås fast , at listerne over
virksomheder kun er vejledende, og at der i direktiv
90/679/EØF , artikel 3 , kræves en risikovurdering i for
3.1 .

Der er konstateret uoverensstemmelser mellem

bindelse med » aktiviteter, hvor arbejdstagerne på grund
af deres arbejde er eller eventuelt kan blive udsat for
biologiske agenser «. ØSU ser klassifikationslisten som

den engelske og den franske udgave af Kommissionens
forslag . ØSU er blevet forsikret om , at de fleste proble
mer, som skyldtes forskelle mellem de forskellige sprog

et værdifuldt redskab i forbindelse med denne risikovur

versioner, nu er løst.

dering.
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3.7. Endelig anerkender ØSU den vilje til at beskytte
arbejdstagerne, der ligger bag placeringen af endnu ikke
identificerede biologiske agenser i risikogrupper, men
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det henstiller til Kommissionen at overveje konsekven
serne heraf. Er det f.eks. videnskabelig holdbart, og er
det et rimeligt princip at følge i et direktiv ?

Bryssel, den 24. november 1992.
Susanne TIEMANN

Formand for

Det økonomiske og sociale Udvalg

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om tilpasning til det indre
marked af erhvervet som toldklarerer og speditør
(93 /C 19/07)

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 13 . august 1992 under henvisning til
EØF-Traktatens artikel 235 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
om det ovennævnte emne .

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Social-, Familie-, Uddannelses- og
Kulturspørgsmål , som udpegede Richard Muller til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse
den 19 . november 1992 .

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 301 . plenarforsamling af 24.-25 . november
1992, mødet den 25 . november, med et flertal af stemmer for og 1 stemme hverken for eller
imod, følgende udtalelse.

1 . Generelle bemærkninger

1.1 . ØSU hilser forordningsforslaget velkommen,
under forbehold af nedenstående bemærkninger.
1 .2 . Det må understreges, at afskaffelsen af de skatte
mæssige grænser og af toldkontrollen ved EF's indre
grænser fra 1 . januar 1993 er en direkte konsekvens af
gennemførelsen af det indre marked, som blev vedtaget
med Den Europæiske Fælles Akt. Det vil få omfattende
arbejdsmæssige konsekvenser for toldklarerere og spe
ditører, som beskæftiger sig med grænseformaliteter og
optræder som mellemmænd mellem toldmyndigheder
ne og de økonomiske aktører. I hele EF tegner dette
erhverv sig for en årlig omsætning på 5 694 millioner
ECU og omfatter over 16 000 virksomheder med
239 000 ansatte. Det forventes, at 63 000 stillinger (ca .
25% ) går tabt, og problemerne vil blive særligt akutte
for de ældre arbejdstagere i branchen for så vidt angår
omskoling, tilpasning og flytning af arbejdspladser.

1.3 .
I denne situation har EF, medlemsstaterne og de
særligt berørte regioner et fælles ansvar for at håndtere
overgangen på en socialt bevidst måde. Der er allerede
i henhold til eksisterende EF-foranstaltninger, som
finansieres via Socialfonden og Interreg, ydet betydelige
summer til at lette overgangen . Kommissionen må end
videre komplimenteres for at have klassificeret alle told
klarerere og speditører i EF, der har mistet deres job,
som langtidsledige. At der nu stilles forslag om en
engangsbevilling til hastende supplerende foranstaltnin
ger viser, at der ikke desto mindre næres alvorlig be
kymring for, at ikke bare EF , men også de direkte
berørte medlemsstater, regioner og sektorer måske ikke
har forberedt sig godt nok til det uundgåelige tab af
beskæftigelse og økonomisk aktivitet.

1.4.

Kommissionens forslag hilses derfor i princippet

velkommen , men det kritiseres fra visse sider for at

komme for sent. ( Det skal påpeges, at Det Økonomiske
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og Sociale Udvalg allerede har henledt opmærksomhed
en på dette problem i sin tidligere udtalelse af 27.
februar 1991 om MATTHAEUS-programmet) ('). Det
er også et spørgsmål , om ikke de virksomheder, der
i tide har sørget for at omstrukturere, omskole og
reorganisere deres personale , bliver straffet af dette
forslag, der træder i kraft 1 . januar 1993 . ØSU opfordrer
kraftigt Kommissionen til at vise fleksibilitet , hvad
angår støtte til sådanne virksomheder, der allerede har
truffet foranstaltninger, som har konsekvenser for be
skæftigelsen og den økonomiske aktivitet i 1993 , og som
nu erklæres » støtteberettigede« ifølge det foreliggende
forslag . Ligeledes går ØSU ud fra , at støtteberettigede
foranstaltninger, der i overensstemmelse med reglerne
er sat i værk i 1993 , men først afsluttes i 1994, kan

finansieres via særbevillingen .

1.5 .
Forordningen må omsættes hurtigt; forhaling vil
gå ud over effektiviteten .

1.6 .
ØSU appellerer til Kommissionen om at udvide
anvendelsesområdet for støtteforanstaltningerne og
især for de nye støtteformer defineret i 1993-budgettet ,
således at lønmodtagerne bliver direkte omfattet af
aktionen . Man kunne f.eks . overveje at yde flyttetilskud
til toldklarerere og speditører , der ønsker at blive inden
for sektoren og arbejde et andet sted . Der kunne ydes
» økonomisk « støtte til berørte småvirksomheder i tilgift
til » sociale « og » tekniske « støtteformer ( f.eks . direkte
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udfordring, og at ingen af dem blot betragter det som
et problem , der skal løses af » markedskræfterne «.

2.3 .

Artikel 2

ØSU har modtaget forsikring om , at de opregnede
foranstaltninger kan fortolkes bredt, og at interventio
nernes spredning og diversificering afhænger af de ud
spil , der måtte komme fra medlemsstaterne . ØSU fin
der, det er af afgørende betydning for sådanne interven
tioners succes, at arbejdsmarkedets parter inddrages i
deres udformning, gennemførelse og evaluering.

2.4 .

Artikel 3

Der kan ydes støtte i alle områder af EF. ØSU har
modtaget forsikring om , at Kommissionen har ressour
cerne til effektivt at behandle de forventede ansøgnin
ger, og at det vil ske sammen med administrationen
af ESF og Interreg . ØSU har i øvrigt det indtryk , at
interesserede lettere får adgang til ESF end til Interreg.
Derfor går det ind for foranstaltninger, der kan gøre
Interreg-programmet mere tilgængeligt. ØSU henstiller
i den forbindelse, at underudviklede regioner og regio
ner i industriel tilbagegang behandles ens .

tilskud , lån på gunstige vilkår osv . til virksomheder,

der søger at sprede deres aktiviteter).
2.5 .

1.7 .
ØSU gør opmærksom på , at navnlig de små og
mellemstore virksomheder befinder sig i en krise, som
ikke skyldes dem selv , men den europæiske integration .

2 . Særlige bemærkninger

2.1 . Budget

Artikel 4

Da så mange små virksomheder og selvstændige er
hvervsdrivende plus et stort antal arbejdstagere er invol
veret, understreger ØSU , at tilbagebetaling bør finde
sted , så snart projekterne er undersøgt. Udbetalingen
kan eventuelt også finde sted via brancheorganisatio
nerne . Det gentager også ( jf. pkt . 1.4.), at virksomheder
og brancher, der allerede har truffet foranstaltninger,
som har konsekvenser for beskæftigelsen og den økono
miske aktivitet i 1993 , og som nu bliver » støtteberettige
de « ifølge forslaget, får ret til støtte i henhold til pro
grammet .

ØSU finder, at en engangsbevilling på mindst 30 millio
ner ECU er nødvendig.
2.6 .
2.2 .

Artikel 5

Artikel 1

ØSU er lettet over, at Kommissionen i samarbejde
med medlemsstaterne allerede har fundet frem til de

ØSU er udtrykkeligt indforstået med de foreslåede støt
tesatser. Det understreger, at det bør sikres, at støtten
kan supplere andre ydelser .

geografiske områder, der bliver hårdest ramt af fjernel
sen af de indre grænser . ØSU ønsker sikkerhed for, at
alle medlemsstater gør en indsats for at møde denne

2.7 . Artikel 6 og 7

(') EFT nr . C 102 af 18 . 4 . 1991 , s . 5 .

ØSU finder, at Kommissionen kunne overveje en mere
fleksibel ansøgningsfrist, når blot muligheden for en
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ordentlig kontrolprocedure bevares. Ansøgningsfristen
bør ikke betragtes som udelukkelsesgrund .
2.8 .

Artikel 8

ØSU ønsker begrebet » teknisk bistand « defineret nøje.
F.eks . bør det også kunne omfatte ekspertbistand til
virksomheder i forbindelse med opfølgende foranstalt
ninger.

2.9 . Artikel 9

Der bør udarbejdes en egentlig evalueringsrapport, som
bør sendes både til Europa-Parlamentet og til Det Øko
nomiske og Sociale Udvalg. I evalueringen bør indbyg
ges et socialt kontrolelement.

Også arbejdsmarkedets parter bør inddrages i samar
bejdet .
2.10 .

ØSU så gerne, om der til disse interventioner kunne
ydes 5 % af det samlede beløb, der er afsat på budgettet
til denne forordning.
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Artikel 10

ØSU finder, at udbetalingerne bør ske hurtigt, ikke
mindst hvor der er tale om små og mellemstore virksom
heder .

Bryssel , den 24. november 1992.
Susanne TIEMANN

Formand for
Det økonomiske og sociale Udvalg
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Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om forlængelse i 1993 af
gyldigheden af forordning ( EØF) nr. 3831 /90, ( EØF) nr. 3832/90, (EØF) nr. 3833/90, ( EØF)

nr. 3834/90 og (EØF) nr. 3835/90 om anvendelse af generelle toldpræferencer i 1991 for visse
varer med oprindelse i udviklingslande og om supplering af listen over præferenceberettigede
lande

(93 /C 19/08 )

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 22. oktober 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 EF's Eksterne Forbindelser, Handels

og Udviklingspolitik , som udpegede Helmut Giesecke til ordfører . Sektionen vedtog sin
udtalelse den 5 . november 1992 .

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 301 . plenarforsamling, mødet den
24. november 1992, med et flertal af stemmer for og 1 hverken for eller imod følgende
udtalelse .

1.
ØSU støtter endnu en gang en foreløbig forlængel
se af den generelle toldpræferenceordning (GSP) for
1992, men udtrykker i den forbindelse på ny sin stærke
forventning om , at Uruguay-runden inden for Den al
mindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel
( GATT ) snarest muligt når en positiv afslutning, så
revisionen af ordningen for 90'erne kan føres igennem .
ØSU har allerede afgivet en udførlig udtalelse om denne

5.
Ligeledes bifalder ØSU muligheden for oprindel
seskumulation for SNG-landenes og Georgiens ved
kommende . Den hidtidige arbejdsdeling i det tidligere
Sovjetunionen kunne dog støttes endnu bedre ved hjælp
af Lomé-konventionens kumulationsmodel .

revision 1 .

6.
ØSU støtter Kommissionens beslutning om som
følge af gennemførelsen af det indre marked at erstatte

2.
ØSU bifalder udtrykkeligt, at forlængelsen til 1993
indebærer, at Statssamfundet af Uafhængige Staters
( SNG ) 11 medlemslande og Georgien — som tidligere
de baltiske lande — optages på listen over præference
berettigede lande . Det foreslog ØSU allerede i oven

genter med faste mængder til nulsats . Det nærer for
ventning om , at forvaltningens overførsel til Kommis
sionen vil resultere i en hurtigere afvikling og en bedre
udnyttelse til gavn for de præferenceberettigede lande
og for importørerne.

de hidtil mellem medlemsstaterne fordelte toldkontin

nævnte udtalelse .

3.
Ligeledes bifalder ØSU , at listen over de mindst
industrialiserede udviklingslande udvides med syv lande
på linje med FN's liste.
4.
I denne forbindelse gentager ØSU dog, at det
finder, at toldpræferencernes virkning bør styrkes ved ,
at antallet af begunstigede lande begrænses i henhold
til de kriterier, ØSU har foreslået ( M.
(') EFT nr . C 69 af 18 . 3 . 1991 , s . 9 .

7.
Ud fra de hidtidige erfaringer i østlandene finder
ØSU de foreslåede ordninger for følsomme produkt
grupper rimeligt hensigtsmæssige. Det ville dog være
ønskværdigt, om de blev mindre restriktive på visse
områder .

8 . ØSU forventer, at såvel Kommissionen som rege
ringer og administration i medlemsstaterne foretager
sig det nødvendige, for at GSP-ordningens nye admini
strationssystem hurtigst muligt kan fungere effektivt .

Bryssel , den 24 . november 1992 .
Susanne TIEMANN

Formand for

Det økonomiske og sociale Udvalg
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Udtalelse om forbrugerne og det indre marked
(93 /C 19/09)

Det Økonomiske og Sociale Udvalg besluttede den 26 . november 1991 i henhold til forretnings
ordenens artikel 24 at udarbejde en utalelse om forbrugerne og det indre marked .

Det forberedende arbejde henvistes til Sektionen for Miljø-, Sundheds- og Forbruger
spørgsmål .
Efter anmodning fra denne sektion besluttede ØSU på plenarforsamlingen den 1.-2. juli 1992,
i henhold til forretningsordenens artikel 20, stk. 3, at ændre informationsrapporten til et
tillæg til initiativudtalelsen om » Forbrugerne og det indre marked «.
Sektionen for Miljø-, Sundheds- og Forbrugerspørgsmål vedtog sin udtalelse den 4. november
1992 (ordfører: Manuel Cabeçadao Ataide Ferreira — medordførere: Kommer de Knegt og
Georges Proumens).

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 301 . plenarforsamling af 24.-25 . november
1992, mødet den 24. november 1992, følgende udtalelse med et flertal af stemmer for og 3
hverken for eller imod :

1 . Indledende bemærkninger

1.1 .

Den 26 . september 1991 vedtog ØSU en initiativ

udtalelse om forbrugerne og det indre marked ( 1 ). Som
følge af de begrænsninger, der ligger i proceduren for
vedtagelse af ØSU-udtalelser, valgte ØSU i sin udtalelse
at prioritere de politiske aspekter af indsatsen til frem
me af forbrugernes interesser op til gennemførelsen af
det indre marked . Indholdet af de fælles politikker,
som har konsekvenser for forbrugerne, beskrives ikke
i detaljer.

fod med de andre fælles politikker, især politikken for
det indre marked. Endvidere fastsættes det, at Rådet
for at vedtage disse særlige aktioner skal anvende den
fælles beslutningsprocedure, som inddrager Europa
Parlamentet, og høre Det Økonomiske og Sociale Ud
valg. Artikel 129 A har følgende ordlyd:

» 1 . Fællesskabet bidrager til virkeliggørelsen af
et højt forbrugerbeskyttelsesniveau ved :
a) foranstaltninger, som det vedtager i henhold til
artikel 100 A som led i gennemførelsen af det
indre marked,

1.2 .

I ovennævnte udtalelse rettede ØSU en indtræn

gende henstilling til medlemsstaterne om ved vedtagel
sen af Traktaten om Den politiske Union udtrykkeligt
at anerkende EF-institutionernes ret til at sætte ind på
det forbrugerpolitiske område. Endvidere understrege
de ØSU behovet for systematisk høring af ØSU om
forbrugerpolitik, eftersom ØSU i kraft af sin sammen
sætning og rolle udgør et ideelt sted for dialog mellem
producenter og forbrugere .

b) særlige aktioner, som støtter og supplerer den
politik, medlemsstaterne fører med henblik på
at beskytte forbrugernes sundhed, sikkerhed og
økonomiske interesser og sikre en passende for
brugeroplysning.
2.
Rådet vedtager efter fremgangsmåden i artikel
189 B og efter høring af Det Økonomiske og Sociale
Udvalg de særlige aktioner, der er omhandlet i stk .
1 , litra b).

1.3 .
ØSU ser med glæde, at Maastricht-Traktaten,
der blev underskrevet den 7 . februar 1992, afspejler de
tanker, der kom til udtryk i initiativudtalelsen . Blandt
de skridt, der skal tages for at nå de mål, EF har sat sig,
nævner artikel 3 , litra s) således et bidrag til styrkelse af
forbrugerbeskyttelse. Dette bidrag præciseres i den nye
artikel 129 A i EØF-Traktaten , som giver EF kompeten

ce til specifikt at sætte ind på det forbrugerpolitiske
område. Dermed bringes EF's forbrugerpolitik på lige

0 ) EFT nr. C 339 af 31 . 12. 1991 , s. 16 .

3.

Aktioner, som vedtages i medfør af stk . 2,

er ikke til hinder for, at den enkelte medlemsstat

opretholder eller indfører strengere beskyttelsesfor
anstaltninger. Disse foranstaltninger skal være for
enelige med denne Traktat. De meddeles Kommis
sionen .«

1.4.
ØSU gør opmærksom på, at EF i medfør af
artikel 129 A skal lægge særlig vægt på at få skabt
vilkår, som bedst muligt sikrer forbrugernes frie valg.
Dette er en forudsætning for en effektivt fungerende
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markedsøkonomi . I den forbindelse må forbrugerpoli
tikken forstås som en ledsageforanstaltning til den øko
nomiske politik, fordi den via nogle mekanismer retter
op på de mangler og uligevægte, som markedet kan
lide af. Der er tale om følgende mekanismer:
— forbrugeroplysning for at få markedet til at fungere

Nr . C 19/23

ten om Den Politiske Union . ØSU besluttede derfor at

lade udarbejde en omfattende studie over forbrugerne
og det indre marked (Studie over » Forbrugerne og
det indre marked — Status og perspektiver« — 1992.
Studien forventes at udkomme i særtryk i begyndelsen
af 1993 og vil foreligge på fransk, engelsk, tysk og
spansk).

effektivt ,

— forbedring af markedets funktionsmåde via en kon
kurrencepolitik , som tager hensyn til forbrugernes
interesser, især inden for antidumpingpolitikken og
reklamebestemmelser,

— mere generelt, forbrugerpolitikkens integration i alle
de andre fælles politikker, som har en direkte eller
indirekte indvirkning på forbrugernes interesser,
især landbrugspolitikken, sektorerne for finansielle
tjenesteydelser, turisme, offentlige tjenesteydelser,
telekommunikation , farmaceutiske produkter og
levnedsmidler,

— retsbeskyttelse af forbrugerne, i særdeleshed dom
stolsadgang, således at de kan gøre deres anerkendte
rettigheder gældende,
— skabelse af forudsætningerne for en dialog. En
sådan dialog er den logiske følge af, at forbrugerne
anerkendes som aktører på markedet, men kræver,
at visse forudsætninger i henseende til effektivitet
er opfyldt. Disse blev præciseret i den udtalelse,
ØSU afgav om spørgsmålet i 1984 ( ! ).

2. Formålet med denne tillægsudtalelse
2.1 .
I sin initiativudtalelse kom ØSU ind på en række
aspekter af indsatsen til fremme af forbrugernes interes
ser såsom forbrugerrepræsentation , et bedre retsgrund
lag i Traktaten samt en række problemer, som direkte
vedrører gennemførelsen af det indre marked . I forlæn
gelse af denne initiativudtalelse, som omhandler de
generelle aspekter af forholdet mellem det indre marked
og forbrugerpolitikken , og i lyset af de nye elementer,
der ligger i Maastricht-Traktaten , koncentrerer ØSU
sig i denne tillægsudtalelse mere specifikt om indholdet
af EF's forbrugerpolitik .
2.2 .
Under arbejdet med udarbejdelsen af initiativud
talelsen blev det således klart, at der mangler en samlet
analyse af EF's indsats til fremme af forbrugernes inter
esser. Dette skyldes hovedsageligt, at man allerede har
lagt sig fast på bestemte former for politik , som har
indvirkning på forbrugernes interesser og beskyttelsen
af dem . En sådan analyse ville imidlertid være yderst
nyttig som grundlag for opstillingen af de fremtidige
retningslinjer for EF's forbrugerpolitik, især i lyset af
den seneste udvikling, nemlig undertegnelsen af trakta

( i ) EFT nr . C 206 af 6 . 8 . 1984 .

2.3 . Mere generelt udtrykt er de henstillinger, ØSU
i sin initiativudtalelse rettede til de øvrige EF-institutio
ner og til medlemsstaterne, stadig relevante og skal
kædes sammen med denne tillægsudtalelse.

3 . Generelle bemærkninger

3.1 . Indledningsvis skal én ting fremhæves: EF-insti
tutionerne har iværksat en række foranstaltninger for
at forbedre forbrugerbeskyttelsen i de forskellige med
lemsstater, og der er en omfattende lovgivning på dette
område. Der kan imidlertid konstateres en stor ulige
vægt mellem det store antal foranstaltninger, der er
blevet truffet for at beskytte forbrugernes sundhed og
sikkerhed, det mindre antal foranstaltninger, der tager
sigte på at beskytte deres økonomiske interesser og de
næsten ikke-eksisterende foranstaltninger, der skal give
dem en bedre retsbeskyttelse .
3.2. En vurdering af den rolle, EF-retten spiller i
bestræbelserne på at fremme forbrugernes interesser,
kræver andet og mere end en formel analyse af EFlovgivningen . En sådan vurdering kræver en undersø
gelse af, i hvilket omfang EF-lovgivningen er blevet
omsat i national ret og især i national praksis. Et og
samme juridiske begreb såsom » mangel « kan fortolkes
og bliver fortolket forskelligt ved de nationale domstole.
EF-institutionerne har endnu ikke, eller i det mindste

ikke systematisk , anlagt en indfaldsvinkel , som er mere
orienteret mod, hvad der sker i praksis, hvilket er den
eneste måde, hvorpå man kan vurdere loves konsekven
ser for målgruppen . Dette har medført, at de økonomi
ske aktører råder over yderst mangelfulde informatio
ner, og at der foretages fejlvurderinger af, hvor langt
man er nået med lovharmoniseringen . ØSU bemærker,
at der ikke findes en nøjagtig, ajourført og pragmatisk
oversigt over, hvor mange EF-bestemmelser der er ble
vet optaget i national ret og ført ud i livet; ØSU beklager
følgelig manglerne i den information , der er til rådighed
for de politiske og økonomiske aktører. Kommissionens
» 9. rapport til Europa-Parlamentet om kontrollen med
gennemførelsen af fællesskabsretten — 1991 « (2) illu
strerer, at det ikke er lykkedes at anlægge en tilstrække
lig pragmatisk indfaldsvinkel .
3.3 .

Endvidere skal det bemærkes, at EF-institutio

nerne på adskillige områder, som vedrører forbrugernes
økonomiske eller juridiske interesser ( finansielle tjene
steydelser, adgang til domstolene), temmelig hyppigt
har valgt ikke-bindende instrumenter såsom resolutio
ner og henstillinger, der rettes enten til medlemsstaterne
(2) EFT nr . C 250 af 28 . 9 . 1992 .
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eller til de erhvervsdrivende i den pågældende sektor .
Erfaringen har vist, at det er yderst vanskeligt at

gennemføre de principper, der er indeholdt i disse in
strumenter . Hver gang der tilstræbes fremskridt på
områder, hvor det er vanskeligt at lave love eller bestem
melser, bør der anvendes adfærdskodekser eller kodek

ser for god praksis og frivillige aftaler, som erhvervslivet
i de berørte sektorer anbefaler og udarbejder, også selv
om sådanne kodekser eller aftaler ikke betragtes som
bindende ved domstolene , hvor de undertiden påberå
bes . Det er imidlertid ønskeligt og sågar nødvendigt, at

disse kodekser og aftaler udarbejdes efter en høring af
forbrugerorganisationerne .

3.4 .
Ud fra et mere generelt synspunkt og i betragt
ning af den igangværende liberaliseringsproces vil op
stilling af regelsæt i stigende grad blive lagt over på de
berørte kredse . ØSU understregede i sin initiativudtalel
se nødvendigheden af en dialog mellem producenter og
forbrugere ^). Erfaringen viser imidlertid , at forsøg på
at etablere institutionaliserede former for dialog mellem
producenter og forbrugere alt for ofte mislykkes . Der
må igangsættes en grundig analyse af årsagerne til , at
de nuværende dialogformer ikke har givet resultater,
således at man kan få skabt forudsætningerne for, at
der kan føres en realistisk og effektiv dialog på alle de
niveauer , hvor der opstilles regelsæt .

3.5 .
ØSU ser med glæde, at takket være Europa
Parlamentets standhaftighed er det budget, der er blevet
vedtaget for forbrugerbeskyttelsespolitikken i 1992,
dobbelt så stort som det, Kommissionen oprindelig
havde anmodet om . ØSU udtrykker håb om , at Kom
missionen vil fremlægge en detaljeret rapport om anven
delsen af midlerne til en storstilet oplysningskampagne
om forbrugernes rettigheder. Analysen af EF's forbru

gerlovgivning har således vist, at lovinitiativer kun
meget sjældent ledsages af støtteforanstaltninger med
det formål at informere forbrugerne om ændringer i

deres rettigheder og forpligtelser. Det tjener ikke noget
formål at udforme en beskyttelseslovgivning, hvis de
personer, der skal beskyttes, ikke kan drage fordel af
den på grund af manglende oplysninger [ jf. ligeledes
resultaterne af den undersøgelse, der blev offentliggjort
i Eurobarometer, september 1991 , og som viser forbru
gernes skeptiske holdning til det indre marked (52% )].
Da der ikke eksisterer egnede lovinstrumenter, bør de
offentlige myndigheder give forbrugerorganisationerne
de nødvendige midler, så de kan varetage denne op
lysningsopgave .

3.6 . De muligheder, der ligger i artikel 129 A i den
nye traktat, må udnyttes fuldt ud. I den forbindelse
udgør subsidiaritetsprincippet, der er nedfældet i den
nye artikel 3 B, en referenceramme, der sikrer, at EF
handler så effektivt og så nær borgerne som muligt .
Det kan imidlertid føre til misbrug, som vil være en

( 1 ) EFT nr . C 339 af 31 . 12 . 1991 .
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potentiel fare for ethvert EF-initiativ, der specifikt tager
sigte på at fremme forbrugernes interesser. ØSU erken
der, at en korrekt udlægning af subsidiaritetsprincippet
er positiv for EF's funktionsmåde. En ensidig fortolk
ning vil imidlertid kunne bremse alle EF-initiativer,
som ikke er dikteret af, hvad der er nødvendigt for at
gennemføre det indre marked . Og en ensidig anvendelse
af subsidiaritetsprincippet vil hindre ethvert fremskridt
inden for EF's forbrugerpolitik , omend de generelle
principper i Traktaten begrænser medlemsstaternes
handlefrihed betydeligt . Som ØSU understregede det i
sin initiativudtalelse, kan denne situation føre til et
juridisk tomrum . ØSU glæder sig over, at Europa
Parlamentet har iværksat en tilbundsgående undersø
gelse af subsidiaritetsprincippets indhold og be
grænsninger.

4. Resultaterne af oversigten over EF-foranstaltninger
af betydning for forbrugerbeskyttelsen

4. 1 .
Analysen af lovgivningen på de forskellige områ
der, som vedrører forbrugerpolitikken , viser, at EF har
taget adskillige initiativer til at forbedre forbrugernes
stilling over for producenterne, bl.a . direktiverne om
produktansvar, vildledende reklame, sikkerhedskrav til
legetøj , pakkerejser samt direktivforslaget om beskyt
telse af købere i kontrakter om brugsret til fast ejendom
på timesharebasis . Det fremgår imidlertid også af denne
analyse, at EF i visse tilfælde har anlagt en uhensigts
mæssig indfaldsvinkel i sin indsats for effektivt at frem
me forbrugernes interesser . Dette kan bl.a . forklares
med , at beskyttelse ofte hverken er det eneste mål eller
hovedmålet med de foranstaltninger, der træffes . Dette
problem illustrerer, hvor vanskeligt det er at forene på
den ene side etableringen af det indre marked og på
den anden side forbrugerbeskyttelse, således som det
også blev påpeget i initiativudtalelsen . De vigtigste
mangler belyses i de efterfølgende afsnit.

4.2 .
Hvad angår reguleringen på produktområdet ,
har man med den nye metode inden for teknisk harmo
nisering — under foregivelse af at ville beskytte forbru
gernes sikkerhed — via EF-mærket indført et » EF-pas «
for EF-produkter. Attesteringsprocessen må imidlertid
underkastes en sikkerheds-og kvalitetskontrol , som fo
restås af officielle eller autoriserede organer.

4.3 .
Endvidere er definitionen af de vigtigste krav ,
der er anført i » ny metode-direktiverne, ikke altid præ
cis. Dette kan føre til oprettelsen af grå zoner, som ud
fra et forbrugerbeskyttelsessynspunkt kan være farlige.
Det anerkendes , at standardisering spiller en meget
vigtig rolle i arbejdet med at opstille sikkerhedskrav ; i
betragtning heraf bør velkvalificerede forbrugerrepræ
sentanter i langt højere grad inddrages i standardise
ringsarbejdet. I sin initiativudtalelse anmoder ØSU om ,
at man styrker forbrugernes deltagelse i stan
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dardiseringsprocedurerne ved at give deres repræsen
tanter mulighed for at deltage i fastlæggelsen af præcise
sikkerhedsstandarder for forbrugsgoder.

generiske lægemidler, apotekernes ret til at ombytte et
lægemiddel osv .).

4.4.
Trods en omfattende lovgivning på levnedsmid
delområdet findes der endnu ingen detaljerede fælles
regler for offentlig kontrol af levnedsmidler . Det er
imidlertid kun ved at indføre fælles regler for offentlig
kontrol af levnedsmidler, at forbrugerne kan få en reel
garanti for, at de EF-standarder, der erstatter nationale
standarder, overholdes . Denne konstatering bekræfter
det berettigede i ØSU's anmodning om at få udarbejdet
fælles regler vedrørende kontrolpersonalets kvalifika

4.7 .
Hvad angår bilkøb i et andet land, mener ØSU ,
at der endnu alt for ofte spændes ben herfor enten fra
medlemsstaternes side eller fra private virksomheders .
Derved hindres forbrugerne i at kunne nyde godt af de
store prisforskelle, der gør sig gældende i denne sektor .
Efter ØSU's mening sagsøger EF-institutionerne ikke
systematisk medlemsstaterne eller de private virksom
heder i tilfælde af traktatbrud .

tioner, kvalitetsstandarder for kontrollaboratorierne

og erfaringsudveksling mellem de nationale myn

digheder ( J ).

4.8 .
Hvad angår færdselssikkerhed, fastslår ØSU, at
færdselssikkerheden kan forbedres betydeligt. Trods
visse fremskridt har udviklingen hér været meget lang

4.5 .
ØSU bemærker, at der ikke er nogen ensartet
linje i de fremgangsmåder, der anvendes i de forskellige
kompetente tjenestegrene i Kommissionen , og anmoder
Kommissionen om at rationalisere arbejdet i dens tjene
stegrene og tage hensyn til nødvendigheden af i højere
grad at inddrage Tjenesten for Forbrugerpolitik . Til
sætningsstoffer og forurenende stoffer (pesticider, op
løsningsmidler) er omfattet af forskellige forordninger
og forordningsforslag, og her ses de konflikter, der er
mellem forbrugerbeskyttelsespolitikken , indremarkeds
politikken og den fælles landbrugspolitik . Det samme
problem opstår med hensyn til visse forbrugeroplys
ninger ( beskyttelse af oprindelsesbetegnelser (2), angi

som, bl.a . på grund af den tekniske harmonisering af
køretøjer. Endvidere er Rådet meget længe om at vedta
ge Kommissionens forslag — som allerede er godkendt
af ØSU — om forbedring af trafikanternes adfærd
(tilladt alkoholpromille , brug af cykelhjelm , brug af
sikkerhedssele osv .), fordi der på færdselssikkerheds
området ikke findes noget specifikt retsgrundlag . Des
uden har drøftelserne om den tekniske harmonisering
af køretøjer vist sig at være yderst møjsommelige. Med
lemsstaterne bør i samarbejde med instanserne for stør
re færdselssikkerhed igangsætte kampagner for at få
trafikanterne til — før den relevante lovgivning træder
i kraft — at træffe de gængse forholdsregler såsom brug
af sikkerhedssele, brug af cykelhjelm, alkoholfri kørsel .

velse af næringsværdi (3) osv .).
4.6 . Med hensyn til lægemidler bifalder ØSU opret
telsen af et europæisk agentur til lægemiddelvurdering,
som med tiden vil komme til at spille en større og
større rolle . Endvidere gør ØSU opmærksom på den
økonomiske politik, der føres med hensyn til lægemid
ler; denne politik tager ikke tilstrækkeligt hensyn til
forbrugernes interesser, navnlig i henseende til parallel
import og generiske lægemidler. ØSU anmoder Kom
missionen om at udarbejde forslag, der i overensstem

melse med EF-domstolens retspraksis (4) sigter mod at
fremme parallel import og generiske lægemidler . Noget
sådant er påkrævet, nu hvor der på EF-plan er indført
et supplerende beskyttelsescertifikat , som giver medici
nalvirksomhederne ret til at forlænge varigheden af det
patent og følgelig det monopol, de har fået på et bestemt
farmaceutisk produkt. Takket være en sådan suppleren
de beskyttelse kan de europæiske virksomheder selv
finansiere deres forskning . Der må derfor indføres nogle
korrigerende mekanismer, især i forbindelse med refu
sionssystemet, hvor der via øgede konkurrencemu
ligheder efter patentets udløb kompenseres for de øko
nomiske konsekvenser af dette monopol (fremme af

0)
(2)
(3 )
(4)

4.9. Med hensyn til EF-bestemmelserne om produkt
og tjenesteydelsesansvar gør ØSU opmærksom på, at
revisionsklausulen i direktiv 85 /374/EØF udløber i

1995 . Det er vigtigt at foretage en grundig vurdering af
direktivets betydning for erstatning til skadelidte, især
i betragtning af de muligheder, direktivet giver med
lemsstaterne . For så vidt angår direktivet om tjeneste
ydelsesansvar, minder ØSU om, at det nok går ind
for at yde ofre for mangelfulde tjenesteydelser bedre
beskyttelse, men at det afviser Kommissionens indfalds
vinkel (5).

4.10.
Under henvisning til oplysninger fra Kommis
sionen om, at byggesektoren og medicinalsektoren ude
lukkes fra direktivets anvendelsesområde, mener ØSU

i øvrigt, at dette kun kan accepteres, hvis Kommissionen
samtidig udarbejder særdirektiver for disse to sektorer
for ikke at lade ofre for mangelfulde tjenesteydelser
stå uden beskyttelse. Det generelle direktiv bør i den
henseende fastsætte, at dets egne bestemmelser gælder,
indtil der vedtages særdirektiver. De grundlæggende
principper for erstatning til skadelidte i de udelukkede

EFT nr. C 347 af 22 . 12 . 1987.
EFT nr . L 208 af 24. 7 . 1992.
EFT nr. C 122 af 14 . 5 . 1992 .
Jf. sag 215/87, Schumacher, dom af 7. marts 1989, og sag
347/ 89, Eurim-Pharma , dom af 16 . 4. 1991 .

(5 ) EFT nr. C 269 af 14. 10. 1991 .
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sektorer vil derfor ikke kunne afvige radikalt fra er
statningsprincipperne i det generelle direktiv . På pro
dukt* og tjenesteydelsesområdet er der behov for en
overordnet EF-politik for sikkerheds- og følgelig for
ansvarsaspektet, som gælder for både produkter og
tjenesteydelser .

4. 1 1 .
Hvad angår beskyttelse af forbrugernes økono
miske interesser, skal der nævnes flere uhensigtsmæssi
ge indfaldsvinkler :
4.11.1 .

På reklameområdet er det kun vildledende

reklame — og ikke illoyal reklame ( ! ) ( racemæssig, sek
suel osv . diskriminering) — der er reguleret . De eksiste
rende regler har vist sig at være ineffektive over for
vildledende grænseoverskridende reklame, bl.a . fordi
de ikke klart anerkender forbrugerorganisationernes ret
til at tage affære , og slet ikke i en anden medlemsstat
end den , de har sæde i . Reglerne giver heller ikke
mulighed for at yde erstatning til forbrugere, som har
indgået en kontrakt på grundlag af vildledende reklame .
Et nyligt fremlagt forslag om at tillade sammenlignende
reklame præsenteres som et forbrugeroplysningsinstru
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initiativretten . ØSU erkender endvidere, at der er behov
for en regulering af de forskellige former for fjernmar
kedsføring, der findes (teleshopping, videotekst, postor

drevirksomhed , telefonsalg og opkaldsautomat), og
glæder sig over, at Kommissionen netop har anmodet
det om at udtale sig om et forslag til direktiv om aftaler
vedrørende fjernsalg (2). Telekommunikationsteknik
kernes potentielt grænseoverskridende karakter nød
vendiggør et EF-initiativ .

4.11.3.1 .
Også her ville en global tilgang til aftaleret
ten være en mere effektiv måde at opfylde forbrugerbe
skyttelseskravene i det indre marked på ( regler for
kontraktens form , bevisbyrde, kontraktfuldbyrdelse,
forældelse osv .). Særlig opmærksomhed bør vies indfø
relsen af en EF-ordning, som giver forbrugerne en ga
ranti mod skjulte fejl , der gælder i hele EF . Eftersom
der findes adskillige nationale og EF-instrumenter,
hvorunder der er blevet oprettet garantifonde til fordel
for forbrugerne, må det desuden sikres , at reglerne
for disses funktionsmåde og forvaltning rent faktisk
dækker forbrugernes behov, da det jo er for forbruger
ne, fondene er blevet oprettet .

ment . Selv om en sådan reklameform rent faktisk kan

forbedre visse forbrugeroplysninger, må man dog ikke
glemme, at hovedsigtet med al reklame er direkte eller
indirekte at fremme salget af et produkt eller en tjeneste
ydelse .
4.11.2 .

Hvad tv-reklamer angår, bemærker ØSU , at

kontrollen henhører under senderlandet, mens det er i

modtagerlandet, at forbrugerne forventer beskyttelse .
4.11.2.1 .

Med hensyn til et mere grundlæggende

spørgsmål konstaterer ØSU, at EF endnu ikke har gre
bet reguleringen af de eksisterende former for handels
praksis mere globalt an. Vedtagelsen af særlige foran
staltninger for visse salgsmetoder indebærer nemlig de
risici , som er forbundet med den vertikale fremgangs
måde, f.eks . anvendelsesområdernes afgrænsning. En
EF-lovgivning med generelle bestemmelser for de for
mer for handelspraksis, der rent faktisk eksisterer, ville
være en bedre måde at regulere dem på .

4.11.3 .

Med hensyn til de aftaler, der indgås med

forbrugere, tager ØSU Rådets fælles holdning til efter
retning. Selv om den fælles holdning tager højde for en
del af de bemærkninger, ØSU har fremsat , har den en
langt mindre rækkevidde end det direktivforslag, der
blev forelagt ØSU til udtalelse. Det må beklages, at
EF's høringsproces vedrører tekster, som senere ændres
fundamentalt under regeringsforhandlingerne . De sva
rer følgelig overhovedet ikke til de retningslinjer, der

4.11.4 .
Finansielle tjenesteydelser er omfattet af ad
skillige EF-tiltag. De EF-instrumenter, der specifikt
tager sigte på forbrugerbeskyttelse, er imidlertid ikke
obligatoriske, og man må konstatere, at de ikke over
holdes . Der tænkes især på henstillingen af 17 . novem
ber 1988 om forholdet mellem udstedere og indehavere
af betalingskort eller henstillingen af 14 . februar 1990
om internationale pengeoverførsler. ØSU har mærket
sig, at Kommissionen har offentliggjort et bruger-char
ter for internationale betalinger. Det er beklageligt , at
Kommissionen efter i så mange år at have beskæftiget
sig med brugernes egentlige rettigheder på dette område
ikke er kommet væsentligt videre, og at den med et
charter benytter sig af et instrument, der ikke har den
mindste juridiske værdi set i forhold til EØF-traktaten .
Det svarer blot til , at banksektoren opfordres til at
forsøge at rette sig ind efter behovene på et indre
marked , hvoraf den i andre henseender høster de største

fordele . Af hensyn til EF-institutionernes troværdighed
er det efter ØSU's mening vigtigt, at EF foretager en
systematisk revision af de eksisterende ikke-bindende
instrumenter og eventuelt indfører bindende foranstalt
ninger i stedet. For at sikre en tilfredsstillende gennem
førelse af det indre marked er det desuden væsentligt,
at de internationale betalingssystemer ikke straffer bru
gerne . Især er det nødvendigt , at pengeinstitutterne
ligestiller betalinger i ECU med betalinger i nationale
valutaer .

oprindelig blev afstukket af den institution , som havde

(') Undtagen i ct vist omfang sammenlignende reklame, jf. forslag
til direktiv — EFT nr . C 180 af 11.7 . 1991 .

( 2 ) EFT nr . C 156 af 23 . 6 . 1992 .
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4.11.4.1 . EF har nok viet forbrugerkredit en vis op
mærksomhed, men agter ikke at gå ind i problematik
ken omkring hypoteklån . Det er ikke desto mindre et
område, der involverer vigtige forbrugerbeskyttelses
mæssige spørgsmål, især fordi tilbagebetaling af hypo
teklån tegner sig for en stor del af husholdningernes
budget. Derfor er det vigtigt at have fælles forbrugerbe
skyttelsesregler, som giver forbrugerne mulighed for i
al sikkerhed at optage hypoteklån i udlandet. Mens
nogle medlemsstater har erkendt problemerne i forbin
delse med overdreven gældsætning blandt forbrugere
og lovgivet herom, er der endnu ingen EF-bestemmelser
på området, uagtet at problemet har en EF-dimension .

4.11.4.2. I en social markedsøkonomi drejer det sig
jo netop om at indføre et system til beskyttelse af de
svagest stillede forbrugere. De tilfælde, hvor banker
afviser at tage visse personer som kunder, er et andet
udtryk for social marginalisering og må give anledning
til nogle indgående overvejelser om begrebet basale
tjenesteydelser, dvs . ydelser som pengeinstitutterne skal
tilbyde alle . Også her er der tale om en EF-dimension,
eftersom forskellene i de nationale bestemmelser på
dette område kan føre til konkurrenceforvridninger, der
er uforenelige med det indre marked.

4.11.5 .
På forsikringsområdet tager tredje generation
af direktiver sigte på at sikre fri bevægelighed for forsik
ringstjenesteydelser såvel inden for livsforsikring som
anden form for forsikring. Systemet er imidlertid ikke
tilstrækkeligt harmoniseret, til at forsikringsselskaberne
rent faktisk — på basis af princippet om fri bevægelig
hed for tjenesteydelser — kan tilbyde udenlandske kun
der forsikringskontrakter, eller til at forbrugerne trygt
kan indgå i et sådant kontraktforhold. Direktiverne
lægger således op til et stift og kompliceret system for
fastlæggelse af de bestemmelser, forsikringskontrakter
skal være underkastet, og giver hverken forsikringstager
eller -giver nogen form for juridisk sikkerhed . Nylige
undersøgelser har vist, at forsikringsselskaberne tøver
med at foreslå kontrakter efter princippet om fri bevæ
gelighed for tjenesteydelser, fordi de ikke har kendskab
til de bestemmelser, der i så fald gælder, og til den
risiko, der skal dækkes . ØSU opfordrer derfor Kommis
sionen til at tage initiativ til at få harmoniseret visse af
de minimumsregler, der gælder for forsikringskontrak
ter (regler for kontraktens indgåelse, visse dækkede
risici, formaliteter ved anmeldelse af skader, bevisbyrde,
årsager til fortabelse af ret til erstatning osv .), således
at såvel forsikringsselskaberne som forbrugerne kan
indgå udenlandske kontrakter på sammenlignelige
vilkår .

4.11.6 .
I konkurrencepolitikken falder forbrugerre
præsentanternes begrænsede interventionsmuligheder i
øjnene . Det hænger sammen med de finansielle be
grænsninger,
forbrugerorganisationerne
arbejder
under, og det store antal sager, som indgives (eller ikke
indgives ) til de kompetente tjenestegrene i Kommissio
nen . Hertil kommer, at Kommissionen i overensstem
melse med konkurrencereglerne først meget sent under

retter offentligheden om visse sager, hvilket gør det
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vanskeligt at færdigbehandle de pågældende spørgsmål
inden for den fastsatte frist .

4.11.6.1 . EF's handelspolitik over for omverdenen,
især på landbrugspolitikkens og anti-dumpingpolitik
kens område, tager ikke hensyn til forbrugernes interes
ser, selv om det er forbrugerne, der må bære de pris- og
skattestigninger, denne politik medfører. ØSU beklager
EF-institutionernes manglende konsekvens . Samtidig
med, at de prædiker liberalisering af samhandelen inden
for EF, beskytter de den europæiske industri mod uden
landsk konkurrence. En sådan holdning tager ikke til
strækkelig højde for verdenshandelens voksende inter
nationalisering og er desuden et udtryk for en manglen
de tillid til konkurrencemekanismens funktion som

konkurrenceevnefaktor i virksomhederne. EF's politik
over for omverdenen bør endvidere være i overensstem

melse med GATT-aftalerne. Det er aldrig blevet bevist,
at protektionisme er et bedre våben til at udvikle og
fremme europæisk industri end den stimulus, der kom
mer fra udenlandsk konkurrence . ØSU anmoder ind

trængende Kommissionen om mere specifikt at inddra
ge forbrugerinteresser i sin vurdering af, hvad der er i
EF's interesse, således at de afgørelser, der træffes ,
bliver mere rimelige set med skatteydernes og forbruger
nes øjne.

4.11.6.2. I øvrigt har især den fælles landbrugspolitik
hidtil fremmet intensiv produktion, skønt den er langt
mindre miljøvenlig end mere traditionel produktion.
Miljøbeskyttelse indgår imidlertid i de mål, der er nævnt
i artikel 2 i Traktaten, således som den blev ændret i

Maastricht. I den fælles landbrugspolitik må der følgelig
nu, hvor de primære mål er nået (selvforsyning på
fødevareområdet), tages hensyn til udviklingen i forbru
gernes forventninger og satses på en kvalitetsforbedring
og dermed på sundhedsbeskyttelse og forebyggelse af
visse sygdomme .

4.11.7. Miljøpolitikken afspejler derimod på mange
punkter forbrugernes forventninger. Nogle miljøpoliti

ske afgørelser, såsom indførelse af en C02-afgift eller

visse foranstaltninger vedrørende emballageaffald, kan
dog få omfattende konsekvenser for forbrugerne. ØSU
opfordrer Kommissionen og de øvrige EF-institutioner
til at inddrage forbrugernes repræsentanter, og især
Tjenesten for Forbrugerpolitik, i arbejdet med miljøbe
skyttelse, således at forbrugernes interesser kan blive
kortlagt og tilgodeset under udarbejdelsen af kommen
de initiativer og instrumenter .

4.11.7.1 .

ØSU støtter » Programmet for Fællesska

bets politik og handling inden for miljø og bæredygtig
udvikling«. Heri gøres der et forsøg på at stille miljø
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og forbrugerpolitikken op over for hinanden (1), men
en yderligere uddybning er påkrævet.
4.11.8 .
EF's energipolitik, som er ved at blive udar
bejdet, må tage hensyn til de specifikke træk ved fastbo
ende forbrugeres efterspørgsel, og navnlig til dens bun
dethed (ingen mobilitet, ingen elasticitet). Prisgennem
sigtighedstiltagene må udvides til at omfatte produkter
til brug i hjemmet, og prispolitikken må ikke straffe de
fastboende forbrugere, som ikke har de industrielle
brugeres økonomiske styrke. Særlig opmærksomhed
bør vies de forsyningsbehov , ugunstigt stillede forbruge
re har, bl.a . småbørnsfamilier og ældre. De initiativer,
EF har taget på området for energibesparelse, må styr
kes og ikke være begrænset til forbrugeroplysning via
mærkning, men må antage form af fiskale eller prismæs
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tydningen af, at de europæiske borgere i deres egenskab
af forbrugere får forbedret domstolsadgang.

5. Afsluttende bemærkninger
5.1 . Den oprindelige initiativudtalelse sammen med
denne tillægsudtalelse præsenterer EF-institutionerne
for ØSU's syn på, hvilken form EF's fremtidige forbru
gerpolitik efter arbejdsmarkedsparternes opfattelse bør
antage. ØSU beklager, at der ikke foreligger tilstrække
lige oplysninger fra EF-institutionerne om EF-rettens
optagelse i national ret.

sige incitamenter.

4.11.9 .
Også i EF's telekommunikationspolitik må
der tages mere specifikt hensyn til de fastboende forbru
geres behov . ØSU konstaterer, at selv om EF bevæger
sig hen imod øget konkurrence inden for denne sektor,
kan udstyr og tjenesteydelser, som interesserer de fast
boende forbrugere mest, fortsat leveres af monopoler.
Det haster med at få afgrænset begrebet offentlig tjene
steydelse, navnlig inden for telefonvæsenet. Det er lige
ledes vigtigt at få opstillet EF-kvalitetskriterier for tele
fon- og postvæsenets tjenesteydelser, således at de fast
boende forbrugere kan nyde godt af teknologiske inno
vationer. (En lokal telefonsamtale koster således mindre
end 0,10 ECU i Nederlandene, Italien og Spanien, mens
den undertiden koster 0,82 ECU i Det forenede Kongeri
ge. En international samtale fra Berlin til Dublin koster
mindst 2,12 ECU, mens samme samtale i den modsatte
retning koster 3,11 ECU.)

4.12. De spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med
beskyttelsen af forbrugernes juridiske interesser, er ble

vet kort kommenteret i initiativudtalelsen (2). EF er gået
forsigtigt til værks med hensyn til domstolsadgang,
eftersom medlemsstaterne har suverænitet inden for

organiseringen af deres retssystem. Det vil dog være
muligt, uden at anfægte denne suverænitet, at sikre en
bedre beskyttelse af forbrugernes juridiske interesser.
ØSU mener, at der er et behov for forenklede, hurtige
og billige procedurer, som kan anvendes ved eller uden
for domstolene, til behandling af » småtvister«, som er
den kategori, de fleste forbrugertvister hører ind under.
Hvad angår grænseoverskridende tvister er der et stort
behov for særlig uddannelse og information af de perso
ner, der yder juridisk bistand til forbrugere, som er
involveret i retstvister; tvister, hvor erhvervsdrivende i
en anden medlemsstat er inddraget, optræder hyppigere

og hyppigere. ØSU henviser derfor til sin udtalelse om
»Borgernes Europa « (3), hvor det understreger be

5.2.
Kommissionens lovgivningsprogram for 1992
tager ikke tilstrækkeligt hensyn til de aspekter, ØSU
understreger i sin initiativudtalelse. Det overser, at for
brugerne ser med mistro og ængstelse på gennemførel
sen af det indre marked. Programmet er ensidigt orien
teret mod realiseringen af det indre marked i stedet for
at være udtryk for en afbalanceret indfaldsvinkel , som
kunne gøre det store indre marked mere acceptabelt for
forbrugerne og troværdigt i deres øjne.
5.3 .

I lyset af de resultater og mangler, ØSU har

konstateret, vil 1992 blive det år, hvor EF-institutioner
ne ikke blot skal færdiggøre programmet for realiserin

gen af det indre marked, men også kortlægge de første
funktionsforstyrrelser ved de trufne foranstaltninger.
De skal ligeledes udforme de tiltag, der følger af Den
Europæiske Union, og som går i retning af større inte
gration på det økonomiske, sociale og politiske område.
Sådanne tiltag nødvendiggør en EF-tilgang til forbruger
beskyttelsesproblematikken, der går ud over varernes
frie bevægelighed og bliver et led i et socialt og et
borgernes Europa. ØSU konstaterer, at forbrugerpoli
tikken endnu ikke er blevet tilstrækkeligt integreret i
de øvrige EF-politikker, trods Kommissionens planer
herom. Det er vigtigt, at man finder frem til nogle
egnede løsninger, hvor forbrugernes interesser i højere
grad tilgodeses i forbindelse med afgørelser, som vedrø
rer dem .

5.4.
ØSU minder om, at forbrugerne har visse rettig
heder i deres egenskab af europæiske borgere, og at de
derfor må sættes i stand til at få disse rettigheder
respekteret, idet der i større omfang tages hensyn til de
problemer, der er forbundet med domstolsadgang. ØSU
glæder sig derfor over, at der som følge af ratificeringen
af Maastricht-Traktaten oprettes en ombudsmandsin
stitution i Europa-Parlamentet, og det afventer med
interesse resultaterne af overvejelserne i Europa-Parla
mentet .

( 1 ) EFT nr. C 287 af 4. 11 . 1992.

(2) EFT nr. C 339 af 31 . 12. 1991 , pkt. 5.1.2.
(3 ) EFT nr. C 313 af 30. 11 . 1992, s . 34.

5.5 . Endelig håber ØSU, at Kommissionen i lyset af
initiativudtalelsen og denne tillægsudtalelse vil overveje
at tage mere vidtrækkende initiativer, når den nye Trak
tat er blevet ratificeret, således at EF's forbrugerpolitik
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i 1993 kan få tilført ny dynamik. I den henseende udgør
Rådets resolution af 13 . juli 1992 1 1) om de fremtidige

prioriteter for udviklingen af forbrugerbeskyttelsespoli
tikken et interessant initiativ, idet sigtet hermed er at
indføre et EF-system, som sikrer forbrugerne en høj
beskyttelse i det indre marked. ØSU beklager, at Rådet

( l ) EFT nr. C 186 af 23 . 7. 1992.

overhovedet ikke omtaler dets initiativudtalelse.

Bryssel, den 24. november 1992.
Susanne TIEMANN

Formand for

Det økonomiske og sociale Udvalg

Udtalelse om

— Kommissionens forslag til Rådets beslutning om etablering af et net for kombineret
transport i Fællesskabet
— Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 75/130/EØF om
indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlems
staterne

— Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring af forordning (EØF) nr.
1107/70 om støtte, som ydes inden for sektoren for transporter med jernbane, ad landeveje

og sejlbare vandveje ( x)

(93 / C 19/ 10)

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 5 . oktober 1992 under henvisning til
EØF-Traktatens artikel 75 og 84, stk. 2, at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs
udtalelse om det ovennævnte emne .

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Transport og Kommunikation, som
udpegede Ulbo Tukker til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 18 . november 1992.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 301 . plenarforsamling af 24.-25 . november
1992, mødet den 24. november 1992, enstemmigt følgende udtalelse.

1 . Indledning

— et forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv
75/ 130/EØF,

1.1 . ØSU påskønner Kommissionens initiativ til for
bedring og udbredelse af kombineret transport.

— et forslag til Rådets forordning om ændring af for
ordning nr. 1100/89 om finansiel støtte .

1.2 .

1.3. Af disse fire dokumenter er det første langt
det mest interessante og vigtige. Udtalelsen behandler
derfor først og fremmest det.

KOM(92) 230 endelig udg. indeholder bl.a .:

— en meddelelse fra Kommissionen til Rådet,

— et forslag til Rådets beslutning om etablering af et
net for kombineret transport i EF ,
f 1 ) EFT nr. C 282 af 30 . 10 . 1992, s. 8-10, 12.

2 . Generelt

2.1 .
Kommissionen gør opmærksom på, at nedenstå
ende faktorer gør det nødvendigt at forbedre den kom

Nr . C 19/30
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binerede transport (dvs. kombinationer af vej-, jernba
ne-, indre vandvejs- og søtransport):
— vejene i EF er eller bliver overfyldte,

— vejtransporten alene kan ikke absorbere den trans
porttilvækst, der forventes efter 1993 ,
— hvis jernbanernes internationale samarbejde forbed
res, kan de transportere mere,
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sten efter 1993 og ikke i ret høj grad kan afhjælpe
overbelastningen af vejene. Andre foranstaltninger som
fri cabotage og udvidelse eller forbedring af vejnettet
vil derfor fortsat være af betydning.
3.2.1 .
Som led i jernbanernes bestræbelser for at
etablere såkaldt højproduktive forbindelser må det an
befales, at der foretages en undersøgelse og en costbene
fitanalyse af tolagscontainertransport (double-stack
container transport) og i øvrigt af alle andre tekniske
systemer, der kan forøge produktiviteten .

— de indre vandveje har stadig kapacitet til at ekspan
dere,

— også søfarten (specielt coasterne) skulle kunne spille
en væsentlig rolle inden for kombineret transport
(Kommissionen er i gang med at forberede et forslag

3.3 .

Kommissionens målsætning, at reducere C02-

3.4.

ØSU finder, at Kommissionen i forbindelse med

udslippet for dermed at skåne miljøet, kan og må også
søges realiseret på anden måde (se NEA-rapport fra
marts 1992) (NEA = Nederlandsk center for transport
studier og -undervisning).

om søtransport),

— transport ad jernbane og vandveje er mere miljøven
lig end vejtransport.
2.2.
Det mål, Kommissionen har for øje, er at skabe
en struktur, der åbner mulighed for kombineret trans
port, så en del af transporten kan overføres fra de
overfyldte veje til andre transportformer. Der sigtes
hermed ikke blot til landevej /jernbane og landevej /
vandveje; også søfarten skal inddrages .

2.3 . Men alt skal ske på en sådan måde, at overfør
slen af transporten fra den ene transportform til den
anden forløber naturligt, dvs . uden tvangsforanstalt
ninger.

2.3.1 . Transportbrugeren må frit kunne vælge den
transportform, han foretrækker.
2.4. Dette kræver, at hver transportform pålignes
både infrastrukturudgifterne og de såkaldte » eksterne
omkostninger «, da der ellers vil opstå konkurrencefor
vridning .

2.5 . Spørgsmålet, om EF skal gribe ind for at forbed
re og udbygge den kombinerede transport, besvarer
Kommissionen bekræftende . På baggrund af transpor

tens betydning i EF, dens indflydelse på miljøet (C02),
drivhuseffekten , overbelastninger, og transportmæssige
forskelle mellem EF's centrum og periferi finder ØSU,
at EF's interesser i dette tilfælde går forud for medlems
staternes .

3.

Kommentar

planlægningen og etableringen af infrastruktur må

sørge for, at der ikke i kraft af nærhedsprincippet
skabes nye flaskehalse på grund af manglende drøftelser
og samarbejde om udførelsen af de fælles planer.
3.4.1 .
Kommissionen må desuden sørge for, at med
lemsstaterne gennemfører bygning af infrastruktur på
en sådan måde, at sammenkoblingen mellem medlems
staterne sker i tide .

3.4.2. Det må forhindres, at en medlemsstat på grund
af konkurrencemæssige overvejelser undlader eller ven
ter med at bygge planlagt infrastruktur til brug for
kombineret transport.
3.4.3 .
Ved undersøgelsen af de kort, der er føjet til
Kommissionens forslag som bilag, er der i ØSU opstået
frygt for, at en række af medlemsstaternes prioriteringer
vil blive tillagt større vægt end hensynet til den euro
pæiske ramme. ØSU understreger, at europæiske net

skal baseres på ønsket om at holde omkostningerne
nede som led i den europæiske planlægning.
3.5 .
ØSU frygter, at interne problemer med reorgani
sering og/eller privatisering i nogle jernbaneselskaber i
EF kan medføre forsinkelser i indførelsen af kombineret
transport .

3.5.1 . Desuden må man frygte, at de finansielle mid
ler, der er til rådighed til infrastruktur, i første instans
vil blive brugt til anlæg af højhastighedsbaner, hvorved
den øvrige trafik kommer i anden række.
ØSU ville gerne vide, om der gennemføres en
costbenefitanalyse, før der træffes beslutning om in
vesteringer.

3.1 . ØSU deler Kommissionens opfattelse, hvorefter
planer til fremme af kombineret transport kun kan få
virkning, hvis de udformes centralt i EF og godkendes
af alle medlemsstater.

3.2 . Men det er ØSU's opfattelse, at den kombinere
de transport kun kan opsuge en del af transporttilvæk

3.6 . Finansiering

3.6.1 .
I bilag 4 behandler Kommissionen den finan
sielle støtte til den kombinerede transport ( ændring af
forordning 1107/70).
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3.6.2. Kommissionens forslag er ret uklart, når det
gælder finansieringen .
3.6.2.1 .
Finansieringen skal delvis kunne ske via
Samhørighedsfonden (perifere områder) og/eller Regio
nalfonden, men størstedelen skal bæres af medlemssta
terne selv .

4.2.1 . Disse tekniske fornyelser volder store proble
mer angående lasteenhedernes kompatibilitet på vogne
og i terminaler. Der er flere og flere systemer, der ikke
eller kun vanskeligt kan anvendes sammen .
4.2.2.

Kommissionen må vælge mellem tre mulig

heder :

3.6.2.2. En god finansieringsplanlægning og -kontrol
vil være nødvendig. I modsat fald kan det ikke udeluk
kes, at infrastrukturen bliver mangelfuld, fordi en eller
flere medlemsstater ikke er i stand til at leve op til sine
finansielle forpligtelser.
3.6.3 .
ØSU kan tilslutte sig forslaget om, at regerin
gerne (eller myndigheder på lavere niveau) i medlems
staterne kan yde finansiel støtte til etablering af infra
struktur, forudsat støtten ydes til faste anlæg og mobilt
materiel, er tidsbegrænset og højst udgør en nærmere
fastsat, i alle medlemsstater identisk del af den samlede
investering . Det skal være forbudt at subsidiere selve

den kombinerede transport på nogen som helst måde .
3.6.3.1 .
Det skal være muligt at yde finansiel støtte til
infrastruktur, der benyttes til transittransport gennem
tredjelande, når dette tjener EF's interesser.
4. Yderligere bemærkninger

4.1 . Hvis planerne om bygning af infrastruktur til
kombineret transport skal forelægges Kommissionen til
godkendelse, vil det virke som en hindring. Men i
modsat fald må der fastlægges fyldestgørende kriterier.
4.2.

Nr . C 19/31

Den tekniske kompatibilitet mellem systemerne

trues af

— større containermål i USA,

— andre former for kombineret transport.

— kræve, at nye systemer skal være kompatible med
allerede eksisterende,

— lægge sig fast på ét enkelt system,

— lade de bedste systemer vinde frem på bekostning
af kompatibiliteten, dvs. undlade at gribe ind.
Hvor stor er risikoen for, at infrastrukturprojek
ter forholdes EF-støtte, udelukkende fordi et naboland

4.3 .

er bekymret for sin konkurrencemæssige stilling ?

4.4.

Ifølge EF skal også landevejs-/vandvejstransport

fremmes . Men

— landevej s-/vandvejstransport er kun af betydning
for et par medlemsstater,

— de øvrige medlemsstater har næsten ingen indlands
skibsfart og kender kun lidt til denne transportform.
4.5 . I Kommissionens forslag opregnes en række
strækninger, der skal være færdige i henholdsvis 1997
og 2005 . De omfatter imidlertid ikke alle medlemsstater.
4.6. I den nye artikel 2 opretholdes den gamle defini
tion af landevej s-/jernbanetransport, hvori det hedder:
»... den indladnings-/udladningsbanegård, der ligger
nærmest ...«. Det bør ændres til »... den bedst egnede
ind-/udladningsbanegård inden for en radius af 150
km «.

Bryssel, den 24. november 1992.
Susanne TIEMANN

Formand for

Det økonomiske og sociale Udvalg
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Udtalelse om :

— Kommissionens meddelelse: »Transportinfrastruktur« samt: forslag til Rådets forordning
om ændring af forordning (EØF) nr. 3359/90 af 20. november 1990 om iværksættelse af
et handlingsprogram på infrastrukturområdet med henblik på gennemførelse af det
integrerede transportmarked i 1992

— Meddelelse og forslag til Rådets beslutning om etablering af et transeuropæisk vejnet
— Meddelelse og forslag til Rådets beslutning om udvikling af et europæisk net af indre
vandveje
(93/C 19/ 11

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 11 . september 1992 under henvisning
til EØF-Traktatens artikel 75 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
om det ovennævnte emner.

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Transport og Kommunikation, som
udpegede Roberto Bonvicini til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 18 . november
1992 .

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 301 . plenarforsamling af 24.-25 . november
1992, mødet den 24. november 1992, enstemmigt følgende udtalelse .

I.

INDLEDNING

1.1 . I den foreliggende meddelelse tilstræber Kom
missionen at definere de transeuropæiske transportnet
for to forskellige transportformer (landeveje og indre
vandveje), idet det tilstræbes at sætte disse ind i en
bredere intermodal sammenhæng. I et andet forslag
[ KOM(92) 230 endelig udg.] behandler Kommissionen
etableringen af et kombineret transportnet, og den
agter i nær fremtid at fremlægge forslag vedrørende
jernbane-, luft- og søtransporten. Dermed vil alle
transportformer være dækket.
1.2. I den foreliggende meddelelse behandles de po
tentielle risici og farer, der truer EF's transportsektor i
forbindelse med

1.4.
Dette er baggrunden for, at der i Maastricht
traktaten er fastsat væsentlige forpligtelser med henblik
på at erklære det af »europæisk interesse«, at der etable
res et transportnet af » høj kvalitet«, som koordineres
og kobles sammen på europæisk plan, og som kan
opfylde de stigende krav i et kontinent i stadig udvik
ling.

1.4.1 . Målet med etableringen af de transeuropæiske
net er at garantere det indre markeds effektivitet ved
en » løbende bevægelighed« for personer og varer. EF's
indsats skal derfor vurderes ud fra tre grundlæggende
aspekter:
-— klare linjer for nettenes udvikling, idet der opstilles
styringsplaner,

— sikkerhed

— miljø

— trafikal overbelastning.

1.3 .

— vilkår for sammenkobling gennem etablering af de
manglende led,
— udvikling af de strækninger og net, der kan fremme
udviklingen af visse områder i Fællesskabet.

De anførte oplysninger peger på to grundlæg

gende aspekter:

— en rivende udvikling i transporten/trafikken, først
og fremmest inden for landevejstransporten,

1.4.2. Det er vigtigt at fremhæve, at trafiknetplanen
er af vejledende karakter. Det er fortsat under medlems
staternes kompetence at fastlægge de konkrete vejførin
ger og tidsplaner for gennemførelsen (jf. punkt 1.4.4).

— stigende uligevægt mellem trafikudviklingen og in
frastrukturinvesteringerne . I 1975 investeredes et
beløb svarende til 1,5 % af BNP, medens investerin

ØSU håber, at der bliver indført en mekanisme til

gerne i 1990 kun udgjorde 1 % af BNP.

konsultering af medlemsstaterne med henblik på sam
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ordning af tidsforløbene i projekternes udførelse, såle
des at man undgår flaskehalse og forsinkelser i ud
bygningen af de intereuropæiske forbindelser.
1.5 .
Takket være samarbejdet med medlemsstaterne
har det været muligt at udarbejde udkast til netplaner
for de berørte transportformer.

Nr . C 19/33

Den foreslåede beslutning har følgende målsæt

3.2.
ninger:

— at sammenkoble de eksisterende nationale net gen
nem anlæggelse af de manglende forbindelsesled,
— at udvide de bestående vejforbindelser,

— at sikre nettenes interoperabilitet gennem udarbej
delse af standarder .

1.5.1 . Hvad angår prioriteter, sondres der mellem
langfristede mål ( 10-20 år) og foranstaltninger på mel
lemlang sigt, som stemmer overens med budgetoversla
get (5 år).

3.3 . De kort, der er vedlagt forslaget, viser netop
styringsplanen for vejnettet med de prioriterede foran
staltninger, der er omtalt i artikel 2.

1.6 .

3.4 .

De umiddelbare aktioner kan sammenfattes som

følger:

— fastlæggelse i tiden indtil 1993 af en række retnings
linjer for de forskellige transportformer, herunder
multimodal transport,
— fortsættelse og udvidelse af den indsats, der blev
påbegyndt i 1982 for finansiering af transportinfra

Planen omfatter :

— 37 000 km eksisterende veje,

— 12 000 km veje og motorveje af høj kvalitet, der
skal bygges inden for de næste ti år, og heraf vil
omkring 40% være placeret i de fire afsides belig
gende lande. Væksten i vejstrækningerne vil i disse
lande andrage 70% , og nettet vil øges fra 7 000 til
ca . 12 000 km .

strukturnet,

— iværksættelse af aktioner med henblik på nettenes
interoperabilitet.

3.5 . Trafikpolitikken behandles også i meddelelsen,
hvor der udtrykkeligt henvises til tre aspekter:
— trafikafviklingen skal rationaliseres,

2. Kommissionens forslag til forordning
2.1 .
Kommissionens forordningsforslag begrænser
sig til det, der er nødvendigt for at sikre en overgang
mellem treårsprogrammet 1990-1992 og bestemmelser
ne i den nye Traktat.
2.2.
Der er tale om en juridisk stadfæstelse af de
principper, der er fastlagt i Kommissionens meddelelse.
Der må lægges stor vægt på artikel 3, som angiver de
prioriterede mål i planen, der på visse betingelser kan
opnå økonomisk støtte fra EF .

— overførsel til andre supplerende transportformer
(især inden for godstransporten) skal fremmes ,
— brugerne skal betale de reelle direkte og indirekte
omkostninger ved nettets drift.

4. Indre vandveje

4.1 .
Kommissionen understreger flodernes og kana
lernes store betydning for » aflastningen « af den trafik
ophobning, der for øjeblikket findes på landevejene
og banestrækningerne. Hensigten er at gøre flod- og
kanaltransporten mere økonomisk rentabel ved at fjer
ne de vigtigste flaskehalse og etablere de manglende led
i kæden .

2.3 . Endelig skal det påpeges, at den samlede plan
falder i to dele : en overgangsperiode frem til udgangen
af 1993 og den endelige iværksættelse, når den nye
Traktat er trådt i kraft, og finansieringsplanen er ved
taget .

4.2. Den andel af den samlede godstransport over
land i ton pr. km, som flod- og kanaltransporten tegner
sig for, faldt i perioden fra 1984 til 1990 fra 12,5 % til
ca . 10% . Der må lægges særlig stor vægt på EF's mål
om at fremme flod- og kanaltransporten som en form,
der skal benyttes i kombination med andre former,
fordi

3 . Vejinfrastrukturer

— denne teknik er forbundet med begrænsede om
kostninger,

3.1 . Det bekræftes på ny, at vejinfrastrukturer af høj
kvalitet er af stor økonomisk og social betydning for

— miljøvirkningerne er beskedne,

det indre marked, og at de er nødvendige for at sikre
de intermodale sammenkoblingsmuligheder. Styrings
planerne sigter faktisk mod gradvis oprettelse af et
multimodalt transportsystem.

— energiforbruget er ringe, og

— der er et stort kapacitetsoverskud med hensyn til
såvel infrastrukturer som transportmateriel .
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4.2.1 . Det må dog noteres, at hele 90 % af den samle
de flod- og kanaltransport (426 millioner ton i 1990) er
koncentreret på tre lande: Tyskland, Holland, Belgien.
Hvis Frankrig medregnes, er der tale om over 99%
(Eurostat).
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sielle gennemførlighedsanalyser, som bl.a . skal afklare
følgende vigtige aspekter:
— person- og varestrømme på grundlag af afgangs- og
bestemmelsesstederne,

4.2.2.
Den udvikling, der er skitseret i styringspla
nen, fremmer fire trafikale hovedforbindelser på de
store flod- og kanalakser i Europa :
— øst-vest-forbindelsen,

— nord-syd-forbindelsen,

— kendskab til planerne for og potentialet i alle de
transportformer, der kan komme på tale i et givet
trafikområde, så man undgår omkostningskræven
de og ineffektive overlapninger og overkapacitet.
Man må i hvert enkelt tilfælde undgå at fremme
udviklingen af net, som udelukkende tjener som
statussymboler eller prestigeforetagender .

— Rhin-Rhône-forbindelsen,

— syd-øst-forbindelsen .

1.4.2 .

4.3 .
Også inden for denne specifikke transportsektor
er der lagt særlig vægt på to aspekter:

net af høj kvalitet, som kan leve op til kravene ved
lokaliseringsvalg og planlægningsteknikker. Der er en
indbyrdes sammenhæng mellem industri, landbrug, tje
nesteydelsessektoren og infrastrukturerne: erhvervsli
vets innovationsmuligheder og internationalisering for
udsætter, at der udvikles integrerede net.

— forbindelserne inden for EF med henblik på at give
nettene en stærkere europæisk dimension,
— udformningen af en overordnet transportpolitik.

II .

ØSU'S BEMÆRKNINGER

1.1 .
Kommissionens plan , der er meget kompleks,
vurderes som helhed positivt, ikke mindst i lyset af de
vanskeligheder, Kommissionen må være stødt på under
udarbejdelsen .

1.2. Den udvikling i trafikvolumen, der er beskrevet
i meddelelsen, er utvivlsomt kilde til alvorlige bekym
ringer og risici i følgende henseender:

For det andet er der behov for et infrastruktur

Etableringen af moderne netværk kræver en » systemre
lateret« planlægning. Den mest presserende opgave er
dog at muliggøre, at det ene system kan integreres i det
andet og således skabe intermodalitet mellem forskelli
ge transportformer.

1.4.3 . For det tredje er der behov for betydelige res
sourcer til udvikling af netværk, og i den forbindelse
vil det være nødvendigt at udvikle og udnytte nye
finansieringsmetoder. Der vil være behov for både of
fentlige og private investeringer, og det vil være nødven
digt at skabe balance mellem de effektive omkostninger
ved de leverede tjenesteydelser og den pris, brugeren
betaler, hvis der skal opnås dækning for den investerede
kapital .

— A. sikkerhed

— B. trafikal overbelastning
— C. livskvalitet ( miljøvirkninger)

— D. uligevægt mellem forskellige transportformer
— E. energiforbruget.
1.3 .

Det eksisterende infrastrukturnet er mangel

fuldt. En afhjælpning af manglerne skønnes at ville
kræve ca . 4 milliarder ECU om året alene for transpor

1.4.4.
Med henblik herpå vil det i øvrigt være nød
vendigt at fremskynde godkendelsesprocedurerne og
finansieringsmekanismerne, idet godkendelsen af inter
veneringsprogrammer på infrastrukturområdet er
underlagt en række kontrolforanstaltninger. Det må
undgås, at der rent faktisk kun er anvendt en minimal
del af de bevilgede midler flere måneder efter, at de
er stillet til rådighed. Når der er tale om komplekse
støtteforanstaltninger til net, er det med andre ord
nødvendigt at skabe bedre forbindelser mellem for
valtningen og operatørerne.

tinfrastrukturens vedkommende . Dette tal vil blive tre

doblet i løbet af 20 år, hvis der ikke gribes effektivt ind.

1.4.

Det synes påkrævet at fremhæve en række

punkter:

1.4.1 .

For det første vil det være nødvendigt at

gennemføre præcise og detaljerede tekniske og finan

1.4.5. ØSU lægger vægt på at understrege, at indsat
sen af privat kapital jævnsides med offentlig kapital
kan medføre problemer og kræve særlige hensyn . Uden
at røre ved kompetencefordelingen mellem EF og med
lemsstaterne må der alligevel tænkes på de funktionelle,
finansielle og administrative forhold . Kun derved kan
man undgå, at en ellers anbefalelsesværdig overordnet
plan ikke finder praktisk og konkret anvendelse .
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1.5 .

I Kommissionens meddelelse opereres der med

tre investeringsområder:
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Efter en periode med konstant vækst faldt investeringer
ne i 1989 til niveauet for 1975, selv om der kunne

noteres en kraftig tilvækst i trafikvolumenet.
— udvikling af den kombinerede transport,
— etablering, udvikling og forbedring af alle transport
formers infrastrukturnet; dette skal kædes sammen

med en stor indsats inden for telematik, vejanlæg,
intelligente køretøjer, signalisering osv .; alle disse
aspekter skal fremmes gennem fællesskabsinstru
menter såsom DRIVE; der skal lægges særlig vægt
på Ertico, som har en positiv indvirkning på sekto
ren; det må i øvrigt bemærkes, at Kommissionen
yder en stor indsats på dette område i form af

specifikke projekter som COMBICOM — FRÅME
(for farligt gods) og METAFORA-IFMS,
— de faktiske omkostninger skal betales af brugerne.
1.5.1 .

Disse områder må støttes, hvis man vil sikre en

afbalanceret udvikling for de kommende generationer. I
den forbindelse må der peges på to punkter, som hænger
snævert sammen :

A. En overførsel til alternative og/eller supplerende
transportformer vil kun kunne ske i overensstem
melse med princippet om »frit valg«, som Kommis
sionen og Rådet har stadfæstet ved flere lejligheder.
Der hverken kan eller må være tale om en centrali

seret styring, eftersom det ikke ville føre til effektive
resultater, hvis man på forhånd fastlagde eventuelle
transportkvoter for de forskellige transportformer.
B. Fællesnævneren for de forskellige transportformer
skal være en ligelig påligning af infrastrukturom
kostningerne. I den forbindelse må det dog påpeges,
at det endnu ikke er lykkedes Kommissionen at
fastlægge en entydig ordning.

1.6 .
Der kan ikke peges på særlige kritikpunkter i
forbindelse med de rent tekniske aspekter, hvilket bl.a .
skyldes, at det ikke er muligt at kontrollere pålide
ligheden af tal og projekter, der er udarbejdet af højtstå
ende grupper.
1.6.1 .
ØSU kan derfor ikke udtale sig om de be
slutninger, der er truffet om fastlæggelsen af hovedfor
bindelseslinjerne i de forskellige planer. Under drøftel
serne blev der dog udtrykt tvivl om, hvor holdbart
valget af strækninger kan være, når ikke alle krav (fra
medlemsstaternes side) er blevet godtaget af Kommis

De første skøn i forbindelse med en overordnet plan
for vejnettet i Europa viser et finansieringsbehov på
120 milliarder ECU i perioden 1992-2002.
Der må således konstateres en alvorlig uligevægt mellem
væksten i transportsektoren og omfanget af investerin
ger i infrastrukturer.
1.7. Den procentvise fordeling af midlerne synes hen
sigtsmæssig og stemmer overens med den linje, der
er lagt i meddelelserne. Generelt må man dog rejse
spørgsmålet om, hvorfra og hvordan midlerne skal til
vejebringes .
1.7.1 . Der er behov for en betydelig mængde økono
miske ressourcer, som ikke kan hentes i de offentlige
budgetter på grund af den ændrede situation og ikke
mindst de tungtvejende offentlige underskud.
Det må bemærkes, at kompetenceområderne må om
struktureres, så man undgår en overdreven og ukoordi
neret belastning af brugerne.
Problemet omfatter følgende væsentlige aspekter:
— beskatning (moms, brændstofafgifter m.v .),

— brug af infrastrukturerne (brugerbetaling),
— miljøbeskyttelse (forureneren betaler).

For at undgå de »politiske « risici, der er knyttet til alle
transnationale forehavender, bør Kommissionen lægge
vægt på to aspekter:
— erklæring om » europæisk interesse-: en bekræftelse
af, at projekterne opfylder EF's » rammekrav «,
— omgående støtte til gennemførlighedsundersøgelser.

1.7.2. Der bør derfor lægges større vægt på to aspek
ter, der er væsentlige, uomgængelige og bestemmende
for projektet som helhed:
— projekterne skal være selvfinansierende i kraft af
indtægter fra brugerne,

sionen .

1.6.2.
Kommissionens nylige dokument om trans
europæiske net (VI/B08/92) indeholder visse talangi
velser.

Hvert år anvendes der i Europa 40 milliarder ECU,
hvoraf 55 % går til anlæggelse af nye veje.

— nettenes integration skal kortlægges, og der skal
ydes incitamenter med henblik på at stimulere privat
finansiering, som stiller krav om sikkerhed med
hensyn til gennemførelsesrytmen og -tidspunkterne.
Et vist antal omfattende vejinfrastrukturer (f.eks . broer
og tunneler) er blevet finansieret via kapitalmarkedet.
Det gælder f.eks . tunnelerne i Mont-Blanc, Sankt Bern
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hard, Pyrenæerne, tunnelen under Schelde samt broerne
i Tancarville, Dartford og Dublin . Yderligere projekter
er under udformning og afvikling i Storbritannien og
Frankrig.
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»authorities« til bygning og forvaltning af de overordne
de infrastrukturer, som skal finansiere de øvrige.
1.8 .

Som konklusion bekræfter ØSU sin støtte til

Disse eksempler viser, at det er muligt at tiltrække
kapital til sikre investeringer, og at brugerne selv er
villige til at finansiere infrastrukturerne.

Kommissionens forslag, idet man fastslår, at disse falder
i tråd med den overordnede bestræbelse i retning af en
transportpolitik, der bygger på samvirken mellem de for
skellige transportformer, og som først kan føre til mere
effektive resultater, når man tager fat på nettene for

1.7.3 . EF må udvise stor opfindsomhed og undersø
ge, om det er hensigtsmæssigt at oprette en form for

samtlige transportformer, herunder søtransporten og de
dertil knyttede havnefaciliteter. ØSU håber at få mulig
hed for at udtale sig om en sådan politik, som forventes
beskrevet i Kommissionens forestående hvidbog.

Bryssel , den 24. november 1992.
Susanne TIEMANN

Formand for

Det økonomiske og sociale Udvalg

Udtalelse om :

— Kommissionens forslag til Rådets direktiv om tildeling af frekvensbånd til samordnet
indførelse af elektroniske vejtrafiksystemer, herunder vejinformations- og ruteanvisnings
systemer, i Fællesskabet, og
— Kommissionens forslag til Rådets direktiv om tildeling af fælles frekvensbånd til samord
net indførelse af et jordbaseret flytelekommunikationssystem (Terrestrial Flight Telecom

munications System — TFTS) i Fællesskabet ( 2 )
(93 /C 19/ 12)

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 18 . august 1992 under henvisning til
EØF-Traktatens artikel 100 A at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
om det ovennævnte .

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Transport og Kommunikation, som
udpegede Michael G. Bell til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 18. november 1992.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 301 . plenarforsamling, mødet den 24.
november 1992, enstemmigt følgende udtalelse.

1.1 . Disse to forslag drejer sig om harmonisering af
frekvenserne for elektroniske vejtrafiksystemer (Road

Transport Telematic Systems — RTTS), herunder ve
jinformations- og ruteanvisningssystemer, i Fællesska
bet og harmonisering af frekvenserne for et jordbaseret
flytelekommunikationssystem i hele Europa, ofte om
talt som Terrestrial Flight Telecommunications System

(M EFT nr. C 222 af 29 . 8 . 1992, s . 10.

(TFTS).

1 . Indledning
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1.2. I de seneste år har de såvel offentlige som private
tjenester, der ønsker at gøre brug af radiospektret,
udviklet sig stærkt. Hvis man vil sikre den bedst mulige
udnyttelse af det begrænsede radiospektrum, kræver
det en effektiv administration og navnlig en stor omhu
ved tildeling af frekvenser.

skridt inden for udviklingen af RTTS, således at følgen

1.3 .
Eftersom der kun findes et begrænset antal fre
kvenser, og da mange forskellige instanser, både militæ
re og civile samt offentlige og private, konkurrerer om
at kunne benytte disse frekvenser, siger det sig selv, at en
harmonisering af frekvenstildelingen på internationalt
plan vil bidrage til at sikre størst mulige effektivitet i
udnyttelsen af radiospektret. Det er derfor overordent
lig vigtigt at få elimineret problemskabende frekvenstil
delinger på nationalt plan . Endvidere vil en harmonise
ring af frekvenstildelinger i hele EF bidrage til at skabe
et fælleseuropæisk marked for RTTS og TFTS , som
ikke hæmmes af nationale grænser og en inkonsekvent
frekvenstildelingspolitik .

b) Samordnet indførelse af RTTS-applikationer i hele
EF. Dette vil øge vejsikkerheden, give vejtransporten
maksimal effektivitet og mindske transportens ska
delige indvirkninger på miljøet.

1.4 .

Man har i en række år erkendt behovet for

samordning af frekvenstildelinger, og både Den Interna
tionale Telekommunikationsunion (ITU) og Den Euro

de resultater kan nås :

a) Endelig fastlæggelse af en enkelt europæisk standard
for RTTS. Dette vil kræve, at ETSI (Det Europæiske
Institut for Telestandarder) gennemfører en stan
dardiseringsproces .

c) Anvendelse af elektroniske vejtrafiksystemer på fæl
leseuropæisk plan baseret på disponible fælles fre
kvenser i Europa .
d) Udvikling af Europas transportinfrastrukturer på
grundlag af transport og anvendelse af RTTS-kom
munikationsudstyr uden begrænsninger overalt i EF.

e) Skabelse af et stort Europa-dækkende marked for
RTTS med det formål at skabe øget tillid blandt
fabrikanter og operatører.

pæiske Radiokommunikationskomité (ERC) under Den
Europæiske Konference af Post- og Teleadministratio
ner ( CEPT) (udover teleadministrationerne i EF's tolv
medlemslande er teleadministrationerne i følgende
andre lande med i CEPT: Albanien, Bulgarien, Cypern,
Finland, Island, Kroatien, Liechtenstein, Litauen,
Malta , Monaco, Norge, Polen , Rumænien, San Marino,
Sverige, Schweiz, Tyrkiet, Ungarn, Vatikan-staten og
Østrig) har i vidt omfang arbejdet for denne samord

ning. ØSU støtter princippet om en fælleseuropæisk
samordning af frekvenstildelinger, således som fastlagt
ved Rådets resolution af 28 . juni 1990. Hvordan en
sådan samordning bør finde sted, tages op i det efterføl
gende .

2. RTTS-forslaget

3 . TFTS-forslaget
3.1 .

TFTS-forslaget indeholder bestemmelser om, at

EF-landene skal allokere de frekvensbånd til TFTS, som
anvises af ERC (Den Europæiske Radiokommunika
tionskomité) og WARC 92 (den verdensomspændende

administrative radiokonference 1992) (specielt 16001675 MHz jord-til-luft og 1800-1805 MHz luft-til-jord).

3.2. Forslaget skal fremme udviklingen af TFTS gen
nem en specifik allokering af frekvensbånd .
Dette skulle kunne forstærke de allerede gjorte frem
skridt inden for udviklingen af TFTS, således at følgen
de resultater kan nås :

2.1 . RTTS-forslaget indeholder nogle bestemmelser,
som påbyder medlemsstaterne at tildele de frekvens
bånd til elektroniske vejtrafiksystemer, som er angivet
af EF's DRIVE-program (Dedicated Road Infrastructu
re for Vehicle Safety in Europe) og Den Europæiske
Radiokommunikationskomité ( især 5,795-5,805 GHz
båndet (med mulighed for udvidelse til 5,815 GHz), 63

64 GHz-båndet og 76-77 GHz-båndet).

a) Endelig fastlæggelse af en enkelt europæisk standard
for TFTS . Dette kræver, at ETSI (Det Europæiske
Institut for Telestandarder) gennemfører en stan
dardiseringsproces, og denne standard forventes at
foreligge i løbet af 1992. Endvidere er EAEC (Euro
pean Aeronautical Electronics Committee) ved at
udarbejde standarder for udstyr til installation i fly,
mens AEEC (Airline Electronic Engineering Com
mittee) er i gang med at udarbejde standarder for
kabinesystemer og de teletjenester, der tilbydes om
bord .

2.2. Forslaget tilsigter at fremme udviklingen af elek
troniske vejtrafiksystemer via en specifik tildeling af
frekvensbånd .

b) Samordnet indførelse af TFTS i hele EF .

Dette skulle kunne forstærke de allerede gjorte frem

c) Anvendelse af TFTS på fælleseuropæisk plan base
ret på disponible fælles frekvenser i Europa.
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d) Udvikling af Europas transportinfrastrukturer på
grundlag af transport og anvendelse af kommunika
tionsudstyr uden begrænsninger overalt i EF .

efter ERC's vedtagelse af en beslutning skriftligt skal
meddele formanden for ERC, hvorvidt de forpligter sig
til at gennemføre beslutningen eller ej .

e) Skabelse af et stort Europa-dækkende marked for
TFTS med det formål at skabe øget tillid blandt
fabrikanter og operatører.

4.5 . På sit 7. møde den 20.-23 . oktober 1992 vedtog
ERC denne fremgangsmåde i forbindelse med gennem
førelse af ERC-beslutninger. ERC vedtog endvidere på
dette møde en beslutning om tildeling af frekvensbånd

4. Generelle bemærkninger

4.1 . ØSU godkender fuldt og helt indførelsen af
RTTS og TFTS og tilslutter sig, at de får allokeret
fælles frekvensbånd. ØSU har overvejet, hvorvidt Kom
missionens initiativ til udarbejdelse af disse direktiver
er nødvendigt, og det af følgende grunde:
4.2. Koordineringen af tildelingen af frekvensbånd i
Europa administreres af såvel ERC (Den Europæiske
Radiokommunikationskomité) under CEPT som Kom
missionen .

4.3 .
Kommissionen nævner i sin begrundelse, at ERC
er nået frem til, at de mest egnede frekvensbånd til
RTTS er nøjagtigt de samme, som Kommissionen selv
anbefaler, nemlig 5,795-5,805 GHz-båndet (med en
mulig udvidelse til 5,815 GHz), 63-64 og 76-77 GHz
båndet, og at de til TFTS også er nøjagtigt de samme,
som den selv foreslår, nemlig 1670-1675 MHz (jord-til
luft kommunikation) og 1800-1805 MHz ( luft-til-jord
kommunikation ).

4.4. Det er hidtil blevet fremført som en generel
kritik, at ERC's foranstaltninger ikke er tilstrækkelige
til at skabe den fornødne tillid blandt fabrikanter, da

til RTTS og TFTS .

4.6 . I ERC-beslutningen foreslås allokering af samme
frekvenser til RTTS og TFTS som i de foreliggende
forslag.
4.7.

Det er et spørgsmål, om ERC's foranstaltninger

ikke er forbundet med flere fordele end Kommissionens

i denne sammenhæng, eftersom de har direkte betyd

ning for en større gruppe lande (herunder samtlige 12
medlemslande) og er mere fleksible end rådsdirektiver,
eftersom de lettere lader sig revidere og ændre . Det er
derfor et spørgsmål, om ikke ERC er et mere egnet
forum til koordinering af frekvensallokering.

4.8 .
ØSU mener imidlertid ikke, at det ligger klart,
hvorledes ERC-beslutningerne kan håndhæves .
Gennemfører et medlemslands administration for ek

sempel ikke en ERC-beslutning (som det har godkendt),
vil spørgsmålet om håndhævelse henhøre under de
generelle principper i international lovgivning, som —
hvis den overhovedet er effektiv — medfører en besvær

lig og vanskelig proces. Undlader et medlemsland der
imod at gennemføre et direktiv, kunne sagen bringes
for EF-Domstolen . Håndhævelsen vil tage sin tid, men
proceduren er på forhånd klar, og de juridiske mekanis
mer er gennemprøvede.

der kun har været tale om henstillinger, som ikke er
bindende . ØSU kan imidlertid konstatere, at der i den

4.9.

seneste tid er sket en ændring i ERC's procedurer. ERC
nåede på sit 6 . møde til enighed om princippet om mere
forpligtende foranstaltninger, som skal hedde be
slutninger, og om vedtagelse af en skriftlig procedure,

for tanken om, at det er ERC, snarere end EF, der bør

ØSU må derfor konkludere, at det har sympati

varetage spørgsmål vedrørende frekvensallokering, men
ØSU mener alligevel, at de forelagte forslag bør godken

hvor CEPT-medlemmer inden for en to måneders frist

af EF's foranstaltninger.

des, fordi der er større sikkerhed for en håndhævelse

Bryssel, den 24. november 1992.
Susanne TIEMANN

Formand for

Det økonomiske og sociale Udvalg
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Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om definition og anvendelse af
tekniske kompatible standarder og specifikationer for erhvervelse af udstyr og systemer til
regulering af flytrafikken
(93/C 19/ 13

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 14. august 1992 under henvisning til
EØF-Traktatens artikel 84, stk . 2, at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs
udtalelse om det ovennævnte emne .

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Transport og Kommunikation, som
udpegede Wolfgang Schmidt til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 18 . november
1992 .

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 301 . plenarforsamling, mødet den 24.
november 1992, enstemmigt følgende udtalelse.

1 . Indledning

som EF-lovgivning. Dette kan fremskynde foranstalt
ningernes gennemførelse på nationalt plan .

1.1 . Kommissionens forslag om at fremme harmoni
seringen af ATM-systemer (systemer til regulering af
flytrafikken) i Europa kan i princippet godkendes. For
slagets målsætning er i tråd med de forslag, der er
fremsat af luftrummets brugere i f.eks . den undersøgel
se, der hedder » Krisen inden for flykontrollen i Euro
pa «, som er udført af Planungsbüro Luftraumnutzer/
Wilmer, Cutler & Pickering 1989.

1.5 .
Transportministrene i ECAC samt medlem af
Kommissionen , Karel Van Miert, blev på deres møde
den 17. marts 1992 enige om, at Kommissionen og
Eurocontrol skulle indgå en aftale om kompetencede
ling mellem de to institutioner. Forslaget til Rådets
direktiv skønnes for begrænset til at kunne træde i

1.2. Harmoniseringen af ATM-systemer betragtes
som en mellemfase inden overgangen til et integreret
europæisk ATM-system . Endemålet er et ensartet
ATM-system, som kan dække det fremtidige behov og
opfylde luftrumsbrugernes operationelle krav.

1.3 . Den strategi, som er fastlagt inden for rammerne
af Den Europæiske Konference for Civil Luftfart
(ECAC) for 1990'erne, og som har ført til programmet
for harmonisering og integrering af europæiske ATC
systemer (EATCHIP), udgør det generelt anerkendte
grundlag for den kort- og mellemfristede videreudvik
ling af den europæiske luftfartssikkerhed . Eurocontrol
har af ECAC fået til opgave at gennemføre de enkelte
foranstaltninger inden for rammerne af EATCHIP . Op
gaven omfatter bl.a. fastlæggelse af standarder, hen
stillinger og fælles specifikationer på de relevante områ
der. Det påhviler imidlertid de enkelte medlemsstater
selv at sørge for iværksættelsen af disse foranstalt

stedet for en sådan aftale, som bør omfatte alle relevante
områder. Det bør fastslås, at luftfartssikkerhed ikke er

et område, som kan falde ind under nærhedsprincippet.
Der er tværtimod almindelig enighed om, at de nuvæ
rende problemer inden for flytrafikregulering i Europa
kun kan løses på europæisk plan .

2. Generelle bemærkninger

2.1 . Kommissionen gør i forslaget opmærksom på,
at en række faktorer til sammen resulterer i en begræns
ning af lufttrafiksystemets kapacitet, f.eks. program
merne for anvendelse af materiellet og personalerota
tion . Dette synspunkt kan ikke godkendes . Flyselska
bernes tjenester er primært efterspørgselsbestemte. Op
timal anvendelse af et flyselskabs ressourcer, bl.a . i
forbindelse med materiel- og personaleplanlægning, er
en klar forudsætning for opretholdelse af konkurrence
evnen . Derfor bør infrastrukturkapaciteten, dvs . luft
havne og kontrolsystemet for regulering af flytrafikken,
indrettes efter de behov, som bestemmes af selskabernes

programmer i det omfang, det økonomisk set er gørligt.

ninger.

1.4.
Dette forslag til direktiv underbygger den af
ECAC opstillede målsætning, idet Eurocontrol's nuvæ
rende og fremtidige standarder og tekniske specifikatio
ner skal gøres bindende for EF-landene. Eurocontrol's
beslutninger på dette område vil således få samme status

2.2. ØSU gør opmærksom på, at en højere grad af
kompatibilitet vil reducere omkostningerne, og at fælles
specifikationer for udstyret vil have oplagte fordele for
de europæiske industrivirksomheder. Det fremgår ikke
tydeligt, hvorledes disse fordele skulle kunne opnås,
medmindre der er tale om, at kun den europæiske
industri vil kunne opfylde specifikationerne . Det ville
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— ECAC forlanger kun » Samlet radardækning ... som
skal være gennemført på hele det kontinentale
ECAC-område senest i 1995 «, hvorimod der i forsla

2.2.1 .
De europæiske industrivirksomheders konkur
renceevne kunne forbedres, hvis EF ydede finansiel støt
te til forsknings- og udviklingsprogrammer inden for
dette område .

2.2.2 . For brugerne af luftrummet er det ligegyldigt,
om ATM-systemer eller komponenter hertil udvikles
og fremstilles i Europa eller andetsteds . Tilvejebringel
sen af ATC-udstyr bør baseres på en systematisk og
gennemsigtig cost-benefit analyse, hvori der tages hen
syn til såvel systemleverandørernes som luftrumsbru
gernes omkostninger og fordele.

get til direktiv også forlanges »... en sammenkobling
af radarudstyr for at sikre en komplet organiseret
overvågning«. Målet om anvendelse af sammen
koblet radarudstyr bør i princippet godkendes for
at fremme anvendelsen af radarudstyr i Europa mest
muligt, men det er tvivlsomt, om dette kan gennem
føres omkostningseffektivt inden 1996 . Et krav om
anvendelse af sammenkoblet radarudstyr inden
1996 ville resultere i udskiftning af nyere udstyr,
hvilket vanskeligt kan forsvares rent økonomisk,

— kravet om »edb-støttet udførelse af opgaver i forbin
delse med lufttrafikregulering fra 1996« må uddybes
nærmere. Dette krav svarer ikke direkte til en mål

2.3 . ØSU har den opfattelse, at direktivets formål er
at medvirke til at opnå et højt sikkerhedsniveau i EF's
luftrum. Det betyder ikke, at det aktuelle sikkerhedsni
veau i luftfarten er for lavt . ØSU mener i denne forbin

delse, at ATC-systemernes kapacitet bør udbygges,
samtidig med at det nuværende høje sikkerhedsniveau
opretholdes eller forbedres .

sætning i ECAC-strategien. Det fremgår ikke klart,
i hvilket omfang der bør være tale om edb-støttet
udførelse af opgaver eller funktioner. Man kunne
gøre gældende, at alle eksisterende ATM-systemer
i Europa benytter datamater, og at der dermed
allerede er tale om en form for edb-støttet udførelse,
— en » optimering af ATS-rutenettet og af luftrummets

3 . Særlige bemærkninger
3.1 .

Artikel 1

3.1.1 . Anvendelsen af begrebet » kontrolbistand « er
ikke i overensstemmelse med Organisationen for inter
national civil Luftfart's (ICAO ) terminologi . Det bør
erstattes med » flyvekontroltjeneste «.
3.2 . Artikel 2

3.2.1 . Definitionen på begrebet »standard« er ikke
den samme, som benyttes af ICAO og Eurocontrol .
Definitionerne er dog hensigtsmæssige set i relation til
direktivets sigte .
3.3 .

Artikel 3

3.3.1 . Det bør støttes i princippet, at forslaget til
direktiv bør omfatte ECAC-strategiens målsætninger.
De mål, der er nedfældet i artikel 3 , er dog formuleret
temmelig vagt, hvorved en kontrol af målopfyldelsen
vanskeliggøres. De forskellige mål og tidsfristerne for
gennemførelse af foranstaltninger i tilknytning til disse
bør fastlægges under rimelig hensyntagen til, hvad der
er både teknisk og omkostningsmæssigt gennemførligt.
Direktivet bør ikke få til følge, at en kostbar udskiftning
af nyere og fuldt anvendeligt udstyr opprioriteres, efter
som dette ville indvirke på ATC-brugernes udgifter.
Der skal specielt fremføres følgende bemærkninger til
de i artikel 3 opstillede mål :
— definitionen » centrene for kontrol med luftfarten «

bør ændres til » centrene for flyvekontrol «,

struktur ...« har ikke kun relation til definitionen

på og anvendelsen af kompatible tekniske og drifts
mæssige specifikationer. Den kræver en række for
anstaltninger, som ligger ud over sigtet med det
foreslåede direktiv .

3.3.2. De nødvendige foranstaltninger til opfyldelse
af målene i artikel 3 kan ikke overskues fuldt ud på
nuværende tidspunkt. Det foreslås derfor, at de i artikel
3 opstillede mål får plads i et bilag. Bilaget bør være
juridisk bindende og kunne ændres. Ændringer af ind
hold og tidsfrister i bilaget skulle foretages af Kommis
sionen efter samråd med det rådgivende udvalg, jf.
artikel 7, og de øvrige interesserede parter, jf. artikel 8 .

3.3.3 .
Det kan navnlig ikke forudses, hvilke ATM
systemkomponenter der skal standardiseres, og i hvilket
omfang dette skal ske. Det vil kun kunne fastlægges
i takt med, at arbejdet skrider frem i Eurocontrol i
forbindelse med etape 2, 3 og 4 af EATCHIP, og i takt
med den gradvise udvikling af det fremtidige europæis
ke system for regulering af flytrafik (EATMS).

3.4 . Artikel 9

3.4.1 .
I selve forslaget til direktiv gør Kommissionen
gældende, at den har ret til at foreslå passende foran
staltninger, hvis Eurocontrol ikke vedtager tekniske

specifikationer inden for de frister, der er fastsat i artikel
3 (se artikel 9). Bestemmelsen om, at Kommissionen
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skal have ret til selv at tage initiativer, godkendes.
Sektionen går ud fra, at de europæiske organisationer,
som repræsenterer luftrummets brugere, vil blive hørt
om disse initiativer, således som det er fastsat i artikel
8.

Nr . C 19/41

Under overskriften » Navigationssystemer«:
— radarseparation (bør falde ind under » Over
vågningssystemer«),
— Short Term Conflict Alert (STCA); (STCA er en
specifik funktion ved et ATC-system og kunne ru

3.5 . Artikel 10

briceres under en overskrift som » Automated Assi

stance to Air Traffic Control «),

3.5.1 .
Kommissionen bør også underrette Det Øko
nomiske og Sociale Udvalg om resultaterne.

3.6. Bilag 1
3.6.1 .
Rubriceringen af nogle af de nævnte » områ
der« under de forskellige overskrifter forekommer tvivl
som i følgende tilfælde :
Under overskriften » Kommunikationssystemer«

— automated SSR code assignment systems (det ville
nok være bedre at placere dette under » Over
vågningssystemer «).

— tildeling af luftrummet (bør findes under en over
skrift som »Airspace Management«; som tidligere
nævnt falder dette område uden for dette direktivs

sigte).

3.7 . Konsekvensanalyse

Bemærkningen under punkt 4 (» økonomiske virk
ninger«) om virksomhedernes konkurrenceevne er af
tvivlsom værdi. Det er ikke klart, hvorledes direktivet
skulle kunne fremme konkurrenceevnen blandt euro

pæiske fabrikanter af udstyr. Specifikationer bør ikke
have indflydelse på virksomhedernes konkurrenceevne.

Bryssel, den 24. november 1992.
Susanne TIEMANN

Formand for

Det økonomiske og sociale Udvalg
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Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om en ordning til fordeling
af transitrettigheder (økopoint) for køretøjer med en totalvægt på 7,5 ton og derover, som
er indregistreret i en medlemsstat og kører i transit gennem Republikken Østrig
(93/C 19/ 14)

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 23 . september 1992 at anmode om Det
Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte emne.

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Transport og Kommunikation, som
udpegede Ulbo Tukker til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 18 . november 1992 .
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 301 . plenarforsamling af 24.-25 . november
1992, mødet den 24. november 1992, enstemmigt følgende udtalelse.

1 . Indledning
1.1 .
I aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab og Republikken Østrig om transittransport
ad landevej gennem Østrig bestemmes i artikel 15-17,

Artikel 5 omhandler det assisterende udvalg, der opret
tes i medfør af artikel 4 i Rådets beslutning, truffet på
grundlag af forslaget i KOM (92) 107 endelig udg.
3.

Kommentarer

at miljøforureningen (NOx) i perioden fra 1992 til 2003

skal reduceres med 60% (basisår: 1991 ), og at kombine
ret transport skal fremmes .
1 .2.
Med dette formål for øje erstattes den eksisteren
de tilladelsesordning med et økopointsystem, der funge
rer som følger:

a) På grundlag af NOx-emissionerne i 1991 fra lastvog

ne på 7,5 ton og derover har man beregnet et samlet
antal økopoint, der stilles til rådighed for EF. Om
regnet bliver det det første år til 1 264 000 ture (med
og uden læs) til deling mellem den professionelle
godstransport og transport for egen regning.

b) Antallet af økopoint (1 264 000) kan årligt forhøjes

med 8% ( ikke kumulativt), hvis NOx-emissionerne

reduceres i forøget tempo (dvs. med mere end 5 % ).
Overskrides de 8% et givet år, tillades der det
følgende år højst en forhøjelse på 4% , uanset over
skridelsens omfang.

1.3. Det foreliggende forslag, KOM(92) 343 endelig
udg., drejer sig kun om økopointenes fordeling mellem
medlemsstaterne .

3 A.

Generelt

ØSU finder økopointsystemet yderst kompliceret og
mener, at det i praksis kan volde problemer for trans
portsektoren.
ØSU anmoder derfor Kommissionen om at føre grundig
kontrol og at yde EF-transportører støtte og bistand i
tilfælde af problemer.
3 B. Specifikt
1.

ØSU er indforstået med artikel 1 .

2. Ingen bemærkninger til artikel 2, stk. 1 , men til
stk . 2 følgende:
ØSU ser ikke, hvorfor økopointene ikke som de
nuværende kontingenter kan fordeles én gang årligt,
men skal fordeles ad to gange.
Erhvervet foretrækker én fordeling pr. år .

3 . Artikel 3 bør også gælde for hele året, og tilbageleve
ring af ikke anvendte økopoint skal så kun finde
sted ved årets udgang.
4. I artikel 4 anfører Kommissionen nogle kriterier
for tildelingen af fællesskabsreservens økopoint til
medlemsstaterne :

2. Forslagets indhold
a) en ugunstig udgangsposition,

Artikel 1-6 behandler måden, hvorpå EF tildeler øko
pointene.

b) problemer med at opnormere lastvognsparken
til at opfylde strengere emissionsstandarder,

Artikel 4 indeholder et forslag vedrørende økopoint,

c) geografiske forhold,

som medlemsstaterne ikke anvender, men returnerer til
Kommissionen , dvs . den såkaldte fællesskabsreserve.

d) uforudsete hændelser.
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ØSU har følgende spørgsmål og bemærkninger til disse

Nr . C 19/43

kriterier:

sig i økopoint ? Tager Kommissionen tilstrækkeligt hen
syn til de perifere områders særlige problemer ?

Ad b):

Ad d):

ØSU finder ikke, at de medlemsstater, som modernise
rer deres vognpark, skal lide under, at andre medlems
stater ikke eller ikke nævneværdigt bidrager til at ned

Kommissionen henviser her til en bro i Østrig, der brød
sammen for nogle år siden .

bringe NOx-emissionerne.
Det bør Kommissionen tage hensyn til ved fordelingen
af økopointene, så den støtter dem, der viser god vilje.
ØSU finder, at modernisering af vognparken , specielt
motorerne, bør fremmes .
Ad c):

Hvad sigter Kommissionen til med »geografiske for
hold «, og hvordan vil den lade disse forhold udmønte

Sker noget sådant i Østrig, finder ØSU , at den østrigske
regering midlertidigt bør tilpasse eller suspendere øko
pointordningen .
Skulle en sådan hindring med alvorlige konsekvenser
for trafikken gennem Østrig indtræffe andetsteds , bør
Kommissionen straks rådføre sig med det i artikel 5
nævnte udvalg.
5 og 6 :

ØSU kan tilslutte sig indholdet i artikel 5 og 6.
Bryssel, den 24. november 1992.
Susanne TIEMANN

Formand for
Det økonomiske og sociale Udvalg
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Udtalelse om :

— Udkast til Kommissionens forordning (EØF) om anvendelse af Traktatens artikel 85, stk.
3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis vedrørende fælles
planlægning og samordning af fartplaner, fælles drift, konsultationer om passager- og
fragttakster inden for ruteflyvning samt fordeling af ankomst- og afgangstider i lufthavne
(» slots «)

— Udkast til Kommissionens forordning (EØF) om ændring af forordning (EØF) nr. 83/91
om anvendelse af Traktatens artikel 85 , stk. 3 , på visse kategorier af aftaler mellem

virksomheder om edb-reservationssystemer for lufttransportydelser ( ! )
(93/C 19/ 15

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs præsidium besluttede den 22. september 1992 under
henvisning til artikel 20, stk. 3 , i sin forretningsorden at udarbejde en udtalelse om det
ovennævnte udkast.

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Transport og Kommunikation, som
udpegede Robert Moreland til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 18 . november
1992 .

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 301 . plenarforsamling af 24.-25 . november
1992, mødet den 24. november 1992, enstemmigt følgende udtalelse.

1 . Kommissionens forslag

Hovedbetingelserne er følgende:

1.1 .

— planlægning skal gælde mindre travle perioder eller
mindre belagte ruter eller have til formål at lette
interlining,

Kommissionens forslag til beslutning fremsættes

i medfør af artikel 85 , stk. 3 , i Traktaten (konkurrence
reglerne) og drejer sig om forskellige aspekter af luft

transport set i lyset af »Den tredje luftfartspakke«, som
Rådet for nylig nåede til enighed om.
1.2. Forslagene drejer sig i hovedsagen om at fritage
følgende områder fra konkurrencereglerne på bestemte
betingelser :

— fælles planlægning og samordning af fartplaner mel

— fælles drift kan kun gælde mindre belagte ruter eller
ruter, som ikke tidligere har været dækket,
— takstkonsultationer skal medføre interlining og må
kun, for så vidt angår normale takster, finde sted
inden for rammerne af et årligt multilateralt møde
og for rabattaksternes vedkommende to gange år
ligt,

lem lufthavne i Fællesskabet,

— fælles drift af ruteflyvninger på en ny eller mindre
belagt rute mellem lufthavne i Fællesskabet,
— afholdelse af konsultationer om takster for passage
rer samt bagage og for fragt på ruteflyvninger mel
lem lufthavne i Fællesskabet,

— fordeling af ankomst- og afgangstider (» slots «) og
lufthavnsfartplanskoordinering i forbindelse med
flytrafik mellem lufthavne i Fællesskabet,
— aftaler om edb-reservationssystemer.

— nytilkomne selskaber har forrang ved tildeling af
50% af nyoprettede eller ubenyttede » slots «,
— Kommissionen har mulighed for at tilbagekalde fri
tagelser, hvis de resulterer i manglende eller svækket
konkurrence,

— et moderselskab (dvs. et flyselskab) bør give konkur
rerende edb-reservationssystemer adgang til samme
informationer, som stilles til rådighed for dets eget
edb-reservationssystem .

2. Generelle bemærkninger
2.1 .
ØSU bemærker, at gruppefritagelsen kommer
umiddelbart efter Rådets vedtagelse af » Den tredje luft

l 1 ) EFT nr. C 253 af 30. 9 . 1992, s . 6 .

fartspakke«. ØSU er stort set enig i, at der er behov for
en gruppefritagelse, og navnlig i at takstkonsultationer
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må begrænses til interlining. ØSU godkender bestem
melserne om konsultationer i særlige tilfælde.
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for at opnå eller forlænge særskilte fritagelser for fælles
driftsaftaler, som falder uden for denne gruppefrita
gelse.

ØSU skal understrege følgende:
a) Kommissionens rolle i takstkonsultationerne må
ikke få for bureaukratisk karakter,

3.3 . Artikel 4: Særlige bestemmelser om takstkonsulta

b) Rådet har fået forelagt forslag om » slots « og edb
reservationssystemer. Som ØSU også påpegede i sin
udtalelse om tidligere gruppefritagelser vedrørende
disse områder, bør en rådsbeslutning om disse
spørgsmål ikke blot baseres på en » fornyet overve
jelse«, men også have høj prioritet. Hvis ikke Rådet
inden udgangen af 1992 skulle have truffet en beslut

3.3.1 . ØSU kan i det store hele godkende denne
artikel, men som også fremført i punkt 2.1 mener ØSU,
at Kommissionen ikke nødvendigvis skal sende observa
tører eller have forelagt regelmæssige beretninger, men
der bør foretages effektiv kontrol, så enhver frygt for
misbrug udelukkes. Der bør også gives en mere præcis
definition på » normale « takster og » rabat-takster. End

ning i disse spørgsmål, bør Kommissionen forlænge
de eksisterende gruppefritagelser eller basere frita
gelserne på den nuværende holdning i Rådet og
senere foretage en revision, når Rådet har truffet
endelig beslutning.

3 . Udkast til Kommissionens forordning (EØF) om
anvendelse af Traktatens artikel 85 , stk. 3 , på visse
kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet
praksis vedrørende fælles planlægning og samord
ning af fartplaner, fælles drift, konsultationer om

passager- og fragttakster inden for ruteflyvning
samt fordeling af ankomst- og afgangstider i luft

tioner

videre bør Kommissionen sikre, at konsultationsbetin

gelserne ikke stiller de små flyselskaber ufordelagtigt.

3.4. Artikel 5 : Særlige bestemmelser om »slots «
3.4.1 .
ØSU konstaterer, at Kommissionen giver ØSU
ret i, at spørgsmålet er så vigtigt, at det må være Rådet
og ikke Kommissionen, der tager stilling til det. Det
går ud fra, at denne artikel udelukkende har til formål
at fremtvinge en beslutning i Rådet (som også ØSU
mener bør komme snarest muligt).

havne (» slots«):

3.4.2.

ØSU konstaterer, at beslutningen i realiteten

er den samme, som Kommissionen traf i 1990. Burde

Særlige bemærkninger

den ikke have været ajourført på baggrund af Rådets
forhandlinger (som Kommissionen har ret til at deltage
i) (se punkt 2, litra b).

3.1 . Præambel

( 1 ) Det er ikke klart, om der er tale om trafikbetjening
mellem EF-lufthavne .

3.2. Artikel 3: Særlige bestemmelser om fælles drift
3.2.1 .
ØSU erkender, at indførelse af en gruppefrita
gelse fritager flyselskaberne for at skulle igennem alle
de tidrøvende procedurer med anmodninger til Kom
missionen om fælles drift, forudsat at der handles inden
for rammerne af » Den tredje luftfartspakke «. Fælles
drift foranlediges imidlertid af mange forskellige for

hold, og der kan tænkes at forekomme former for fælles
drift, som er velbegrundede, men som ikke nødvendig
vis ligger inden for » pakkens « rammer. Kommissionen
bør derfor overveje, om ikke det var en mulighed at
undersøge hvert enkelt tilfælde.

4. Udkast til Kommissionens forordning (EØF) nr. 83/
91 om anvendelse af Traktatens artikel 85 , stk. 3 ,

på visse kategorier af aftaler mellem virksomheder
om edb-reservationssystemer for lufttransporty
delser

4.1 .
ØSU noterer sig, at Kommissionen atter vil se på
artikel 7, litra a), i lyset af Rådets beslutning vedrørende
dens forslag om en adfærdskodeks . Forslaget som hel
hed bør betragtes ud fra denne synsvinkel .

4.2. Ny artikel 7, litra a)
Stk . 2. Dette stemmer ikke overens med den foreslåede

adfærdskodeksændring, som helt specifikt afviser for
pligtende deltagelse i alle edb-reservationssystemer på
højeste funktionsniveau.

3.2.2. Artikel 3 , litra f )

Det ses ikke klart, i hvilket omfang en gruppefritagelse
med henblik på fælles drift indskrænker mulighederne

4.3 . De foreslåede betingelser gælder i praksis snare
re systemer, som ejes af individuelle flyselskaber, end
fællesejede systemer. Kommissionen bør være opmærk
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som på, at anvendelse af gruppefritagelsen medfører en
forskelsbehandling af edb-reservationssystemer. Dette
viser klart behovet for, at gruppefritagelsen overordnes
» adfærdskodeksen « ( således som ØSU tidligere har på
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hvis et system skulle have dominerende stilling i et
medlemsland, bør det ikke hænge sammen med, at det
ejes af det største flyselskab i det pågældende medlem
sland .

peget).

4.4.
ØSU er stadig af den opfattelse, at edb-reserva
tionssystemerne bør kunne konkurrere i hele EF, og

4.5 .
ØSU forbeholder sig ret til at fremkomme med
yderligere bemærkninger til edb-reservationssystemer i
sin udtalelse om adfærdskodeksen .

Bryssel, den 24. november 1992.
Susanne TIEMANN

Formand for

Det økonomiske og sociale Udvalg

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om ændring af Rådets
forordning (EØF) nr. 1785/81 om den fælles markedsordning for sukker (x )
(93/C 19/ 16)

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 9. oktober 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 ved ØSU's beslutning til Charles Pelletier i egenskab af
hovedordfører.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 301 . plenarforsamling af 24. og
25 . november 1992, mødet den 25 . november 1992, enstemmigt følgende udtalelse.

1 . Indledende bemærkninger
1.1 .
Artikel 303 i akten vedrørende Portugals tiltræ
delse af 12. juni 1985 fastsætter overgangsbestemmelser
vedrørende indførselsordningen for råsukker, som skal
sikre forsyningen af de portugisiske raffinaderier.
1.2.
I henhold til disse overgangsbestemmelser kan
der årligt indføres 75 000 ton råsukker fra fire AVS
lande, med hvilke de portugisiske raffinaderier havde
indgået flerårige kontrakter før Portugals tiltrædelse af
EF .

f 1 ) EFT nr. C 265 af 14. 10. 1992, s . 3 .

1.3 .
Som undtagelse fra artikel 16, stk. 2 i forordning
nr. 1785/81 skal der ved indførslen af disse mængder
svares en nedsat afgift beregnet på grundlag af interven
tionsprisen og ikke på grundlag af tærskelprisen.
1.4.
Det er ligeledes fastsat i tiltrædelsesakten, at
såfremt de disponible mængder råsukker i EF er util
strækkelige, kan Portugal via en kommissionsforord
ning opnå tilladelse til fra tredjelande at indføre de
sukkermængder, som er nødvendige for at sikre for
syningen af de portugisiske raffinaderier, til den samme
nedsatte afgift.
1.5 .
Denne overgangsordning for indførsel af sukker
til Portugal , hvis formål således er at sikre raffinerings
industriens forsyning med henblik på at kunne dække
forbruget af sukker i Portugal, udløber den 31 . decem
ber 1992 .
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1.6. I øvrigt udløber den nuværende produktions
kvoteordning inden for sukkersektoren den 30. juni
1993 . Det er fastsat i forordning nr. 1785/81 , at Rådet
inden den 1 . januar 1993 skal træffe afgørelse om den
nye fælles markedsordning for sukker, som skal gælde
fra 1 . juli 1993 .
1.7.

Da der endnu ikke forligger et forslag fra Kom

missionen herom, er det illusorisk at Rådet skulle kunne
overholde denne tidsfrist.

1.8 .
For at sikre, at der fra 1 . juli 1993 er overens
stemmelse mellem reglerne vedrørende indførsels
ordningen for råsukker til Portugal og EF's nye sukker
ordning, bør man i en forordning fastsætte de regler,
som skal gælde for Portugal i perioden fra 1 . januar
1993 til 30 . juni 1993 , og samtidig bør det fastsættes,
at den nye sukkerforordning, som skal gælde fra 1 . juli
1993 , ligeledes vil indeholde bestemmelser om vilkårene
for forsyningen af raffineringsindustrien i EF (herunder
Portugal).

1.9.
På denne baggrund foreslår Kommissionen såle
des, at man ved hjælp af en forordning forlænger de
gældende bestemmelsers gyldighedsperiode med seks
måneder, idet der samtidig foretages en justering af de
mængder, som kan indføres i løbet af perioden .
2. Generelle bemærkninger

2.1 . ØSU beklager, at Kommissionen ikke ved
samme lejlighed har fremlagt et forslag til den nye
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sukkerforordning samt et forslag vedrørende EF-raffi
neringsindustriens forsyningsvilkår. I så fald ville ØSU
have kunnet tage stilling til spørgsmålet om den portu
gisiske sukkerraffinering i én enkelt udtalelse.
2.2.
Nu bliver ØSU nødt til at udtale sig om
spørgsmålet på ny i en senere udtalelse om de bestem
melser vedrørende den fælles markedsordning for suk
ker, som skal gælde fra den 1 . juli 1993 .

3 . Særlige bemærkninger
3.1 . For at undgå, at de portugisiske raffinaderiers
forsyningsvilkår bliver ændret to gange i løbet af få
måneder, hvilket ville komplicere handelstransaktioner
ne urimeligt, tilslutter ØSU sig Kommissionens forslag
til forordning.
3.2.
Med denne godkendelse foregriber ØSU dog
ikke den udtalelse, som det skal afgive om Kommissio
nens kommende forslag om forsyningsvilkårene for EF's
(herunder Portugals) raffineringsindustri fra den 1 . juli
1993 .

3.3 . ØSU understreger, at disse forslag må respektere
EF-præferencen på det portugisiske marked med hensyn
til hvidt sukker og råsukker fra EF.

Bryssel , den 25 . november 1992.
Susanne TIEMANN

Formand for
Det økonomiske og sociale Udvalg
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Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om en EF-ordning for
fiskeri og akvakultur
(93/C 19/ 17)

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 21 . oktober 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
Augusto Silva som hovedordfører i henhold til forretningsordenens artikel 18.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 301 . plenarforsamling af 24.-25. november
1992 (mødet den 24. november 1992) enstemmigt følgende udtalelse.

1 . Det foreliggende forslag til forordning ligger i
forlængelse af forslagene i rapporten om den fælles
fiskeripolitik (*), som Kommissionen har forelagt Rådet
i henhold til forordning 170/83 (2).

det foreliggende forordningsforslag. Derfor kan ØSU
kun tilslutte sig det foreliggende forordningsforslag
under forbehold af, at nedenstående bemærkninger ac

2. Af hensyn til behovet for at respektere den frist,
der er sat for Rådets vedtagelse, må denne ØSU-udtalel
se begrænses til de vigtigste aspekter, og den vil derfor
blive suppleret med en tillægsudtalelse.

6.

3.

ØSU, som er blevet hørt af Kommissionen i disse

sager, har via dets udtalelser (3) deltaget i den debat,

cepteres .

Bevarelsen af fiskeriressourcerne gives i dag top

prioritet.

Men som det er fremhævet i tidligere ØSU-udtalelser,
er fiskeriet ikke den eneste sektor, der kan drages til
ansvar for den nuværende situation . Andre faktorer

bidrager ligeledes til sektorens sårbarhed (3).

der fandt sted om situationen i fiskerisektoren mellem

1983 og 1990 og om fremtidsudsigterne for fiskeripoli
tikken i perioden 1993 til 2002.
4.

ØSU glæder sig over, at Kommissionen i det fore

liggende forslag til forordning har indarbejdet nogle af
henstillingerne i ØSU's udtalelser. Det drejer sig navn

7.
Behovet for at bevare fiskeriressourcerne og sikre
en fortsat fiskeriaktivitet på de bedste betingelser vil
nødvendiggøre visse stramninger samt en nyformule

ring af de præmisser, der ligger til grund for den fælles
fiskeripolitik.

ligt om

— større hensyntagen til alle de parametre, der påvir
ker fiskeridødeligheden,

— større gennemsigtighed i beslutningstagningen og
større medinddragelse af fiskerisektoren,
— behovet for at forbedre TAC- og kvotesystemet,

— behovet for flerarts- og flerårige TAC-ordninger for
bedre at tage hensyn til bestandene,
— behovet for årlige overførsler inden for TAC og
kvotesystemet .

5. Visse prioriterede spørgsmål, som ØSU, Europa
Parlamentet og erhvervsorganisationerne såvel som

8. Det bør dog ikke glemmes, at fiskeriet samt til
knyttede aktiviteter ud over de rent tekniske aspekter
fortsat spiller en afgørende økonomisk og social rolle,
især i visse geografiske regioner, hvor fiskeriet er enerå
dende eller, hvor befolkningen er særligt afhængig af
fiskeriet. Fiskeriets specifikke betydning er således stør
re end dets relative betydning udtrykt i dets bidrag til
EF's bruttonationalprodukt.

Angående prioriteter og retningslinjer for sekto
rens fremtid understreger ØSU behovet for en global
og sammenhængende indfaldsvinkel, hvor der tages
hensyn til alle parametre. I den forbindelse og på bag
9.

grund af den latente krise, der gør sig gældende i denne
sektor, er socialpolitikken af særlig stor betydning.

Kommissionen har behandlet i sin ovenfor nævnte rap

port, er dog ikke behandlet tilstrækkeligt indgående i
(!) Dok. SEK(91 ) 2288 endelig udg.
(2) EFT nr. L 24 af 27. 1 . 1983 .
(3) EFT nr. C 339 af 31 . 12. 1991 , s. 76 og EFT nr. C 223 af 31 .
8 . 1992, s . 30.

10. Angående princippet om relativ stabilitet genta
ger ØSU behovet for, at dette princip bibeholdes med
de ændringer og tilpasninger, som situationen siden
1983 tilsiger.

11 .

Indførelsen af en EF-licensordning med det for
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mål at rationalisere udnyttelsen af ressourcerne kan
indebære store fordele .

Licensordningen kan være et middel til at identificere
fartøjer, at måle fiskeriindsatsen, men også til at hånd
hæve gældende lovgivning.
12.
Hvis stabiliteten i sektoren skal opretholdes, og
licenserne skal gælde fælles fiskeriressoucer, er det dog
vigtigt, at det klart fremgår, at licenserne ikke bør
kunne overføres, hvilket er et synspunkt, ØSU tidligere
har forsvaret ( 1 ).

13 . Begrænsningen af fiskeriflådens kapacitet for at
skabe en bedre balance mellem de disponible ressourcer
og fiskeriindsatsen vil slå igennem på beskæftigelsen og
indtægterne i fiskerisektoren og tilknyttede aktiviteter.
Det er nødvendigt at forudse foranstaltninger til økono
misk kompensation i de berørte sektorer, således at
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14. Som forudset i Kommissionens rapport fra 1991
om den fælles fiskeripolitik, som er godkendt af Rådet,
bliver det nødvendigt at kompensere for de socio
økonomiske forstyrrelser via passende ledsageforan
staltninger (2).
15 . Det foreliggende forordningsforslag bør således
— så meget desto mere som det drejer sig om en
rammeforordning — fastslå, at strukturtilpasningsfor
anstaltningerne bør indeholde sociale og regionale led
sageforanstaltninger. Der bør sørges for en fornuftig
fordeling af opgaverne mellem den fælles fiskeripolitik
og strukturfondene, hvilket navnlig skal ske via
gennemførelsen af det nye mål nr. 6 .
16. Som sidste punkt forudsætter reformen og til
pasningen af den fælles fiskeripolitik finansielle be
villinger, som står mål med de erklærede ambitioner.

fiskerisektoren kan overleve .

( 1 ) EFT nr . C 223 af 31 . 8 . 1992, s . 30 .

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

Bryssel , den 24. november 1992.
Susanne TIEMANN

Formand for

Det økonomiske og sociale Udvalg
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Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets 6. direktiv
77/388/EØF for så vidt angår merværdiafgiftsordningen for personbefordring
(93/C 19/ 18 )

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 12. november 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 . På et senere stadium i forberedelsesfasen henvistes sagen ved ØSU's beslutning
til Camille Giacomelli som hovedordfører .

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 301 . plenarforsamling af 24. og
25 . november 1992, mødet den 24. november, uden stemmer imod og med 1 stemme hverken
for eller imod følgende udtalelse .

1.

Introduktion

1.1 .
Sigtet med Kommissionens direktivforslag er at
ændre bestemmelserne i 6 . momsdirektiv om personbe
fordring ad landevej og indre vandveje for at tilpasse
dem til enhedsmarkedet uden indre grænser, som træder
i kraft den 1 . januar 1993 .
1.1.1 .
En ændring af bestemmelserne på området er
navnlig påkrævet, fordi det i dag er ved grænseovergan
gene, at momsopkrævningen samt -kontrollen på per
sonbefordringsområdet finder sted .

1.2.
Af hensyn hertil finder Kommissionen det nød
vendigt inden den 1 . januar 1993 at indføre følgende

område, ønsker Kommissionen at forelægge dette
spørgsmål til fornyet behandling i Rådet inden den
31 . december 1995 på baggrund af en rapport indgivet
før den 31 . december 1994 om samtlige former for
personbefordring. Rapporten skal navnlig belyse risiko
en for konkurrenceforvridning mellem de forskellige
transportformer.
2. Generelle bemærkninger

2.1 . ØSU tilslutter sig målsætningen i det foreliggen
de direktivforslag. Det forekommer begrundet at tilpas
se momsreglerne inden for personbefordring til forhol
dene i det indre marked, som indebærer ophævelse
af afgiftskontrollen ved de indre grænseovergange fra

ændringer :

1 . januar 1993 .

— ændring af afgiftsopkrævningsstedet inden for de to
berørte transportformer, henholdsvis vejtransport
og transport ad indre vandveje (til afløsning af det

2.2. Momsopkrævning og momskontrol i forbindel
se med personbefordring ad landevej sker under den
nuværende ordning ved grænseovergangene mellem fire
medlemsstater : Tyskland og Danmark pålægger trans
portudøvere fra andre end de to lande en kilometerafgift
pr. passager (0,007 DM pr. km i Tyskland og 0,05 kr.
pr. km i Danmark), hvilket i disse lande opfattes som
svarende til henholdsvis 14 og 25 % moms på de natio
nale busejeres territoriale ydelse. Belgien pålægger
udenlandske bustransportører en afgift i form af et fast
beløb pr. dag, som således træder i stedet for momsen
på 6 % på landets egne statsborgeres territoriale omsæt

nuværende kriterium i 6 . momsdirektivs artikel 9,

litra b); den nugældende regel om territorial af
grænsning (opkrævning af afgift på basis af de af
stande, der tilbagelægges i de forskellige medlems
stater), afløses af afrejsestedskriteriet, hvorefter den
samlede beskatning opkræves i afrejselandet
(artikel 1 , pkt . 1 , afsnit 1 og 2),

— indførelse af begrebet flere på hinanden følgende
transportydelser, hvor hver enkelt ydelse indebærer
et nyt afrejsested (artikel 1 , pkt. 1 , afsnit 3 og 4),

— tilpasning af beskatningsgrundlaget (princippet om
fordeling mellem medlemsstaterne) for at tage hen
syn til successive transportydelser (artikel 1 , pkt. 2),
— undtagelse af transportydelser til destinationer uden
for Fællesskabet ( artikel 1 , pkt. 3 ), dvs . befordring
med ankomststed i et tredjeland,

1.3 . Da personbefordring med fly og jernbane ligger
uden for det foreliggende direktivforslags anvendelses

ning.

2.2.1 .
Ved de franske grænser beskattes transittrans
aktioner foretaget af rejseselskaber på indtil 10 perso

ner. Der opkræves 5,5% på den ydelse, der præsteres
på fransk territorium (busser og hyrevogne).
2.3 . Med hensyn til personbefordring ad indre van
dveje, er de anvendte principper de samme som for
vejtransport, undtagen i de særlige tilfælde hvor vand
veje i grænseegne er underlagt fælles forordning
(kondominium) eller en anden international ordning.

2.4.
Det foreliggende forslag omhandler kun person
befordring ad landevej og ad indre vandveje.
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2.4.1 . Ifølge begrundelsen (side 8, pkt. 6) vil Kom
missionen inden den 31 . december 1994 forelægge en
generel rapport med en vurdering af momsforholdene
i personbefordringsbranchen for så vidt angår den ud
vikling, der er sket i mellemtiden og med hensyn til det
indre markeds behov. Rapporten skal navnlig belyse
risikoen for konkurrenceforvridning mellem de forskel
lige transportformer under særlig hensyntagen til de
nye former for jernbanetransport (TGV, ICE), som især
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dring (side 7, pkt. 4). I de fleste tilfælde vil prisforøgel
sen være følelig for forbrugerne.

3.2. Ovenstående bemærkninger gælder ligeledes for
personbefordring i EF ad indre vandveje, undtagen for
indre vandveje underlagt fælles forvaltning eller en
anden international ordning.

konkurrerer med lufttrafikken .

2.5 .
Da det foreliggende forslag kun omhandler
momsordninger for to transportformer, hvilket fører
til diskrimination i forhold til andre transportformer,
mener ØSU, at der bør satses på ensartet beskatning af
alle transportformer. Af denne og andre grunde, som
fremgår af de specifikke bemærkninger nedenfor, mener
ØSU, at Kommissionens forslag bør stilles i bero, indtil
der foreligger et direktivforslag vedrørende en moms
ordning for samtlige transportformer.

3.3 . ØSU må derfor påpege betydelige uoverensstem
melser mellem ovennævnte kendsgerninger og Kommis
sionens vurdering i begyndelsen af de nye bestemmelsers
fordele for forbrugerne samt deres betydning for udvik
lingen af turismen i EF.

3.4. Indførelsen af begrebet »flere på hinanden føl
gende transportydelser«, (artikel 1 , pkt. 1 , afsnit 3 og 4)
samt definitionen heraf vil føre til, at de berørte trans
portvirksomheder skal svare moms i alle de medlems

stater, hvorfra de fremover udfører personbefordring.
Ud- og hjemrejse vil således i forbindelse med rutefart
blive beskattet forskelligt i de to berørte medlemsstater.

2.5.1 . Efter ØSU's mening er moms på personbefor
dring inden for EF er ikke blot en byrde for den ikke
momspligtige bruger, men også en hindring for perso
ners fri bevægelighed og for den økonomiske integra
tionsproces. ØSU er under alle omstændigheder tilbøje
lig til at plædere for en nulsats for alle former for
befordring. Dette ville nemlig indebære, at der dæmmes
op for konkurrenceforvridning mellem forskellige
transportmidler og mellem befordringsydelser inden og
uden for EF . Det ville også lette afskaffelsen af kontrol
len ved de indre grænser pr. 1 . januar 1993 , hvis Dan
mark, Tyskland, Belgien og Frankrig afskaffede deres
momsopkrævning.

Skønt dette forslag muligvis ikke kan samle flertal for
indeværende, fortjener det ikke desto mindre at blive
taget med i overvejelserne, når Rådet skal træffe sine
beslutninger på baggrund af den rapport, Kommissio
nen fremlægger inden 31 . december 1994.

3.4.1 . Momsordningen vil skifte selv » undervejs « i
forbindelse med enkeltrejser, der indbefatter, at trans
portmidlet gør et ophold på over 24 timer i transitlandet
eller i destinationslandet .

3.4.2. Denne bestemmelse fører ikke alene til øgede
momsudgifter, der vil blive væltet over på passagererne
i en lang række transaktioner mellem medlemsstaterne.
Den vil ligeledes føre til betydelige administrative udgif
ter som følge af forpligtelsen til
— at have en repræsentant hos afgiftsmyndighederne
i et andet land end det, hvor transportudøveren er
etableret,

— at føre momsregnskab i flere medlemsstater,

— at forelægge en lang række bilag ( udgiftsbilag, lister
over solgte billetter, transportdokumenter osv.),
3 . Specifikke bemærkninger

..

.

.

r

....

— disse krav vil ikke kunne opfyldes rør tidligst om 1
eller 2 år .

3.1 .
Dette, at afrejsestedet er det nye momsop
krævningssted, vil få mærkbare konsekvenser for pri
serne på personbefordring med bus inden for EF. Be
skatningen af den samlede tilbagelagte afstand for rejser
med udgangspunkt i medlemsstater, som anvender den
normale eller reducerede sats (Belgien : 6% , Tyskland:
14 ( 15)% , Danmark : 25% , Spanien : 6% , Frankrig:
5,5 % , Grækenland : 8 % , Holland: 6 % ) vil betyde øget
momsbelastning på de fleste af disse ydelser. Dette er i
modstrid med begrundelsens hævdelse af, at de nye
bestemmelser ikke vil påvirke priserne på personbefor

3.4.3 .

ØSU mener, at anvendelsen af denne bestem

melse vil medføre alvorlige problemer for transportsek
toren, der er domineret af små og mellemstore virksom
heder. Der er tilmed risiko for, at de nye strammere
administrative og bureaukratiske bestemmelser fører
til, at mange SMV-operatører udelukkes fra adgang til
markeder uden for det land, hvor de er etableret. Der

er tale om en utilsigtet virkning på et tidspunkt, hvor
EF gør sig rede til at afskaffe de indre grænser og at
åbne det store indre marked, med særlig vægt på nye
udviklingsmuligheder for SMV .
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3.5 . Forslaget indeholder (artikel 1 , pkt. 2) en temme
lig vag bestemmelse af det beskatningsgrundlag, der
skal anvendes på successive transportydelser, og som
nødvendiggør en fordeling af det skyldige momsbeløb
på flere medlemsstater.
3.5.1 .

Der er en risiko for, at en for stor fleksibilitet

på området kan føre til fortolkningskonflikter mellem
myndighederne i de forskellige berørte medlemsstater.
Under alle omstændigheder bør fordelingen af momsen
ske ud fra parametre^ som er klare og gennemskuelige
for de afgiftspligtige.
3.6 . ØSU mener, at forslaget om, at befordring til
et tredjeland er momsfritaget med ret til fradrag af
indgående moms, kan skabe en form for omvendt dis
krimination af markederne i EF for befordring med bus
og ad indre vandveje, for så vidt som der er moms på
transportydelsen .
3.6.1 .

Den metode, Kommissionen anbefaler, risike

rer tilmed at skabe konkurrenceforvridning inden for
transportydelser med afgangs- og ankomststed i med
lemsstaterne, idet operatørerne kan vælge at passere
igennem et tredjeland, for således at præstere en succes
siv transportydelse .
3.6.2. Denne problemstilling bør tages op til overve
jelse . Det gælder også spørgsmålet om risikoen for, at
trafikken omdirigeres til fordel for visse tredjelande i
tilfælde af manglende afgiftsfritagelse (se bemærknin
gerne til artiklerne side 11 , pkt. 3, andet afsnit).
3.7.
Da afskaffelsen af grænsekontrollen skal være
en realitet pr. 1 . januar 1993 , skal der fra denne dato
foreligge en ordning, hvorefter det skal være muligt at
passere grænserne uden kontrol . Hvad angår den indre
EF-handel med varer, er dette område reguleret af direk
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3.9.2. Den konkrete gennemførelse af momsordnin
gen forudsætter i øvrigt administrative bestemmelser.

3.10. I betragtning af de virkninger, en ændring af
momsreglerne vil få på de skyldige beløb og transport
priserne, er det nødvendigt, at de berørte operatører får
en rimelig tilpasningsfrist. Da størsteparten af turistpro
dukterne udformes, tilrettelægges, prisfastsættes og
markedsføres ca. 6-12 måneder før rejserne finder sted,
er det foreliggende direktivforslags ikrafttrædelse pr.
1 . januar 1993 urealistisk, og forslaget er under alle
omstændigheder uacceptabelt for de berørte økonomi
ske operatører.

4. Konklusioner

4.1 . ØSU konkluderer, at det ikke kan godkende det
foreliggende forslag. Det mener, at hverken retsakten
eller den af Kommissionen anbefalede fremgangsmåde
vil kunne træde i kraft fra 1 . januar 1993 .
4.2. Under alle omstændigheder opretholdes bestem
melserne i det 6. momsdirektivs artikel 28, pkt. 3, samt
undtagelsen i bilag F, pkt. 17 i samme direktiv foreløbigt
indtil overgangsperiodens udløb (direktiv 91 /682/EØF
af 16. december 1991 ).

4.3 . På denne baggrund ser ØSU sig nødsaget til at
konkludere, at det i overgangsperioden i forbindelse
med momsreglerne inden for personbefordring er nød
vendigt at opretholde territorialitetsprincippet samt
medlemsstaternes nuværende momssatser.

4.3.1 . Der bør således træffes de nødvendige for
holdsregler, for

tiv 91 /680/EØF af 16 . december 1991 .

3.8 .
Med hensyn til personbefordring ad landevej og
indre vandveje vurderer ØSU, at selv om direktivet
skulle blive vedtaget af Rådet inden den 1 . januar 1993 ,
er det så godt som sikkert, at omsætningen af direktivet
til nationale retsforskrifter ikke vil kunne ske inden for

fristerne, ligesom de nye bestemmelser heller ikke vil
kunne anvendes fra denne dato, hverken af myndighe
derne i medlemsstaterne eller af operatørerne i person
befordringsbranchen. Myndigheder og transportvirk
somheder vil således fortsat henholde sig til national
lovgivning, hvilket uvægerligt vil føre til sammenstød
med EF-retten .

3.9 .
Som følge af forslagets forsinkede forelæggelse
for Rådet er de lovgivningsmæssige procedurer i EF
først lige startet.
3.9.1 .
Omsætningen af EF-lovgivningen til national
ret kan kun ske under iagttagelse af de i medlemsstater
ne gældende parlamentariske procedurer.

— at momsopkrævning og -kontrol ikke længere sker
ved grænserne, idet grænsekontrollen ophæves,
— at den skyldige moms ikke medfører omkostnings
forøgelser i forhold til den nuværende situation,

— at de administrative procedurer tilpasset til enheds
markedet uden indre grænser ikke skaber yderligere
administrative og bureaukratiske strukturer.
4.4. Dette medfører, at enhver EF-intern ydelse vil
blive beskattet med den momssats, der gælder på af
rejselandets territorium indtil grænsen til et andet EF
land, og derefter med transit- og destinationslandenes
satser .

4.4.1 . Kontrollen i afrejselandet vil ske via transport
virksomhedens eller operatørens momsangivelse, idet
denne vil være forpligtet til at have et momsregistre
ringsnummer i relation til ydelser præsteret i andre
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medlemsstater end hans egen, således at sammenligningen mellem angivelser indgivet i oprindelseslandet
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og angivelser for ydelser i de andre medlemsstater kan
fungere som kontrolforanstaltning.

Bryssel, den 24. november 1992.
Susanne TIEMANN

Formand for

Det økonomiske og sociale Udvalg

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om tilføjelse til direktiv 77/388/EØF
og introduktion af forenklingstiltag
(93/C 19/ 19)

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 10. november 1992 under henvisning
til EØF-Traktatens artikel 198 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
om det ovennævnte emne .

Det forberedende arbejde blev ved ØSU's beslutning overdraget Camille Giacomelli som
hovedordfører .

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 301 . plenarforsamling af 24. og 25.
november 1992, mødet den 24. november 1992, enstemmigt følgende udtalelse.

1 . Indledning

1.1 . Da det ikke som oprindeligt planlagt lykkedes
at harmonisere momssatserne inden for et tilstrækkeligt
smalt interval, kunne Ministerrådet ikke indføre prin

cippet om påligning af moms i oprindelseslandet. Med

16. december 1991 , træffes der nu foranstaltninger for
at lette gennemførelsen og anvendelsen af bestemmel
serne i den nævnte overgangsordning. Disse foranstalt
ninger tager sigte på en egentlig forenkling af be
skatningsreglerne for visse transaktioner. I øvrigt bidra
ger de til at kaste lys over de beskatningsprincipper,
der finder anvendelse fra 1 . januar 1993 .

direktiv 91 /680/EØF af 16. december 1991 blev der da

indført en overgangsordning, der gør det muligt at
ophæve kontrolforanstaltninger og formaliteter ved de
indre grænser fra 1 . januar 1993, hvor det indre marked
løber af stabelen, alt imens satsforskellene mellem med

lemsstaterne og afgiftspåligning i bestemmelseslandet
opretholdes .
1.2. Der er således foretaget væsentlige ændringer i
sjette momsdirektiv vedrørende såvel samhandelen
inden for EF som transaktioner med tredjelande.

1.3 .
I tråd med den forpligtelse, der blev indgået i
forbindelse med vedtagelsen af direktiv 91 /680/EØF af

1.4. I det omfang forenklings- og præciseringstiltage
ne lever op til erhvervslivets forventninger og imøde
kommer de krav, medlemsstaterne stillede i forbindelse

med direktiv 91 /680/EØF's omsætning til national ret,
kan Det Økonomiske og Sociale Udvalg godkende det
fremlagte direktivforslag. Godkendelsen går såvel på
forslagets substans, som ikke ændrer ved momsover
gangsordningen, som på forslagets målsætninger (for
enkling og præcisering), medens ØSU stiller sig langt
mere forbeholdent til forslagets form og til den ekstremt
snævre, ja klart utilstrækkelige frist, der levnes fra nu
af og frem til 1 . januar 1993 til at granske hver enkelt
af de foreslåede bestemmelser og til at konsultere de
berørte erhvervskredse.
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2. Generelle bemærkninger

2.1 .
Tilføjelserne til direktiv 91 /680/EØF af 16 . de
cember 1991 har til formål dels at forenkle beskatnings
reglerne for visse transaktioner og dels at afklare de
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dør hæfter solidarisk for afgiftsbetalingen sammen med
den i EF bosiddende modtager af ydelsen), der er afgifts
pligtige i en medlemsstat, hvor aktøren ikke er etableret,
medfører i henhold til sjette momsdirektiv forpligtelser
af forskellig karakter, alt efter i hvilken medlemsstat
disse transaktioner gennemføres. Sigtet med de foreslå
ede nye bestemmelser er at sikre, at disse transaktioner

beskatningsprincipper, der skal finde anvendelse fra den

behandles ensartet, uanset hvilken medlemsstat der er

1 . januar 1993 .

tale om . Forenklingen består i, at de bestemmelser, der
efter sjette momsdirektivs artikel 21 , pkt. 1 , litra a)
(afgiftspligtige transaktioner, bortset fra de i artikel 9,
pkt. 2, litra e), omhandlede) i øjeblikket kun udgør en
valgmulighed for de enkelte medlemsstater, skal gælde
generelt for hele EF — men uden at der ændres ved
principperne i det sjette momsdirektiv . Der vil kunne
vælges mellem to fremgangsmåder: den uden for EF
bosiddende og afgiftspligtige person, som foretager af
giftspligtig levering af goder eller tjenesteydelser, kan
enten udpege en repræsentant over for skattemyn
dighederne, som på hans vegne betaler afgiften i den
medlemsstat, hvor transaktionen finder sted, eller udpe
ge aftageren af varerne eller tjenesteydelserne som den,
der hæfter for betaling af afgiften. Sidstnævnte frem
gangsmåde indebærer, at den afgiftspligtige leverandør
fritages for at skulle momsregistreres i en medlemsstat,

2.2.
Generelt tager de sigte på at forenkle be
skatningsreglerne både for de erhvervsdrivende og for
medlemsstaternes administrationer. De i direktiv af 16 .

december 1991 fastlagte beskatningsprincipper og angi
velsesregler berøres ikke af direktivforslaget.

2.3 .

Der foreslås fem sæt af bestemmelser, som der

er redegjort for i » Begrundelsen «.
2.3.1 . De supplerende foranstaltninger præciserer
først og fremmest affattelsen af bestemmelserne i sjette

hvor han ikke er etableret .

momsdirektiv som ændret ved direktiv 91 /680/EØF .

2.3.2. Der foreslås indført forenklingsforanstaltnin
ger for den skattemæssige behandling af transaktioner,
der gennemføres med tredjelåndeområder, men som
omfatter varer, der har status som fællesskabsvarer i

forhold til toldlovgivningen. De foreslåede forenklinger
vedrører både præsentationen af beskatningsprincip
perne og anvendelsen på disse transaktioner af de
samme skattebestemmelser som dem, hvorunder enhver
ikke-EF-vare henhører, når den kommer ind i EF's
toldområde .

2.3.5 . Det sidste sæt af supplerende foranstaltninger
vedrører overgangen mellem de bestemmelser, der gæl
der frem til den 31 . december 1992, og de bestemmelser,
der træder i kraft den 1 . januar 1993 . Som bekendt vil

begreberne import og eksport ikke længere have nogen
eksistensberettigelse i det store indre marked, eftersom
man dér i stedet vil tale om erhvervelse i første tilfælde

og levering i andet tilfælde. De supplerende foranstalt
ninger vedrører transaktioner, der giver anledning til
transport af varer mellem medlemsstaterne, og som er
påbegyndt inden den 1 . januar 1993 , men først afsluttes
efter den 31 . december 1992, hvor import/eksport-pro
ceduren vil være afskaffet i den indre samhandel . I

mangel af de foreslåede foranstaltninger ville der være
2.3.3 .
For så vidt angår den EF-interne samhandel
med punktafgiftspligtige varer, er momsreglerne tilpas
set bestemmelserne i direktiv 92/ 12/EØF af 25 . februar

1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige
varer, om oplægning og omsætning heraf samt om
kontrol hermed . Et direktivforslag, som i øjeblikket er
til udtalelse i ØSU [dok. KOM(92) 426 endelig udg.],
tager sigte på at ændre nævnte direktiv ved at forenkle
og præcisere nogle af artiklerne. Forenklingen i nærvæ
rende direktivforslag består i, at de økonomiske aktø
rer, der ikke er underkastet den generelle beskatning
sordning for deres erhvervelser inden for Fællesskabet,
fritages for at skulle momsregistreres, alene fordi de
køber punktafgiftspligtige varer i andre medlemsstater.
I dette tilfælde kan de procedurer, der er iværksat med
henblik på punktafgifter, anvendes med henblik på
momsen . Dette indebærer en lettelse af formaliteterne

for erhvervslivet og en aflastning af myndigheden i
forbindelse med momsregistrering.
2.3.4.
Leveringer af varer og tjenesteydelser (bortset
fra sådanne som omhandlet i sjette momsdirektivs arti
kel 21 , pkt . 1 , litra b): en uden for EF etableret leveran

risiko for, at de omhandlede transaktioner dobbeltbe

skattes eller slet ikke beskattes, hvorved der ville opstå
tilfælde af ulige behandling inden for EF .

3 . Særlige bemærkninger
3.1 .

På momsområdet har alle kredse inden for er

hvervslivet og alle virksomhedsledere før været stillet
over for retsakter » for indviede «. Det gælder ikke
mindst det sjette momsdirektiv af 17. maj 1977 (77/388/
EØF), som de berørte i sidste ende har affundet sig
med, samt direktivet af 16 . december 1991 om ændring
af det sjette momsdirektiv med henblik på afskaffelse
af de fiskale grænser, specielt gennem indførelsen af en
overgangsordning for beskatning af varer i den indre
samhandel ; erhvervslivet har haft endnu vanskeligere
ved at sætte sig ind i sidstnævnte direktiv, og om
sætningen af dette direktiv med tilhørende gennemførel
sesbestemmelser til national lovgivning i medlemssta
terne er endnu ikke tilendebragt, nu hvor der i skrivende
stund knap er halvanden måned til ikrafttrædelsesdato
en den 1 . januar 1993 .
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3.2. Det nu fremlagte direktivforslag, der forenkler
det sjette momsdirektiv på nogle punkter, adskiller sig
på dette punkt ingenlunde fra de nævnte direktiver.
Udover at forslagets ophavsmænd må kritiseres for at

3.8.1 .

have ventet mere end ti måneder med at viderekommu

91 /680/EØF .

nikere indholdet af et så omfangsrigt forslag til direktiv,
der ligeledes skal træde i kraft den 1 . januar 1993 , må
det vække nogen bekymring, at forslaget, hvis sigte
skulle være at introducere forenklinger og præciserin
ger, er behæftet med alle de skavanker, der er typiske
for en tilføjelse, der fylder 23 sider og rummer utallige
henvisninger, indføjelser og tilføjelser, der ændrer eller
kompletterer to eksisterende direktiver på henholdsvis
22 og 19 sider (i EFT).
3.3 . Hvis det i øvrigt lykkes at få forslaget igennem
med enstemmighed i Rådet, og hvis man med rimelig
hed kan forestille sig, at det kan omsættes til national
ret inden 1 . januar 1993 , giver de ikke mindre end
seksten » betragtninger«, som det fremlagte forslag ind
ledes med, ikke anledning til særlige kommentarer bort
set fra , at de ovenfor fremførte bemærkninger — om
den sene fremsendelse af forslaget, om den snævre frist,
ØSU har fået til at udtale sig om disse ingenlunde
ukomplicerede bestemmelser, og om det hastværk, der
nødvendigvis vil sætte sit præg på disse forenklings- og
præciseringstiltag — bevarer deres fulde gyldighed.
3.4.
Selv om det ikke fremgår umiddelbart, rummer
direktivforslaget faktisk kun tre artikler: artikel 1 er
på 24 punkter og udgør den egentlige dispositive del,
medens de to andre artikler kun vedrører formalia

omkring direktivets omsætning til national ret.
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3.8 . Punkt 2 og 3
Efter » Artikel 7 « skal der henvises til direktiv

3.9 . Punkt 4

3.9.1 . De to stykker i artikel 8 er ligeledes blevet
suppleret eller ændret ved direktiv 91 /680/EØF, som
derfor bør nævnes efter »Artikel 8, stk. 1 «. Den nye
affattelse af litra c) er faktisk blevet mere eksplicit og
skulle ikke længere rejse problemer med hensyn til en
anvendelse i henhold til ovennævnte direktiv .

Punkt 5

3.10 .

3.10.1 .

Artikel 11 , punkt B, stk. 1 , i sjette momsdirek

tiv, er i mellemtiden blevet ændret ved direktiv 91 /680/

EØF. Det er denne nye tekst, der nu foreslås ændret

med punkt 5 . Der bør derfor tilføjes en henvisning til
direktivet fra 1991 .

3.10.2. Den nye affattelse i punkt 5 er klarere, hvilket
er nyttigt og nødvendigt efter ændringen i punkt 2.
Med hensyn til beskatning ved indførsel omfatter denne
ændring vareindførsel — som defineret i den nye ord
ning — fra områder, som ligger inden for Fællesskabets
toldområde, men falder uden for det fælles momsom
råde .

3.5 . Følgende særlige bemærkninger refererer derfor
hovedsageligt til de forskellige punkter i artikel 1 , i det
omfang de kræver en forklaring, en præcisering eller
en ændring.

3.11 . Punkt 6

3.6 . Artikel 1

3.11.1 .

Artikel 12 er ikke ændret ved direktiv 91 /

680/EØF. Der er derfor tale om den oprindelige tekst

3.6.1 . Af hensyn til læserne og for at imødekomme
erhvervslivet, der kræver mere overskuelige tekster, fo
reslås det at affatte indledningen til de 24 punkter i

fra sjette momsdirektiv fra 1977. Men artikel 10, stk .
3 , blev erstattet af en ny bestemmelse i 1991 , hvorfor
den foreslåede nye version af artikel 12, stk . 1 , litra b),

artikel 1 således :

bør affattes således :

»I direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 som ændret
ved direktiv 91 /680/EØF af 16 . december 1991 fore

tages følgende ændringer:«.
3.6.2.
dring.

I direktivforslagets titel foretages samme æn

» b) for de i artikel 10, stk. 3 , andet og tredje afsnit,
som ændret ved direktiv 91 /680/91 af 16 . december

1991 , omhandlede tilfælde anvendes den sats, der er

gældende på det tidspunkt, hvor afgiften forfalder.«

3.12 .

Punkt 7

3.7. Punkt 1

3.7.1 .

Efter artikel 3 må det ligeledes præciseres, at

der er tale om en bestemmelse, der er ændret ved

direktiv 91/680/EØF, især da ændringerne eller tilføjel
serne i nogle af de efterfølgende punkter vedrører uæn
drede artikler eller stykker i sjette momsdirektiv
77/388 /EØF .

3.12.1 .
Artikel 14, stk. 1 , litra c), blev ændret ved
direktiv 91/680/EØF, hvilket bør anføres .

3.12.2.
Begrundelsen for at lade litra c) udgå som en
konsekvens af ændringerne til artikel 7, stk . 3 (jf. punkt
3 ), er rimelig.
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Punkt 8

3.13.1 .

Artikel 15 , nr. 2, er — bortset fra en mindre

ændring ved direktivet fra 1991 — den oprindelige
tekst fra sjette momsdirektiv, som hermed rettes til .
Fritagelser ved udførsel vedrører herefter udelukkende
samkvemmet med tredjelande eller tredjelandsområder.
Hvad angår tredjelandsområderne henvises der til en
kelthederne i artikel 3 , således som denne artikel fore
slås ændret for Fyrstedømmet Monacos og Isle of Man's
vedkommende .
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3.14.3 . Punkt 11

3.14.3.1 .
Dette punkt omhandler tilføjelsen af oven
nævnte nye stk. 1 a i artikel 28 a . Det drejer sig om de
vilkår og betingelser, på hvilke en afgiftspligtig persons
eller en ikke-afgiftspligtig juridisk persons erhvervelser
af goder inden for Fællesskabet fritages for moms,
nemlig når der er tale om :

— afgiftspligtige personer, der er omfattet af stan
dardsatsordningen i artikel 25 (i det sjette momsdi
rektiv — fælles standardsatsordning for landbru
gere),

— afgiftspligtige personer, hvis levering af goder eller
tjenesteydelser ikke giver nogen fradragsret,
3.14.

Punkterne 9-24 vedrører udelukkende bestem

melser, der er indført ved det nye afsnit XVI a i direktiv
91 /680/EØF af 16 . december 1991 om en momsover

gangsordning for samhandelen mellem medlemsstater
ne (jf. punkt 1.1 ovenfor). Nu, hvor den 1 . januar 1993
nærmer sig, er denne momsovergangsordning yderst
aktuel, og det ville have været mere brugervenligt, om
den rent artikelvise opregning af ændringerne var blevet
brudt på dette sted. Det havde været mindre vanskeligt
at orientere sig i en tekst, der under alle omstændigheder
er vanskeligt tilgængelig.

3.14.1 . Punkt 9

3.14.1.1 .
Ovenstående punkt 3.14. gør det overflø
digt at referere til direktiv 91/680/EØF i hvert enkelt
punkt .

3.14.1.2.

Andet afsnit i artikel 28 a, stk. 1 , litra a),

foreslås erstattet af en ny tekst. Teksten kunne have
været klar, hvis der ikke var henvist til de betingelser,

— ikke-afgiftspligtige juridiske personer samt
— når erhvervelsernes samlede værdi ikke overstiger
en tærskel, som medlemsstaterne fastsætter, men

som ikke kan være lavere end 10 000 ECU, på
betingelse af, at denne tærskel heller ikke har været
overskredet i det foregående kalenderår; erhvervel
ser af nye transportmidler og punktafgiftspligtige
varer indgår ikke i beregningsgrundlaget for tær
skelværdien .

3.14.4. I den præsentation af bestemmelserne, der
er foretaget i Kommissionens begrundelse, tales der i
forbindelse med punkterne 9, 10 og 11 ganske vist om
en omorganisering af bestemmelserne i direktiv 91 /680
og om en forenkling i forbindelse med anvendelsen af
undtagelsen fra princippet om beskatning, men det er
tvivlsomt, om det tilstræbte mål i praksis, set med de
økonomiske aktørers øjne, kan realiseres pr. 1 . januar
1993 . Det kan dog ikke bestrides, at man med de
redaktionelle ændringer kan bekræfte, at de aktører,
der er underkastet den generelle beskatningsordning for
erhvervelser, er momsregistreringspligtige, medens de
aktører, der er afgiftspligtige på bestemmelsesstedet,
ikke underkastes momsregistrering, blot fordi de er
hverver punktafgiftspligtige varer.

som er omhandlet i » stk . 1 a «, der først forekommer i

punkt 11 , som man kunne have henvist til. Medmindre
der foreligger en fejl, må det antages, at teksten erstatter
hele 2. afsnit, herunder 1 ., 2. og 3 . led . Hvis det er
tilfældet, må der på dette sted gøres opmærksom på,
at disse led udgår og optages i stk. 1 a, dog således at
3 . afsnit bibeholdes .

3.14.5 . Punkt 12

3.14.5.1 . I artikel 28 b, punkt A, stk. 2, indsættes en
tilføjelse. Bestemmelsen supplerer forenklingsforan
staltningerne med hensyn til den person, der skal betale
afgifterne, og den kan anvendes, når den afgiftspligtige
i en medlemsstat, i hvilken han ikke er etableret, erhver

ver goder inden for Fællesskabet med henblik på en
levering inden for denne medlemsstat.
3.14.2 . Punkt 10
3.14.6 . Punkt 13

3.14.2.1 .
Punkt 10 omhandler ligeledes artikel 28 a,
stk . 1 , hvor der tilføjes et litra c), som indfører moms

pligt for visse erhvervelser inden for Fællesskabet af
punktafgiftspligtige varer, når punktafgifterne for disse
erhvervelser forfalder i indlandet i henhold til direktiv

92/ 12/EØF, der er nævnt i punkt 2.3.3 .

3.14.6.1 .
I artikel 28c, punkt A, erstattes litra c) med
en ny bestemmelse, som dels er mere eksplicit, dels er
tilpasset den fritagelse, der under visse omstændigheder
gælder ved levering af punktafgiftspligtige varer inden
for Fællesskabet til afgiftspligtige personer eller til ikke
afgiftspligtige juridiske personer, der omfattes af undta
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gelsen i artikel 28 a, stk. 1 , litra a), andet afsnit, når
forsendelsen eller transporten af goderne foretages i
overensstemmelse med artikel 7, stk. 4 og 5, eller artikel
16 i direktiv 92/ 12/EØF, som er omtalt i foranstående
punkt 1.1 Fritagelsen gælder ikke de afgiftspligtige per
soner, der er omfattet af fritagelsesordningen i artikel
24 (særordning for mindre virksomheder).

3.14.6.2. I forbindelse med fritagelserne (artikel 28 c,
punkt A) tilføjes et punkt d), som henviser til artikel
28a, stk. 5, litra b) (en afgiftspligtig persons overførsel
af et gode fra sin virksomhed til en anden medlemsstat)..
Samme fritagelse anvendes på leveringer foretaget til en
anden afgiftspligtig person .
3.14.6.3 . Hvad angår omsætning af punktafgiftsplig
tige varer, må det antages at indebære en forenkling,
at de økonomiske aktører og medlemsstaternes admini
strationer har mulighed for at anvende de for punktaf
gifter fastsatte forpligtelser på momsen. Det nye punkt
d) gør det, ligeledes i forenklingsøjemed, muligt at
tilpasse undtagelserne i de forudgående litra til overdra
gelser af varer, der kan sidestilles med leveringer mod
vederlag.

3.14.7. Punkt 14

3.14.7.1 . Teksten, der erstatter punkt E i artikel 28 c
(» andre fritagelser«), tydeliggør de betingelser, på hvil
ke den EF-interne samhandel også omfattes af de frita
gelser, som medlemsstaterne indfører i henhold til arti
kel 16, stk. 1 eller stk. 2. Med henblik herpå indsættes
et nyt stk. la i artikel 16 i sjette momsdirektiv , og der
foretages visse ændringer i artikel 16, stk. 2, således
som ændret ved direktiv 91 /680/EØF, hvor der også
tilføjes to afsnit, der omhandler de samme fritagelsesbe
stemmelser.
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sker uden for en ordning med suspension af punktafgif
ter, indføres der endelig en ny bestemmelse, der reduce
rer momsbeskatningsgrundlaget, når erhververen opnår
tilbagebetaling af punktafgifter, der er blevet betalt i
den medlemsstat, hvor varerne overgår til forbrug.
3.14.9.2. Punkterne 17 og 18 synes derfor at være et
led i de forenklings- og præciseringsbestræbelser, som
netop skulle være sigtet med det foreliggende direktiv
forslag.

3.14.10. Punkt 19

3.14.10.1 . Artikel 28 f om fradragsretten, der ændrer
artikel 17, stk. 2, 3 og 4, i sjette momsdirektiv af 17.
maj 1977, udvides med en tilføjelse til stk. 4 i nævnte
artikel 17. Tilføjelsen vedrører den periode, hvor over
gangsordningen finder anvendelse (jf. foranstående
punkt 1.1 ). I denne periode kan den afgift, der er
forfalden eller betalt i en medlemsstat, ikke fradrages i
en anden medlemsstat, men kun tilbagebetales på de
betingelser, der er fastsat i artikel 17, stk. 3 og 4, i det
ændrede sjette momsdirektiv. Med ændringen af artikel
28 f suppleres artikel 17, stk. 4, med en bestemmelse,
som sikrer denne tilbagebetalingsret for de aktører, der
foretager køb af varer eller tjenesteydelser eller import
af varer i en medlemsstat, inden for hvilken de ikke

selv skal betale nogen afgift. For at undgå risiko for
svindel eller skatteunddragelse gælder bestemmelserne
ikke for leveringer af goder, der transporteres til en
anden medlemsstat af erhververen af goder eller for
dennes regning.
3.14.10.2. De ændringer, der foreslås under punkt
19, kan godkendes i det omfang, de sikrer tilbagebeta
ling af den afgift, der er pålagt en ikke-afgiftspligtig
inden for en medlemsstat.

3.14.8 . Punkt 15 og 16
3.14.11 .

3.14.8.1 .
Artikel 28d, stk. 3 , erstattes med en ny
tekst, og stk. 4, andet afsnit, suppleres med henblik på

at præcisere det tidspunkt, hvor afgiften forfalder, både
for EF-interne erhvervelser (tidligere indførsel) og for
EF-interne leveringer (udførsel), der foretages med
momsfritagelse .

3.14.9. Punkt 17 og 18
3.14.9.1 .

I artikel 28 e, stk. 1 , første afsnit, erstattes

andet punktum af en ny tekst, og andet afsnit tilføjes
et nyt punktum. Endelig bliver stk. 2 og 3 til stk. 3 og
4, idet der indsættes et nyt stk. 2. Henvisningerne til
artikel 11 i sjette momsdirektiv suppleres kort sagt, for
så vidt angår de elementer, der skal tages i betragtning
for fastlæggelsen af beskatningsgrundlaget for transak
tioner inden for Fællesskabet med afgiftspligtige varer.
For de erhvervelser af punktafgiftspligtige varer, der

Punkt 20

3:14.11.1 .
I forbindelse med artikel 28 g i direktiv
91/680/EØF , der erstatter teksten i artikel 21 i det
sjette direktiv 77/388/EØF (betalingspligtige over for
statskassen), foreslås det, at den ændrede artikel 21 , nr.
1 , litra a), b) og d), erstattes med en ny tekst for overalt
i Fællesskabet at give mulighed for, at afgiftspligtige,
der ikke er etableret i medlemsstaten, inden for hvilken
de foretager afgiftspligtige transaktioner, kan udpege
en repræsentant over for skattemyndighederne eller af
tageren af transaktionen som den person, det påhviler at
erlægge afgiften. Dermed lettes de pågældende aktørers
angivelsesforpligtelser, uden at der sættes spørgsmåls
tegn ved de grundlæggende beskatningsprincipper. Det
er imidlertid ikke tilladt at udpege en privatperson .

3.14.11.2. Med hensyn til tjenesteydelser, for hvilke
overgangsordningen ændrer beskatningsstedet, kan af
tageren af tjenesteydelsen kun være den, der skal betale
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afgiften, såfremt han er momsregistreret som afgifts
pligtig person eller som ikke-afgiftspligtig juridisk
person .

3.14.11.3 .
I henhold til Kommissionens begrundelse
er der også her tale om et forenklingstiltag.
3.14.12 . Punkt 21

3.14.12.1 .
Som en følge af punkterne 9, 10 og 11 har
ændringerne i artikel 28 h i direktiv 91 /680/EØF, der
erstatter det sjette momsdirektivs artikel 22 om forplig
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melser vedrører ikke blot indførsel af varer fra tredje
lande, men også samhandelen inden for Fællesskabet.
For at undgå brud på beskatningsbetingelserne for disse
transaktioner forlænges de bestemmelser, der gælder

inden den 1 . januar 1993 , indtil goderne ophører med
at være dækket af disse » suspensive « ordninger. For at
undgå situationer, hvor der ikke foretages beskatning,
ligestilles fraførsel fra disse ordninger med indførsel af
varer i henhold til de bestemmelser, der gælder fra 1 .
januar 1993 . Indførslen anses, som defineret i artikel 7,

stk. 2, for at være sket i den medlemsstat, hvor godet
ophører med at være dækket af den ordning, under
hvilken det blev henført inden den 1 . januar 1993 .

telser ved indenlandsk virksomhed, til formål at sikre,

at enhver aktør, der er underkastet den almindelige
ordning for beskatning af EF-interne erhvervelser, får
et momsregistreringsnummer og således fra en anden
medlemsstat kan modtage varer, der er fritaget for
den afgift, som normalt skal betales i denne anden
medlemsstat .

3.14.13 .

Punkt 22

3.14.13.1 .
Artikel 28 i om særordningen for små
virksomheder, der supplerede artikel 24, stk . 3 , i det
sjette momsdirektiv, erstattes med en ny tekst, således
at der i den aktuelle udformning efter ordene » de i
artikel 28 c , punkt A, fastsatte betingelser« tilføjes
» samt levering af goder og tjenesteydelser, som foreta
ges af en afgiftspligtig person, der ikke er etableret i

3.14.14.3 . Transaktioner, der er foretaget på ensarte
de betingelser, får en ensartet behandling. Vareindfør
sler fra andre medlemsstater, der pr. definition er foreta
get inden den 1 . januar 1993, beskattes på samme måde,
uanset om der har været tale om en udskydelse af
afgiftspligtens indtræden eller ej . Vareindførsler fra tre
djelande, der er foretaget inden den 1 . januar 1993 , men
endnu ikke beskattet på dette tidspunkt, omfattes af de
samme bestemmelser, som hvis de var blevet foretaget
efter den 31 . december 1992 . Varerne anses først for at

være kommet ind i Fællesskabet på det tidspunkt, hvor
den ordning, under hvilken de er blevet henført i 1992
eller tidligere, er udløbet. Artikel 7, stk . 3 , i direktiv
91 /680/EØF af 16 . december 1991 kan derfor finde

anvendelse på disse tilfælde .

indlandet «.

3.14.13.2.
Udover levering af nye transportmidler,
som foretages på de betingelser, der er fastsat i artikel
28 c , punkt A, skal levering af goder og tjenesteydelser,
som foretages af de pågældende afgiftspligtige personer,
altså også omfattes af den afgiftsfritagelse, der er om
handlet i artikel 24, stk . 2, i sjette momsdirektiv .

3.14.13.3 .
Ved første gennemlæsning er det vanske
ligt at forstå den forklaring til punkt 22, som er anført
i begrundelsen .
3.14.14 .

Punkt 23

3.14.14.1 .

3.14.14.4.

Artikel 28n, stk . 2, sidestiller afslutningen

af visse interne fællesskabsforsendelsestransaktioner

med en vareindførsel som defineret i artikel 7, stk . 1 , i

direktiv 91 /680/EØF . Bestemmelsen tager dog kun sigte
på forsendelsestransaktioner med henblik på en afgifts
pligtig varelevering, der foretages inden 1 . januar 1993 .
Enhver levering af varer, der foretages efter den 31 .
december 1992 af en afgiftspligtig, henføres automatisk
under bestemmelserne for overgangsordningen . I for
bindelse med vareudførsel til en anden medlemsstat

sigter bestemmelserne desuden også kun på vareleveran
cer, der omfattes eller kan omfattes af en undtagelse i
den medlemsstat, hvor transporten påbegyndes . Der
med undgås dobbeltbeskatning.

I henhold til det foreliggende forslag skal

der i direktiv 91 /680/EØF af 16 . december 1991 indsæt

tes en artikel med henblik på at sikre overgangen mel
lem de bestemmelser, der gælder indtil 31 . december
1992, og de bestemmelser, der træder i kraft den 1 .
januar 1993 .

3.14.14.2 .
Det må forventes, ja forudses med sikker
hed , at visse vareindførsler, der foretages inden den 1 .
januar 1993 , ikke vil kunne være pålagt moms inden

3.14.14.5 . Der er truffet særlige foranstaltninger for
at undgå at pålægge afgift i de tilfælde, hvor varen
genudføres til steder uden for Fællesskabet eller videre
sendes til den medlemsstat, hvorfra den midlertidigt
blev udført.

denne dato . Der vil være varer, der er henført under en

midlertidig forsendelses- eller indførselsordning, og for
hvilke afgiftspligtens indtræden derfor er udskudt til det
tidspunkt, hvor goderne ophører med at være dækket af
denne ordning i overensstemmelse med de bestemmel
ser, der gælder inden den 1 . januar 1993 . Disse bestem

3.14.14.6 .
Disse foranstaltninger omfatter også
transportmidler, der er blevet erhvervet eller indført
på en medlemsstats almindelige beskatningsbetingelser,
eller for hvilke datoen for den første ibrugtagning ligger
før 1 . januar 1988 , eller for hvilke den afgift, der skal
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betales, er ubetydelig. Disse særlige foranstaltninger
forenkler i vid udstrækning beskatningsreglerne for
transportmidler, som inden den 1 . januar 1993 er hen
ført under en midlertidig national importordning med
momsfritagelse, og som ikke har forladt denne ordning
pr. 31 . december 1992.
3.14.14.7.

Det må bemærkes, at det ikke er præcise
ret, hvorvidt visse af de bestemmelser, der danner ud
gangspunkt for overgangstiltagene i den nye
artikel 28 n , stk. 1 , f.eks. bestemmelserne i artikel 14,
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trede bestemmelser, hvor man skal være i stand til

omhyggeligt at udrede trådene for at finde frem til det
rigtige basisdirektiv, dvs. enten sjette direktiv 77/388/
EØF eller direktiv 91 /680/EØF af 16 . december 1991 .
4.

4.1 .

Konklusion

I henhold til artikel 2 skal medlemsstaterne ved

tage de love og administrative bestemmelser, der er
nødvendige for at efterkomme direktivet, inden den 1 .

stk. 1, litra b) eller litra c), og i artikel 16, stk. 1 , punkt
A, gælder i den form, de oprindeligt havde i det sjette

januar 1993 .

momsdirektiv eller som ændret ved direktiv 91 /680/

4.2.

EØF, der har ophævet artikel 14, stk. 1 , litra b), og
erstattet artikel 16, stk. 1 , punkt A, med en ny tekst.

til bemærkningerne i punkt 3.2 og 3.3 i denne udtalelse.
Da forslaget til dette direktiv, der har været mere end
10 måneder undervejs, er nået alt for sent frem, da
bestemmelserne, der skal forenkle og præcisere anven

I stk. 2 i den nye artikel henvises der til artikel 7, stk.
1 , og her tænkes der uden tvivl på direktiv 91 /680/EØF.
I artikel 28 n, stk. 2, litra a), henvises der til artikel 14,

stk. 1 , litra c), og her er den oprindelige udgave fra
sjette momsdirektiv blevet erstattet med en ny tekst
i henhold til direktiv 91/680/EØF . Spørgsmålet om
henvisning til artikel 16, stk. 1 , punkt A, i artikel 28 n,
litra b), er allerede omtalt i ovenstående afsnit. I artikel
28 n, stk. 3 , henvises der til artikel 7, stk. 2, og her må
der tænkes på direktiv 91/680/EØF, medens der i stk.
4 henvises til den oprindelige artikel 10, stk. 3, i sjette

Der henvises i den forbindelse til punkt 1.4 og

delsen af den nye momsordning, er meget komplekse,
da fristen til at gennemføre direktivet på såvel EF-plan
som nationalt plan er usædvanlig kort, og da de berørte

økonomiske aktører mangler oplysninger og instrukser
vedrørende de pågældende bestemmelser, må man fryg
te, at der vil opstå de største vanskeligheder, ja måske et
rent lovgivningskaos ved overgangen fra den nuværende
ordning, der udløber den 31 . december 1992, til den
nye ordning, der træder i kraft den 1 . januar 1993 , og
som er en overgangsordning for en vis periode.

momsdirektiv, som imidlertid er blevet erstattet med en

ny tekst i direktiv 91 /680/EØF af 16. december 1991 .
3.14.14.8. Det må beklages, at den mildest talt upræ
cise affattelse af de forskellige stykker i den nye artikel
28 n, hvad angår artikelhenvisningerne, vidner om, hvor
lidt hensyn der tages til læseren og brugeren af en
lovtekst, som er særlig vigtig, fordi den fastsætter be
stemmelserne for overgangen mellem den ordning, der
udløber den 31 . december 1992, og den nye ordning, der
skal anvendes pr. 1 . januar 1993 . Teksten er muligvis
forståelig for indviede kredse og eksperter på området,
men man kan kun have medfølelse med de økonomiske

aktører, navnlig i små og mellemstore virksomheder,
der skal finde den røde tråd i dette virvar af sammenfil

4.3 . Det er derfor spørgsmålet, om Kommissionen
ikke ufortøvet burde søge at finde en løsning, så man
undgår en situation, der meget vel kan blive kaotisk .
Under alle omstændigheder synes det på forhånd umu
ligt at indføre samtlige foranstaltninger i det foreliggen
de forslag pr. 1 . januar 1993 . Man kunne måske vedta
ge, at man i nogle uger i 1993 kun skulle anvende
visse absolut nødvendige og uundværlige bestemmelser.
Kommissionen, der har været for længe undervejs med
sit arbejde efter vedtagelsen af direktiv 91 /680/EØF den
16. december 1991 , og som ikke kan fralægge sig sit
ansvar over for medlemsstaterne, må i hast forelægge
et forslag til midlertidige bestemmelser, der lader sig
gennemføre .

Bryssel, den 24. november 1992.
Susanne TIEMANN

Formand, for
Det økonomiske og sociale Udvalg
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Udtalelse om :

— Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om Den statistiske aktivitetstilknytte
de Produktklassifikation for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab
— Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om de statistiske enheder til observa

tion og analyse af det produktive system i Det Europæiske Fællesskab (')
— Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om rammeprogrammet for prioriterede aktio

ner vedrørende statistiske oplysninger 1993-1997 (2)
(93/C 19/20)

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 13 . august, den 29. september og den
1 . oktober 1992 under henvisning til EØF-Traktatens artikel 100 A at anmode om Det
Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte emner.
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 17. november 1992 .

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 301 . plenarforsamling af 24. og 25.
november 1992, mødet den 24. november 1992, enstemmigt følgende udtalelse.

Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om
Den Statistiske Aktivitetstilknyttede Produktklassifika
tion for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

mentlig en grund til, at medlemsstaterne her indrømmes
handlefrihed; for ØSU at se ville en ensartet kodning
imidlertid yderligere have fremmet harmoniseringen af
statistiske klassifikationer i EF .

1 . Indledning

stiske oplysninger.

2.2.
I værste fald benytter alle 12 medlemsstater
samme produktbegreber, men 12 helt forskellige alfanu
meriske koder. Det vanskeliggør den praktiske anven
delse af CPA . I værste fald må hver bruger anvende 11
konverteringsnøgler for at kunne benytte CPA.

1.2. Den planlagte harmonisering af Den Aktivitet
stilknyttede Produktklassifikation (CPA) er et vigtigt
skridt på vejen mod et europæisk statistisk system.

2.3 . Det ville derfor være ønskeligt, om EF-for
ordningen indførte en fælles kodning for alle medlems

1.1 . Aktørerne på det europæiske indre marked har
brug for pålidelige, sammenlignelige og ajourførte stati

stater .

1.3 . CPA kommer til at spille en væsentlig rolle i
forbindelse med sammenligning af statistiske oplysning
er om produktion og udenrigshandel. Desuden skal den
i fremtiden danne grundlag for andre klassifikationer
såvel på EF- som på internationalt plan.
1.4.

ØSU støtter derfor forslaget til forordning.

2. Kritiske bemærkninger
2.1 .

2.4. Ifølge forordningsforslaget skal Kommissionen
kun bistås af et udvalg med rådgivende funktion (rådgi
vende udvalg). Stemmende med den holdning, det har
givet udtryk for i tidligere udtalelser om statistikspørgs
mål, mener ØSU imidlertid også i dette tilfælde, at
forvaltningskomitéproceduren er at foretrække. ØSU
deler på dette punkt fuldt ud det ønske, som arbejds
gruppen SPC-NACE har fremsat (Begrundelsen, side 3).
Dermed ville man også tage væsentligt større hensyn til
nærhedsprincippet.

ØSU konstaterer, at der ikke indføres en fælles

kodning af de enkelte produkter, hvorfor kodningen
fortsat kan foregå efter nationale kriterier. Der er for

3.

H EFT nr. C 267 af 16 . 10. 1992, s . 3 .
(2) EFT nr. C 277 af 26 . 10. 1992, s . 54.

3.1 . En endelig bedømmelse af forslaget er endnu
ikke mulig, da det foreløbig kun er selve forordningen,

Konklusion
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der foreligger, mens det vigtige bilag med produktklassi
fikationerne mangler (jf. artikel 2, stk. 2).

3.2. Efter ØSU's opfattelse kan forordningen ikke
vedtages — eller i det mindste ikke sættes i kraft — før
dette bilag er blevet forelagt og kommenteret grundigt

Nr. C 19/61

Det er derfor nødvendigt at gennemføre de foreslåede
definitoriske tilnærmelser af de statistiske enheder på
fællesskabsplan gennem en rådsforordning, først og
fremmest fordi det, der her søges opnået, er en brugbar
systematisering af de mange forskellige former for øko
nomiske enheder, der findes.

af de berørte erhvervskredse .

3.3 . Det lader sig næppe gøre inden udgangen af
1992. Det er derfor ikke acceptabelt at lade forordnin
gen træde i kraft pr. 1 . januar 1993. Ikrafttrædelsen bør
udsættes til 1 . januar 1994, så der bliver tilstrækkelig
tid til en eventuelt nødvendig revision af bilaget.

Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om
de statistiske enheder til observation og analyse af det

2.3 . Dette forslag til forordning udgør derfor et vig
tigt grundlag for en harmonisering af de økonomiske
statistikker i Fællesskabet og muliggør en sammenlig
ning af medlemsstaternes nationale statistiske resul
tater .

3 . Særlige bemærkninger

produktive system i Det Europæiske Fællesskab ( !)
1 . Indledning

1.1 . Formålet med en forordning om statistiske enhe
der er at fastlægge et grundlag for gradvis harmonise
ring af de definitioner, der anvendes i den officielle
statistik i medlemsstaterne.

1.2. Det Økonomiske og Sociale Udvalg støtter mål
sætningen for det foreliggende forslag til forordning.
1.3 . De foreslåede definitioner er et supplement til
Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 (EFT nr. L 293 af
24. oktober 1990). De opfylder kravene i Den Statistiske
Nomenklatur for Økonomiske Aktiviteter i De Euro

pæiske Fællesskaber (NACE rev. 1), som er fastlagt i
nævnte forordning, og i Det Europæiske Nationalregn
skabssystem (ENS).

3.1 .
De forskellige medlemsstaters officielle statistik
opererer normalt med tre statistiske enheder: foretagen
det, bedriften og den faglige bedriftsenhed.

3.2. Disse definitioner kan genfindes i bilaget til for
ordningsforslaget under betegnelserne » foretagendet,
den lokale enhed og den faglige enhed «. Definitionen
af den statistiske enhed » foretagendet« er mere virkelig
hedsnær end den definition, der ofte benyttes på natio
nalt plan .
3.3 . Der er ingen, der bestrider nødvendigheden af
en harmonisering af disse tre statistiske enheder. Nød
vendigheden af at harmonisere de statistiske enheder
»den institutionelle enhed « og » den homogene produk
tionsenhed«, som forekommer i nationalregnskabet, an
erkendes også.

2. Generelle bemærkninger
2.1 .

Ensartede definitioner i EF af de statistiske enhe

der er en nødvendig forudsætning for integrerede stati
stiske oplysninger, ikke kun med henblik på at opnå
pålidelighed, aktualitet, fleksibilitet og et hensigtsmæs
sigt detaljeringsniveau. Det er også den eneste måde,

3.4. Hvilket formål de øvrige statistiske enheder
»gruppen af foretagender«, »den lokale faglige enhed«
og »den lokale homogene produktionsenhed« skal tjene,
må undersøges kritisk, især af hensyn til en begrænsning
af den europæiske statistik til det strengt nødvendige.

hvorpå der kan sikres sammenlignelighed mellem de
nationale statistikker og de tilsvarende EF-statistikker.
Definitionernes tilpasning til de internationale klassifi
kationer, navnlig De Forenede Nationers Internationale
Standardklassifikation af al Erhvervsmæssig Virksom
hed (ISIC, rev . 3 ) og til De Forenede Nationers Natio
nalregnskabssystem, skal desuden ses som et forsøg på
at gøre økonomiske statistikker internationalt sammen
lignelige.

2.2. Med hensyn til subsidiaritetsprincippet konsta
teres det, at etableringen af fælles statistiske normer,
som muliggør udarbejdelsen af harmoniserede op
lysninger, er en opgave, som kun kan varetages effektivt
på fællesskabsplan .
f 1 ) EFT nr. C 267 af 16 . 10. 1992, s. 3 .

3.5 . Dette gælder især, hvor et større antal statistiske
enheder ville betyde øgede udgifter for foretagenderne
i forbindelse med indsamling af data . Da hensigten med
»den lokale faglige enhed« og » den lokale homogene
produktionsenhed« ikke fremgår af bilaget til forslaget
til forordning, ligesom der må sættes spørgsmålstegn
ved, om den statistiske enhed »gruppen af foretagender«
har nogen økonomisk relevans, tilrådes det, at man
lader disse tre statistiske enheder udgå .

3.6.
Ifølge art. 7 i forordningsforslaget skal der fore
tages høring af et rådgivende udvalg til kontrol og
tilpasning af gennemførelsesbestemmelserne. Et rådgi
vende udvalgs medindflydelsesmuligheder er imidlertid
ikke vidtgående nok til, at de forskellige nationale inte
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resser i tilstrækkelig grad kan komme til orde. Det ville
derfor her, som i andre tilsvarende tilfælde, kunne

anbefales at give det foreslåede udvalg status af en
forvaltningskomité, variant b .
3.7 .
Dette synes så meget mere berettiget, som
gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning —
inklusive foranstaltningerne til tilpasning til den økono
miske og tekniske udvikling, som især angår de statisti
ske enheder vedrørende det produktive system — de
kriterier, der anvendes, og de definitioner, der findes i
bilaget, ifølge artikel 6 vedtages af Kommissionen efter
høring af udvalget efter den i artikel 7 fastsatte proce
dure.

3.8 .
Det kan herudover kritiseres, at der intet forelig
ger om de gennemførelsesbestemmelser, som normalt
ledsager en lovtekst (forslaget drejer sig om en forord
ning, der gælder umiddelbart som lov i medlemsstater
ne), og som kan øve betydelig indflydelse på denne.
4. Afsluttende bemærkning

Ifølge forslaget til forordning skal de nydefinerede stati
stiske enheder finde anvendelse allerede fra 1 . januar
1993 . Den tid, der resterer til at udføre forordningen i
medlemsstaterne, forekommer for kort. Dette gælder
især, fordi de foreslåede definitioner klart er mere vidt
gående end de hidtil eksisterende enheder. Det ville
derfor være ønskeligt, om gennemførelsen af for

ordningen kunne udsættes til den 1 . januar 1994, og de
i artikel 4 nævnte overgangsperioder udskydes tilsva
rende .

Kommissionens forslag til Rådets beslutning om ram

meprogrammet for prioriterede aktioner vedrørende
statistiske oplysninger 1993-1997 (*)
1 . Indledning
1.1 . EF-Kommissionen har forelagt Ministerrådet
rammeprogrammet for prioriterede aktioner vedrøren
de statistiske oplysninger 1993-1997 til afgørelse. Denne
procedure signalerer en betydelig opprioritering af EF
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ske en lettelse i erhvervslivets byrder; dette vil blive
kritisk overvåget under den praktiske udmøntning af
de enkelte statistikmoduler.

2. Generelle bemærkninger
Kommissionens statistiske program har, anføres det
udtrykkeligt, baggrund i Maastricht-Traktaten. Det er
programmets formål at levere de informationer til Kom
missionen og medlemsstaternes regeringer, som er nød
vendige for udarbejdelse, opfølgning, kontrol og vurde
ring af den EF-politik, der følger af bestemmelserne i
Traktaten om Den Europæiske Union .

3 . Kritiske bemærkninger
3.1 . EF's statistiske program må siges at være ambiti
øst. De ikke mindre end 35 sektorprogrammer med
langt over 200 enkeltmoduler, som berører næsten alle
områder af den officielle statistik, kunne vække bange
anelser om, at programmets formål er at tilfredsstille
databehovet hos Kommissionens statistikere, som de

forventer, det vil tegne sig efter Maastricht-Traktatens
ratificering.
3.2. Den blotte kortlægning af databehovet kan
imidlertid ikke gøre det ud for et statistikprogram.
Der kan således rettes den afgørende kritik mod det
foreliggende rammeprogram, at der er en vis ubalance
mellem den politiske og den metodemæssige priorite
ring. Et fælles EF-statistiksystem kan ikke etableres på
fem år. De finansielle bindinger, de byrder, der lægges
over på dataleverandørerne, og kravet til statistikkens
kvalitet taler for en forsigtig fremgangsmåde. Den
kunne forme sig således:
3.2.1 .
Med hensyn til ydeevnen er der fortsat store
forskelle mellem medlemsstaternes statistiksystemer.
Grundstenen i et europæiske statistiksystem må derfor
være en tilnærmelse af de nationale statistiksystemers
ydeevne til det højst mulige niveau.

statistik .

1.2. Den primære målsætning med rammeprogram
met er at indføre en række normer, metoder og organi
sationsstrukturer, som gør det muligt at udarbejde
sammenlignelige, pålidelige og relevante statistikker i
EF . Denne målsætning støttes af ØSU .

3.2.2.
En første etape ville være en ensartetgørelse af
det statistiske grundlag og af normer og nomenklaturer.
3.2.3 .
Først i anden etape skulle man gå over til
at indsamle supplerende statistiske oplysninger, som
sikkert vil være nødvendige og nyttige på nogle om
råder.

1.3 .

Det konstateres med tilfredshed, at der i kapitlet

om virksomhedsstatistik (se finansieringsoversigtens

pkt. 9.2., 4. målsætning) afgives et løfte om, at der vil
(M EFT nr . C 277 af 26 . 10. 1992, s . 54.

3.3 . Udformningen af det statistiske program og de
forordningsforslag, dette hidtil har affødt, fremkalder
det indtryk, at Kommissionen frem til virkeliggørelsen
af Den Økonomiske og Monetære Union vil etablere
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et meget kompleks og differentieret statistisk system,
som dækker alle områder af den offentlige statistik.
3.4. Ud fra redegørelsen for programmet kan det
sluttes, at statistikken i første række skal tjene som
instrument til virkeliggørelsen af Den Europæiske
Union . Hensynet til de økonomiske aktørers behov for
statistiske oplysninger har fået klart lavere prioritet end
dette politisk begrundede databehov. Det må befrygtes,
at denne prioritering vil sætte sit tydelige præg på den
konkrete udformning af programmets mere end 200
statistikmoduler. Det vil være yderst betænkeligt, hvis
harmoniseringen af normer, metoder og strukturer for
EF-statistikken ensidigt retter sig efter de politisk dikte
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gerne af de statistiske oplysninger. Dette sikrer i sidste
ende ikke blot bedre effektivitet, men også øgede mulig
heder for accept fra de involverede.
4.3. Erklæringerne fra det ekstraordinære topmøde
i Birmingham, som lover mere gennemsigtighed og bred
konsultation af alle grupper, som berøres af den fælles
økonomiske politik, vækker forhåbninger i denne sam
menhæng.

Supplerende bemærkninger

rede behov, eftersom erhvervslivet må være interesseret

i at levere oplysninger, som det selv har gavn af, og i,
at der er et rimeligt forhold mellem de byrder, det
pålægges, og det udbytte, det har af sine anstrengelser.

Med henblik på at fuldstændiggøre sin vurdering af
EF's statistikprogram finder ØSU det hensigtsmæssigt
at tilføje nogle bemærkninger til koordineringen på
fællesskabsplan af udarbejdelsen af registre over foreta
gender til statistiske formål .

3.5 . Den entydige sammenhæng, der er mellem det
statistiske program og Maastricht-Traktaten, rejser
spørgsmålet, hvilken form for økonomisk politik der
sigtes mod. Det er klart, at en markedsorienteret økono
misk politik primært stiller krav om aggregerede data
for den samlede økonomi .

3.6 .
At sikre den europæiske økonomis konkurrence
evne er en opgave, som primært tilkommer virksomhe
derne. EF-Kommissionens bidrag til den økonomiske
politik bør udelukkende bestå i en udstikning af målret
tede rammebetingelser. Statistikken skal yde virksom
hederne den fornødne logistiske støtte til udformningen
af deres politik, navnlig i det indre markeds begyndel
sesfase.

Kommissionen konstaterer, at alle medlemsstater

2. Registre over foretagender er et hjælpemiddel i
forbindelse forberedelse og indsamling af statistiske
data til den officielle statistik. De kan bidrage til at
aflaste de oplysningspligtige eller til at fordele byrderne
ligeligt. Heraf følger, at der er behov for registre, som
bygger på ensartede kriterier i de tolv EF-lande.

3. Udvikling af harmoniserede registre til udarbejdel
se af sammenlignelige statistikker i EF støttes da også
principielt af ØSU.

4. Afsluttende bemærkninger
4.1 .

1.

har registre over foretagender, men at der er stor forskel
på, hvad de dækker, hvor omfattende de er, samt hvor
god kvaliteten er af de oplysninger, de indeholder.

EF-statistikkens funktion må ikke forvrides i

retning af en funktion som styringsinstrument i sektor
politikken. Dens egentlige opgave bør fortsat være at
sikre bedre oplysninger om og øget gennemskuelighed
i økonomiske og samfundsmæssige sammenhænge. Sta
tistik er i første række et diagnoseinstrument og tjener
som sådant samtidig til at lette de økonomiske aktører
i deres beslutningstagning inden for en markedsoriente
ret makropolitisk ramme .
4.2. Et konsekvent, fleksibelt og effektivt statistisk
system baseret på ens grundprincipper for alle medlems
stater bør derfor begrænse sig til elementer, som harmo
nerer med denne opgave. I et sådant system kunne
man også i vidt omfang anvende data, som i forvejen
foreligger uden for virksomhederne. Såvel omfanget af
den statistik, der betragtes som nødvendig, som den
metode, der skal anvendes for at tilvejebringe denne
statistik, bør ikke kun bestemmes af politikerne, men
også udformes i forståelse med leverandørerne og bru

4. Det fremlagte forslag fra Kommissionen om en
rådsforordning om koordineret opbygning i EF-regi af
registre over foretagender, der tjener statistiske anven
delsesformål, går imidlertid langt videre, end nødven
digt er.
5 . Et firmaregister bør kun rumme informationer,
som er nødvendige for identifikation og klassifikation
af statistiske enheder. Dette er ensbetydende med identi
fikationsnummer samt navn og adresse for retlige enhe

der, virksomheder og lokale enheder, NACE-kode og
oplysning om foretagendernes størrelsesklasse. Til dette
brug skulle antal beskæftigede være tilstrækkeligt. Alle
oplysninger herudover, specielt om omsætning og net
toaktiver, er ikke nødvendige for et firmaregister og
må være begrundede i det enkelte tilfælde . Sådanne

oplysninger kan også i visse tilfælde vække det indtryk,
at man ønsker at forfølge andre mål med det harmonise
rede firmaregister. Det samme tyder de planlagte
sammenkædninger med andre registre på . Alt i alt har
man svært ved at bekæmpe det indtryk, som i øvrigt
befæstes af redegørelsen for forslagets følgevirkninger
for virksomhederne, at EF-Kommissionen med dette
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forslag og de byrder, det medfører, ønsker at sikre
sig supplerende statistiske oplysninger om de små og
mellemstore virksomheder, i stedet for at trække på
allerede foreliggende statistikker og data .
6. Argumentet, at sammenkædning af forskellige re
gistre og databaser reducerer virksomhedernes admini
strative byrder, er muligvis rigtigt. Men da datakravet
rækker ud over, hvad der er nødvendigt på dette områ
de, vil disse byrder blive så meget desto større hos de
registerførende instanser (bl.a. industri- og handels
kamre).

7.

Endvidere må det, som i forbindelse med alle

institutionaliserede samkøringer af data, påpeges, at det
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indberettende foretagende ikke har mulighed for at
følge, i hvilket omfang og i hvilken kombination afgivne
oplysninger bruges af tredjemand. Af hensyn navnlig
til forebyggelse af misbrug bør firmaregistre i EF kun
rumme oplysninger, som er relevante og uundværlige.
8. Forordningsforslaget indeholder intet om, fra hvil
ken dato de harmoniserede registre skal være på plads
i medlemsstaterne .

Også her gælder den bemærkning, at tilpasningsfristen,
når den fastlægges, ikke må sættes for snævert. Da
omfattende registre endnu ikke forefindes i en række
lande, henstilles det, at der indrømmes en rummelig
frist .

Bryssel , den 24. November 1992.
Susanne TIEMANN

Formand for

Det økonomiske og sociale Udvalg

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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Udtalelse om :

— konklusioner og henstillinger vedrørende selskabsbeskatning fra et udvalg af uafhængige
eksperter med Onno Ruding som formand
— Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet i lyset af Ruding-udvalgets
rapport om retningslinjer for selskabsbeskatningen under udbygningen af det indre
marked

(93/C 19/21 )

Den 29. april 1992 besluttede Det Økonomiske og Sociale Udvalg, i henhold til forretningsor
denens artikel 20, stk. 4, at udarbejde en udtalelse om konklusioner og henstillinger fra
udvalget af uafhængige eksperter om selskabsbeskatning (Ruding-udvalget).
Den 15 . juli 1992 besluttede Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber at anmode om
Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens meddelelse til Rådet og
Europa-Parlamentet i lyset af Ruding-udvalgets rapport om retningslinjer for selskabsbe
skatningen under udbygningen af det indre marked.

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Økonomiske, Finansielle og Monetæ
re Spørgsmål, som udpegede Robert Pelletier til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den
17. november 1992.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 301 . plenarforsamling af 24. og 25 .
november 1992, mødet den 24. november 1992, med 78 stemmer for, 54 imod og 4 hverken
for eller imod følgende udtalelse.

I. VURDERING AF RUDING-UDVALGETS KON

de enkelte medlemsstater har selvbestemmelsesret . Det

KLUSIONER OG HENSTILLINGER

minder i den forbindelse om, at Kommissionens tidlige
re forsøg på at harmonisere selskabsbeskatningen ikke
kunne finde tilslutning hos medlemsstaterne, hvilket
Kommissionen har taget konsekvensen af ved i stedet
at fremhæve subsidiaritetsprincippet.

RUDING-UDVALGETS OVERORDNEDE
ANGREBSVINKEL

Målsætningen om at fjerne dobbeltbeskatning af græn
seoverskridende indkomststrømme ligger i forlængelse
af de initiativer, Kommissionen hidtil har taget (direkti
vet om en fælles beskatningsordning for moder- og
datterselskaber, direktivforslaget om regler for virk
somheders medregning af udenlandske underskud samt
direktivforslaget om en fælles beskatningsordning for
rente- og royalty-betalinger inden for koncerner) .
Der er således tale om en hævdvunden angrebsvinkel,
som har tilslutning fra ØSU .

Målsætningen om harmonisering af selskabsskatte
systemerne og -satserne samt selskabsbeskatnings
grundlaget er mere vidtgående: slutfacit vil på sigt være
en harmonisering af selve strukturen i medlemsstaternes
skattesystemer, som er karakteriseret ved en given vægt
ning af de forskellige skatte- og afgiftstyper: moms,
selskabsskat og indkomstskat.
Målsætningen udspringer af den konklusion (som Ru
ding-udvalget har taget til sig), at skattemæssige for
skelle mellem medlemsstaterne øver væsentlig indflydel
se på de multinationale selskabers valg af etablerings
sted og dermed har en konkurrenceforvridende effekt.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg tager forbehold
over for den anden målsætning. Det vil mene, at sel
skabsbeskatningen fortsat bør være et område, hvor

RUDING-UDVALGETS FORSLAG I DETALJER

1 . Fjernelse af dobbeltbeskatning af grænseoverskri
dende indkomststrømme

1.1 . Afskaffelse af dobbeltbeskatning af udbytter ud
loddet af et selskab i én medlemsstat til en person
bosiddende i en anden medlemsstat

Udvidelse af direktivet om moder- og datterselskaber
Ruding-udvalgets anbefalinger ligger på linje med de
synspunkter, ØSU tidligere har fremført.
Der skal her fremføres den vigtige generelle bemær
kning, at medens det er berettiget at stille krav om et
moder-/datterselskabsforhold, når det drejer sig om at
imødegå dobbeltbeskatning af en koncerns overskud,
er der intet, der taler for at fastholde dette krav, når
det drejer sig om at fritage finansielle strømme af udbyt
ter for kildebeskatning. På sigt bør disse strømme være
fritaget for kildebeskatning, når de foregår mellem virk
somheder etableret i forskellige medlemsstater, og der
bør ikke sondres mellem udbyttebetalinger på den ene
side og rente- og royalty-betalinger på den anden .
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Indførelse af en kildeskat på 30 % af udbytter ud over de
i direktivet om moder- og datterselskaber omhandlede,
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bør ikke begrænse sig til de omkostninger, der påhviler
aktionæren .

som udbetales til aktionærer, der ikke identificeres som
bosiddende i EF, med henblik på at bekæmpe skat

teunddragelse.

1.4. Moderselskabers fradrag af tab lidt af driftssteder
eller datterselskaber i andre medlemsstater

Uanset hvor påskønnelsesværdige motiverne til dette
forslag måtte være — indførelse af en kildeskat på 30 %
på udbytter ud over dem, der er omhandlet i direktivet
om moder- og datterselskaber, som udbetales til aktio

Ruding-udvalgets forslag ligger på linje med ØSU's egne
synspunkter.

nærer, der ikke identificeres som bosiddende i EF — er

forslaget dog behæftet med følgende alvorlige ulemper:
Det kan fjerne tilskyndelsen hos tredjelandeinvestorer
til at placere midler i EF og opmuntre EF-borgere til at
placere deres investeringer uden for EF; det er netop
denne dobbelte risiko, der er baggrunden for, at med
lemsstaterne har afvist direktivforslaget om indførelse
af en EF-kildeskat på renteindtægter.
Det vil være i strid med princippet om skattemæssig
neutralitet at gøre det mere fordelagtigt at lånefinansi
ere frem for at finansiere med egenkapital; sidstnævnte
er imidlertid en forudsætning for, at der kan ske et
varigt opsving i investeringerne i de nationale økono
mier.

1.2. Fjernelse af kildelandets indeholdelse af kildeskat
af renter og royalties, der betales mellem virksom
heder fra forskellige medlemsstater

Dette forslag ligger på linje med synspunkter, ØSU
tidligere har fremført.

1.3 . Afskaffelse af dobbeltbeskatning, som skyldes tvi
ster om koncerners interne afregningspriser

ØSU godkender linjen i Ruding-udvalgets forslag. I
øvrigt ville det være mere hensigtsmæssigt at behandle
problemstillingerne om underkapitalisering og henreg
ning af omkostninger til hovedsædet under rubrikken
interne afregningspriser fremfor rubrikken selskabsbe
skatning. ØSU mener, at det i denne forbindelse ville
være ønskeligt med en samlet behandling af alle de
problemer, der rejser sig i forbindelse med fordelingen
af omkostningerne ved serviceydelser præsteret af kon
cerners centrale organer (herunder udgifter til forsk
ning).

ØSU peger i øvrigt på vigtigheden af, at der indføres
harmoniserede metoder til beregning af rentesatser for
grænseoverskridende finansieringstransaktioner inden
for koncerner.

Som noget mere generelt vil ØSU mene, at der er
grundlag for i et direktiv at fastlægge principper for
beregning af interne afregningspriser og regler for for
delingen af generalomkostningerne i koncerner — man

Hvad referencegrundlaget angår, minder ØSU om, at
det regnskabsmæssige underskud kan danne et alterna
tiv til det skattemæssige underskud opgjort efter
ligningsreglerne i det faste driftssteds eller dattersel
skabs etableringsstat. Denne regnskabsmæssige ind
faldsvinkel udmærker sig ved en iboende konsekvens
og vil i sig selv kunne fremme vedtagelsen af andet trin
i Ruding-udvalgets henstilling, nemlig fuld modregning
af underskud inden for koncerner .

1 .5 . Skatteoverenskomster

ØSU stiller sig positivt til Ruding-udvalgets forslag.

2.

Selskabsskat

2.1 . Afskaffelse af forskelsbehandling, der skyldes sel
skabsskattesystemerne, samt harmoniseringen af
disse systemer

Ud over at tage principielle forbehold over for harmoni
sering af selskabsskattesystemer bemærker ØSU, at Ru
ding-udvaigets forslag vil bevirke, at det er den med
lemsstat, hvor modtagerne af udenlandsk udbytte er
bosiddende, som fuldt og helt kommer til at bære
udgifterne ved godtgørelse eller modregning af selskabs
skat svaret i kildelandet. ØSU finder dette forslag ureali
stisk og unødvendigt.

2.2. Tilnœrmelse afnominelle satser og af beregnings
grundlaget for selskabsskat — Nominelle sel
skabsskattesatser

ØSU konstaterer, at konkurrencen mellem medlemssta
terne ikke kun er en konkurrence på skattesatser, men
også på skatteligningsgrundlag. Så længe reglerne ved
rørende selskabsbeskatningsgrundlaget ikke er fuldt ud
harmoniserede, forekommer det på denne baggrund
urealistisk at indføre en minimums- og en maksimums
skattesats. Derfor bør det første skridt i en langsigtet,
gradvis tilnærmelse af selskabsbeskatningen være tilve
jebringelsen af konvergens i grundprincipperne i be
regningsgrundlaget, ikke mindst med det formål at øge
gennemsigtigheden for de indbyrdes konkurrerende
virksomheder .
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Forslaget om at lægge lokale skatter ind under be
skatningen af selskabsoverskud anser ØSU i øvrigt for
uigennemførligt. Det ville gribe ind i den politiske prio
ritering i en række medlemsstater.
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De bemærkninger, spørgsmålene giver anledning til, er
behandlet under den rubrik .

2.9. Realisationsfortjenester

2.3 . Skattemæssige incitamenter

ØSU henleder opmærksomheden på det gennemsigtig
hedskrav, der må stilles, når der gøres brug af skatte
mæssige incitamenter, som kan sidestilles med subsi
dier.

2.4. Definition af det skattepligtige overskud
ØSU finder, at det regnskabsmæssige resultat bør læg
ges til grund, da man herved undgår, at skattebe
regningsgrundlaget forhøjes i forhold til det regnskabs
mæssige resultat. Thi en sådan forhøjelse er i praksis
som oftest ensbetydende med en skjult forhøjelse af
selskabsskattesatserne, hvilket er i strid med gennemsig
tighedsprincippet.

Ruding-udvalgets forslag kolliderer med subsidiaritets
princippet, som ØSU skal erindre om .

Uanset denne principielle indvending anerkender ØSU
ræsonnementet, hvorefter det, der skal beskattes, kun
kan være den realisationsgevinst, der afspejler en real
formuefremgang for virksomheden, beregnet ved en
indeksering af erhvervelsesomkostningerne med infla
tionsraten .

Endvidere vil ØSU mene, at skattefritagelse betinget
af geninvestering i anlægsaktiver ikke er den eneste
tænkelige fremgangsmåde: geninvestering kan jo også
tage form af en forøgelse af omsætningsformuen.
Derfor vil det da også være logisk at anvende en reduce

2.5 . Afskrivninger

ret sats på beskatningen af fortjenester ved realisering
af anlægsaktiver på den ene betingelse, at fortjenesten

Selv om en fuldstændig harmonisering af afskrivnings
metoderne ikke er mulig på indeværende tidspunkt, bør
der trods alt tages nogle første skridt i retningen af en
tilnærmelse af afskrivningsmetoderne. En harmonise
ring af afskrivningssatserne afviser ØSU på nuværende
tidspunkt.

værdi-synsvinkel, kan denne teknik have samme skatte
lettelseseffekt som en ordning med udsættelse af beta
ling af skat på realisationsfortjenester i et system, hvor
skattefritagelsen er betinget af geninvestering; endvidere
medfører denne teknik ingen forvridning mellem det
skattepligtige og det provenumæssige resultat. Den er
derfor enkel at anvende i praksis.

Til gengæld finder ØSU det velbegrundet at beregne
afskrivningerne under hensyntagen til produktionsap
paratets forældelse.
2.6. Immaterielle aktiver, leasing-aftaler, værdiansæt
telse af lagre, hensættelser, erhvervsmæssige ud
gifter, tillægspensioner

En harmonisering af fradragsreglerne for disse forskelli
ge udgifter strider imod subsidiaritetsprincippet, som
ØSU skal minde om .

ikke udloddes . Hvis man ræsonnerer ud fra en nutids

2. 10. Harmonisering afterminerne for betaling afskat
ter, der opkræves i alle EF-lande
Forslaget er vanskeligt foreneligt med medlemsstaternes
suverænitet på budgetområdet. I den forbindelse skal
det bemærkes, at skatternes forfaldsterminer kan afvi

ge, alt efter hvordan finansåret er lagt, og det er jo ikke
altid sammenfaldende med kalenderåret .

ØSU mener ikke, at der kan træffes beslutning om en
sådan harmonisering på EF-plan.

2.7. Fradragsret for bidrag betalt af eller for udstatio
nerede lønmodtagere samt for bidrag til udenland
ske pensionskasser
ØSU godkender Ruding-udvalgets anbefaling, som i
virkeligheden hører hjemme under arbejdstagernes fri
bevægelighed og i øvrigt berører problemstillingen om
kring dobbeltbeskatning.

2.8 . Omkostninger i forbindelse med hovedsædet,
underkapitalisering, overførsel af tab
Disse spørgsmål falder inden for det specifikke problem
vedrørende fjernelse af dobbeltbeskatning af grænse
overskridende indkomststrømme .

II. VURDERING AF KOMMISSIONENS
MEDDELELSE

Kommissionen godkender Ruding-udvalgets hen
stillinger vedrørende fjernelse af dobbeltbeskatning af
grænseoverskridende indkomststrømme, som efter
Kommissionens mening i store træk falder helt i tråd
med de foranstaltninger, den selv har foreslået, eller
som allerede er vedtaget i Rådet.
Med hensyn til tilnærmelse af medlemsstaternes sel
skabsskattelovgivning er Kommissionens holdning
imidlertid mere nuanceret. Kommissionen begrunder sit
forbehold med, at der er tale om meget komplekse
lovgivninger, at den økonomiske begrundelse for de
foranstaltninger, Ruding-udvalget foreslår, ikke er
umiddelbart indlysende, samt at foranstaltningerne vil
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gøre indgreb i medlemsstaternes skatteprovenu og selv
bestemmelse .

ØSU kan tilslutte sig den generelle linje, Kommissionen
her følger. ØSU finder således, at subsidiaritetsprincip
pet fremdeles taler imod en vedtagelse af forslaget om
tilnærmelse af medlemsstaternes selskabsskattelovgiv
ning.

Den detaljerede gennemgang i Kommissionens medde
lelse giver anledning til følgende bemærkninger fra
ØSU's side :
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Det slår endvidere til lyd for indførelsen af harmonisere
de metoder til beregning af de rentesatser, der finder
anvendelse på grænseoverskridende finansieringer
inden for koncerner .

ØSU stiller sig positivt til en procedure, hvorefter en
hver regulering af afregningspriser skal ske efter forud
gående samråd mellem medlemsstaterne; proceduren
skal ses som en opstramning af voldgiftskonventionen.
Herudover så det imidlertid gerne et direktiv, der fast
sætter principper for beregning af afregningspriser og
regler for henregning af samtlige generalomkostninger
inden for koncerner .

1 . Fjernelse af dobbeltbeskatning af grænseoverskri
dende indkomststrømme

1.1 . Udvidelse afmoder-/datterselskabsdirektivet og af
fusionsdirektivet samt undersøgelse, i samarbejde
med medlemsstaterne, af nye procedurer, som skal
forenkle og fremskynde mekanismerne til gennem
førelse af skatteoverenskomsterne om kildebe
skatning
ØSU godkender Kommissionens anbefalinger og min
der om, at det selv tidligere har slået til lyd for en
kapitalinteressetærskel på 10% frem for de 25% , der
kræves, for at moder-/datterselskabsdirektivet finder
anvendelse .

ØSU vil gøre den mere generelle bemærkning, at me
dens kravet, om at der skal være tale om moder-/

1.3 . Bilaterale overenskomster til imødegåelse af dob
beltbeskatning
0SU kan tilslutte sig Kommissionens linje.

1.4. Koncernbeskatning
ØSU henviser til sin udtalelse om Kommissionens for

slag til direktiv om medregning af underskud i faste
driftssteder og i datterselskaber i andre medlemsstater:
det regnskabsmæssige underskud kan udgøre et alterna
tiv til medregningen af skattemæssige underskud bereg

net efter de gældende regler i de faste driftssteders og
datterselskabers etableringsland.

datterselskab, er berettiget, når det drejer sig om at
imødegå dobbeltbeskatning af en koncerns overskud,
er der intet, der taler for et sådant krav, når det drejer
sig om at fritage finansielle strømme af udbytter, rente
betalinger og royalties for kildebeskatning. På sigt bør
fritagelsen for at betale skat ved kilden udvides til alle
disse strømme, når de foregår mellem virksomheder
etableret i forskellige medlemsstater.

På grund af sin iboende konsekvens vil denne anvendel
se af det regnskabsmæssige underskud kunne fremme
vedtagelsen af det andet aspekt, Ruding-udvalget slår
til lyd for, nemlig en fuldstændig modregning af under

ØSU efterlyser i øvrigt iværksættelsen af nye procedurer
til forenkling og effektivisering af gennemførelsesmeka

1.5 . Neutralitet i behandlingen af udenlandsk udbytte
i forhold til indenlandsk

skud inden for koncerner .

nismerne for overenskomster om indeholdelse af skat
ved kilden .

1.2. Generelle regler for interne afregningspriser

ØSU godkender den fremgangsmåde, Kommissionen
har fulgt, idet den behandler problemstillingerne om
kring underkapitalisering og allokering af generalom
kostninger under rubrikken interne afregningspriser,
og ikke under rubrikken tilnærmelse af reglerne for
opgørelsen af selskabsbeskatningsgrundlaget.
ØSU mener i øvrigt, at Kommissionen bør gå et skridt
videre og sammen med medlemsstaterne se på alle de
problemer, der knytter sig til fordelingen af udgifterne
til tjenesteydelser udført af koncernens centrale organer
(herunder forskningsudgifter).

ØSU gør opmærksom på, at Ruding-udvalget under
rubrikken selskabsbeskatning henstiller, at eksisterende
forskelsbehandling med hensyn til beskatning af udbyt
ter af overskud indtjent i en anden medlemsstat bringes
til ophør.
ØSU gør opmærksom på, at denne henstilling, som får
et mere kategorisk præg, i og med at Kommissionen
tager forbehold over for Ruding-udvalgets forslag om
gensidighed, vil have til følge, at den medlemsstat, hvori
modtagerne af udenlandske udbytter er bosiddende, til
fulde kommer til at bære omkostningerne ved godtgø
relsen eller modregningen af selskabsskat svaret i kilde
landet. Det må anses for lidet sandsynligt, at dette
forslag vil kunne vinde enstemmig tilslutning fra med
lemsstaterne .
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2. Foranstaltninger med hensyn til skattesatserne, be
skatningsgrundlaget og beskatningssystemerae
2.1 . Selskabsskattesatserne

ØSU er enig med Kommissionen i, at det ikke vil være
tilrådeligt at fastsætte en maksimumssats for selskabs
skatten, og at en reform af de lokale skatter er politisk
urealistisk .

Det mener i øvrigt ikke, at det er formålstjenligt at
indlede drøftelser med medlemsstaterne om princippet
i og niveauet for en minimumssats for selskabsbe
skatningen .
Som det med rette understreges af Kommissionen, fore
går konkurrencen mellem medlemsstater ikke kun på
skattesatser, men også på skatteligningsgrundlag. Det
forekommer derfor vanskeligt at diskutere fastsættelse
af en minimumssats uden samtidig at tage spørgsmålet
om en harmonisering af skatteberegningsreglerne op til
diskussion .

2 .2. Grundlaget for beskatning af virksomhedernes
overskud
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en bred debat i EF-regi om valg af et fælles selskabsskat
tesystem i EF.

Men uanset hvor påskønnelsesværdigt forslaget om ind
førelse af en kildeskat på 30 % af udbytter, ud over de
i direktivet om moder- og datterselskaber omhandlede,
udloddet til aktionærer, der ikke identificeres som bo

siddende i EF, måtte være med hensyn til de bagvedlig
gende bevæggrunde, synes det at være behæftet med
følgende alvorlige ulemper:
Det kan fjerne tilskyndelsen hos tredjelandeinvestorer
til at placere midler i EF og opmuntre EF-borgere til at
placere deres investeringer uden for EF; det er netop
denne dobbelte risiko, der er baggrunden for, at med
lemsstaterne har afvist direktivforslaget om indførelse
af en EF-kildeskat på renteindtægter.

Som Kommissionen også lader skinne igennem, vil det
være i strid med princippet om skattemæssig neutralitet
at gøre det mere fordelagtigt at lånefinansiere end at
finansiere med egenkapital, idet sidstnævnte er en for
udsætning for, at der kan ske et varigt investeringstruk
ket opsving i de nationale økonomier.

ØSU minder om, at Kommissionens tidligere forsøg
på at harmonisere selskabsskatten ikke kunne finde
tilslutning hos medlemsstaterne. Kommissionen har
taget konsekvensen heraf ved i stedet at satse på subsidi

III. SLUTBEMÆRKNINGER

aritetsprincippet.

ØSU tager derfor forbehold over for en dybtgående
debat af, om en harmonisering af beskatningsgrundla
get er hensigtsmæssig og gennemførlig, da udbyttet af
en sådan debat er tvivlsomt .

Det specifikke forslag om at definere skattepligtigt over
skud ud fra et minimumsberegningsgrundlag, som skul
le være det regnskabsmæssige resultat, synes endvidere
at kollidere med subsidiaritetsprincippet.
Til gengæld bifalder ØSU, at Kommissionen agter at
arbejde videre med spørgsmålet om fradragsret for bi
drag til udenlandske pensionskasser betalt af eller for
udstationerede lønmodtagere, da det ikke kan betragtes
som udelukkende henhørende under en harmonisering
af beskatningsgrundlaget.
ØSU stiller sig også positivt til Ruding-udvalgets forslag
vedrørende små og mellemstore virksomheder, hvoref
ter virksomheder, der ikke er etableret som kapital
selskaber, skal have mulighed for at vælge at blive
underlagt selskabsbeskatning; det bifalder Kommissio
nens intentioner i denne sammenhæng. Hvad angår
skatteincitamenter, deler ØSU Kommissionens præfe
rence for incitamenter baseret på skattekredit frem for
incitamenter, der tager form af en tilpasning af be
skatningsgrundlaget.
2.3 . Sammenhængen mellem den skattemæssige be
handling af aktionærer og selskabsbeskatningen
ØSU er enig med Kommissionen i, at der er behov for

1 . Ruding-udvalgets kommissorium var meget bredt
formuleret, eftersom det drejede sig om »en økonomisk
kvantificering af den effekt, beskatningen har sammen
lignet med andre parametre«, som kan medføre alvorli
ge konkurrenceforvridninger til skade for det indre
markeds funktionsevne .

Udvalget blev endvidere anmodet om at undersøge mu
lighederne for at afhjælpe eventuelle forvridninger »ved
at inddrage den indflydelse, som andre politikområder,
f.eks. ØMU'en, måtte have på omfanget af disse for
vridninger «.

2. På grund af tidsmangel eller beskedenhed har
Ruding-udvalget selv valgt at begrænse sin behandling
til de strengt fiskale aspekter af selskabsbeskatningen.
ØSU beklager, at Ruding-udvalget herved må undvære
den indsigt, som en dybtgående analyse af selskabsbe
skatningens placering i medlemsstaternes økonomiske

politik kunne have givet. Udvalget har ikke søgt at gå
dybere ned i spørgsmålet om selskabsbeskatningens
rolle og vægt i samfundsøkonomien; dette kan man vel
kun beklage .

3 . Et spørgsmål, det havde været ønskeligt at få svar
på, er, om det er muligt at operere med én og samme
selskabsskat i en EF-medlemsstat, der er nødsaget til at
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fremme sit erhvervsliv for at indhente et udviklingsefter
slæb, og i udviklingsmæssigt mere fremskredne med
lemsstater ?

4.
Skal man berøve medlemsstaterne de muligheder
for indgreb, dvs . incitamenter, som skattepolitikken
traditionelt frembyder ?

Ruding-udvalget lægger ikke skjul på, at det ikke kan
forlige sig med, at man anvender skatteinstrumentet
som aktivitetsfremmende virkemiddel. Ruding-udvalget
sætter spørgsmålstegn ved, om støtte over skattepolitik
ken er et effektivt middel til at stimulere investeringerne,
og synes at foretrække direkte subsidier, men er underti
den inkonsekvent, som når det fremhæver beskatnin
gens rolle som determinant for investeringernes lokali
sering.

Ruding-udvalgets holdning er imidlertid forståelig, når
man betænker, at det overvejende består af skatteeks
perter, som — med rette — nærer frygt for en manipule
ring med skatteligningsreglerne.
Fagøkonomer ser normalt mindre strengt på tingene;
dog er der enstemmighed om det grundprincip, at der
skal være gennemsigtighed i støttetiltagene. Disse skal
være offentlige og kendt af alle.
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der sig med, at der ikke foreligger pålidelige statistiske
oplysninger herom. Denne undskyldning virker ikke
overbevisende, thi nogle af de mest pålidelige statistiske
data, der står til rådighed for forskere og økonomer, er
vel netop statistiske oplysninger om skatteindtægter.
Hvilken effekt vil en meget mærkbar lempelse af er
hvervsbeskatningen have på andre skatteformer, ikke
mindst på den personlige indkomstbeskatning ?

Havde udvalget ikke mulighed for at opstille en samlet
økonometrisk model, der kunne have vist byrdeomfor
delingseffekten af disse forslag ?

7. ØSU finder, at Kommissionen burde se på, om
det ikke er muligt at afhjælpe denne mangel, thi man
kan ikke behandle skatteharmoniseringsspørgsmål
uden samtidig at se på de budgetmæssige konsekvenser
af de foranstaltninger, man foreslår, og af den omforde
ling af byrderne, der sker fra en skattekategori til en
anden .

8. ØSU er bekymret over den manglende information
om den indvirkning, indførelsen af et ensartet selskabs

beskatningsniveau — som et mål på mellemlang sigt —
vil have på investeringernes lokalisering. Man må nok
regne med, at en så vidtgående harmonisering langt fra
vil sikre neutralitet i Den Økonomiske Unions funk

Men man må ikke overse, at Den Monetære Union vil

betyde en væsentlig indsnævring i de enkelte medlems
staters økonomisk-politiske handlefrihed. Måske er det
ikke nogen god ting yderligere at skære ned i, endsige
helt at fjerne, de resterende instrumenter man har til at
føre konjunkturpolitik og skabe økonomisk ekspansion
med .

5. ØSU beklager, at Ruding-udvalget ikke har anlagt
et mere helhedspræget syn på de byrder, der hviler på
erhvervslivet, herunder hensættelser til medarbejder

pensioner, som ganske vist tjener et socialt formål, men
hvor betingelserne virker betydeligt ind på overskudsbe
regningsgrundlaget. Ruding-udvalget skønner, at hen
sættelser, som er fritaget for beskatning, ligger i spektret
27 % af balancen i Tyskland og 6 % i Italien og Belgien.

6. ØSU undrer sig over, at udvalget i tavshed forbi
går væsentlige aspekter af den problemstilling, Kom
missionen havde anmodet det om at undersøge.
I forbindelse med sine meget præcise forslag om harmo
nisering af skatteligningsgrundlaget og selskabsskatte
satserne har udvalget ikke fundet det betimeligt at
undersøge, hvilke provenumæssige konsekvenser disse
forslag vil have i de enkelte medlemsstater. Det undskyl

tionsmåde, men snarere skærpe tendensen til industri
koncentrationer omkring allerede eksisterende poler, til
skade for EF's randzoner og udviklingsmæssigt tilbage
stående regioner. Denne følgevirkning forekommer så
meget desto mere sandsynlig som udvalget selv, ud
fra resultaterne af simulationskørsler, konkluderer, at

forskelle i beskatningen påvirker lokaliseringsvalget.

ØSU efterlyser en analyse af, om en ensartet beskatning
af virksomhederne ikke kan tænkes at medføre en for

vridning til skade for de svage og til fordel for de
stærke .

9. Ruding-udvalget kan ikke sige sig fri for modsigel
ser, hvilket Kommissionen da også har følt sig forpligtet
til at påpege. Efter klart at have markeret sin tilslutning
til subsidiaritetsprincippet og plæderet for en harmoni
sering » baseret på et nødvendigt minimum for at fjerne
diskrimination og alvorlige forvridninger« foreslår ud
valget således i sidste instans alligevel indførelsen af et
fælles selskabsbeskatningssystem, som på samme tid
indebærer en harmonisering af skatteligningsgrundlaget
og en betydelig indsnævring i satsforskellene.
Spændet mellem udvalgets knæsættelse af subsidiari
tetsprincippet og dets konkrete forslag bliver for alvor
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stort, hvor det foreslår, at lokale skatter skal inddrages
i fastsættelsen af den nominelle selskabsskatteprocent,
» således at den kumulerede selskabsskattesats holdes

inden for et interval på 30-40% «.
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træffes med enstemmighed, er en faktor, der virker som
en bremse på etableringen af en lovgivning, som der vil
være behov for på sigt, men samtidig dæmmer op for
en vidtgående regelgivning, som ikke alle medlemsstater
er rede til for indeværende .

10.
Disse kritiske bemærkninger skal dog ikke for
hindre ØSU i at give udtryk for sin påskønnelse af den
kvalitet, der kendetegner rapporten, som vil blive et
referencedokument for forskere .

11 .
Som det vil fremgå af bemærkningerne til Kom
missionens meddelelse til Rådet, har Kommissionen

generelt indtaget en holdning, som er mere nuanceret og
forsigtig end den, der præger Ruding-udvalgets rapport.
Det glæder ØSU sig over.
12. Beskatningen hører så afgjort til de problemer,
der vil volde de største vanskeligheder i forbindelse med
etableringen af Den Økonomiske og Monetære Union .
Kravet om, at Rådets beslutninger på området skal

ØSU ser meget gerne, at man på dette område holder
fast ved det sunde i subsidiaritetsprincippet og det nød
vendige i, at enhver, der rører ved de byrder, som i
sidste ende fuldt og helt bæres af skatteborgerne, går
forsigtigt til værks .

ØSU føler sig i denne forbindelse foranlediget til at
gøre opmærksom på, at man ikke kan ensartetgøre
selskabsbeskatningssystemerne og harmonisere skatte
satserne og ligningsreglerne uden samtidig at undersøge,
hvilke følgevirkninger det vil have for relationerne mel
lem EF-landene og tredjelande; den bilaterale kontekst,
som genforhandlinger af skatteoverenskomster indgået
med andre lande føres i, vil ikke nødvendigvis være
tilpasset eksistensen af en harmoniseret selskabsskat.

Bryssel, den 24. november 1992.
Susanne TIEMANN

Formand for

Det økonomiske og sociale Udvalg

Udtalelse om ændring af forslag til Rådets direktiv om afgifter på visse tunge lastvogne med
henblik på dækning af transportinfrastrukturomkostningerne
(93/C 19/22)

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 11 . november 1992 i henhold til EØF
Traktatens artikel 198 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det
ovennævnte emne .

Det Økonomiske og Sociale Udvalg udpegede på sin 301 . plenarforsamling, mødet den
25 . november 1992, Robert Moreland til hovedordfører og vedtog med et flertal af stemmer
for, 5 imod og 2 hverken for eller imod følgende udtalelse.

1 . Indledning

Kommissionens mål, for så vidt angår afgifter på
erhvervskøretøjer:

1.1 . Kommissionen forelagde i 1986 et dokument
[dok. KOM(86) 750 endelig udg.] om fjernelse af
konkurrencefordrejning inden for godstransport ad
landevej : undersøgelse af afgifterne på køretøjer og
brændstoffer samt vejafgifter. Det Økonomiske og
Sociale Udvalg
erklærede sig i princippet enig i

— harmonisering af konkurrencevilkårene både inden
for transportformerne og mellem disse indbyrdes,
— overvæltning af de økonomiske og sociale infra
strukturomkostninger på brugerne,
— tilstrækkeligt afgiftsprovenu for medlemsstaterne,

— fri bevægelighed for varer og personer inden for
(!) EFT nr. C 232 af 31 . 8 . 1987, s . 87.

Fællesskabet,
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— rimelige transitordninger med tredjelande.
I udtalelsen, der blev enstemmigt vedtaget, understrege
de ØSU bl.a. følgende synspunkter:

— konkurrencefordrejninger skal fjernes inden 1992,
— i den forbindelse skal der nås til enighed om afgifts
strukturerne, for i det mindste at sikre dækning af
de marginale omkostninger,

— opkrævning af afgifter efter områdeprincippet vil
være en fornuftig løsning på længere sigt, men er
forbundet med visse praktiske problemer,
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1.4. Kommissionen har nu atter ændret sit forslag
[dok. KOM(92) 405 endelig udg.] blandt andet i lyset
af drøftelserne i Rådet og EF-Domstolens afgørelse af
19. maj i sagen C-195/90 (Kommissionen versus Tysk
land). Samtidig med at områdeprincippet fastholdes,
nedsættes minimumstaksterne for køretøjsbeskatning
nu (for Portugals og Grækenlands vedkommende hal
veres taksterne). Taksterne skal revideres hvert andet

år. Den afgiftsstruktur for køretøjer, som Kommissio
nen tidligere foreslog, er nu blevet fakultativ, og en
vidtgående harmonisering vil blive overvejet på et sene
re stadium .

1.4.1 . Det ændrede forslag omfatter ligeledes en ny
bestemmelse, som giver medlemsstaterne mulighed for
at opkræve en » brugsafgift« for EF-erhvervskøretøjer
på over 12 ton, som benytter deres vejnet.

— alle vejafgifter — bortset fra bro-, færge- og tunnel
afgifter — bør afskaffes, når eksisterende kontrakter
udløber,

2. Generelle bemærkninger

— en løsning bør ikke komplicere afgiftssystemet yder
ligere og føre til øgede administrative byrder.
1.2 .

Kommissionen fremsatte derefter i 1987 et første

forslag til Rådets direktiv om opkrævning af afgifter
på tunge lastvogne med henblik på dækning af
transportinfrastrukturomkostningerne [dok.KOM(87)

716 endelig udg.]. Herom vedtog ØSU en udtalelse (*)
hvori ØSU gjorde opmærksom på følgende:
— der bør tages højde for de enkelte transportformers
samfundsøkonomiske omkostninger på lang sigt,
— indførelsen af områdeprincippet kan føre til harmo
nisering af konkurrencevilkårene inden for de enkel
te transportformer og til overvæltning af infrastruk
turomkostningerne på de faktiske brugere; princip
pet skal naturligvis også anvendes inden for vej -,
jernbane- samt flod- og kanaltrafikken,

— ØSU godkendte områdeprincippet, omend det var
klar over, at der ville opstå problemer, hvis man
fuldt og helt henholdt sig til dette.

1.3 . Kommissionen ændrede i 1991 sit forslag (2).
ØSU mente (3), at en enklere og trinvis løsning, som
i hovedsagen baseredes på » at sikre dækning af de
forårsagede infrastrukturomkostninger«, ville gøre det
muligt at overholde 1992-tidsfristen. ØSU fastslog atter,
at det som det »endelige mål« kunne godkende område
princippet, som et »fair« grundlag. ØSU lagde vægt på,
at mindre lastvogne ikke måtte rammes unødvendigt
hårdt i forhold til større køretøjer, og at forslaget kunne
tilskynde til en mere udbredt anvendelse af vejafgifter.

( J ) EFT nr. C 208 af 8 . 8 . 1988, s . 29.
(2) EFT nr. C 75 af 20. 3. 1991 , s. 1 .
(3) EFT nr. C 159 af 17. 6. 1991 , s. 18.

2.1 . ØSU har bestandig understreget betydningen af,
at der opnås enighed på dette område i forbindelse
med fjernelse af konkurrencefordrejninger på det indre
marked. ØSU er bekymret over, at Rådet endnu ikke
er nået til enighed, og det ser nu ud til, at tidsfristen
1 . januar 1993 ikke kan overholdes (nu foreslås 1 . janu
ar 1994).

2.2.

ØSU konstaterer imidlertid, at det ser ud til, at

Kommissionen har accepteret (om ikke anerkendt) en
enklere trinvis fremgangsmåde, hvilket skulle kunne
fremme Rådets godkendelse. ØSU mener ligesom Kom
missionen, at en politisk løsning er påkrævet, og at
» formandskabet « bør fremme sagen, da der er tale om
en hastesag.
2.3 .
Forslagets bestemmelser er imidlertid kun et
skridt hen imod den skatte- og afgiftsharmonisering,
der er nødvendig for at fjerne konkurrenceforvridnin
ger. Det vil ikke fremme indførelsen af en EF-ordning
for påligning af infrastrukturomkostninger, at den en
kelte medlemsstat får ret til på eget initiativ at beskatte
EF-køretøjer.
2.4.
ØSU henviser til sin udtalelse af 1991 om vejaf
gifter.
2.5 .
På baggrund af domstolssag C-195/90 og mu
ligheden for forskelsbehandling (f.eks. hvad angår vej
afgift og brugsafgift) bør der foretages en omhyggelig
juridisk behandling for at sikre, at betingelserne i
artikel 75 opfyldes fuldt ud, og man ikke overtræder
artikel 76 i Traktaten, ifølge hvilken det forbydes med
lemsstaterne at indføre nye skatte- og afgiftsforanstalt
ninger, som rammer ikke-hjemmehørende transport
virksomheder, indtil den fælles transportpolitik er
gennemført (jf. artikel 75, stk . 1 , litra c).

De Europæiske Fællesskabers Tidende

25 . 1 . 93

3 . Særlige bemærkninger
3.1 . Den nye 7. betragtning
3.1.1 .

ØSU ser med tilfredshed, at Kommissionen

godkender ØSU's tidligere fremsatte synspunkt, nemlig
at punktafgifterne på brændstof er » særlig velegnede til
gennemførelse af områdeprincippet«.

Nr . C 19/73

3.8 . Artikel 4

3.8.1 . ØSU er ikke tilfreds med denne artikels sigte,
som det finder uklart, for så vidt angår holdningen i
direktivet til anvendelsen af »vejafgifter« og afgiftsop
krævning i forbindelse med »forurening« (således som
også anført i den tidligere udtalelse).
3.8.2. ØSU ser med tilfredshed på, at Kommissionen
har accepteret ØSU's forslag om at adskille vejafgifter
m.v. fra parkeringsafgifter.

3.2. Den nye 8. betragtning
3.2.1 . ØSU glæder sig over, at der tages højde for de
miljømæssige omkostninger.

3.9. Artikel 5, stk. 1 , litra b)

3.9.1 . Som også nævnt i ØSU's to tidligere udtalelser
er teksten for upræcis.
3.3 . Den nye 13. betragtning
3.3.1 .

Denne ændring glæder ØSU, som dog mener,

3.10. Den nye artikel 5, stk. 1 , litra d)

at endemålet for en fælles model for infrastrukturom

kostninger og eksterne omkostninger ligger et stykke
ud i fremtiden .

3.4. Den gamle 8 . betragtning
3.4.1 . ØSU går ud fra, at denne betragtning udgår,
fordi Rådet ikke umiddelbart er rede til at acceptere
Kommissionen som forhandler. ØSU mener dog ikke,
at betydningen af køretøjsbeskatningen i tredjelande
kan lades ude af betragtning.
3.5 . Artikel 2

3.5.1 .
Motorvej — det antages, at alle tre kriterier
skal være opfyldt.

3.10.1 .

Bestemmelsen forekommer for begrænsende.

3.11 . Den nye artikel 5, stk. 2

3.11.1 . Hvis vejafgifter skal kunne godkendes, er
denne begrænsning for voldsom. Medlemsstaterne bør
have mulighed for også at indføre vejafgifter for broer
eller, for eksempel, inden for rammerne af vejafgifts
planer.
3.12. Den nye artikel 8, stk. 3

3.12.1 . To år kan vise sig at være for lidt. Rapporten
bør under alle omstændigheder ligeledes tilstilles Euro
pa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg,
som bør høres i forbindelse med forslag om ændring af

Vejafgift: denne bør for administrativ forenklings skyld
ikke netop afhænge af den tilbagelagte afstand.

satserne .

3.5.2.
Brugsafgift: Det ville have været nyttigt, om
Kommissionen havde givet eksempler på, hvad den har

3.13 . Den nye artikel 9

haft i tankerne .

3.6 . Artikel 2, stk.2

3.6.1 .

3.13.1 .

ØSU konstaterer med tilfredshed, at denne

artikel er blevet revideret. Rapporten og forslagene bør
tilstilles Europa-Parlamentet samt Det Økonomiske og
Sociale Udvalg.

Denne artikel bør ikke finde sådan anvendelse,

at offentligt ejede køretøjer får en konkurrencemæssig
fortrinsstilling i forhold til køretøjer i den private sek
tor. Lokale tjenester, der bortliciteres til den private
sektor, må ikke forskelsbehandles.
3.7. Artikel 3, stk. 2

3.7.1 .
ØSU ser med tilfredshed på, at Kommissionen
accepterer tilpasninger.

3.14. Den nye artikel 11 (tidligere artikel 10)
3.14.1 .

Umiddelbart forekommer denne artikel ud

mærket set i relation til nærhedsprincippet. ØSU har
dog fortsat samme opfattelse som i 1991 .
3.14.2.
Medlemsstaternes praksis bør logisk set ikke
give anledning til forskelsbehandling af hensyn til områ
deprincippet; enten alle eller ingen medlemsstater skal
derfor give rabatter.
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vil navnlig for de svagere og mindre virksomheder
i landene i Fællesskabets yderområde få en skadelig

4. Andre overvejelser
4.1 . ØSU finder det foruroligende, at Kommissionen
i sin » Konsekvensanalyseformular« fastslår: »Anvendel
sen af dette direktiv kan tænkes at føre til en stigning i
transportomkostningerne navnlig i landene i Fællesska
bets yderområder « og » Øgede transportomkostninger

virkning for deres konkurrenceevne «.

4.2. Dette kan næppe fremme »samhørigheden«, og
Kommissionen og Rådet bør alvorligt overveje foran
staltninger, der kan sætte EF's yderområder i stand til
at neutralisere sådanne virkninger.

Bryssel, den 25 . november 1992.
Susanne TIEMANN

Formand for

Det økonomiske og sociale Udvalg

Udtalelse om EF'S forbindelser med landene i Central- og Østeuropa: Bulgarien og Rumænien
(93/C 19/23

Det Økonomiske og Sociale Udvalg besluttede den 30. juni 1992 i henhold til forretningsorde
nens artikel 20, stk. 3, at udarbejde en anden tillægsudtalelse om EF's forbindelser med
landene i Central- og Østeuropa i denne forbindelse især om EF's forbindelser med Bulgarien
og Rumænien .

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for EF's Eksterne Forbindelser, Handels
og Udviklingspolitik, som udpegede Jens Peter Petersen til ordfører. Sektionen vedtog sin
udtalelse den 5 . november 1992 .

Sektionens udtalelse blev afgivet på baggrund af den generelle situation og den fase, man var
nået til i forhandlingerne mellem EF og Bulgarien på den ene side og med Rumænien på den
anden i september 1992.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 301 . plenarforsamling (mødet den 25.
november 1992) med et stort flertal af stemmer for og 2 imod følgende udtalelse:

Resume

Det udkast til en associeringsaftale, som EF-Kommis
sionen fremsatte i begyndelsen af 1990, omfattede ikke
blot den gradvise skabelse af et frihandelsområde, fri
bevægelighed for personer, fri udveksling af tjeneste
ydelser, lovgivningsharmonisering og en udbygning af
det økonomiske, sociale og finansielle samarbejde, men
også institutionaliseringen af den politiske dialog og
kulturelt samarbejde (pkt. 1.8).

Disse præferenceaftaler, kaldet Europa-aftaler på grund
af medtagelsen af den politiske dialog, kan i princippet
indgås på ubestemt tid med samtlige lande i Østeuropa .
I forholdet til Statssamfundet af Uafhængige Stater
(SNG) og Georgien må man dog finde en anden løsning,
der følger EF's ideer om partnerskabs- og samarbejdsaf

taler. En afgørende betingelse for Europa-aftalerne er,
at den politiske, samfundsmæssige og økonomiske om
stillingsproces skrider godt frem i de associerede lande,
og at indførelsen af demokrati og markedsøkonomi
allerede er nået til » the point of no return «. ØSU
har flere gange opfordret EF-Kommissionen til i hvert
enkelt tilfælde at se nærmere på den indledte politiske
og økonomiske reformproces og først da optage målret
tede associeringsforhandlinger (pkt. 1.9).

I sin udtalelse om Europa-aftalerne med Polen, Ungarn
og Den Tjekkiske og Slovakiske Føderative Republik (i
det efterfølgende benævnt Tjekkoslovakiet) behandlede
ØSU EF's associeringskoncept indgående og kom til en
positiv konklusion . ØSU ser med stor tilfredshed på, at
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EF-Kommissionen nu også har indledt associeringsfor
handlinger med Bulgarien og Rumænien . Målet med
forhandlingerne er indgåelsen af Europa-aftaler, som i
deres indhold i det store og hele svarer til de aftaler,
der blev indgået den 16 . december 1991 med Visegrad
staterne . De kritiske bemærkninger og de henstillinger,
ØSU fremkom med i forbindelse med disse aftaler,
gælder så vidt vides også for de foreliggende udkast til
aftaler med Bulgarien og Rumænien (pkt . 2.1 og 2.2).

aftalerne indføjer bestemmelser om, at Associeringsrå
det under første fase af overgangsperioden skal stå som
garant for, at erhvervsgrupperne deltager i den politiske
dialog. Fra anden fase skal denne dialog finde sted
inden for rammerne af et rådgivende associeringsudvalg
bestående af erhvervs- og samfundslivets interesseorga
nisationer. Dette samarbejde skal indpasses i en bred
dialog, der omfatter erhvervs- og samfundsgrupperne i
Det Europæiske Fællesskab og i de central- og østeuro
pæiske lande (pkt. 2.7 og 2.8).

ØSU ser med stor tilfredshed på, at de kontraherende
parter erklærer sig villige til at styrke de politiske og
økonomiske frihedsrettigheder, som danner det egentli
ge grundlag for associeringen . Der udtrykkes endvidere
stor tilfredshed med, at parterne er rede til i fællesskab
at opbygge en ny politisk og økonomisk orden på
grundlag af respekten for retsstaten, fortsat overholdel
se af menneske- og minoritetsrettigheder, indførelse af
et flerpartisystem med frie og demokratiske (hemmeli
ge) valg samt fortsat liberalisering af økonomien efter
de markedsøkonomiske principper (pkt. 2.3).

ØSU ser med tilfredshed på, at det i aftalerne hedder,
at respekten for demokratiske principper og menneske
rettighederne er væsentlige forudsætninger for en asso
ciering, men henstiller dog samtidig, at respekten for
sociale grundrettigheder og mindretalsrettigheder også
defineres som » en væsentlig forudsætning for associ
ering «. Bestemmelsen indebærer, at der ved brud på
denne forpligtelse kan træffes egnede foranstaltninger

Endnu engang fremhæver ØSU, at i lyset af de sam
fundsmæssige og kulturelle vilkår, der hersker i dagens
Europa, vil et økonomisk område, som ikke ligeledes
er et socialt område, være utænkeligt. ØSU opfordrer
derfor på ny Rådet til i præamblen til Europa-aftalerne
også at nævne den sociale dimension af den europæiske
enhedsproces samt Fællesskabspagten om arbejdstager
nes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale
Rettigheder som stats- og regeringscheferne i EF vedtog
(omend ikke enstemmigt) i december 1989. Med betæn
kelighed konstaterer ØSU endvidere, at princippet om
» social retfærdighed «, som i Europa-aftalerne med
Polen, Ungarn og Tjekkoslovakiet endnu blev betragtet
som en vigtig forudsætning for associeringen, ikke om
tales i præamblen til den nye aftale (pkt. 2.4).

(pkt. 2.9).

I forbindelse med frie varebevægelser tilslutter ØSU sig
den asymmetriske indfaldsvinkel, da den bidrager til at
støtte den vanskelige omstillingsproces i de associerede
lande. Som følge af det dramatiske fald i den samfunds
økonomiske vækst i disse lande, bør Fællesskabet gøre
et ihærdigt forsøg på at afkorte tidsrummet på seks år
for den fulde afvikling af EF's told på industriprodukter
og at gennemføre den nødvendige markedsåbning inden
for en kortere frist. I artikel 110 i Rom-traktaten — også
dette burde fremhæves fra tid til anden — forpligter
Fællesskabet sig udtrykkeligt til i fælles interesse at
bidrage til en harmonisk udvikling af verdenshandlen .
For ofte glemmer man denne forpligtelse (pkt. 2.12).

I forbindelse med de følsomme sektorer — tekstilvarer,

Hvad angår det i præamblen til aftalerne nævnte tiltræ
delsesalternativ, bør man implicit tage i betragtning,
at fremtidige udvidelser konfronteres med væsentligt
ændrede vilkår: det indre marked, økonomisk og mone

tær union, udenrigs- og sikkerhedspolitik samt den
gældende EF-ret er stikord, som indholdsmæssigt stiller
betydelige krav til potentielle medlemsstater. Disse krav
kan ikke på kort sigt opfyldes af alle tiltrædelsesvillige
lande. Derfor bør Kommissionen hurtigst muligt inden
for rammerne af et konsekvent tiltrædelseskoncept søge
at afprøve og konkretisere nye formler eller alternativer
(pkt . 2.5).

Allerede i sin udtalelse om Europa-aftalerne med Vise
grad-staterne opfordrede ØSU de kontraherende parter
til at inddrage samfunds- og erhvervskredsene i den
politiske dialog. Det foreslår derfor, at man i Europa

produkter fra Det europæiske Kul- og Stalforbund
(EKSF) og landbrugsvarer — henviser ØSU på ny til de
relevante bestemmelser i Den almindelige overenskomst
om Told og Udenrigshandel (GATT) og de materielle
forudsætninger for oprettelse af frihandelsområder.
Navnlig er der det centrale krav om at fjerne told og
andre handelsbestemmelser, der begrænser handlen i
begge retninger for »i alt væsentligt al handel «. I læng
den ville ingen sektor, end ikke landbruget, kunne
undgå en markedsåbning, hvis der skal være overens
stemmelse med GATT (pkt. 2.15 ).

For ikke at forværre situationen yderligere på EF's
landbrugsmarked gennem for stor import af særligt
følsomme varer gentager ØSU sit forslag om at ekspor
tere en stor del af Bulgariens og Rumæniens overskud til
de østeuropæiske nabolande mod hård valuta . Samtidig
skal de østeuropæiske partnerlandes landbrugs- og in
dustrikapacitet ledes i retning af en produktion af land
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(pkt. 2.27-2.29).
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rencen mod forstyrrelser som følge af statsstøtte inden
for Fællesskabets og de associerede landes område (pkt.
2.25 og 2.47).

ØSU finder, at de konsultationsprocedurer, der skal
anvendes i tilfælde af dumping, er særligt vigtige. Det
går ud fra, at GATT-kodekserne vil blive overholdt
uden begrænsninger. At man lige fra starten kategorise
rer partnerlandene som lande med en fungerende mar
kedsøkonomi kan tolereres af politiske grunde. Rent
praktisk vil det i de kommende år ikke være let for
Kommissionen altid at foretage en retfærdig sammen
ligning i henhold til Fællesskabets antidumping-forord
ning mellem eksportpris og varens » normalværdi « (pkt.

En tilnærmelse af Bulgariens og Rumæniens lovgivning
til EF-retten er en vigtig forudsætning for de to landes
økonomiske (og sociale) integration i EF. Imidlertid
efterlyser ØSU en prioriteringsliste. Aftalepartnernes
virksomheder har først og fremmest brug for et rimeligt
spillerum og større omorganiseringsmuligheder for at
styrke konkurrenceevnen, imødegå presset fra verdens
firmaer fra tredjelande på en mere fleksibel måde samt
skabe varige arbejdspladser (pkt. 2.48-2.50).

2.32).

En vigtig forudsætning for at kunne nyde godt af frihan
delsbestemmelserne er, at der foreligger et konkret bevis
på produkternes oprindelse. ØSU har flere gange støttet
de østeuropæiske landes ønske om at få multilateral

Det ville efter ØSU's mening være bedre, om man
i første omgang i forbindelse med det økonomiske
samarbejde fastlagde nogle få prioriterede områder,
som især kræver handling. ØSU tænker her først og

fremmest på områder som infrastruktur, uddannelse og
kerneenergi (pkt. 2.53).

kumulation . Kommissionen har ikke efterkommet dette

krav med den konsekvens, at de (yderst restriktive)
oprindelsesregler, der er fastlagt i interimsaftalerne med
Visegrad-staterne, udgør en væsentlig hindring for en
udbygning af samhandlen . Da kun et ensartet regelsæt
for fastlæggelsen af produkters oprindelse kan tjene den
mere vidtgående europæiske arbejdsdeling, opfordrer
ØSU til, at de gældende EF/EFTA-oprindelsesregler
eller allerede de fremtidige regler af Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) indarbejdes
med et alternativt procentsatskriterium i samtlige Euro
pa-aftaler med de central- og østeuropæiske lande (»pa
neuropæisk kumulation «) (pkt. 2.33-2.35).

ØSU ser med tilfredshed på bestemmelserne vedrørende
den frie bevægelighed for personer, men savner som
hidtil en klar stillingtagen til spørgsmålet om arbejdsta
gere fra de østlige partnerlande, som er beskæftiget
illegalt i Fællesskabet. Det beklager endnu en gang, at
Kommissionen end ikke i en protokolnotits magter at
gøre opmærksom på det begrænsede spillerum, EF på
mellemlang sigt har på området for fri bevægelighed.
Efter ØSU's opfattelse er det på høje tid, at det omfat
tende problemkompleks » arbejdstagernes frie bevæge
lighed « mellem Fællesskabet og de associerede partner
lande overvejes indgående, således at man inden for
rammerne af en konsekvent opfattelse af indvandrer
spørgsmålet kan komme med varige løsningsforslag
uden at vække store forhåbninger i dag, som allerede i
morgen fører til dybe skuffelser (pkt. 2.37-2.39).

ØSU ser med tilfredshed på aftalen om, at alle de former
for statsstøtte, Bulgarien og Rumænien yder, skal af
stemmes efter bestemmelserne i EØF-traktaten . Endvi
dere bør EF-bestemmelserne for kontrol med den of

fentlige støtte indgå i aftalerne for at beskytte konkur

I forbindelse med det finansielle samarbejde er en snæ
ver koordinering af de til rådighed stående midler mel
lem de kontraherende parter uundgåelig. Samtidig er
det nødvendigt at sikre, at de samlede finansielle ydelser

til Bulgarien og Rumænien og deres anvendelse følges
kontinuerligt og koordineres i Associeringsudvalget;
begge parter kontrollerer, at midlerne anvendes effek
tivt. Associeringsrådet bør regelmæssigt underrettes om
resultatet af dette arbejde (pkt. 2.62).

1 . Indledning

1.1 .

Allerede for 20 år siden bekræftede EF's stats

og regeringschefer deres vilje til fra 1 . januar 1973
at føre en fælles handelspolitik over for Østlandene.
Medlemsstaterne erklærede, at de over for disse lande
ville føre en samarbejdspolitik baseret på gensidighed.
1 . januar 1973 var således en vigtig dato, da EF-med
lemsstaterne fra dette tidspunkt hverken måtte forhand
le om eller underskrive bilaterale handelsaftaler med

de central- og østeuropæiske lande. Da den bilaterale
handelsaftale fra 1973 udløb ultimo 1974 foreslog EF
medlemmerne af Rådet for gensidig økonomisk Bistand
(Comecon) at indgå bilaterale handelsaftaler med Fæl
lesskabet. Kun Rumænien reagerede direkte herpå . Der
imod fremkom Comecon i begyndelsen af 1976 med et
udkast til en rammeaftale om grundlaget for de gensidi
ge forbindelser mellem Comecon og Fællesskabet. Som
modtræk fremlagde EF-Kommissionen et dokument,
som henholdt sig til den af Fællesskabet allere
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de fulgte »parallelle strategi-: for at skabe bedre forud
sætninger for en udvidelse af handlen med varer og
tjenesteydelser søger man at fremme indgåelsen af bila
terale handelsaftaler mellem EF og de enkelte Comecon
lande. Endvidere skal der knyttes forbindelser mellem
begge institutioner på » arbejdsplan« for at drøfte gene
relle emner .

1.2.
Det Europæiske Fællesskab var sikker på at
vinde tilslutning til sin fremgangsmåde fra de mindre
central- og østeuropæiske lande, der via bilaterale
aftaler med Fællesskabet fik mulighed for i deres
forbindelser udadtil såvel politisk som økonomisk at
unddrage sig i det mindste delvis den dominerende
sovjetiske indflydelse. Dog var Rumænien det eneste
land, der kunne udnytte de givne muligheder. Ultimo
1980 underskrev Fællesskabet to aftaler, som forbe

drede adgangen til det fælles marked for talrige
rumænske produkter og resulterede i oprettelsen af
et blandet udvalg, som permanent skulle følge udvik
lingen i handlen og sikre, at de bestående aftaler
fungerede korrekt.

1.3 . Der er gjort mange forsøg på at forklare, hvorfor
Rumænien kunne driste sig ud i en enegang med Fælles
skabet. Det er ubestridt, at det rumænske fremstød ikke

overskred det udenrigspolitiske spillerum, Sovjetunio
nen havde indrømmet dette land. Ligeså vigtigt er det,
at Rumænien af såvel historiske som politiske grunde
gentagne gange spillede sin egen (særlige) rolle inden
for det østeuropæiske statsfællesskab. Allerede i midten
af 1958 blev de sovjetiske tropper trukket tilbage, og
det fastetablerede kommunistiske terrorregime gjorde
Rumænien til et pålideligt broderland. Samtidig er dette
én af de væsentligste grunde til, at Rumænien i anden
halvdel af 60'erne under dække af socialisme midlerti

digt kunne træffe liberaliseringsskridt, som de andre
Comecon-lande ikke kendte (H. Vastag, G. Mandics
und M. Engelmann, Temeswar. Symbol der Freihet.
Wien/München 1992). Mange kontakter med vestlige
regeringer samt påviselige liberaliseringstendenser
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1.4. Da handelsaftalen fra 1980 var relativ begræn
set, anbefalede Fællesskabet i midten af 80'erne, at
man udvidede den handelspolitiske del f.eks . ved bedre
adgang for rumænske landbrugsprodukter til EF-mar
kedet og et mere intensivt industrielt og videnskabeligt
samarbejde. Forhandlingerne indledtes i 1987, men
måtte dog udsættes i april 1989. Massive krænkelser af

menneskerettighederne var i mellemtiden kommet på
dagsordenen i Rumænien, og Securitas var blevet til
instrumentet for diktator Ceaucescu's politiske almagt.
Forpligtelserne i handelsaftalen fra 1980 blev heller ikke
længere overholdt. Til slut besluttede Fællesskabet den
20. december 1989 under indtryk af den blodige massak
re i Timisoara at indefryse handelsaftalen indtil videre.
Kun to dage senere åbnede Ceaucescu-diktaturets
sammenbrud døren til friheden for Rumænien. Diplo
matiske forbindelser med Fællesskabet blev genoptaget
i slutningen af marts 1990. Rådet bemyndigede EFKommissionen til at forhandle sig frem til en handels
og samarbejdsaftale, som kunne underskrives allerede
den 22. oktober 1990. Fornyede krænkelser af menne
skerettighederne forsinkede dog godkendelsen i EF-Par
lamentet, således at aftalen først trådte i kraft den 1 .
maj 1991 .

1.5. En milesten i den længe ventede normalisering
af forbindelserne med andre Comecon-lande og der
med også med Bulgarien er underskrivelsen af
»Fælleserklæringen« om optagelse af officielle forbin
delser mellem Det Europæiske Fællesskab og Rådet
for gensidig økonomisk Bistand. I denne erklæring
forpligter begge kontrahenter sig til at udvikle samar
bejdet inden for deres respektive kompetenceområder,
der er af gensidig interesse. Comecon's hyppigt frem
satte krav om en EF/Comecon-paraply var dermed
endelig taget af bordet. Hver Comecon-land tager
selvstændig stilling til den eventuelle optagelse af
diplomatiske forbindelser og handelsforhandlinger
med Fællesskabet. På mødet på Rhodos i december
1988 udtrykte Det Europæiske Råd glæde over, at de
europæiske medlemmer af Comecon var rede til at
udvide forbindelserne med Det Europæiske Fællesskab
og bekræftede dets vilje til at knytte yderligere
økonomiske forbindelser og til at samarbejde med
disse lande under hensyntagen til de enkelte landes
særlige situation med henblik på at kunne udnytte
de foreliggende muligheder til gensidig fordel.

inden for den rumænske samfundsøkonomi tæller lige
ledes med . Udenrigspolitisk må man ikke undervurdere

Bukarest-regeringens beslutning om ikke at deltage i
nedkæmpelsen af Foråret i Prag. Den tidsmæssigt be
grænsede liberaliseringsbevægelse — formodentlig også
et politisk skaktræk over for det vestlige udland — blev
omgående honoreret af Vesten. Som eneste europæiske
Comecon-land blev Rumænien allerede i 1972 medlem

af Den internationale Valutafond (IMF) og Verdens

banken . Endvidere blev landet allerede i begyndelsen af
1974 optaget på listen over den generelle toldpræferen
ceordning (GSP) - begunstigede udviklingslande.

1.6.
Kun få uger efter underskrivelsen af fælleserklæ
ringen optog Fællesskabet diplomatiske forbindelser
med seks af de europæiske Comecon-lande. Den 24.
september 1990 underskrev man en tiårig aftale med
Bulgarien om handel og handelspolitisk og økonomisk
samarbejde, der trådte i kraft den 1 . november 1990.
Endvidere blev den generelle toldpræferenceordning fra
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1 . januar 1991 udvidet til også at omfatte Bulgarien . De
anvendte mængdemæssige begrænsninger for dette land
blev ophævet eller midlertidigt sat ud af kraft.

1.7. Efter ØSU's overbevisning er optagelsen af di
plomatiske forbindelser og indgåelsen af handels- og
samarbejdsaftaler uomgængelige elementer i den politi
ske og økonomiske integrationsproces . De styrker di
alogen mellem lande og udbygger det europæiske politi
ske samarbejde. Med disse aftaler råder Fællesskabet
over et instrument, der ikke blot på kort sigt åbner
talrige muligheder for at hjælpe nabolandene mod øst,
men også for på mellemlang sigt at støtte den indledte
omstillings- og fornyelsesproces .
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fremme en videreudbygning af de politiske, økonomiske

og sociale forbindelser med de østlige nabolande ( 1).
Kun via en aktiv associeringspolitik vil man efterhånden
kunne eliminere de økonomiske og sociale skævheder
mellem Fællesskabet og dets partnere. Denne opgave er
så meget mere påtrængende, som den moralske energi,
der i første omgang foranledigede befolkningen i de
østlige reformstater til at kæmpe for demokratiet, er
blevet udsat for en hurtig underminering i den efterkom
munistiske hverdag som følge af halvhjertede reformer,
sammenbrud i hidtidige handelsforbindelser, den sam
fundsøkonomiske afmatning, høj inflation og voksende
arbejdsløshed [K.A. Körber in : Nach dem Sozialismus .
Wie geht es weiter mit den neuen Demokratien in
Europa ? (Protokoll des 93 . Bergedorfer Gesprächkreises
zu fragen der freien industriellen Gesellschaft). Berlin ,
13.-14. juli 1991 ]. Dette stiller i særlig grad krav til
Fællesskabet, som må give reformlandene tillidsvæk

kende fremtidsudsigter og overbevise disse lande om,
1.8 .
Der kan ikke herske tvivl om, at første genera
tion af aftaler tillige er med til at bane vejen for det

næste skridt i den paneuropæiske integrationsproces og
hæve samarbejdet med de central- og østeuropæiske
lande op på et kvalitativt endnu højere niveau. Rent
konkret drejer det sig om overgangen fra samarbejde
til associering. Det udkast til en associeringsaftale, som
EF-Kommissionen fremsatte i begyndelsen af 1990, om
fattede ikke blot den gradvise skabelse af et frihandels
område, fri bevægelighed for personer og en udbygning
af det økonomiske, sociale og finansielle samarbejde,
men også institutionaliseringen af den politiske dialog
og et kulturelt samarbejde .

1.9 . Disse (præference)-aftaler, kaldet Europa-afta
ler på grund af medtagelsen af den politiske dialog, kan
i princippet indgås på ubestemt tid med samtlige lande
i Østeuropa. I forholdet til Statssamfundet af Uafhængi
ge Stater (SNG) og Georgien må man dog finde en
anden løsning, der følger EF's ideer om partnerskabs
og samarbejdsaftaler. Det er dog en afgørende betingel
se, at den politiske, samfundsmæssige og økonomiske
omstillingsproces skrider godt frem i de associerede
lande, og at indførelsen af demokrati og markedsøko
nomi allerede er nået til » the point of no return «. ØSU
har ofte opfordret EF-Kommissionen til i hvert enkelt
tilfælde at se nærmere på den indledte politiske og
økonomiske reformproces og først da optage målrettede
associeringsforhandlinger. Ifølge ØSU er det også en
forudsætning, at de østlige forhandlingspartnere har
stabile, demokratisk valgte regeringer.

2. Europa-aftalerne med Bulgarien og Rumænien

2.1 .
I sin udtalelse om Europa-aftalerne med Vise
grad-staterne behandlede ØSU EF's associeringskon
cept indgående og kom til en positiv konklusion, da det
er et udmærket grundlag for, at man kan sikre og

at de ikke bliver overladt til deres skæbne .

2.2. ØSU ser med tilfredshed på , at EF-Kommissio
nen i maj har indledt associeringsforhandlinger med
Bulgarien og Rumænien . Målet med forhandlingerne er
indgåelsen af Europa-aftaler, som i deres indhold i det
store og hele svarer til de aftaler, der blev indgået den
16. december 1991 med Polen, Ungarn og Tjekkoslova
kiet. De kritiske bemærkninger og de henstillinger, ØSU
fremkom med i forbindelse med disse aftaler, gælder så
vidt vides også for de foreliggende udkast til aftaler
med Bulgarien og Rumænien . Da man via en interimsaf
tale vil sætte bestemmelserne om handel og handelsan
liggender i kraft inden aftalernes ikrafttræden, vil ØSU
på et egnet sted gå ind på erfaringerne med sådanne
interimsaftaler .

Præambel

2.3 .
ØSU ser med stor tilfredshed på, at de kontrahe
rende parter erklærer sig villige til at styrke de politiske
og økonomiske frihedsrettigheder, som danner det
egentlige grundlag for associeringen. Det støtter parter
nes erklærede beredvillighed til i fællesskab at opbygge
en ny politisk og økonomisk orden på grundlag af
respekten for retsstaten, fortsat overholdelse af menne
ske- og minoritetsrettigheder, indførelse af et flerparti
system med frie og demokratiske (hemmelige) valg samt
fortsat liberalisering af økonomien efter de markeds
økonomiske principper. Det fortjener særlig opmærk
somhed, at de kontraherende parter udtrykkeligt støtter
de forpligtelser, der er affødt af processen af Konferen
cen om sikkerhed og samarbejde i Europa ( CSCE), især
gennemførelsen af de principper og bestemmelser, der

( J ) EFT nr. C 339 af 31 . 12 1991 , s. 12.
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er indeholdt i Helsinki-slutakten , slutdokumenterne fra
de senere konferencer i Wien og Madrid, Paris-chartret
for et nyt Europa og Det Europæiske Energicharter.

2.4.
Endnu engang fremhæver ØSU, at i lyset af de
samfundsmæssige og kulturelle vilkår, der hersker i
dagens Europa, vil et økonomisk område, som ikke
ligeledes er et socialt område, være utænkelig. ØSU
opfordrer derfor på ny Rådet til i præamblen til Europa
aftalerne også at nævne den sociale dimension af den
europæiske enhedsproces samt Fællesskabspagten om
arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssi
ge og sociale Rettigheder, som stats- og regeringschefer
ne i EF vedtog (omend ikke enstemmigt) i december
1989. ØSU undrer sig over, at man i den ordrige proto
kolnotits om socialpolitikken i traktatudkastet til Den
Europæiske Union og i de 11 medlemsstaters erklæring
giver udtryk for, at man vil fortsætte af den »i Social
pagten fra 1989 afstukne vej «, når man allerede undla
der at nævne Fællesskabspagten om arbejdstagernes
grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale Ret
tigheder i præamblen til Europa-aftalerne. Med betæn
kelighed konstaterer ØSU endvidere, at princippet om
» social retfærdighed«, som i Europa-aftalerne med
Polen, Ungarn og Tjekkoslovakiet endnu blev betragtet
som en vigtig forudsætning for associeringen, end ikke
omtales i præamblen til den nye aftale. Er de rådgivere
i mellemtiden kommet til orde i Fællesskabet, som
længe har været forstyrret over, at » de vestlige økono

miske systemer må gøre indrømmelser over for sam
fundsmæssige processer: opbygning af socialstaten,
hjælp til de fattige, offentlige tjenesteydelser, samarbej
de med fagforeningerne, forsøg på at fastlægge en ret
færdig indkomstfordeling samt statens (økonomiske,
finansielle og socialpolitiske) ansvar for det økonomi
ske systems funktion som helhed (J.K. Galbraith, Ein
Rezept namens Kapitalismus. In: Die Zeit, Nr. 44 —
26. oktober 1990) ved hjælp af fastsættelsen af formåls
tjenlige og pålidelige rammevilkår. Det synes nødven
digt, at Rådet klarlægger sin holdning til dette punkt
ikke mindst på baggrund af, at Det Europæiske Råd på
sit møde i slutningen af juni 1992 fastslog, at » den
sociale dimension skal udbygges i sammenhæng med
Den Politiske Union og Den Økonomiske og Monetære
Union .

2.5 . På nuværende tidspunkt stræber Bulgarien og
Rumænien i lighed med Visegrad-staterne efter med
lemskab af Det Europæiske Fællesskab. ØSU støtter de
østlige traktatpartneres ønske om, at tiltrædelsesalter
nativet indføjes i præamblen til Europa-aftalerne. ØSU
er endvidere enig med Rådet og Kommissionen i, at de
europæiske aftaler » med deres dynamiske og evolutive
struktur« skal udnyttes til at udbygge partnerskabet
med disse lande og forberede det tilstræbte medlemskab
systematisk . I den forbindelse bør man implicit tage i
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betragtning, at fremtidige udvidelser, som det ligeledes
fremgår af Kommissionens meddelelse om » Europa og
udfordringen forbundet med udvidelsen « konfronteres
med væsentligt ændrede vilkår: det indre marked, øko
nomisk og monetær union, udenrigs- og sikkerhedspoli
tik samt den gældende EF-ret er stikord, som indholds
mæssigt stiller betydelige krav til potentielle medlems
stater. Disse krav kan ikke på kort sigt opfyldes af
alle tiltrædelsesvillige lande . Derfor bør Kommissionen
hurtigst muligt inden for rammerne af et konsekvent
tiltrædelseskoncept søge at afprøve og konkretisere nye
formler eller alternativer, der » bygger på den eksisteren
de arkitektur i den europæiske organisation og skaber
et nyt europæisk politisk rum « [Meddelelse fra Kom
missionen om »Europa og udfordringen forbundet med
udvidelsen « (tilføjet sluterklæringen fra Det Europæiske
Råd den 26 . og 27. juni 1992).]

Politisk dialog
2.6.
Europa-aftalerne danner den institutionelle
ramme om en politisk dialog, der skal følge og konsoli
dere tilnærmelsen mellem Det Europæiske Fællesskab
og de associerede partnere . Som platform for en
meningsudveksling om presserende bilaterale og multi
laterale problemer etablerer den nye solidaritet forbin
delser og skaber nye former for samarbejde mellem
aftalepartnerne. På ministerplan foregår den politiske
dialog inden for Associeringsrådet, og på parlamenta
risk plan føres den i Det Parlamentariske Associerings
udvalg.

2.7. ØSU ser fortsat den politiske dialog som en
retningsviser for den paneuropæiske integrationsproces.
I den nuværende fase af etableringen af det europæiske
og multilaterale samarbejde og med en stadig mere
kompliceret politisk og økonomisk proces spiller gensi
dig informationsudveksling og konsultationer en afgø
rende rolle for de politiske aktører såvel som for er
hvervs- og samfundslivets grupper. Allerede i sin udta
lelse om Europa-aftalerne med Polen , Ungarn og Tjek
koslovakiet opfordrede ØSU de kontraherende parter
til at inddrage samfunds- og erhvervskredsene i den
politiske dialog. Disse kredse er uomgængelige grunde
lementer i et pluralistisk samfund, er bærende elementer
i den arbejdsmarkedsmæssige og politiske kultur i Euro
pa . Jo mere intensivt erhvervs- og samfundslivets grup
per arbejder sammen indbyrdes, des mere frugtbart er
deres bidrag til den politiske dialog .
2.8 . ØSU foreslår, at man i Europa-aftalerne under
kapital I » Politisk dialog « indføjer yderligere to artikler
med følgende ordlyd :
» Artikel ...

I første fase af overgangsperioden skal Associerings
rådet sikre samfunds- og erhvervsgruppernes delta
gelse i den politiske dialog. Fra anden fase skal
denne dialog finde sted inden for rammerne af et
rådgivende associeringsudvalg bestående af er
hvervs- og samfundslivets interesseorganisationer.
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Artikel ...

Protokol nr. 1 vedrører samarbejdet mellem er
hvervs- og samfundslivets interesseorganisationer.
(Protokol nr . 1 vedrørende samarbejdet mellem er
hvervs- og samfundslivets organisationer. De kon
traherende parter er enige om, at dette samarbejde
indpasses i en bred dialog, der omfatter erhvervs
og samfundsgrupperne i Det Europæiske Fællesskab
og i de central- og østeuropæiske lande.)«

25 . 1 . 93

ske Fællesskab vil, sådan som det også er tilfældet over
for Visegrad-staterne, bevæge sig hurtigere hen imod
frihandel end de associerede østlige partnere. For indu
striprodukter vil Fællesskabet afvikle told og mængde
mæssige begrænsninger i løbet af en seksårig periode.
Der gælder fortsat særlige regler for tekstiler, EKSF
produkter og landbrugsprodukter. Bulgarien og Rumæ
nien vil formodentlig få brug for hele tiårs perioden til
at gennemføre deres liberalisering. Hvis den samfundsø
konomiske situation og udviklingen inden for de pågæl
dende industrigrene tillader det, skal tolden i handlen
med Fællesskabet sænkes hurtigere end hidtil fastlagt.

Generelle principper

2.9 . Som noget nyt hedder det i aftalerne, at respek
ten for demokratiske principper og menneskerettighe
derne, som nedfældet i Helsinki-slutakten og Paris
chartret for et nyt Europa, samt respekten for de mar
kedsøkonomiske principper er væsentlige forud
sætninger for en associering. Denne bestemmelse inde
bærer, at der ved brud på denne forpligtelse kan træffes
egnede foranstaltninger. ØSU beklager, at den oprinde
lige mulighed for at henholde sig til artikel 60 i » Wiener
overenskomsten om traktatsret« ikke længere består.
ØSU opfordrer endvidere til, at respekten for sociale
og arbejdsmarkedsmæssige grundrettigheder også defi
neres som en forudsætning for associering. Det samme
gælder for mindretalsrettigheder, som ifølge ØSU er
uomgængelige og ligeledes en væsentlig forudsætning
for associering. I spørgsmålet om minoriteter drejer det
sig altid — hvilket man må huske på — om mennesker
og ikke om affaldsprodukter fra historiens tilfældige
forløb [F. Elbe i : Zwischen Integration und nationaler
Eigenständigkeit: wie findet Europa zusammen ? (Proto
kol fra det 96. Bergedorf-kollokvium om det frie indu
strisamfunds problemer). Tallinn, 30.-31 . maj 1992.].
ØSU forventer endvidere, at denne nye bestemmelse —
belært af de seneste erfaringer med Jugoslavien — også
kommer til at gælde for fremtidige Europa-aftaler.

2.10. Det kan ifølge ØSU give anledning til proble
mer, at Associeringsrådet skal træde sammen i løbet af
de sidste tolv måneder inden udløbet af første fase for

på baggrund af de indvundne erfaringer siden aftalens
ikrafttræden at overveje overgangen til anden fase, her
under også eventuelle ændringer af gældende gennemfø

2.12.
ØSU tilslutter sig den asymmetriske indfalds
vinkel, da den bidrager til at støtte den vanskelige
omstillingsproces i de associerede lande. Som følge af
det dramatiske fald i den samfundsøkonomiske vækst

i disse lande bør Fællesskabet gøre et ihærdigt forsøg
på at afkorte tidsrummet på seks år for den fulde
afvikling af EF's told på industriprodukter og at
gennemføre den nødvendige markedsåbning inden for
en kortere frist. I artikel 110 i Rom-traktaten — også
dette burde fremhæves fra tid til anden — forpligter
Fællesskabet sig udtrykkeligt til i fælles interesse at
bidrage til en harmonisk udvikling af verdenshandelen .
For ofte glemmer man denne forpligtelse. Hver gang
dette sker, udebliver den nødvendige strukturomlæg
ning, og Fællesskabet mister politisk troværdighed.

2.13 .
Bulgarien og Rumænien kan for en begrænset
periode indføre højere toldsatser for unge industrier
eller brancher, der står over for strukturelle tilpasninger
eller andre vanskeligheder f.eks. alvorlige sociale pro
blemer. ØSU støtter disse undtagelsesbestemmelser,
men forventer, at de på grund af den tvetydige formule
ring ikke bliver en regel . Associeringsrådet bør i øvrigt
være opmærksom på, at den femårige frist overholdes
strengt i hvert enkelt tilfælde, og at alle undtagelsesbe
stemmelser mister deres gyldighed senest ved over
gangsperiodens udløb .

relsesbestemmelser. Dette forhold bifaldes fuldt ud,

men passagen i aftalen formuleres for generelt og kan
hindre, at der træffes beslutninger i det grænseoverskri
dende samarbejde mellem virksomheder. Nødvendige
investeringsbeslutninger kunne blive udskudt og først
endeligt vedtaget, når de samfundsøkonomiske ramme
vilkår er blevet fastlagt på længere sigt.

Frie varebevægelser

2.11 . Det handelspolitiske mål er gradvist at oprette
et frihandelsområde inden for højst ti år. Det Europæi

2.14.
ØSU gør sig på ny til talsmand for, at de
østeuropæiske aftalepartnere inden for en vis tidsfrist
overtager den kombinerede nomenklatur helt og hol
dent, for at samhandlen kan afvikles så gnidningsløst
som muligt. Det er endvidere nødvendigt, at der sker
en omlægning af told- og udenrigshandelsinstanserne i
de associerede lande. Fællesskabet bør hurtigt yde den
lovede tekniske bistand, men endvidere også udnytte

den brede erfaring, som handelssammenslutninger og
handelsvirksomheder i EF sidder inde med samt yde
praktisk bistand.
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2.15 .

De følsomme sektorer — tekstilvarer, EKSF

produkter og landbrugsvarer — er underkastet særlige
regler, der er omfattet af tillægsprotokoller, hvis ind
hold man ikke havde fuldt kendskab til, da udtalelsen
blev udarbejdet. Det må formodes, at det, der er aftalt,

til dels ligner de tilsvarende bestemmelser, der blev
fastlagt i Europa-aftalerne med Polen, Ungarn og Tjek
koslovakiet. ØSU henviser i denne sammenhæng på ny
til de relevante GATT-bestemmelser og de materielle
forudsætninger for oprettelse af frihandelsområder.
Navnlig er der det centrale krav om at fjerne told og
andre handelsbestemmelser, der begrænser handlen i
begge retninger mellem de kontraherende parter, for »i
alt væsentligt al handel « (GATT — artikel XXIV 8 b).
I længden vil ingen sektor, end ikke landbruget, kunne
undgå en markedsåbning, hvis der skal være overens
stemmelse med GATT .

2.16.
Den told, Fællesskabet pålægger i handlen med
tekstilvarer, skal gradvist afvikles i henhold til skemaet
i de andre Europa-aftaler, således at der syv år efter
præferencetraktaternes ikrafttræden vil herske fuld
toldfrihed. Bulgarien og Rumænien skal fjerne deres
told i løbet af den tiårige overgangsperiode efter en
endnu ikke fastlagt tidsplan. Man er blevet enige om
en særlig beskyttelsesklausul, hvor der vil blive taget
højde for de overgangsbestemmelser for tekstil- og be
klædningsgenstande, som skal fastlægges inden for
GATT/Uruguay-runden .
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Det er dog kritisabelt, at toldfriheden efter Kommissio
nens vurdering kun gælder for passiv forædlingsvirk
somhed, der er underkastet mængdemæssige be
grænsninger. Den passive forædlingsvirksomhed med
liberaliserede beklædningsgenstande vil derimod være
underlagt den gradvise toldafvikling. Den ulige behand
ling af mængdemæssigt eller ikke-mængdemæssigt be
grænsede produkter er efter ØSU's opfattelse næppe
overbevisende begrundet. Det ville have været mere
rigtigt at lade toldfriheden allerede ved tekstilprotokol
lens ikrafttræden finde anvendelse på alle forarbejdede
og vævede beklædningsgenstande, der fremstilles inden
for passiv forædlingsvirksomhed.

2.19. I en anden tillægsprotokol behandles de skridt,
der skal tages for at liberalisere EKSF-produkter.

2.20. På stålområdet vil de kontraherende parter
ligeledes gå gradvist frem. Fællesskabet vil sandsynligvis
afvikle tolden fuldstændigt i løbet af fem år. Begge de
associerede partnere har i den forbindelse behov for
den tiårige overgangsperiode, i hvilken forbindelse tid
splanen for toldafviklingen skal afstemmes efter, hvor
følsomme EKSF-stålprodukterne er. De mængdemæssi
ge importbegrænsninger for EKSF-stålprodukter og for
anstaltninger med tilsvarende virkning ophæves med
stålprotokollens ikrafttræden, sådan som det også var
tilfældet i aftalerne med Polen, Ungarn og Tjekkoslova
kiet. En åben approach som den , EF-Kommissionen
nævner i sine retningslinjer for en EF-industripolitik,
kræver til gengæld, at alle handelspartnerne respekterer
spillereglerne, fordi Fællesskabets økonomi vil blive
mere følsom over for disse regler i takt med den endnu
større åbenhed .

2.17.
ØSU gør udtrykkelig Kommissionen opmærk
som på, at man, før interimsaftalerne med Bulgarien
og Rumænien træder i kraft, må ophæve de hidtil
gældende generelle toldpræferencer over for disse lande
inden for de fastsatte frister. Samtidig bør ophævelsen
af præference-stillingen ikke — som det er sket i forbin
delse med Visegrad-staterne — føre til en forværring
af landenes situation . ØSU ville se det som et nyt
handelspolitisk kuriosum, hvis bulgarsk og rumænsk
tekstil- og beklædningseksport til EF (blot for at nævne
et eksempel) i stedet for at være toldfri i fremtiden blev
omfattet af den aftalte afvikling af toldsatserne. For
begge lande ville dette være en klar hæmsko for ekspor
ten, hvilket ville være vanskeligt at bringe i samklang
med den højt besungne politik for åbning af markeder
ne. Fremgangsmåden ville heller ikke være i overens
stemmelse med Kommissionens oprindelige tilsagn om,
at indgåelsen af Europa-aftalerne i intet tilfælde ville
føre til en forringelse i forhold til status quo .

2.21 .
I betragtning af begge de østlige partneres rå
stålkapacitet — Rumænien råder over en råstålkapaci
tet på 15 millioner ton pr. år, Bulgariens kapacitet ligger
på omkring 5 millioner ton pr. år — støtter ØSU
Kommissionens bestræbelser på under forhandlings
runden at gøre det klart for forhandlingsparterne, at
ståleksporten til Fællesskabet bør udvikle sig harmonisk
og ikke føre til alvorlige forstyrrelser af EF-markedet.
Stålindustrien i de østlige lande lider under betydelige
afsætningsproblemer, da det indenlandske og det øst
europæiske marked er faldet bort. De vil derfor for
enhver pris forsøge at opveje dette ved hjælp af en øget
eksport til Fællesskabet.

2.22. Ophævelsen af bestående nationale kvantitati
ve importbegrænsninger i medfør af interimsaftalernes
ikrafttræden har for Tjekkoslovakiets og Polens ved
kommende allerede ført til mærkbare forstyrrelser på

2.18 . Det hilses med tilfredshed, at den passive for
ædling af forarbejdede og vævede beklædningsgenstan
de skal være toldfri ved handelsafsnittets ikrafttræden .

EF-markedet: i første halvår af 1992 skal det som eksem

pel nævnes, at Tjekkoslovakiet mere end fordoblede sin
eksport af EKSF-produkter af valset stål til Forbundsre
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publikken Tyskland (sammenlignet med samme periode
året før), og for Polens vedkommende lå stigningstakten
på ca . 90% . Efter EF-stålindustriens synspunkt kunne
denne tilvækstsrate kun opnås ved hjælp af meget lave
priser, som i gennemsnit lå næsten 25 % under markeds
prisen . Eksporten til Fællesskabet af visse stålprodukter
antog et sådant omfang, at Kommissionen på opfor
dring af Frankrig, Italien og Forbundsrepublikken
Tyskland blev tvunget til at indføre beskyttelsesforan
staltninger imod importen af varmtvalsede coils,
koldtvalsede plader og varmtvalsede stænger fra Tjek
koslovakiet ( 1). Siden da har EF-stålindustrien opfordret
til indførelsen af yderligere beskyttelsesforanstalt
ninger .

2.23 .
For i forbindelse med associeringen af Bulgari
en og Rumænien at undgå en gentagelse af de alvorlige
forstyrrelser af stålmarkedet har EF's stålindustri, støt
tet af den spanske regering, tilskyndet til, at begge
landes ståleksport til Fællesskabet i en overgangsperio
de begrænses til de traditionelle handelsstrømme. Med
overgangsperiode menes det tidsrum, hvor den bulgar
ske og rumænske stålindustri opnår offentlig omstruk
tureringsstøtte. Efter omstruktureringsprocessens af
slutning, privatisering af stålvirksomhederne og indfø
relse af forbud mod støtte i henhold til EKSF-retten

skal markederne åbnes fuldstændigt . Det Europæiske
Fællesskab er tilsyneladende, i det mindste endnu ikke,
villig til at tage dette forslag op . I stedet overvejes det
at indgå en stålbeskyttelsesklausul med Bulgarien og
Rumænien , der forbliver i kraft, så længe virksomheder
inden for jern- og stålindustrien i begge disse lande
opnår offentlig omstruktureringsstøtte. Denne bestem
melse skulle sikre, at partnerlandene tager hensyn til
EF-markedets særlige følsomhed . ØSU støtter Kommis
sionens forslag, da det i højere grad opfylder Fællesska
bets multilaterale forpligtelser end en eventuel kon
traktligt fastsat selvbegrænsningsaftale . Det forventes
dog, at Kommissionen i tilfælde af brud mod fastlagte
konkurrenceregler og deraf resulterede alvorlige mar
kedsforstyrrelser omgående kan vedtage og gennemføre
egnede mængdemæssige begrænsninger.

2.24. Inden for kulsektoren planlægger man fra Fæl
lesskabets side en hurtigere toldsænkning end inden for
stålsektoren. Således skal den gradvise toldafvikling
allerede være tilendebragt fire år efter aftalens ikraft
træden . De østlige aftalepartnere når dette mål efter
overgangstidens udløb. Mængdemæssige importbe
grænsninger vil EF i princippet afvikle inden for et år.
For visse produkter og visse regioner er der dog fastlagt
fireårige undtagelsesbestemmelser. De østlige partnere

f 1 ) EFT nr . L 238 af 21 . 8 . 1992, s . 26 .
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vil også her først have afviklet deres mængdemæssige
begrænsninger efter den tiårige overgangsperiodes
udløb .

2.25. Særlig væsentlig er de fælles protokolbestem
melser for EKSF-produkter, som i aftalerne med Bulga
rien og Rumænien fastlægger lignende forpligtelser som
i traktaterne med Visegrad-staterne. Ifølge ØSU drejer
det sig først og fremmest om statsstøtten, som anses
for at være uforenelig med, at aftalen » fungerer tilfreds
stillende «, da det har betydning for handlen mellem
Fællesskabet og de associerede lande. ØSU appellerer
til Kommissionen om, at man også i Associeringsrådet
fuldt ud udnytter kontrolmekanismerne for at beskytte
konkurrencen mod forstyrrelser som følge af statsstøtte
inden for Fællesskabets og de associerede landes om
råde .

2.26. Handlen med forarbejdede landbrugsproduk
ter, der ikke er anført i bilag II til EØF-Traktaten ,
omfattes af særlige bestemmelser i en tredje tillægspro
tokol . Disse bestemmelser, hvorom der ved udtalelsens

udarbejdelse ikke forelå ret mange oplysninger, om
handler afvikling af told og afgifter med tilsvarende
virkning og formentlig også ophævelse af kvoter. I
forbindelse med handlen med landbrugsprodukter, som
især omfatter varer under den kombinerede nomenkla

turs kapitel 1-24 og de associerede landes toldtariffer,
ydes der indrømmelser under hensyntagen til behovet
for balance og gensidighed. Dog kommer kun produk
ter, der i de seneste år er blevet handlet » regelmæssigt
og i stort omfang «, i betragtning.

2.27.
Bulgarien og Rumænien råder over et betragte
ligt landbrugsproduktionspotentiel, der yderligere kan
øges betydeligt, så snart reformbestræbelserne også sæt
tes ind inden for landbruget. Begge lande vil satse
alt på at øge deres eksport af landbrugsprodukter til
Fællesskabet, også produkter, der er omfattet af EF's
landbrugsmarkedsordninger. ØSU er enig med Kom
missionen i, at Associeringsrådet vedvarende skal
undersøge, om der for hvert enkelt produkt på grundlag
af gensidighed hersker mulighed for at give yderligere
indrømmelser . Ved sådanne indrømmelser skal der

tages højde for produkternes følsomhed, den fælles
landbrugspolitik, landbrugets betydning for de associ
erede lande og det eventuelle udfald af GATT/Uruguay
runden . De alvorlige vanskeligheder på Fællesskabets
landbrugsmarked, som i mange år har været præget af
strukturoverskud, vil man i første omgang næppe kunne
overvinde på trods af den etapevise reform, der blev
vedtaget i maj 1992. Det ville derfor være fatalt, hvis
man forværrede situationen yderligere på EF's land
brugsmarked gennem for stor import af særligt følsom
me varer. Der hersker på tidspunktet for udtalelsens
udarbejdelse uoverensstemmelse mellem forhandlings
parterne ikke kun om importkvoterne for okse- og
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fårekød, men også fastlæggelsen af præferencemæng
derne for f.eks . blommer og kirsebær samt vin og tobak
volder tilsyneladende store problemer.
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tvister. I en tillægsprotokol præciseres oprindelsesreg
lerne, som vil være af præferentiel karakter; en anden
protokol indeholder de særlige bestemmelser for de
associerede landes handel med Spanien og Portugal.
ØSU udtrykker tilfredshed med rækken af foranstalt

2.28 .
På baggrund af denne anspændte situation gen
tager ØSU det forslag, det allerede fremsatte i udtalelsen
om Europa-aftalerne med Polen, Ungarn og Tjekkoslo
vakiet, om at eksportere en stor del af landbrugsover
skuddene til de østeuropæiske nabolande mod hård
valuta . I disse lande og med sikkerhed i Statssamfundet
af Uafhængige Stater (SNG) er der i en overskuelig
fremtid stort behov for at importere landbrugsvarer.
Fællesskabet eller også 24-landegruppen bør i deres
hjælpeprogrammer målrettet stille midler til dette for
mål til rådighed for Bulgarien og Rumænien . En sådan
hjælp, der samtidig ville yde et positivt bidrag til den
økonomiske omstillingsproces i Bulgarien og Rumæni
en , burde ydes til begge lande igennem flere år.

2.29 . Allerede for godt to år siden påpegede ØSU, at
de økonomiske og sociale omvæltninger i de central
og østeuropæiske lande også vil få en mere eller mindre
stærk afsmitning på EF's landbrugsmarkeder. Derfor
burde EF-Kommissionen — ifølge ØSU-udtalelsen på
daværende tidspunkt — hurtigst muligt fremsætte for
slag, der ikke blot har til formål at lede udviklingen af
de østeuropæiske partnerlandes landbrugs- og industri
kapacitet »i retning af en traditionel fødevareproduk
tion , men også i retning af en produktion af landbrugs

ninger, fordi de i alt væsentligt vil bidrage til, at man
i overgangsperioden undgår gnidninger i samhandlen
mellem Fællesskabet og de to associerede lande.

2.32. ØSU finder, at de konsultationsprocedurer, der
skal anvendes i tilfælde af dumping, er særligt vigtige.
Det går ud fra, at GATT-kodekserne (antidumping/
subsidier) vil blive overholdt uden begrænsninger. Sam
tidig bør de østlige partnerlande på et passende sted i
aftalerne utvetydigt anføre, at de, bortset fra de fastlagte
undtagelser, fuldt ud støtter EF's skrappe subsidiebe
stemmelser. At man lige fra starten kategoriserer part
nerlandene — trods manglende klarlægning — som
lande med en fungerende markedsøkonomi kan tolere
res af politiske grunde, men kan også betragtes som en
tilskyndelse til målrettet at fortsætte den markedsøko
nomiske reformproces. Rent praktisk vil det i de kom
mende år ikke være let for Kommissionen altid at

foretage en retfærdig sammenligning i henhold til Fæl
lesskabets antidumping-forordning mellem eksportpris
og varens » normalværdi «.

produkter til industrielle og energimæssige formål « (1).
Ifølge ØSU åbner Europa-aftalerne gode muligheder for
at gennemføre sådanne forslag med held i de associerede
lande .

2.30. I øvrigt anser ØSU det stadig for vigtigt, at
man med de associerede partnere i Associeringsrådet
drøfter et braklægnings- og ekstensiveringsprogram,
som EF ligeledes skal fremme (inden for rammerne
af de finansielle muligheder) for således at stabilisere
landbrugsproduktionen og forbedre miljøet på landet.
Braklægningsprogrammet bør først og fremmest omfat
te stærkt kontaminerede jorde, som ikke længere kan
udnyttes til landbrugsformål, da de ikke længere i noget
land kan anvendes til levnedsmiddelproduktion .

2.31 . For at lette oprettelsen af et frihandelsområde
indeholder Europa-aftalerne en række ledsageforan
staltninger, som gælder for den samlede varehandel, for
så vidt som der ikke er truffet andre forholdsregler i de
fælles bestemmelser eller i tillægsprotokollerne 1-3 . I
alt væsentligt drejer det sig om standstill-aftaler, kon
sultationer i tilfælde af dumping, beskyttelsesaftaler,
statsmonopoler, ikke-diskriminering og bilæggelse af

( i ) EFT nr. C 124 af 21 . 5 . 1990, s . 13 .

2.33 . En vigtig forudsætning for at kunne nyde godt
af frihandelsbestemmelserne er, at der foreligger et kon
kret bevis på produkternes oprindelse (bevis for præfe
renceadkomst). I sin udtalelse om Europa-aftalerne med
Polen, Ungarn og Tjekkoslovakiet støttede ØSU de
østeuropæiske landes ønske om at få multilateral kumu
lation . Kommissionen har ikke efterkommet dette krav

fra forhandlingspartnerne med den konsekvens, at de
(yderst restriktive) oprindelsesregler, der er fastlagt i
interimsaftalerne, udgør en væsentlig hindring for en
udbygning af samhandlen. Det Europæiske Fællesskabs
velvilje til, når handelsafsnittet i Europa-aftalerne træ
der i kraft, at yde toldfri adgang til de tolv EF-markeder
for næsten samtlige industriprodukter fra Visegrad
staterne begrænses kraftigt heraf.

2.34. Selv om protokollen vedrørende udformningen
af dé præferencielle oprindelsesregler i Europa-aftalerne
med Bulgarien og Rumænien endnu ikke foreligger,
vidner henvisninger i supplerende materiale om, at
Kommissionen overvejer de samme begrænsede oprin
delsesregler, som er fastlagt i de andre Europa-aftaler.
Så længe man i forbindelse med vareforædling ikke
anvender den diagonale kumulation mellem alle part
nerlande i Europa-aftalerne, kan der kun foregå foræd
ling i højst to lande, uden at den allerede opnåede
oprindelsesstatus fortabes. En så restriktiv fortolkning
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findes hverken i frihandelsaftalen mellem EF og EFTA,
og den passer heller ikke ind i rammerne for de oprindel
sesregler, der er fastlagt i EØS-traktaten . Disse nye
oprindelsesregler, som sandsynligvis vil gælde fra 1 .
januar 1993 , er på visse punkter endnu mere liberalt
formuleret end de gældende EF/EFTA-oprindelsesregler
som fastlagt i protokol 3 til frihandelsaftalen .

stakninger til social integration af indvandrere. Endvi
dere bør man (endelig) fastlægge vilkårene for at give
indvandrere fra tredjelande samme bevægelsesfrihed
(inden for EF), som EF-borgerne har. Kun således kan
man ifølge ØSU komme diskriminering til livs, få det
indre marked til at fungere korrekt og få skabt et fælles
arbejdsmarked.

2.35. ØSU har meget vanskeligt ved at forstå bevæg
grundene til Kommissionens holdning. Også den ved, at
kun et ensartet regelsæt for fastlæggelsen af produkters
oprindelse kan tjene den europæiske arbejdsdeling, som
de østeuropæiske partnerlande skal være en fast be
standdel af. ØSU opfordrer derfor til, at de nugældende
EF/EFTA-oprindelsesregler eller endnu bedre de fremti
dige EØS-regler indarbejdes med et alternativt procent
satskriterium i samtlige Europa-aftaler med de central
og østeuropæiske lande.

2.39. Under anden del af overgangsperioden (even
tuelt også tidligere) vil Associeringsrådet undersøge,
hvordan arbejdskraftens frie bevægelighed hen over

Fri bevægelighed for personer, etableringsret og udveks
ling af tjenesteydelser

2.36 . De grundlæggende frihedsrettigheder i den
europæiske enhedskonstruktion omfatter ud over fri
vareudveksling også fri bevægelighed for personer, eta
bleringsret og fri udveksling af tjenesteydelser. De har
en central økonomisk betydning og en stor symbolsk
værdi .

2.37. Fri bevægelighed for personer handler for de
kontraherende parter først og fremmest om at få legalt
beskæftigede arbejdstagere og deres familie, som er
legalt bosiddende på en anden aftalepartners område,
integreret heri . For denne kreds af personer skal de
sociale sikringsordninger koordineres . Eksisterende let
telser, som EF-medlemsstaterne yder inden for rammer
ne af bilaterale aftaler, skal om muligt forbedres og
udvides . ØSU ser med stor tilfredshed på aftalen, men
savner som hidtil en klar stillingtagen til spørgsmålet
om arbejdstagere fra de østlige partnerlande, som er
beskæftiget illegalt i Fællesskabet.
2.38 .

ØSU har allerede i flere udtalelser beskæftiget

sig med indvandring fra tredjelande (*) og krævet, at de
legalt indvandrede i EF skal omfattes af »Borgernes
Europa «. I den forbindelse skal det sikres, at EF-rettig
heder og -pligter, som vedrører ophold, beskæftigelse
og mobilitet, også gælder uindskrænket for disse men
nesker. Endvidere har ØSU opfordret medlemsstaterne
og Kommissionen til snarest i hele Fællesskabet at
harmonisere lovbestemmelser og instrumenter og foran

(1) EFT nr. C 343 af 24. 12. 1984, EFT nr. C 188 af 29. 7. 1985,
EFT nr. C 159 af 17. 6 . 1991 , EFT nr. C 339 af 31 . 12. 1991
og EFT nr. C 40 af 17. 2. 1992 .

grænserne kan forbedres, i hvilken forbindelse der
skal tages hensyn til de økonomiske og sociale forhold
i partnerlandene samt beskæftigelsessituationen i Fæl
lesskabet. ØSU beklager endnu en gang, at EFKommissionen end ikke i en protokolnotits magter
at gøre opmærksom på det begrænsede spillerum, EF
på mellemlang sigt har på området for fri bevægelig

hed. Dels er der på kort sigt ikke tegn på, at
arbejdsmarkedet i EF vil få noget nævneværdigt behov
for yderligere arbejdskraft fra tredjelande ( arbejdsløs
hedsprocenten i EF vil i de kommende år næppe falde
nævneværdigt), dels begrænser indrømmelser, der er

givet i eksisterende aftaler (Tyrkiet), allerede i dag
indvandringsmulighederne for arbejdssøgende. Og en
delig må man ikke glemme, at det kritiserede aftaleafs
nit findes i alle aftaler. De er at finde i Europa
aftalerne med Polen, Ungarn og Tjekkoslovakiet,
vinder nu indpas i aftalerne med Bulgarien og Rumæ
nien og vil — ud fra et krav om ligebehandling —
nødvendigvis også være at finde i fremtidige Europa
aftaler. På grund af de reformbetingede (betydelige)
frisættelser af arbejdskraft i de østlige partnerlande
vil presset på Fællesskabets arbejdsmarked tage kraf
tigt til på mellemlang sigt. Hvilke arbejdssøgende
og hvilken nationalitet vil da blive prioriteret af
Fællesskabet ? Kvotabestemmelser er i denne forbindel

se heller ikke en tilfredsstillende udvej . Den, der

fastlægger kvoter for bestemte grupper (eller lande),
den , der lukker nogen ind og afviser andre, behandler
principielt lige omstændigheder ulige. Ligebehandling
af lige omstændigheder er imidlertid grundlaget for
retsstaten og dens retsgaranti (Afheldt, Europa vor
dem Ansturm der Armen . I Süddeutsche Zeitung,
nr. 234 af 10.-11 . oktober 1992). Efter ØSU's opfattelse
er det på høje tid, at det omfattende problemkompleks
» arbejdstagernes frie bevægelig « mellem Fællesskabet
og de associerede partnerlande overvejes indgående,
således at man inden for rammerne af en konsekvent

opfattelse af indvandrerspørgsmålet kan komme med
varige løsningsforslag uden at vække store forhåbning
er i dag, som allerede i morgen fører til dybe
skuffelser.

2.40. Hvad etableringsfriheden angår, agter EF's
medlemsstater allerede ved Europa-aftalernes ikrafttræ
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den at give virksomheder og borgere i de associerede
lande de samme juridiske rammer som EF's egne virk
somheder og borgere. Bulgarien og Rumænien vil ligele
des straks tage dette skridt dog ikke inden for visse
erhvervsgrene, hvor ligebehandling bliver en realitet
senest ved udløbet af den tiårige overgangsperiode. I
tilfælde af strukturelle tilpasningsproblemer eller andre

Nr . C 19/85

transport efter de administrative, tekniske og øvrige
regler i de relevante EF-bestemmelser.

alvorlige vanskeligheder (bl.a. sociale problemer) i de
enkelte sektorer, kan de associerede lande indføre und

tagelsesbestemmelser. Disse foranstaltninger skal dog
træde ud af kraft to år efter afviklingen af første fase.
Der lægges også op til beskyttelsesforanstaltninger i de
tilfælde, hvor virksomheder eller erhvervsgrene lider
» drastiske« tab af markedsandele på hjemmemarked

Kapitalbevægelser, konkurrence og lovgivningsharmo
nisering

erne .

2.41 . ØSU bifalder principielt disse aftaler. Etable
ringsfrihed vil fremme overgangen til markedsøkonomi
og bidrage til at skabe en moderne og konkurrencedyg
tig økonomi i de associerede lande. ØSU erkender ligele
des behovet for at iværksætte tidsbegrænsede beskyttel
sesforanstaltninger i visse undtagelsestilfælde. Der kan

dog næppe fremsættes overbevisende argumenter for,
at » drastiske « tab af indenlandske markedsandele skulle

berettige foranstaltninger til beskyttelse af landets egne
virksomheder. Med en sådan politik øger man ikke
den indenlandske industris konkurrencedygtighed, de
nødvendige strukturtilpasninger bliver blot forhalet og
udsat til en sandsynligvis ikke mindre problematisk
fremtid og dermed yderligere skærpet. ØSU henstiller
endvidere endnu en gang til, at man tager denne passage
op til fornyet overvejelse med aftalepartnerne og formu

2.44. Lokaliserings- og specialiseringsfordelene ved
en liberalisering af varehandel og tjenesteydelser kan
kun, som ØSU påpegede det i sin udtalelse om Europa
aftalerne med Visegrad-staterne, udnyttes fuldt ud, hvis
der også er sikret frie kapitalbevægelser hen over græn
serne. Frie kapitalbevægelser skaber gunstige forud
sætninger for det valutariske samarbejde og styrker de
stabiliseringspolitiske anstrengelser. ØSU støtter alle
aftaler, som fremmer frie kapitalbevægelser mellem EF
og de associerede partnere i Østeuropa. Det er glæde
ligt, at de kontraherende parter forpligter sig til allerede
ved aftalernes ikrafttræden at sikre frie kapitalbevægel
ser i forbindelse med direkte investeringer, deres likvi
dation og tilbageførslen af eventuelle overskud . I den
første femårige periode skabes desuden forudsætninger
ne for en gradvis anvendelse af EF-bestemmelser om fri
bevægelighed for kapital, og herefter vil Associeringsrå
det undersøge, hvorledes de relevante EF-bestemmelser
kan blive overtaget fuldt ud.

lerer den klarere; især bør de »relevante « markedsvari

abler og markedsandelsdefinitioner fastlægges klarere.

2.42.
Med hensyn til tjenesteydelser er ØSU tilhæn
ger af den tilstræbte (gradvise og gensidige) liberalise
ring. I betragtning af den voksende betydning, som
markederne for tjenesteydelser har verden over, kan
liberaliseringsskridt ikke vurderes højt nok. Det hilses
velkomment, at samtlige kontraherende parter ønsker,
at resultaterne af GATT/Uruguay-forhandlingsrunden,
hvor der på tjenesteydelsesområdet tilstræbes multilate
rale principper og regler, skal inkorporeres i Europa
aftalerne .

2.43 . For tjenesteydelser over grænserne skal der
gælde særlige bestemmelser: i den internationale
søtransport gælder grundprincippet om uhindret ad
gang til markedet. Rettighederne og forpligtelserne i De
Forenede Nationers adfærdskodeks for linjekonferencer
forbliver uberørt. Inden for luft- og landtransport skal
den gensidige markedsadgang fastlægges i transportaf
taler, som skal udarbejdes efter Europa-aftalernes
ikrafttræden . Endvidere vil Bulgarien og Rumænien
under overgangsperioden for aftalerne i stor udstræk
ning tilpasse deres lovgivning inden for luft- og land

2.45. Bestemmelserne om konkurrence, offentlige
indkøb og statsstøtte svarer til det, der allerede er
fastlagt i Europa-aftalerne med Polen, Ungarn og Tjek
koslovakiet. Der er ligeledes fastlagt beskyttelsesklausu
ler i tilfælde af betalingsbalancevanskeligheder. ØSU
støtter princippet i de trufne aftaler. Konkurrence er en
af fællesmarkedets hjørnestene; uden konkurrence kan
fordelene ved det indre marked ikke udnyttes, og uden
konkurrence ville den fælles europæiske integrations
proces udvise alvorlige mangler. De kontraherende par
ter i Østeuropa bør fra begyndelsen afstemme deres
nationale konkurrenceregler mest muligt efter EF's kon
kurrenceregler. I øvrigt er det et spørgsmål , om det
virkeligt er nødvendigt med tre år (efter aftalernes
ikrafttræden) for at få vedtaget gennemførelsesbestem
melser for konkurrencereglerne.

2.46.

Det skal fremhæves, at de kontraherende parter

mener, at åbningen af adgangen til offentlige indkøb
på grundlag af ikke-diskriminering og gensidighed, især
i relation til de relevante GATT-regler, er et mål , der
bør tilstræbes . Liberaliseringen af offentlige indkøb
inden for alle sektorer er et centralt element i forbindelse
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med det indre marked af stor industripolitisk betydning.
Europæisk industri, hvilket Kommissionen og ØSU har
fremført ved flere lejligheder, vil kun blive til en enhed,
hvis de nationale myndigheder i forbindelse med offent
lige indkøb afstår fra tilbøjeligheden til at foretrække
» nationale yndlinge « ved tildelingen af kontrakter.

2.47.
ØSU ser med tilfredshed på aftalen om, at alle
de former for statsstøtte, Bulgarien og Rumænien yder,
i første fase af overgangsperioden skal afstemmes efter
bestemmelserne i EØF-Traktatens artikel 92, stk . 3 a).

I Europa-aftalerne burde man dog også have truffet
beslutning om en kontrol af støtten i henhold til EØF
Traktatens artikel 93 . Den planlagte årlige indberetning
af omfanget og fordelingen af støtten er efter ØSU's
opfattelse utilstrækkelig. Associeringsrådet burde som
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stemmelser der først skal tilpasses EF-retten i løbet af
den tiårige overgangsperiode. Af økologiske og konkur
rencemæssige grunde anser ØSU det for væsentligt, at
Bulgarien og Rumænien i første overgangsfase overta
ger EF's miljø- og konkurrenceret samt EF's regler
for statsstøtte. Endvidere bør de også tilpasse deres
lovgivning efter rets- og administrative forskrifter for
kerneteknik og omgående overtage EURATOM's sik
kerhedsbestemmelser. Endelig bør der gives prioritet til
beskyttelse af arbejdstagerne på arbejdspladsen samt til
nogle forbrugerbeskyttelsesdirektiver (f.eks . produkt
ansvar). Efter at Fællesskabet kontraktligt har givet
løfte om teknisk bistand til gennemførelsen af lovhar
moniseringen , skulle det egentligt være muligt målrettet
at træffe de prioriterede harmoniseringsforanstaltnin
ger og i stor udstrækning gennemføre disse i løbet af
første del af overgangsperioden.

allerede nævnt andre steder kunne udnytte samtlige EF
kontrolbestemmelser effektivt på de associerede lande.

Økonomisk samarbejde

2.48 . De kontraherende parter erkender, at en tilnær
melse af Bulgariens og Rumæniens lovgivning til EF
retten er en vigtig forudsætning for de to landes økono
miske (og sociale) integration i EF . For det første har
aftaleparternes virksomheder, som ØSU nævner i sin

udtalelse om Fællesskabets industripolitik (!), brug for
et rimeligt spillerum og større organisationsmuligheder
for at styrke konkurrenceevnen , på en mere fleksibel
måde imødegå presset fra internationale firmaer place
ret uden for EF samt skabe varige arbejdspladser.

2.51 . EF og de to associerede lande agter at udbygge
deres økonomiske samarbejde på et bredere grundlag.
Samarbejdet skal langt overskride de rammer, der er
fastlagt i handels- og samarbejdsaftalerne. De skal også
fremme den sociale udvikling i de associerede lande.
Særligt væsentlige er de foranstaltninger, der fremmer
samarbejdet mellem de central- og østeuropæiske lande
med henblik på en harmonisk udvikling i hele regionen .
Målet med de fælles aktiviteter er endvidere at støtte

2.49. Retsharmoniseringen, og heri er ØSU helt enig
med Kommissionen, er en enorm opgave, idet der er tale
om et stort antal bestemmelser, som kun kan tilpasses
gradvist: toldlovgivning, selskabsret, banklovgivning,
virksomhedsregnskaber og -beskatning, ophavsret, be
skyttelse af arbejdstagerne på arbejdspladsen, finansiel
le tjenesteydelser, konkurrenceregler, beskyttelse af
menneskers, dyrs og planters sundhed og liv, forbruger
beskyttelse, indirekte skatter, tekniske bestemmelser og
normer, retsbestemmelser og administrative forskrifter
vedrørende kerneteknik, transport og miljø. Såvel Ru
mænien som Bulgarien har allerede forpligtet sig til

gradvist at foretage den nødvendige tilnærmelse af deres
lovgivning til EF-retten .

den økonomiske udvikling i Bulgarien og Rumænien
og gør det lettere for landene at indordne sig under den
internationale arbejdsdeling.

2.52. Som i aftalen med Visegrad-staterne indeholder
udkastet til en aftale med Bulgarien og Rumænien en
lang række aktionsfelter, hvor alle parter ønsker at
udbygge og fremme samarbejdet: ud over industriel
samarbejde, investeringsfremme og -beskyttelse drejer
det sig om industrinormer, konformitetskontrol, vi
denskabeligt og teknisk samarbejde, erhvervsuddannel
se, landbrug og fødevareindustri, energi og nuklear
sikkerhed, miljø, transport, telekommunikation , bank
og forsikringsvæsen , valutapolitik, pengevaskning, re
gional udvikling, socialt samarbejde, turisme, små og
mellemstore virksomheder, told, statistik, narkotika og
offentlig administration . Alle samarbejdsområder er op
delt i konkrete aktionsfelter .

2.50. ØSU efterlyser på ny en prioriteringsliste. To
trinsplanen gælder også for lovharmoniseringen, men
det angives ikke eksplicit, hvilke lovbestemmelser der
skal harmoniseres under første faste, og hvilke lovbe

( i ) EFT nr. C 40 af 17 . 2. 1992, s . 31 .

2.53. Mangfoldigheden af aktionsfelter er besnæren
de og må principielt støttes . ØSU nærer — som allerede
i tilfældet med Visegrad-staterne — dog begrundet tvivl
om, hvorvidt det inden for en overskuelig fremtid over
hovedet vil være muligt at få iværksat fælles aktioner
på alle disse felter. EF's organer har hverken personale
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eller ressourcer nok til på tilfredsstillende vis at dække

finansieret med midler fra PHARE-programmet — for

samtlige områder. Man må heller ikke glemme, at der
nu er tale om fem østlige partnerlande, som der er
indgået aftale med om et samarbejde på disse områder.
Det ville efter ØSU's mening være bedre, om man i
første omgang fastlagde nogle få prioriterede områder,
som især kræver handling. Her tænker ØSU specielt på
konkretiseringen af » omkostningskrævende « prioriteter
af en grænseoverskridende dimension, hvor EF og de
østlige naboer eller EF-virksomheder skal fungere som
impulsgivere. Her tænker ØSU først og fremmest på

snarest at kunne udnytte resultaterne af disse undersø
gelser til foranstaltninger til forbedring af sikkerheden

områder som infrastruktur, uddannelse eller kerne
energi .

2.54.
Med hensyn til den offentlige » basisudrust
ning« er op- og udbygningen af en behovsdækkende
infrastruktur en vigtig forudsætning for, at det struktu

rerede tilpasningsprojekt kan gennemføres med succes.
Der kræves en investeringsstrategi, der tilgodeser de
voksende kvalitative krav, og som lever op til kravene
i en konkurrencedygtig markedsorienteret økonomi.
Dette indebærer, at infrastrukturinvesteringer i Bulgari
en og Rumænien allerede i dag må ses og vurderes i en
europæisk sammenhæng.

2.55 . Uddannelse udgør det andet prioriterede
hovedområde, hvor de kontraherende parter bør iværk
sætte fælles aktiviteter; kvalificering af arbejdsstyrken
indtager nemlig en nøgleposition i reformprocessen ved
nyorienteringen af økonomien . Navnlig er der ikke et
tilstrækkeligt kendskab og de fornødne erfaringer med
den måde, hvorpå en markedsøkonomi fungerer; det
samme gælder for anvendelse af moderne produktions-,
informations- og kommunikationsteknik. Derudover
eksisterer der mangler på felter, der rækker ud over
det rent faglige, nemlig selvstændighed, initiativ og
kreativitet, som der ikke var behov for i en centralstyret
kommandoøkonomi .

i Østeuropa.

2.57.

I denne forbindelse skal det fremhæves, at de

kontraherende parter forpligter sig til at fremme og
udbygge deres miljøpolitiske samarbejde. ØSU tilslutter
sig udtrykkeligt det erklærede mål, at der fra starten af
skal tages miljømæssige hensyn i forbindelse med alle
(økonomiske) foranstaltninger. Som nævnt i tidligere
udtalelser skal miljøpolitikken være forebyggende og
samarbejdsorienteret og nøje afstemmes efter andre po
litikker (f.eks. regional eller forsknings- og udviklings
politik). Miljøpolitik — forstået som en fælleseuropæ
isk politik — er en udfordring på tværs af alle grænser,
hvor national enegang ikke slår til .
2.58 . Af vigtige miljømæssige samarbejdsområder
skal også nævnes vandadministration og vandkvalitet,
især i forbindelse med grænseoverskridende vandløb .
Som en konsekvens heraf skal der til Europa-aftalen
med Bulgarien føjes en protokol, der indeholder en
konkret aftale om beskyttelsen og kvaliteten af vandet
i grænseoverskridende vandløb (Donau, Nestos, Stri
monas, Evros og Sortehavet). Ifølge ØSU er der især
behov for et system til overvågning og kontrol med
vandmængden og vandkvaliteten i grænseoverskriden
de vandløb, og de nødvendige bestemmelser bør nedfæl
des i tillægsprotokollen med Bulgarien. Dette system
skal også indeholde egnede foranstaltninger, der skal :
— sænke

forureningen

af

grænseoverskridende

vandløb,

— i tide advare mod oversvømning og forurening i
faretruende omfang,
— imødegå jorderosion udløst af forskelle i strømfor
hold,

— fremme en fornuftig og ligeberettiget udnyttelse af
vandressourcerne, og

2.56. Et tredje centralt punkt er at få forbedret sik
kerheden på kernekraftværkerne. Navnlig første gene
ration af sovjetisk byggede trykvandsreaktorer
(WWER 440/230) frembyder meget store sikkerheds
mæssige mangler, og der har længe været rejst krav om
nedlukning. Fire af denne art reaktorblokke befinder
sig i det bulgarske Kosloduj , hvoraf den bulgarske
regering i 1991 lukkede de to. Flere driftsuheld har i de
seneste måneder yderligere gjort det klart, at der stadig
foreligger betydelige risici for sikkerheden i Kosloduj ,
og at der omgående må træffes forholdsregler til forbed
ring af sikkerheden i reaktoranlæggene . ØSU ser med
tilfredshed på, at G-24-staterne i mellemtiden har til
sluttet sig det multilaterale aktionsprogram fra topmø
det i München til forbedring af sikkerheden på atom
kraftværkerne i Østeuropa og er indstillet på hurtigt at
gennemføre programmet. Samtidig burde Kommissio
nen konsekvent gennemføre sine egne projekter —

— sikre beskyttelsen af flora og fauna i grænseoverskri
dende vandløbs flodmundinger og i tilgrænsende
områder.

Aftaleparterne bør fremkomme med bæredygtige for
slag til de nødvendige foranstaltningers finansiering
inden for rammerne af det finansielle samarbejde .

Finansielt samarbejde

2.59. Den nødvendige strukturtilpasning og op
bygningen af en konkurrencedygtig økonomi i de to
associerede lande kan ikke lade sig gøre uden effektiv
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hjælp udefra . Alle reformlande i Central- og Østeuropa
har brug for finansieringsmidler i hård valuta, og lige
siden starten på den økonomiske omstillingsproces har
der været et stadigt voksende behov for finansiel støtte.
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nedsættelse af særudvalg eller arbejdsgrupper, indføjes
følgende tredje afsnit :
» Artikel 108 (3) /Artikel 111 (3)

2.60. Fællesskabets tidsbegrænsede finansielle støtte
består af en kombination af lån og tilskud, der ikke
skal tilbagebetales. Det fremgår af aftaleudkastene, at
PHARE-programmet videreføres til udgangen af 1992
som led i det finansielle samarbejde. Derefter skal der
på flerårig basis enten som led i PHARE eller via et nyt
finansieringsinstrument ydes EF-tilskud og lån fra Den
Europæiske Investeringsbank (EIB).

2.61 .
ØSU tilslutter sig EF's oplæg og er enig i, at
EF-støtten kun med rimelighed lader sig beregne på
grundlag af en flerårig plan. Den tidsmæssige ramme
bør — i det mindste i begyndelsen — ikke overskride
3-5 år, og den bør udgøre en integrerende del af første
fase af overgangsperioden for Europa-aftalerne . De ma
kroøkonomiske lån fra Investeringsbanken afstemmes
efter de fastslåede behov, de fastlagte prioriteter, øko
nomiens absorptionskapacitet, tilbagebetalingsevnen
og de fremskridt, Bulgarien og Rumænien gør i forbin
delse med gennemførelsen af den markedsøkonomiske
reformproces .

2.62. En snæver koordinering af de til rådighed stå
ende midler mellem de kontraherende parter er uundgå
elig. Samtidig er det nødvendigt, at EF-midlerne (herun
der også de bilaterale ydelser) lægges sammen med den
finansielle støtte, som andre lande af Organisationen
for økonomisk samarbejde og udvikling (OECD) eller
internationale finansieringsinstitutter (Den Internatio
nale Valutafond, Verdensbanken og Den Europæiske
Bank for Genopbygning og Udvikling) yder Bulgarien
og Rumænien . De samlede finansielle ydelser og deres
anvendelse skal følges kontinuerligt og koordineres i
Associeringsudvalget; begge parter kontrollerer, at mid
lerne anvendes effektivt. Associeringsrådet bør regel
mæssigt underrettes om resultatet af dette arbejde.

Institutionelle, generelle og afsluttende bestemmelser

2.63 . I forbindelse med den politiske dialog opfor
drede ØSU de kontraherende parter til ikke kun at
oprette et associeringsråd og et parlamentarisk associe
ringsudvalg, men også med tiden et rådgivende associe
ringsudvalg. Følgelig skal de institutionelle bestemmel
ser i aftaleudkastene (kapitel IX) ændres to steder. For
det første skal der i artikel 108 (Bulgarien) /Artikel ...
(Rumænien), hvor der tales om Associeringsrådets

Under aftalens første overgangsfase (artikel 7) vare
tager EF's Økonomiske og Sociale Udvalg under
Associeringsudvalgets ansvar dialogen og samarbej
det mellem erhvervs- og interesseorganisationer i
Det Europæiske Fællesskab og Bulgarien/Rumæni
en. Med dette for øje afholdes regelmæssige
møder.«

Det er endvidere nødvendigt med en yderligere artikel
i kapitel IX, hvori sammensætningen af Associeringsud
valget og dets opgaver fastsættes. Denne artikel bør
efter ØSU's opfattelse affattes således:
» Artikel ...

Fra aftalens anden overgangsfase (artikel 7) nedsæt
tes et rådgivende associeringsudvalg bestående af
erhvervs- og interesseorganisationer i Det Europæis
ke Fællesskab og Bulgarien/Rumænien . Det består
af lige mange medlemmer af EF's Økonomiske og
Sociale Udvalg og repræsentanter for erhvervs- og
samfundsorganisationer i Bulgarien/Rumænien .

Det Rådgivende Associeringsudvalg udbygger dialo
gen og samarbejdet mellem erhvervs- og interesseor
ganisationerne i Det Europæiske Fællesskab og
Bulgarien/Rumænien .
Inden for dette samarbejde behandles grundlæggen
de spørgsmål om Bulgariens/Rumæniens deltagelse
i den europæiske integrationsproces, opbygningen
af en ny statsorden og økonomisk orden i Bulgarien/
Rumænien samt andre aspekter af samarbejdet
inden for Europa .
Det Rådgivende Associeringsudvalg fastlægger sin
egen forretningsorden og udtaler sig i form af rap
porter og udtalelser.«

2.64. De seneste erklæringer fra EF-Kommissionen
tyder på , at de kontraherende parter stiller sig positivt
over for ØSU's forslag om, at erhvervs- og interesseor
ganisationerne inddrages i den politiske dialog. I en
fælleserklæring er Rumænien og Fællesskabet nået til
enighed om, at » Associeringsrådet i henhold til artikel
111 i aftalen skal se nærmere på oprettelsen af et
rådgivende organ bestående af medlemmer af Det Øko
nomiske og Sociale Udvalg og repræsentanter for tilsva
rende organisationer i Rumænien «. Det er ikke utænke
ligt, at der indføjes en lignende passus i Europa-aftalen
med Bulgarien . ØSU hilser fælleserklæringen velkom
men og mener, at det er et skridt i den rigtige retning.
ØSU går samtidig ud fra, at man senere vil nå til enighed
om lignende erklæringer med Polen, Ungarn
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og Tjekkoslovakiet, og at disse kan indføres i de tre
Europa-aftaler.

2.65 . Europa-aftalerne skal ratificeres af de deltagen
de landes parlamenter. Dette indebærer, at de først
træder i kraft med en vis forsinkelse. For alligevel
vedvarende at kunne udvikle handelsforbindelserne har

Det Europæiske Fællesskab og Visegrad-staterne indgå
et interimsaftaler om handel og handelsanliggender.
Også i forholdet Bulgarien og Rumænien vil der blive
tale om sådanne interimsaftaler, og de vil allerede kunne
træde i kraft i foråret 1993. Denne fremgangsmåde
anser ØSU for rigtig og nødvendig. EF-Kommissionen
bør dog for fremtiden sørge for og gennem pres på

Nr . C 19/89

— Interimsaftalen med Polen, Ungarn og Tjekkoslova
kiet blev i realiteten sat i kraft den 1 . marts 1992,
men aftaleteksten blev først offentliggjort i De Euro

pæiske Fællesskabers Tidende den 30. april 1992. I
dette tidsrum kunne de fleste af de indførte varer

kun ekspederes mod sikkerhedsstillelse.
— Da handelsafsnittet i Europa-aftalerne trådte i kraft,
kendte man de enkelte toldsænkningstrin, men ikke
udgangsgrundlaget. Heller ikke Visegrad-staternes
ambassader kunne give noget klart svar på disse
spørgsmål.

medlemsstaterne sikre, at samhandlen mellem Fælles

skabet og de associerede lande ikke vanskeliggøres unø
digt af tekniske problemer, som det var tilfældet med
interimsaftalen med Visegrad-staterne. Tre eksempler
kan belyse det:

— Situationen blev endvidere vanskeliggjort af, at de
toldfunktionærer, der skulle behandle varerne, ikke
var tilstrækkeligt orienteret, da de på grund af den
knappe tid ikke havde fået en tilstrækkelig skoling.

Bryssel , den 24. november 1992.
Susanne TIEMANN

Formand for
Det økonomiske og sociale Udvalg
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Udtalelse om Kommissionens 21. beretning om konkurrencepolitikken
(93/C 19/24

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 30. april 1992 under henvisning til
EØF-Traktatens artikel 198 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
om Kommissionens 21 . beretning om konkurrencepolitikken.

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

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 301 . plenarforsamling, mødet den
25 . november 1992, enstemmigt følgende udtalelse.

0.

Præsentation af udtalelsen

0. 1 .
ØSU's indledende drøftelse har medført en bety
delig udvidelse af rammerne for dets overvejelser over
konkurrencepolitikken .
— dels har ØSU fået bekræftet sin faste overbevisning
om, at der nødvendigvis må herske overensstemmel
se mellem EF's konkurrencepolitik og EF's industri
politik,
— dels er der taget hensyn til de igangværende,
verdensomspændende politisk-økonomiske om
væltningers virkninger, og specielt til omvæltninger
ne på det europæiske kontinent, samt til disses
indflydelse på aftaler og samhandel.

1.1.2. Endvidere må forbedringerne i beretningens
præsentation, og det at den er blevet klarere og lettere
at læse, hvilket fremmer gennemsigtigheden, tillige med
det forhold, at den er udsendt inden udgangen af 1992,
betragtes som betydelige fremskridt. ØSU mener dog,
at beretningen kan gøres endnu bedre, hvis analysernes
tekniske og juridiske indhold præciseres yderligere .
1.1.3. Kommissionen vil således have modtaget bi
drag fra politikere og fra de samfunds- og erhvervskred
se, som er institutionaliseret i Traktaten , inden næste

årsberetning udsendes .
1.2. Det er interessant at bemærke, at man i den

21 . beretning, således som ØSU anmodede om i sin

seneste udtalelse C1), uddyber analysen af EF's politik
0.2 . ØSU har derfor fundet det nødvendigt at opdele
udtalelsen i følgende to dele :
a) udtalelse om den 21 . beretning,
b) en række overvejelser over konkurrencepolitikkens
sandsynlige fremtid som led i EF's politik på andre
felter.

A. UDTALELSE
OM DEN 21 . KONKURRENCEBERETNING

og den konkrete gennemførelse af konkurrencereglerne
på tærskelen til det indre marked, ligesom beretningen
udsendes samtidig med analysen af de første virkninger
af gennemførelsen af forordningen om kontrol med
virksomhedssammenslutninger . På denne baggrund vil
» konkurrencepolitikken få endnu større betydning i
takt med gennemførelsen af det indre marked og
udviklingen henimod Den Økonomiske og Monetære
Union « (2).
1.2.1 . Disse aspekter vil gøre det lettere at gennemfø
re den nye artikel 130 samt artikel 130 A til 130 P i Rom
Traktaten , som er nedfældet i Maastricht-Traktaten .

1 . Generelle bemærkninger
1.3 . Kontrol med virksomhedssammenslutninger

1.1 .
Kommissionen har altid erkendt betydningen af
ØSU's udtalelser, og det gælder specielt udtalelsen om
den 20. konkurrenceberetning. ØSU udtrykker tilfreds
hed hermed, men beklager dog, at nogle af ØSU's

forslag ikke er fulgt. Kommissionen skriver imidlertid
i pkt. 4.1 , andet afsnit, at den er helt enig i en lang række
af ØSU's bange anelser, således som disse kommer
til udtryk i bemærkningerne om den grundlæggende
situation .

1.1.1 .

1.3.1 .
Udbygning eller etablering af dominerende
stilling på markedet må undertiden opfattes som en
negativ forsvarsreaktion på den markedsåbning, som
det indre markeds gennemførelse indebærer. En sådan
adfærd må forhindres med gennemførelsen af både
Traktatens artikel 86 og forordning nr. 4064/89 om
kontrol med virksomhedssammenslutninger. ØSU føl
ger opmærksomt resultaterne af denne kontrol; i den

ØSU bemærker med tilfredshed, at Kommis

sionen i sin beretning har været specielt opmærksom

på forbrugernes interesser, og opfordrer den til at gå
videre ad denne vej .

(] ) EFT nr. C 49 af 24. 2. 1992.
(2) 21 . Konkurrenceberetning, forord $. 1 .
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21 . beretning orienteres der om virkningerne af for
ordningens første fulde gennemførelsesår. Specielt bør
vurderingen af tilfælde af dominerende stilling, af den
potentielle konkurrence og af en virksomhedssammen
slutnings udvikling bero på en objektiv vurdering af de
faktiske forhold og på et realitetsbetonet skøn over de

imidlertid være opmærksom på virkningerne af visse
dereguleringer, som gør det lettere at etablere konsorti
er, hvor de ansvarlige ikke tøver med at tilbyde takster
eller tariffer, hvis størrelse i første omgang er lavere end
kostprisen, og som medfører konkurser med dramatiske
konsekvenser for beskæftigelsen hos deres konkur

konkurrencemæssige virkninger. ØSU mener, at Kom
missionen i forbindelse med denne kontrol under ingen
omstændigheder må lade sine afgørelser gå i retning af
forvaltning af en styret økonomi.

renter .

2.2.1 . Reglen om, at salgsprisen på en vare eller
tjenesteydelse ikke må ligge under kostprisen, bør være
et grundlæggende kriterium, når det vurderes, om der

1.3.2. Der knytter sig fortsat mange betænkeligheder
til den alt for høje tærskel (5 milliarder ECU), som skal
overskrides, før der udløses kontrol ; denne høje tærskel
er hverken berettiget ud fra et økonomisk eller et kon
kurrencemæssigt synspunkt. ØSU anmoder under alle
omstændigheder Kommissionen om at gøre status på
dette punkt i den 22. beretning både med hensyn til
tærsklen og en nedsættelse heraf og med hensyn til visse
tilfælde af strukturbetinget kontrol.

er tale om sund konkurrence.

1.3.3 .
ØSU noterer sig de retsmidler, som stilles til
rådighed for tredjemand, herunder især lønmodtagerne,
i medfør af artikel 18 , stk. 4, i forordning 4064/89 om
virksomhedssammenslutninger. ØSU bemærker dog, at
disse midler kun kan benyttes, hvis lønmodtagernes
repræsentanter fra arbejdsgiverne har fået meddelt den
relevante information inden for en rimelig tidsfrist.

2.3.1 . Forbrugeren må i disse tilfælde betale en pris,
som er godkendt af koncessionsgiveren, og som underti
den varierer for forskellige brugergrupper (store eller
små forbrugere, aldersgrupper, sociale tilfælde, omfan
get af brugen af tjenesteydelsen osv .).

1.4 .
Det er specielt vigtigt at få fjernet konkurrence
forvridningerne mellem medlemsstaterne, fordi foran
staltningerne i Hvidbogen om Det Indre Marked nu er
indføjet i EF's lovgivning og er ved at blive optaget i
national lovgivning. Der er behov for øget årvågenhed
over for ikke blot de økonomiske aktørers adfærd, men

specielt over for de institutionelle og politiske aktører,
så man kan forhindre, at der på nationalt, regionalt og
lokalt plan opereres med støtteordninger, som eventuelt
kan være til skade for det indre markeds funktion . Det

er ØSU's ønske, at ligestillingen mellem EF- og national
lovgivning gennemføres hurtigere.

2.3 . Når det ikke kan undgås at operere med et
monopol på udnyttelse af net (jernbanetransport, ener
gidistribution — elektricitet, gas — drikkevand, sanitet,
husholdningsaffald), lægges monopolet i hænderne på
offentligretlige selskaber, private tjenesteydelses
selskaber eller selskaber, som bindes af koncessioner af

begrænset varighed .

2.3.2. Det vil nok være vanskeligt at gennemføre
konkurrencereglerne i disse sektorer, hvorfor overhol
delse af en række principper vil kunne medvirke til at
forhindre misbrug af dominerende stilling; der sigtes til
følgende :

a) fuldstændig gennemsigtighed i prisfastsættelsen på
basis af en finansiel opgørelse og ved brug af en
ensartet metode til regnskabsanalyse,
b) koncessionsgiveren skal kompensere koncessionsha
veren for tarifnedsættelser, der gennemføres som
led i en socialpolitik,
c) overholdelse af den begrænsede periode, som kon
cessionerne gælder for, og pligt til at udskrive licita
tion, når koncessionerne skal fornys ,

2. Konkurrencepolitikkens gennemførelse i de regule
rede sektorer

2.1 . De regulerede sektorer sørger som hovedregel
for en offentlig tjenesteydelse, som samtlige borgere,
der bruger disse ydelser, skal have adgang til under alle
forhold . Disse sektorer har i praksis monopol, fordi de
er ene om at udnytte et forsynings- eller distributions
net . Kun hvis flere leverandører af tjenesteydelser på
visse betingelser får adgang til disse net, kan der sikres
reel konkurrence .

2.2. Denne mulighed findes for fly-, skibs-, landevejs
og vandvejsruter samt for telekommunikations-, fjern
syns- og banknet. I konkurrencepolitikken skal man

d) koncessionshaverne skal nøje overholde EF-direkti
verne om offentlige indkøb.

2.3.3 .
ØSU's henstillinger skal ses i tilknytning til
gennemførelsen af Traktatens artikel 90, stk. 2, og være
i overensstemmelse med den deraf følgende retspraksis .
Den 21 . konkurrenceberetning er helt tydelig på dette
punkt (anden del , kapitel II, paragraf 9 og 10).

2.4. Offentlige tjenesteydelser nyder hyppigt godt af
statsstøtte, ikke mindst i transportsektoren . ØSU vil
opmærksomt følge indførelsen af kontrakter om offent
lige tjenesteydelser pr. 1 . juli 1992. Det ser gerne, at de
kommende årsberetninger indeholder en orientering om
disses virkninger. ØSU mener i øvrigt, at begrebet euro
pæiske net af EF-interesse har betydning for den fremti
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dige balance på det indre marked. Alle parter skal på
deres eget felt — EF, stater, regioner — handle i for
ening, så særlige rettigheder eller eneret, som tildeles
virksomheder, bliver i overensstemmelse med EØF
Traktaten og Traktaten om Den Europæiske Union .

2.5 .
Den tvivl , der er opstået om visse monopoler,
bl.a . for fremstilling, transport og distribution af energi,
bør føre til , at der gennemføres en nøje undersøgelse
under henvisning til Traktatens artikel 37. ØSU er rede
til at se nærmere på de forslag til gennemførelsesdirekti
ver, som udarbejdes i medfør af denne artikel .
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rende elementer i industripolitikken. I den udstrækning
sådanne aftaler kobles sammen med specialiserings
distributionsaftaler, vil en ændring af de gældende reg
ler kunne fremme det industrielle opsving og EF's kon
kurrenceevne på verdensmarkederne. På dette punkt er
ØSU enig med Kommissionen i , at man bør sørge
for konvergens mellem specifikke interesser og EF's
generelle interesser og sætte denne konvergens i cen
trum i konkurrencepolitikken . ØSU godkender derfor

Kommissionens forordningsforslag (2). Hvad gruppefri
tagelsesforordningen på forsikringsområdet angår, går
ØSU ind for en restriktiv holdning, hvor man forbyder
aftaler om præmiesatser, som er særligt konkurrence
følsomme; ØSU henviser i øvrigt til sin tillægsudtalelse
af 25. november 1992 (3).

3 . Industripolitik — støtte og konkurrencepolitik
3.1 . Forholdet mellem industripolitik og konkurrence
politik
3.1.1 .
Retningslinjerne for en EF-industripolitik blev
fastlagt i 1990. Konkurrencepolitikken spiller en vigtig
rolle heri , både internt og eksternt . De vigtigste retsmid
ler, som skal danne grundlag for foranstaltninger på
dette område, er fortsat Traktatens artikel 85 , stk. 3 ,

og artikel 90-94, samt forordningen om kontrol med
virksomhedssammenslutninger.
3.1.2 .
I denne forbindelse henviser ØSU til udtalelsen
af 27 . november 1991 om Kommissionens meddelelse

om industripolitik i et åbent og konkurrencebaseret
miljø ; der henvises specielt til bemærkningen om , at
» alt for høje tærskler i den indledende fase vil gøre
det vanskeligere, for ikke at sige umuligt, for samtlige
medlemsstater at føre en konkurrencepolitik, som
håndhæves ensartet — i hvert fald på de vigtigste om
råder « ( 1 ).

3.2 . Gruppefritagelser
3.2.1 .
Specialiseringsaftaler og franchiseaftaler har
krav på særlig opmærksomhed her på tærskelen til det
indre marked . En undersøgelse af distribution og salg
af biler, som skal suppleres med en anden undersøgelse
om distribution og salg af reservedele, har afsløret
prisforvridninger mellem medlemsstaterne. Den tid,
som står til rådighed , inden Kommissionen beslutter at
forlænge forordning 123/85 (efter den 30. juni 1995 ),
bør udnyttes til en indgående behandling af samtlige
betingelser for en sådan forlængelse, dels i lyset af de
nye erfaringer, som indhøstes med det indre markeds

3.2.3 .
Det turde være indlysende, at ændringer i for
ordningerne om patentlicenser og knowhow-licenser
skal foretages parallelt og harmonere indbyrdes .

3.3 .

Statsstøtte

3.3.1 .
ØSU anmoder indtrængende Kommissionen
om fortsat at insistere på, at statsstøtte skal være
gennemsigtig, midlertidig og degressiv, i overensstem
melse med konkurrencepolitikkens krav. Statsstøtte
skal desuden være forenelig med målet om økonomisk
og social samhørighed . I denne sammenhæng ser ØSU
med interesse på Kommissionens tredje rapport om
statsstøtte .

3.3.2.

Kommissionen råder over strukturfonde, her

under ikke mindst Den Europæiske Fond for Regional
udvikling (EFRU), der skal fungere som den vigtigste
katalysator for ydelsen af statsstøtte til udvikling af
ugunstigt stillede regioner som led i det overordnede
mål om økonomisk og social samhørighed . ØSU bakker
her op om Kommissionens ønske om at begrænse den
betydelige støtte, som ydes til ikke-støtteberettigede
regioner. Den planlagte EF-ramme, som bygger på in
vesteringsprocentsatser og maksima , forekommer at
være velegnet.
3.3.3 .

ØSU bemærker, at de bestemmelser om Den

Økonomiske og Monetære Union, som er nedfældet i
Maastricht-Traktaten, vil begrænse de enkelte landes
spillerum med hensyn til gæld og underskud . Statens
udgifter må stort set ikke overstige de løbende indtægter
(jf. den gyldne finansieringsregel ), hvilket i betydelig
grad vil mindske konkurrenceforvridningerne i EF .

gennemførelse, og dels på baggrund af det nødvendige
samråd mellem Kommissionen og de berørte erhvervs
kredse samt forbrugerne.

3.3.4.
Hvad angår betingelserne for støtte til små og
mellemstore virksomheder, godkender ØSU forslaget
om positive foranstaltninger til fremme af udviklingen

3.2.2.
Aftaler om forskning og udvikling samt joint
venture-aftaler om markedsføring af produkter er afgø

( ! ) Udtalelse om » Industripolitik «, EFT nr. C 40 af 17. 2. 1992.

(2) EFT nr. C 207 af 14. 8 . 1992.
(3) Se følgende udtalelse.
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af SMV, herunder også håndværksvirksomheder, samt
indførelsen af »de minimis«-reglen (50 000 ECU — 3 år

— jf. 3.1.A, pkt. 1-8) (!).

4. Konkurrencens internationale dimension

4.1 . Den ønskværdige integration af verdensøkono
mierne, som i vid udstrækning er en konsekvens af
den forøgede frihandel på verdensplan, skaber gunstige
vilkår for koncentrationer af tværnationale og tværkon
tinentale virksomheder, som kan indebære risici for

konkurrencebegrænsende adfærd.
4.2. EF's foranstaltninger, forhandlinger og aftaler
for at modvirke sådanne risici godkendes af ØSU. Der
tænkes især på Det Europæiske Økonomiske Samar
bejdsområde (EØS), på associeringsaftalerne med lan
dene i Central- og Østeuropa og på kontakterne med
de relevante japanske myndigheder. Det turde være
indlysende, at disse forhandlinger skal føres i overens
stemmelse med Traktatens retsregler. Samme bemær
kning gælder for indgåede aftaler (jf. nogle medlemssta
ters indvendinger mod Kommissionens aftale med de
amerikanske monopolmyndigheder).

4.3 .

GATT

4.3.1 . Den Almindelige Overenskomst om Told og
Udenrigshandel (GATT), som blev indgået efter anden
verdenskrig for at genopbygge den kuldsejlede verdens
handel, har både lettet og fremskyndet den klassiske
nedbrydning af toldskranker. Mange lande, hvis økono
mi er skrøbelig eller under opbygning, har erstattet de
klassiske toldskranker, som er blevet af mindre betyd
ning, med andre effektive foranstaltninger, såsom valu
takontrol, toldkontingenter osv.

4.3.2. Sådanne bagpostfægtninger kan stadig puste
nyt liv i bilaterale eller multilaterale handelsaftaler, hvis
voksende antal er helt i strid med ånden bag GATT
forhandlingerne .
4.3.3 . Da der ikke findes nogen balance mellem afgif
ter og restitutioner, har forhandlerne i dag vanske
ligheder med landbrugsvarestøtteordningen og med
spørgsmålet om at skabe balance mellem kostprisen og
de unormalt lave verdensmarkedspriser.
4.3.4. Disse bemærkninger om GATT giver et ind
tryk af, hvilke vanskeligheder der skal overvindes, fø
rend der kan tilvejebringes sund konkurrence på ver

f 1 ) EFT nr. C 213 af 19. 8 . 1992.
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densplan. ØSU opfordrer Uruguay-rundens forhandlere
til at videreføre deres bestræbelser, og mener at en
præcis, opdateret definition på den internationale kon
kurrencepolitik måske nok vil kunne genskabe generel
enighed. I denne udtalelses anden del foreslås i øvrigt
en specifik foranstaltning desangående (jf. pkt. B.9.1
9.3 c).

4.3.5. Endelig må statsøkonomiernes sammenbrud i
flere europæiske lande og afslutningen på kontinentets
opdeling i liberale økonomier og planøkonomier nød
vendigvis kræve overgangsforanstaltninger (jf. pkt.
B. 10. 1-10.5 nedenfor), da uhæmmet fri konkurrence
under de nuværende omstændigheder vil føre til betyde

lige sociale skævheder.
4.3.6 . På baggrund af disse overvejelser opfordrer
ØSU Uruguay-runde-forhandlerne til på Kommissio
nens initiativ at tage udgangspunkt i princippet om
en politik for økonomisk og social samhørighed, som
koordineres mellem Det Europæiske Fællesskab og de
øvrige GATT-parter.

4.4. Indsats mod dumping

4.4.1 . De nævnte tiltag må under ingen omstændig
heder bevirke, at EF opgiver sine muligheder for at
bekæmpe oplagte tilfælde af dumping. Sammenlignende
undersøgelser af produkternes handelsværdi og den
pris, de rent faktisk sælges til, vil gøre det langt lettere
at afsløre tilfælde af dumping. Med henblik herpå
kunne der f.eks. gennemføres en analyse af EF's og
medlemsstaternes udenrigshandelsstatistikker.
4.4.2. Det vil ligeledes være ønskeligt at få løftet
sløret for de forbindelser, som f.eks. kan knytte en
virksomhed i et tredjeland til et datterselskab i en
medlemsstat. Det er ikke usædvanligt, at disse forbin
delser gør det lettere at udskrive fakturaer på højere
eller lavere beløb med udgangspunkt i koncernens stra
tegi, idet koncernens særlige interesser i mange tilfælde
vil stå i grel modsætning til almenvellets interesser.

4.4.3 . Hvis man erkender, at anti-dumping-foran
staltninger har tilknytning til konkurrencepolitikkens
målsætninger, må disse under alle omstændigheder
være konsekvente. Kommissionen bør offentliggøre til
tag mod illoyal konkurrence, så der sikres fuldstændig
gennemsigtighed.
4.4.4.
Som led i disse tiltag bør man indskærpe og
gennemtvinge anvendelsen af bestemmelserne om anti
dumpingforanstaltninger, herunder reglerne om
sammenligning af prisen på en vare ved dens indførsel
i EF og samme vares normale kostpris.
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5 . Særlige bemærkninger
5.1 .
ØSU er enig med Kommissionen i, at de sektor
politikker, som er baseret på intervention, generelt set
er ineffektive . Der opstår imidlertid det spørgsmål, om
støttens opsplitning og de mangfoldige former, som den
kan antage, ikke medfører en begrænsning af procedu
rerne efter artikel 93 , stk . 2 (jf. 21 . beretning, 3.1.A,
paragraf 5).
5.2 .
Om skibsværftsstøtten kan det siges, at det er
klærede mål om gradvis at få ryddet denne støtte af
vejen via indgåelse af bilaterale aftaler med de forskelli
ge skibsværftslande umiddelbart forekommer at være
vanskeligt at nå , bl.a . fordi de krav, som stilles til
tekniske søfarts- og sikkerhedsnormer, bliver mere og
mere kostbare .
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5.4.2. Det skal bemærkes, at programmet for udvik
ling af landdistrikter og støtten til beskyttelse af miljøet
og landskabet føjer en ny parameter til dem, som allere
de findes inden for den fælles landbrugspolitik . Denne
specifikke politik må forventes at kunne gøre det lettere
at få gennemført de igangværende reformer. ØSU ser
gerne, at man i de årlige beretninger om konkurrencepo
litikken rapporterer om disse nye foranstaltninger.
6 . De nationale domstoles konkurrenceretlige befø
jelser

6.1 . Artikel 85 , stk . 1 og 2, artikel 86 og den deraf
afledte ret har direkte virkning. De nationale domstole
har derfor beføjelse til at anvende disse bestemmelser.
I tvivlstilfælde har de i øvrigt mulighed for at anmode
EF's ret i første instans om en præjudiciel kendelse, så
fortolkningsforskelle undgås .

5.3 . Forlagsvirksomhed

6.2.
Kun Kommissionen har beføjelse til eventuelt at
benytte artikel 85 , stk. 3 . De muligheder, som ifølge
Kommissionens rapporter foreligger i tilfælde, hvor en

5.3.1 . Med hensyn til priserne på bøger melder der
sig det spørgsmål , om priskonkurrencen skal begrænses.

omstridt aftale kan forventes at blive omfattet af en

5.3.2.
Et sådant brud på konkurrencereglerne, som
vil medføre priskontrol, er kun berettiget, hvis der kan
påvises god grund til at tage sådanne skridt i den berørte
sektor. Bøger har ikke blot en handelsværdi, men også
en kulturel værdi .

fritagelsesordning, forekommer tvivlsomme, idet de na
tionale domstole i så fald skal vurdere sandsynligheden
for, at Kommissionen vil stille sig positivt og indrømme
fritagelse.

6.3 . På den anden side kan man vanskeligt forestille
sig, at en national domstol retter en forespørgsel til en
administration, herunder heller ikke en EF-administra

5.3.3 .
Dette spørgsmål bør tackles med omhu og
forhåndsdebatteres , ikke blot med forlagene og distri
butørerne, men også med forbrugerne.
5.3.4.
Forbrugerne har hidtil ikke været positive,
fordi den franske ordning tilsyneladende hverken har
haft indvirkning på forlagsvirksomhed eller bogdistri
bution , men blot har ført til højere salgspriser. På denne
baggrund bør Kommissionen holde et vågent øje med
denne specielle situation .

tion . Under disse omstændigheder kan risikoen for
manglende konsekvens mellem de nationale domstoles
afgørelser ikke helt udelukkes . Samme bemærkning
gælder for forskellene i udgifter til de retsprocedurer,
som indledes . Disse forhold er blot én af ulemperne ved
mangelen på fælles bestemmelser i tilfælde af tvivl
om fortolkningen af EF-Traktaten . ØSU ser her med
interesse frem til det af Kommissionen bebudede doku
ment .

7. Kommissionens skønsbeføjelse
5.4. Landbrug

5.4.1 . Hvad landbruget angår, afstedkommer kon
kurrencen mellem producenterne større vanskeligheder
både inden for de enkelte medlemsstater og mellem
medlemsstaterne indbyrdes (den fælles landbrugspoli
tik) samt på verdensplan (jf. pkt. 4.3.3 om GATT).
Under de nuværende forhold bør man derfor sondre

mellem den produktionssektor, som omfattes af den
fælles landbrugspolitik, og de øvrige sektorer, herunder
den landbrugsfødevareindustri, som skal overholde
konkurrencens frie spil. Det kan ikke udelukkes, at
producentsammenslutninger og sammenslutninger
inden for distribution i nogle tilfælde får skabt forhold,
som i praksis er identiske med sammenslutninger af
industrivirksomheder. ØSU opfordrer Kommissionen
til at rette opmærksomheden mod disse sammen
slutninger og offentliggøre sine kommentarer i de kom
mende beretninger.

7.1 .
Det samme gælder for udøvelsen af Kommissio
nens skønsbeføjelse ved vurderingen af offentlige
finansieringers indvirkning på konkurrencen inden for
Fællesskabet i tilfælde, hvor der ydes støtte til virksom
heder, som har overskydende produktionskapacitet (21 .
beretning, 3.del, II , paragraf 4).
7.2.
Nationale konkurrencelovgivninger, som har
monerer med Traktaten , interventionstærskler for kon
trol med virksomhedssammenslutninger og » de mini
mis«-regler om støtte til små og mellemstore virksom
heder (SMV) er derimod foranstaltninger, hvor subsi
diaritetsprincippet med fordel kan anvendes, idet det
dog tilkommer forbrugerne og deres organisationer at
gøre indsigelse mod bestemmelser, som eventuelt kan
være i strid med den fri konkurrence f 1 ).
(!) EFT nr. C 213 af 19. 8 . 1992 .
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B. OVERVEJELSER
OVER DE NYE KONKURRENCEVILKÅR

8. Generelle bemærkninger
8.1 . De politisk-økonomiske omvæltninger på ver
densplan, og især på det europæiske kontinent, fører
til den opfattelse, at lande eller grupper af lande vil
ønske at indgå samarbejdsaftaler af forskellig art. Disse
aftaler må forventes at indvirke på EF-konkurrencepoli
tikkens gennemførelse . Der er her tale om et så vigtigt
spørgsmål, at ØSU finder det påkrævet at komme nær
mere ind på visse mulige udviklinger.

8.2. ØSU bemærker i første række, at køberen og
forbrugeren traditionelt vælger det produkt, som han
eller hun anser for det bedste, kvalitet og pris taget i
betragtning. Denne sunde indstilling kan ikke undgå at
indebære risici under visse omstændigheder, nemlig hvis
der findes en økonomisk ubalance, specielt på verdens
plan. Der kan derfor argumenteres for, at det er nødven
digt at fastsætte visse grænser for den fuldstændig
uhæmmede konkurrence .

8.3 .
Der er her tale om alvorlige politiske valg, om
» strategisk« balance og om international solidaritet.
Disse fremtidige retningslinjer vil i vid udstrækning
hænge sammen med Maastricht-Traktatens ratificering
og gennemførelse. De vil indebære, at konkurrencepoli
tikken, inklusive fritagelser fra denne, kommer til at
indgå i en nøje gennemtænkt ramme, som tilsigter kon
kurrenceevne og samarbejde, både inden for forskning
og udvikling (F&U) og i henseende til produktkvalitet,
miljøbeskyttelse og samfundsgarantier for en rimelig
indkomst; kort sagt vil målet være at nå frem til en
velordnet udvikling inden for rammerne af en ny inter
national arbejdsdeling.

8.4. De vigtigste ændringsfaktorer kan inddeles i føl
gende to grupper:
— udviklingslandene og udnyttelsen af deres res
sourcer ,

— samhandelen med landene i det tidligere Rådet for

gensidig økonomisk Bistand (Comecon).

9. Udviklingslandenes ressourcer

9.1 . Stabilisering af indtægterne fra landbrugspro
duktion og regulering af markedet for basisråstoffer,
hvis salg udgør udviklingslandenes hovedindtægtskilde,
er nok det bedste middel, hvorved man kan holde disse

landes interne økonomier oppe, gøre det lettere for dem
at opnå social fremgang samt dæmme op for strømmen

Nr . C 19/95

af emigranter til lande med højere bruttonationalpro
dukt.

9.2. En sådan politik for stabilisering af indtægterne
må dog ikke tilskynde til, at der fremstilles flere varer,
end der i alt efterspørges på markedet, men skal følges
op af tilskyndelser til at sprede produktionen, og dette
skal ske som led i et regionalt samarbejde om
udviklingslandenes økonomiske udvikling.

9.3. Ud over at være den normale belønning for
udført arbejde skal den således betalte pris sætte udvik
lingslandene i stand til at finansiere indkøb af de im
portprodukter, som de har størst behov for.

10. Import fra landene i det tidligere Comecon

10.1 .
Forsøget på at gå over til markedsøkonomi
og på at genskabe balance i valutakurserne via store
devalueringer i de østeuropæiske lande fører til produk
tionsprisforvridninger mellem Det Europæiske Økono
miske Samarbejdsområde og landene i det tidligere
Comecon, hvor man kun akkurat har taget tilløb til en
konkurrencepolitik.

10.2. Produkterne kan eksporteres til priser, som
ligger langt under verdensmarkedspriserne, i kraft af
unormalt lave lønudgifter, statsstøtte og reducerede
energiomkostninger; denne lavpriseksport kræver
meget store ofre af befolkningen i de pågældende lande,
er til skade for den økonomiske balance i EF- og EFTA
landene og forværrer beskæftigelsesvilkårene på grund
af den illoyale konkurrence.
10.3 .
Alligevel er det nødvendigt at støtte økonomi
erne i disse lande, og Den Europæiske Union har pligt
til at bidrage kraftigt hertil for derigennem at hjælpe
disse lande med at få indført demokratiske ordninger
og en markedsøkonomi, som også tager de fornødne
hensyn (jf. ØSU's initiativudtalelse af 23 . september
1992 — ØSU 1039/92 om EF's udvidelse).

10.4.
På denne baggrund anser ØSU det for nødven
digt, at der opereres med en lang overgangsperiode,
hvor der skal indføres økonomiske foranstaltninger,
som både kan beskytte det økonomiske område, som
EF udgør, og EF's sociale samhørighed samt genoplive
økonomien i de tidligere Comecon-lande . Associe
ringsaftalerne med landene i Central- og Østeuropa
(PECO ), som bl.a . indebærer at der skal være tale

om konkurrence med udgangspunkt i EF's principper,
anviser vejen til, hvordan dette kan opnås i større
målestok .

Nr. C 19/96

De Europæiske Fællesskabers Tidende

10.5. Det er vigtigt, at der i forhandlingerne om
associeringsaftaler tages hensyn til ovennævnte forhold,
både med hensyn til bestemmelsernes overholdelse og
de nærmere omstændigheder omkring deres udarbej
delse.
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— regulerede sektorer (pkt. 2.3.1 til 2.3.3),
— særlige rettigheder og eneret (2.1 til 2.4),

— gruppefritagelser, som er en af industripolitikkens
nøglelementer (pkt. 3.2.1 til 3.2.3),
— berettigelse til støtte (pkt. 3.3.2 til 3.3.3 ),

C. GENERELLE KONKLUSIONER

— landbrugsvarer (pkt. 4.3.3 og 5.4.1 ),

Det fremgår af denne udtalelse om den 21 . konkurrence
beretning, at man bør være overmåde opmærksom på
konkurrencepolitikkens udvikling og praktiske
gennemførelse.

— GATT-forhandlingerne (pkt. 4.3.4),

Denne udtalelse er udarbejdet på baggrund af den aktu
elle politiske, økonomiske og sociale udvikling i verden.
ØSU ønsker at fremhæve de faktorer, som angiver
konkurrencens begrænsninger. Der er hovedsagelig tale
om følgende:

— udviklingslandenes økonomiske opsving (pkt. 9.1 til
9.3 ),

— forbindelserne med de tidligere Comecon-lande
(pkt. 10.1 til 10.5 ).

Det fremgår af denne oversigt, hvilke vanskeligheder
der fortsat skal overvindes, før man når frem til sund

og reel konkurrence både i EF og i resten af verden.

Bryssel , den 25 . november 1992.
Susanne TIEMANN

Formand for

Det økonomiske og sociale Udvalg

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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Nr . C 19/97

Udtalelse om udkast til Kommissionens forordning (EØF) om anvendelse af Traktatens
artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis på forsikrings
området

(93/C 19/25)

Det Økonomiske og Sociale Udvalg besluttede den 22. september 1992 under henvisning til
forretningsordenens artikel 20, stk . 3 , at udarbejde en tillægsudtalelse om det ovennævnte
emne .

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

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 301 . plenarforsamling af 24. og
25 . november 1992, mødet den 25 . november 1992, enstemmigt følgende udtalelse.

ØSU bifalder forordningsudkastet med forbehold af
følgende bemærkninger.

1 . Indledning

1.1 .

De former for aftaler, der dækkes af udkastet

I sin forordning nr. 1534/91 (*), der er baseret på

EØF-Traktatens artikel 87, stk . 2, litra b), bemyndigede
Rådet den 31 . maj 1991 Kommissionen til at anvende
EØF-Traktatens artikel 85 , stk. 3 , på visse kategorier
af aftaler på forsikringsområdet.
1.1.1 .

1.4.

til fritagelsesforordning, vedrører opstilling af fælles
tariffer for risikopræmier baseret på kollektive statistik
ker for antallet af skader, standardpolicebetingelser,
fælles dækning af visse typer risici samt afprøvning og
godkendelse af sikkerhedsudstyr.

Kommissionen har offentliggjort sit udkast til

forordning om gruppefritagelser for sådanne aftaler i
EFT nr. C 207 af 14. august 1992 med henblik på at
opnå de økonomiske og arbejdsmarkedsmæssige aktø

2. Generelle bemærkninger

2.1 .

ØSU værdsætter Kommissionens bestræbelser

på at vedtage en forordning inden den 31 . december
1992 med det formål at anvende Traktatens artikel 85,

stk . 3 , på forsikringsområdet og dermed lette forsik
ringsselskabernes adfærd , når det indre marked er en
realitet .

rers bemærkninger hertil .

1.2 .

ØSU bemærker, at dets udtalelse om bemyndi

gelsesforordningen (2) i vid udstrækning er blevet taget
til følge, og at Kommissionen også har taget højde for
den i sit udkast til forordning om fritagelser. Ikke desto

2.2. I betragtning af de konkurrencemæssige risici,
der kan være knyttet til risikopræmietariffer, må det
dog sikres , at der ikke foretages ændringer i den foreslå
ede forordning på bekostning af forsikringstagerne.

mindre vil ØSU straks underrette Kommissionen om de

forslag, det gerne ser vedtaget i den endelige udgave af
forordningen om gruppefritagelser.
1.3 .
På baggrund af ØSU's regelmæssige behandling
af konkurrencepolitiske spørgsmål, herunder navnlig
dets årlige udtalelse om Kommissionens konkurrence
beretninger (3), kan ØSU erklære sig enig i, at Kommis
sionen gennem behandlingen af enkelttilfælde har opnå
et en tilstrækkelig stor erfaring, som viser, at artikel
85 , stk . 3 , udmærket vil kunne anvendes på visse aftaler
mellem forsikringsselskaber.

(!) EFT nr. L 143 af 7 . 6 . 1991 , s . 1 .
(2) EFT nr. C 182 af 23 . 7. 1990, s. 27.
(3 ) Se foranstående udtalelse .

2.3 .

ØSU konstaterer, at Kommissionen i forbindelse

med præmieberegningen beskytter forsikringstagerne
(virksomheder såvel som individuelle forbrugere) mod
risikoen for konkurrencebegrænsende adfærd og mod
urimelige betingelser ( artikel 2, 3 og 4). ØSU forstår
artikel 2, litra a ), på en sådan måde, at beregningen af
nettopræmierne udelukkende må bygge på en sammen
stilling af historiske data, og så gerne, at dette blev
gjort endnu tydeligere i teksten . ØSU anmoder om, at
verbet » concentrer « udskiftes med » concerter « i den
franske version af artikel 4 .

2.4.
ØSU bifalder de begrænsninger, der gælder for
udarbejdelse af standardpolicebetingelser (artikel 6 og
7), idet bestemmelserne i artikel 6 , stk. 2, dog ikke må
føre til en ensretning af præmiesatserne .
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ØSU bifalder endvidere bestemmelserne om fæl

les dækning af visse typer risici (artikel 11 , 12 og 13).
Den foretagne afgrænsning af tilladte klausuler må
formodes at beskytte forsikringstagerne og at forebygge
dannelsen af dominerende markedsstillinger, som inde
bærer en risiko for misbrug.
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3.3 . ØSU peger i øvrigt på, at samarbejdet inden for
afprøvning og godkendelse af sikkerhedsudstyr skal
ske under overholdelse af de offentlige myndigheders
retsbestemmelser, som under ingen omstændigheder må
underskrides .

4 . Konklusioner

3 . Særlige bemærkninger
3.1 .
Uanset hvor højt et beskyttelsesniveau, der sik
res forbrugeren gennem bestemmelserne om standard
policebetingelser, så ØSU gerne præciseret, at forsik
ringstageren under ingen omstændigheder kan være
forpligtet til at acceptere policebetingelser, som ved
kommende ikke har underskrevet, navnlig når der er
tale om ændringer eller tilføjelser til policen .

3.2 .
Det må konstateres , at forsikringsselskaber til
tider nægter at dække visse risici, selv mod betaling af
ekstra præmie. Selv om en sådan holdning skulle skyldes
juridisk usikkerhed med hensyn til obligatoriske forsik
ringer, må det kræves, at afslaget begrundes skriftligt.
Forordningen bør foreskrive, at standardpolicer skal
omfatte en bestemmelse desangående.

4.1 . Forordningsudkastet sikrer, at forsikrings
selskaberne markedsfører produkter og tjenesteydelser,
der er forenelige med de økonomiske og sociale krav,
og at betingelserne er acceptable for forbrugerne .
4.2. ØSU henstiller, at Kommissionen efterfølgende
vedtager bestemmelser, der sikrer en hurtigere behand
ling af skadesbegivenheder, f.eks. gennem indgåelse af
godtgørelsesaftaler mellem flere berørte forsikrings
selskaber.

4.3 . Kommissionen bør ligeledes behandle de proble
mer, der er knyttet til forsikringer, der tjener som
sikkerhed ved låneoptagelse, f.eks . ved erhvervelse af
fast ejendom .

Bryssel , den 24. november 1992.
Susanne TIEMANN

Formand for

Det økonomiske og sociale Udvalg

De Europæiske Fællesskabers Tidende
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Nr . C 19/99

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets forordning (EØF) om den fælles markedsord
ning for bananer ( !)
(93/C 19/26)

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 24. august 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
Guy Ovide Etienne til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 3 . november 1992.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 301 . plenarforsamling af 24. og 25 .
november 1992, mødet den 25 . november 1992, med 80 stemmer for, 43 imod og 14 hverken
for eller imod følgende udtalelse.

1 . Sammendrag af Kommissionens forslag
1.1 .
Gennemførelsen af det indre marked pr. 1 . janu
ar 1993 gør det nødvendigt også at gennemføre et indre
marked for bananer og en fælles ordning for EF-import
af bananer .

— at opnå rimelige forbrugerpriser,
— at overholde LOME-aftalerne,

— at tillade forsyninger fra tredjelande,

— at opfylde forpligtelserne i Den almindelige Over
enskomst om Told og Udenrigshandel (GATT).

1.2.
Kommissionen foreslår derfor Rådet, at der eta
bleres en fælles markedsordning for bananer, hvori
der indgår prisstøtte baseret på interne foranstaltninger
samt importregler.

1.4.2.
De løsninger, som Kommissionen foreslår, har
til formål at opretholde EF-markedets forskellige for
syningskilder.

1.3 . Interne foranstaltninger

1.5 .

1.3.1 .
Det er tanken, at den fælles markedsordning
skal have en varighed af ti år, og den skal omfatte friske
bananer og produkter forarbejdet af bananer.

1.5.1 .
Med henblik på forvaltningen af den fælles
markedsordning vil Kommissionen benytte to instru

Generelle bestemmelser

menter :

1.3.2. Når de pågældende produkter markedsføres,
skal de opfylde fastsatte kvalitets- og afsætningskrite
rier.

1.3.3 . Der oprettes producentorganisationer og ind
føres samrådsmekanismer for at holde styr på udbud
det, men også for at sikre en bedre opfyldelse af efter
spørgslen og afholdelsen af samråd.
1.3.4.

Priserne støttes gennem en importordning.

1.3.5.
Derudover skal der ydes en supplerende støtte,
som sikrer producenter, der opfylder kvalitetsregler og

a) en forvaltningskomité sammensat af repræsentanter
fra medlemsstater, hvori Kommissionen har for
sædet,

b) en ad hoc-komité sammensat af repræsentanter fra
forskellige erhvervsorganisationer inden for banan
markedet.

1.6 . Forbindelser til KVS-landene

overholder de fastsatte kriterier, et vist indkomstniveau.

1.6.1 . Etableringen af en markedsordning for bana
ner og indførelse af EF-bestemmelser om adgang og
fortrin for dette produkt betyder en ændring af AVS-

1.4. Intern ordning

specielt til konventionens protokol nr. 5 .

1.4.1 . Kommissionen har tilstræbt en ordning, som
åbner mulighed for:

1.6.2. I henhold til denne protokol kan ingen AVSeksportør, hvad angår adgangen til de traditionelle
markeder, stilles ringere end tidligere .

— at støtte produktionen inden for EF,
( i ) EFT nr. C 232 af 10. 9. 1992, s. 3 .

landenes situation i forhold til Lomé-konventionen,

1.6.3 .
Kommissionen påtænker et forslag til forord
ning om indførelse af en ordning med støtte til gennem
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førelsen af et program for kvalitetsforbedring samt en
ordning for supplerende støtte til AVS-landenes produ

2.4 .
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ØSU forventer effektive resultater af Kommis

center .

sionens ordning, som bygger på følgende fem vigtige
og primære foranstaltninger:

1.7 . Forbindelser til de bananproducerende latinameri

a ) et globalt importkontingent for bananer fra tredje
lande bestående af et basiskontingent på 2 millioner

kanske lande

ton, som konsolideres inden for rammerne af

GATT, samt et tillægskontingent (artikel 17),
1.7.1 . Kommissionen mener, at dens forskellige for
slag vedrørende en fælles markedsordning vil gøre det
muligt at opretholde disse landes traditionelle eksport
til EF .

1.7.2.
Med henblik på en styrkelse af samarbejdet
mellem EF og de latinamerikanske lande foreslår Kom
missionen oprettet en diversifikations- og udvik
lingsfond til fordel for disse lande.

1.8 . GATT-forhandlingerne
1.8.1 . Kommissionen påpeger, at dens forslag om en
fælles markedsordning gør det nødvendigt at bede de
kontraherende parter om at godkende Fællesskabets
importordning i henhold til artikel XXV, stk. 5 , i
GATT .

b) indførelse af en partnerskabsordning til forvaltning
af 30% af det globale kontingent, som skal sikre
afsætningen af EF's og AVS-landenes produktion
på markedet ( artikel 17),
c) en ordning med udligningsstøtte i tilfælde af ind
komsttab for producenter i EF og AVS-landene,

d) en ordning med strukturstøtte med henblik på mo
dernisering af produktionsapparatet ( artikel 10).
ØSU foreslår, at denne støtteordning kommer til at
indgå i et specifikt program for udvikling af EF's
og AVS-landenes banansektor,
e) en beskyttelsesklausul, som giver mulighed for at
træffe passende foranstaltninger ved EF's grænser,
hvis farer eller trusler skulle opstå .
2.5 .

1.8.2.
Den fælles markedsordning vil kun have
værdi, hvis den kan betragtes som værende i overens
stemmelse med GATT og godkendes i form af en frita

gelse for forpligtelser.
1.9 . Kommissionen har derfor:

a) foreslået Rådet, at det vedtager forslaget til forord

ning om den fælles markedsordning for bananer,
b) meddelt Rådet, at der på et passende tidspunkt vil
blive indledt konsultationer med AVS-staterne,

ØSU kan imidlertid ikke uden videre se bort fra

visse punkter, som måtte forekomme at være problemer
eller hindringer for gennemførelsen af den fælles mar
kedsordning for bananer .
2.6 .

Der er tale om følgende punkter:

— fritagelsen for forpligtelser i medfør af artikel XXV
i GATT,

— det konsoliderede kontingent afhængigt af udvik
lingen i efterspørgslen på markedet,
— producentorganisationerne,
— præciseringer med hensyn til EF's gennemsnitspris,

— præciseringer med hensyn til begrebet erhvervsdri
vende .

c) anmodet Rådet om tilladelse til at indlede for
handlinger i GATT .

2. Generelle bemærkninger

2.1 . ØSU påskønner Kommissionens arbejde og de
forslag, som den har forelagt Rådet til vedtagelse.
2.2 . ØSU erkender, at Kommissionens forslag udfyl
der et virkeligt tomrum, eftersom bananprodukterne
har en væsentlig økonomisk betydning i EF-landenes
handel og forbrug.
2.3 .

ØSU ser endvidere med tilfredshed, at Kommis

sionens forslag stort set går i den retning, som ØSU's
sektion for landbrug og fiskeri foreslog i dens informa

tionsrapport »EF's marked for bananer set i lyset af
1993 « af 9. december 1991 (ØSU 1012/91 fin .).

3 . Særlige bemærkninger

Overvejelserne i det nedenstående går på forskellige
vigtige aspekter og vil efter ØSU's opfattelse kunne
tilføre Kommissionens forslag større klarhed eller for
bedringer.
3.1 .
Punkt 45 og 46 i Begrundelsen til Kommissio
nens forslag rejser to forskellige problemer:
— et juridisk og

— et politisk .

3.2. Det juridiske problem har at gøre med forpligtel
sen til at have et flertal på to tredjedele for at opnå en
fritagelse i medfør af artikel XXV, stk. 5 , i GATT. Det
betyder, at man foruden de kontraherende parter har
behov for anden bistand, dvs . gennem parallelle for
handlinger, hvilket imidlertid betyder, at der må ydes
kompensationer .
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3.3 . Det politiske problem er affødt af det juridiske.
I dokumentet Dunkel (Bilag 3 — Sektion 1 — punkt 1 )
er det den erklærede målsætning at fjerne de kvantitati
ve restriktioner, som opretholdes som følge af de frita

3.11 .

gelser, der i tidens løb er blevet indrømmet af GATT.
Det må derfor anses for et problem for EF at opnå en
» banan « -fritagelse .

artikel 12. I modsat fald består der en fare for, at AVS-

3.4. Med hensyn til den samlede kontingentering af
bananimporten fra tredjelande afviser ØSU ikke, at der
indføres en kontrolordning, ledsaget af en mekanisme
til beskyttelse af EF-produktionen i tilfælde af forstyr
relse på EF-markedet.

4. Konklusion

Det samlede tal for » traditionelle AVS-bana

ner« skal suppleres med en mængdemæssig opdeling af
beløbet til hver enkelt leverandør i basisåret eller -årene,

således som man har gjort det med EF-producenterne i
kvoten pø om pø overtages af de potentielt effektive
fastlandsproducenter på bekostning af de ugunstigt stil
lede ø-producenter.

4.1 . Der må holdes et vågent øje med, hvorledes
navnlig Rådet vil modtage og behandle Kommissionens
forslag.
4.2 .

Enhver forsinkelse vil blive til skade for etable

3.5 .
Med hensyn til et eventuelt — urørligt — konso
lideret kontingent i GATT, så ville der, hvis der indtraf
en nedgang i efterspørgslen, som var større end det

ringen af det indre marked pr. 1 . januar 1993; det er
derfor nødvendigt at fremskynde arbejdet i GATT, så
en løsning snarest kan foreligge.

supplerende kontingent, være fare for, at EF- og AVS-

4.2.1 .

bananer udelukkedes til fordel for dollar-bananer.

3.6. Sammensætningen af ad hoc-komiteen kan tæn
kes at skabe et balanceproblem mellem erhvervsgrup
perne inden for produktion og forarbejdningsindustri,
handel, distribution og forbrug.
3.7. Bestemmelserne med hensyn til grundlaget for
fastsættelse af EF-gennemsnitspriser for bananer bør
præciseres nærmere og ligge fast.

3.8 . Definitionen på erhvervsdrivende (artikel 18 og
19) er ikke præcis, og listen over disse må udarbejdes.
3.9. ØSU beklager meget, at forordningen vedrøren
de AVS-bananer endnu ikke er blevet offentliggjort, og
henstiller til Kommissionen, at der sker ufortøvet.

3.10. Efter artikel 15 skal importmængden i 1990
(hvor en del af AVS-landene var ramt af orkanskader)
anvendes som beregningsgrundlag for AVS-importen,
mens det i artikel 12 anvendte beregningsgrundlag for
EF-produktionen klart ligger højere. De to kvoter bør
beregnes på samme grundlag, helst årsgennemsnittet
for salget i EF over de seneste tre år.

Hvis man ikke kan overholde datoen den 1 .

januar 1993 for gennemførelsen af den fælles markeds
ordning for bananer, bør Kommissionen iværksætte
overgangsforanstaltninger, som er tilstrækkeligt effekti
ve til at sikre, at EF's marked for bananer ikke udvikler

sig til skade for EF- og AVS-producenter.
4.3. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis Kommissio
nen — uden at det medfører forsinkelse af forslaget —
foretager forskellige præciseringer, blandt andet med
hensyn til garantien for opretholdelse af det nuværende
globale forbrugerprisniveau.
4.4. ØSU kan godt godkende principperne i Kommis
sionens forslag, men har forskellige forbehold med hen
syn til visse spørgsmål, hvorom Det Økonomiske og
Sociale Udvalg endnu ikke er blevet hørt, og navnlig
forslagene vedrørende strukturstøtte og udligningsstøt
te til AVS-producenter.
4.5 .

ØSU henstiller navnlig:

a) at EF-producenternes indtægter (gennem indtægts
kompensation og dækning for indtægtstab som
følge af plantagerydning) sikres på mere permanent
grundlag, idet der tages hensyn til de specielle pro
duktionsvilkår (høje omkostninger osv.),
b) at basiskvoten fastlægges på et sådant niveau, at
der er sikkerhed for beskyttelsen af produktionen i
EF og i de traditionelt bananproducerende AVSlande .

Bryssel, den 25. november 1992.
Susanne TIEMANN

Formand for

Det økonomiske og sociale Udvalg
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BILAG

til Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse

Følgende ændringsforslag, der blev fremsat i henhold til forretningsordenens artikel 40, blev forkastet under
debatten .

Hele sektionens udtalelse erstattes af den efterfølgende tekst. Det skal tilføjes, at indholdet af det første
kapitel i hovedtrækkene er det samme som sektionens udtalelse. De ændringer, som foreslås i kapitel 1 , har
især til formål at opstille bemærkningerne mere systematisk og give udtalelsen en mere logisk opbygning.

» 1 . Kommissionsdokumentets indhold

1.1 . 1 opløbet til gennemførelsen af det indre marked pr. 1 . januar 1993 skal der også etableres et indre
marked for bananer, herunder specielt fælles importregler.

1.2.

Kommissionen har derfor forelagt Rådet et forslag til forordning om den fælles markedsordning for

bananer .

1.3 . Det fremgår af Kommissionens begrundelse, at formålet med Kommissionens forslag er, at der i
kølvandet på gennemførelsen af det indre marked etableres EF-omspændende regler for bananer. De fælles
regler skal træde i stedet for de divergerende regelsæt i medlemsstaterne .

Det fremgår ligeledes af begrundelsen, at Kommissionen vil iagttage følgende principper:
— banandyrkningen i EF skal bevares,
— Lomé-aftalerne skal overholdes,

— GATT-aftalerne skal overholdes,

— indførslen fra tredjelande skal opretholdes,

— der skal gælde et rimeligt prisniveau for forbrugerne.
1.4.

Der foreslås nu et regelsæt for bananer, som bygger på følgende grundelementer:

a) et globalt importkontingent for bananer fra tredjelande, bestående af et basiskontingent på 2 millioner
ton, som konsolideres inden for rammerne af GATT, og et tillægskontingent (art. 17),
b) indførelse af en partnerskabsordning til forvaltning af 30 % af de to ovennævnte kontingenter, med det
sigte at fremme afsætningen af EF-bananer og den traditionelle AVS-import,

c) en ordning med udligningsstøtte til producenter i EF-landene i tilfælde af indkomsttab; i stedet for at yde
hektarstøtte ligesom inden for den reviderede landbrugspolitik vælger man i banansektoren at indføre en
ordning med subsidier til dækning af omkostningsforskellene mellem EF-bananer og importerede bananer,
d) en ordning med strukturstøtte til modernisering af produktionsapparatet (art. 10),

e) en beskyttelsesklausul, som giver mulighed for at træffe passende foranstaltninger ved EF's ydre grænser
i tilfælde af alvorlige markedsforstyrrelser,

f) opstillelse af kvalitetsnormer for bananer,

g) for at holde bedre styr på udbuddet af EF-bananer oprettes der producentorganisationer og samarbejdsor
ganisationer med henblik på opstilling af EF-programmer. Det hedder i artikel 8, at de bestemmelser,
som skal fastsættes desangående, bl.a . skal rumme mulighed for også at udvide reglerne til at gælde for
ikke-tilsluttede,

h) økonomisk støtte fra EF til konkretisering af de tidligere nævnte målsætninger.

2. Generelle bemærkninger

2.1 .

ØSU har noteret sig Kommissionens forslag og ønsker at fremsætte følgende bemærkninger.
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2.2.
ØSU mener, at etableringen af det indre marked nødvendiggør en ny indfaldsvinkel i banansektoren.
I medlemsstaterne findes der i dag forskellige regelsæt; de varierer lige fra fri import, en bestemt værdimæssig
procentsats, en kontingentordning og til en præferenceordning for EF-bananer; det er derfor nødvendigt at
finde frem til fælles EF-regler.

2.3 . ØSU tvivler imidlertid på, at det for at løse problemerne i denne sektor skulle være nødvendigt at
gribe til en så vidtgående markedsordning som den, Kommissionen nu foreslår.

2.4. EF's bananproduktion kan dække ca. 18% af EF's nuværende forbrug. Denne andel stiger til 35% ,
hvis man medregner udbuddet fra de traditionelle AVS-lande. Langt hovedparten af bananmarkedet, nemlig
omkring to tredjedele, dækkes ved import fra tredjelande.

2.5. ØSU kan tilslutte sig, at der til gavn for EF's bananproducenter udformes programmer til forbedring
af produktionsstrukturen, og at der tilstræbes et for alle parter acceptabelt middel til passende gennemførelse
af det i EF-landbrugspolitikken accepterede princip om fællesskabspræferencen.

2.6.
ØSU henleder ligeledes opmærksomheden på de forpligtelser, som EF også for bananers vedkommende
har påtaget sig over for AVS-landene som led i Lomé-Konventionen (artikel 1 , protokol 5).

2.7. Der foreslås nu en markedsordning for bananer, hvor der opereres med en stiv kontingentordning
og et indviklet system til markedsstyring. Dette falder slet ikke i tråd med den nye indfaldsvinkel til
landbrugspolitikken, hvor man i højere grad skal satse på markedskræfterne og stille sig mere åben over for
tredjelande .

2.8. EF-bananernes relativt ringe andel af EF-bananmarkedet berettiger ikke, at man på denne måde vil
harmonisere bananmarkedet på hele EF's territorium . I en nylig rapport fra Verdensbanken, udarbejdet af to
af bankens medarbejdere, peges der på de uheldige følger, som en gennemførelse af denne forordnings
bestemmelser vil få for de forskellige berørte parter. Der peges også på de uheldige følger for forbrugerpriserne.
Ud over en klækkelig prisforhøjelse (60-100% ) ventes der et fald i forbruget i de lande, hvor markedet er
frit, og hvor forbruget ligger 30-50 % højere end i de lande, hvor markedet er mere reguleret.

2.9. Den foreslåede kontingentordning er efter ØSU's opfattelse i modstrid med den generelle tendens til
større åbenhed i verdenshandelen, således som dette nu tilstræbes i GATT-forhandlingerne. Det kan ikke
forventes, at GATT vil give sin tilslutning til forslaget, hvilket Kommissionen anser for nødvendigt.

2.10. Den foreslåede partnerskabsordning til forvaltning af 30% af det samlede tilladte kontingent er ikke
alene i strid med EF-Traktaten, navnlig artikel 39 til 43 og artiklerne om konkurrence, men strider også imod
almindelig lov og ret og mod forbuddet mod at koble to uafhængige betingelser sammen . EF-Domstolen har
allerede taget afstand fra en sådan sammenkobling (forpligtelse til at blande skummetmælkspulver i dyrefoder).

2.11 . ØSU ønsker at henlede opmærksomheden på forslagets konkurrenceaspekt. Forslagene om produ
centorganisationer og andre samarbejdsorganisationer, med det sigte at koncentrere udbuddet, bør sammen
holdes med konkurrencebestemmelserne i EØF-Traktaten. Tilskyndelsen til en monopolagtig adfærd, som
Kommissionens forslag lovliggør, er ikke i overensstemmelse med EØF-Traktatens ånd og bogstav.

2.12. ØSU mener, at problemet i banansektoren kan løses på en bedre måde end den, Kommissionen nu
foreslår. En løsning kunne f.eks. bestå i, at der for hele EF opereres med en værdibaseret sats for bananimport
fra tredjelande, som i begyndelsen kunne bygge på den importafgift på 20% , der allerede er gældende i en
række medlemsstater. Afgiften skulle så kunne nedsættes efter 5 år i lyset af de til den tid herskende forhold.
Man kan nemlig gå ud fra, at de positive virkninger af strukturstøtten til EF's produktionsområder da vil
fremstå tilstrækkeligt tydeligt. AVS-landene bør fritages for en sådan importafgift.
Denne ordning ville, sammen med støtten til forbedring af produktionsstrukturen for EF's producenter, også
tage fyldestgørende hensyn til princippet om fællesskabspræferencen. Ordningen vil desuden forhindre, at
der opstår nye problemer i GATT-forhandlingerne og vil endvidere sikre forsyningerne på et for forbrugerne
acceptabelt prisniveau .
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3 . Særlige bemærkninger
3.1 . Artikel 2, kvalitetsnormer

Indførelsen af kvalitetsnormer kan der i og for sig udtrykkes tilfredshed med, men spørgsmålet er, hvilke
kriterier der skal være gældende herfor . Da udbuddet er meget forskelligartet, vil det imidlertid være særdeles
vanskeligt, eller måske endog helt udelukket, at få fastsat sådanne kvalitetskriterier for bananer, som kan
bidrage til en forbedring af kvalitetsniveauet for bananer, således som disse udbydes til forbrugerne.
Kvalitetsnormer, som i realiteten kun er handelsnormer, kan forbrugerne på ingen måde være tjent med.
3.2. Artikel 8, konkurrencebegrænsninger
Der rejses det spørgsmål, om de konkurrencebegrænsninger, som foreslås i artikel 8, stk. 2, mon ikke er i
strid med EØF-Traktatens bestemmelser .

3.3 . Artikel 17, kontingenter

Det foreslåede basiskontingent på 2 millioner ton er betydeligt mindre end det nuværende forbrugsniveau.
Den dertil knyttede sammenkobling med salg af EF- eller AVS-bananer må forventes at føre til mange
problemer. Importlicensordningen er en særskilt ordning, som under alle omstændigheder i sig selv vil
medføre omkostningsforhøjelser.
4. På basis af ovenstående anmoder ØSU indtrængende Kommissionen om at trække forslaget om en
markedsordning for bananer i dettes nuværende form tilbage og at fremlægge et ændret forslag, hvor der
tages hensyn til henstillingerne i denne udtalelse.«
Begrundelse

Der kan fremføres mange betænkeligheder mod Kommissionens forslag om, at der for banansektoren på
basis af landbrugsartikel 42 og 43 i EØF-Traktaten nu i 1992 tilvejebringes en efter vor mening tung, fælles
markedsordning »i gammel stil «. Nogle af disse betænkeligheder findes også i sektionens udtalelse, men
denne uddrager heraf en forkert konklusion, nemlig at man bør støtte Kommissionens forslag. De vigtigste
kritikpunkter mod forslaget er følgende:
Kommissionens forslag harmonerer generelt set ikke med den nye indfaldsvinkel til landbrugspolitikken,
hvor man på baggrund af de forløbne årtiers erfaringer har besluttet at gøre landbrugspolitikken mere
markedsorienteret. Med sigte på beskyttelse af en relativt lille produktion påduttes hele EF en markedsordning,
hvor produktion og afsætning iføres en stram spændetrøje af forskrifter, og hvor der indføres regler om
samhandelen med trejdelande, omfattende dels en meget restriktiv kontingentordning og dels certifikater som
garanti for afsætningen af EF-bananer.
Kommissionens forslag strider mod gældende GATT-regler, og det er ikke ønskeligt, at man under de
nuværende bestræbelser på at nå frem til en yderligere liberalisering af verdenshandelen fra EF's side
fremlægger forslag, som i realiteten udmønter sig i øget protektionisme.

En konsensus, hvor der for bananer på det indre marked findes frem til en fælles indfaldsvinkel, bør i EFbananproducenternes interesse og i hele EF's interesse konkretiseres anderledes, end Kommissionen nu
foreslår .

Beskyttelse af EF's bananproduktion, som nu foreslået, er ikke til gavn for de pågældende bananproducenter
på længere sigt. For hele EF medfører Kommissionens forslag, at bananpriserne næsten fordobles. Samtlige
parter er langt bedre tjent med en ordning, hvor der ved hjælp af en importafgift gives en vis fortrinsstilling
til EF's interne produktion (EF-præferencen); også AVS-landene bør kunne nyde godt af en sådan præference.
Hvor stor importafgiften skal være, bør der forhandles om.
Det er meningsløst at belaste det indre marked yderligere med vidtgående bureaukratiske regler, som. blot vil
være til skade for markedsøkonomien .

Afstemningsresultat
For: 35 , imod : 93 , hverken for eller imod : 12.
Der tilføjes et nyt punkt efter punkt 3.7.

» Udligningsstøtten (artikel 12) bør tidsbegrænses og bør være degressiv ligesom den, der foreslås for AVSbananer i et sideløbende forslag. Ydermere bør der forefindes en indgående plan for, hvordan både EF- og

AVS-producenter kan gøres konkurrencedygtige, uden at de bestandig må hjælpes via produktrelaterede
subsidier .«
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Begrundelse

Den fælles landbrugspolitik er langsomt ved at blive ændret, så de produktrelaterede subsidier begrænses.
Forslaget er usædvanligt derved, at det indvarsler en ny landbrugspolitisk ordning, og at støtten udbetales
på grundlag af den producerede mængde bananer. I det lange løb bør man derfor hjælpe EF-producenterne
med at blive konkurrencedygtige, uden at de får behov for sådanne subsidier, og så de lærer at stå på egne
ben .

Efter at sektionen har drøftet udtalelsen, er AVS-forslaget blevet lagt på bordet. Der skal ifølge forslaget
ydes støtte til AVS-bananer efter en degressiv skala . Dette forekommer fornuftigt af hensyn til hele EF's
interesser, men hvis støtten skal være ret og rimelig, må der ydes støtte til EF-produktionen på samme
grundlag.
Afstemningsresultat
For : 40, imod : 68 , hverken for eller imod : 7.

Nyt pkt. 3.11 .

» Adgangen til at modtage udligningsstøtte bør være afhængig af, om producentorganisationerne eller, hvor
dette er relevant, de enkelte producenter begrænser deres markedsføring til forudfastsatte mængder, helst
deres gennemsnitlige salg i de sidste tre år.«
Begrundelse

For at holde udgifterne til den fælles landbrugspolitik i ave og forene EF-, AVS- og dollarbananproducenternes
interesser må de udbudte mængder i EF stabiliseres. Selv om udbetalingsstøtten kun vil gælde for de fastsatte
kvotebeløb, kan den relativt højere indtjening herfra betyde, at det ville kunne betale sig at sælge en ekstra
produktion til de meget lavere priser, der vil komme til at gælde på EF-markedet.
Afstemningsresultat
For: 36, imod : 77, hverken for eller imod : 9 .
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Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om supplerende finansiering af det
3. rammeprogram for Fællesskabets indsats inden for forskning og teknologisk udvikling
(1990-1994) (!)
(93/C 19/27)

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 18. august 1992 under henvisning til
EØF-Traktatens artikel 130 Q, stk. 2, at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs
udtalelse om det ovennævnte emne .

På baggrund af den af Rådet satte frist besluttede Det Økonomiske og Sociale Udvalg at
udpege Tomas Roseingrave til hovedordfører med den opgave at varetage det forberedende
arbejde .

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 301 . plenarforsamling, mødet den 25 .
november 1992, enstemmigt følgende udtalelse.

1 . Indledning

1.1 . Det 3 . rammeprogram for Fællesskabets indsats
inden for forskning og teknologisk udvikling ( 19901994) blev vedtaget ved Rådets afgørelse af 23 . april
1990 (2); ØSU afgav udtalelse om Kommissionens for

slag den 15. november 1989 (3).
1.2. Ifølge EØF-Traktatens artikel 130 I omfatter
rammeprogrammet samtlige EF's foranstaltninger, som
skal supplere de i medlemsstaterne iværksatte foran
staltninger, med sigte på at nå de mål, EF har sat sig
inden for forskning og teknologisk udvikling; disse mål
er opregnet i artikel 130 F.
1.3 . Rammeprogrammet fastsætter de videnskabeli
ge og tekniske mål, som skal nås i den periode, ramme
programmet dækker, » fastlægger deres indbyrdes prio
ritet, angiver de store linjer for de påtænkte foranstalt
ninger og fastsætter det beløb, der skønnes nødvendigt,
samt de nærmere vilkår for Fællesskabets deltagelse i
finansieringen af det samlede program og fordelingen
af dette beløb på de forskellige påtænkte foranstaltnin
ger (EØF-Traktatens artikel 130 I, stk. 1 ).

1.6. Til disse seks aktioner skal føjes en central
handlingsplan » om udbredelse og udnyttelse af den
viden, der erhverves på grundlag af Fællesskabets sær
programmer for forskning og teknologisk udvikling«,

som Rådet traf beslutning om den 29. april 1992 (4).
1.7. I Rådets afgørelse af 23 . april 1990 fastsattes det
beløb , som skønnes nødvendigt for det 3 . rammepro
grams gennemførelse, til 5 700 millioner ECU, som skal
afholdes over EF-budgettet, heraf 2 500 millioner ECU
for årene 1990-1992 og 3 200 millioner ECU for 1993
og 1994. Ifølge artikel 1 , stk . 4, i Rådets afgørelse skulle
sidstnævnte beløb bruges til finansiering af de aktioner,
der var sat i gang i perioden 1990-1992.
1.8 . Med vedtagelsen af et nyt rammeprogram for
perioden 1990-1994, som er bygget op over det 2 . ram
meprogram 1987-1991 , godkendte Rådet princippet om
»glidende planlægning« af EF's FTU-indsats, som ØSU
selv havde slået til lyd for i sin udtalelse.
1.8.1 .
Dermed var der sørget for den nødvendige
kontinuitet i forskningsindsatsen, ligesom der var åbnet
mulighed for, at prioriteringen kunne ændres i lyset af
de høstede erfaringer og nye behov.

1.4. Det 3 . rammeprogram omfatter seks EF-aktio
ner for forskning og teknologisk udvikling, som beskri
ves nærmere i bilag I og II til forslaget til Rådets
afgørelse, og som er udmøntet i 15 særprogrammer.

1.9. I overensstemmelse med dette princip var det
meningen, at finansieringen af det 3 . rammeprogram
skulle reduceres i 1993-1994, samtidig med at der skulle
træffes afgørelse om et 4. rammeprogram for perioden

1.5 . Rammeprogrammet iværksættes ved hjælp af
særprogrammer — hvert særprogram »præciserer de

2. Kommissionens begrundelse for forslaget

nærmere bestemmelser for dets gennemførelse, fastsæt
ter dets varighed og stiller de midler til rådighed, der
skønnes nødvendige « (Traktatens artikel 130 K ).

1993-1997.

2.1 .
Flere faktorer, deriblandt mangelen på en ny
finansiel EF-ramme for 1993-1994, den tunge be
slutningsproces på forskningsområdet samt usikkerhed

H EFT nr. C 225 af 1 . 9. 1992, s. 9.

(2) EFT nr. L 117 af 8 . 5 . 1990, s. 28 .
(3 ) EFT nr. C 56 af 7. 3 . 1990, s. 34.

(4) EFT nr. L 141 af 23. 5 . 1992, s. 1 .
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omkring den proces, som skulle føre til vedtagelse af
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— tog (ministrene) til efterretning, at den eksiste
rende forholdsmæssige balance mellem de for
skellige aktiviteter under rammeprogrammet
så vidt muligt klart skal afspejles, og nåede til
enighed om, at det var nødvendigt at udføre
et yderligere arbejde inden Rådets samling i
december for at klarlægge, hvilke programmer
af særlig værdi, der har specielle finansierings
problemer «

det 4. rammeprogram, var imidlertid medvirkende til
at så tvivl om dette scenarium .

2.2. I meddelelsen »Forskningen efter Maastricht —
status og strategi« [dok. SEK(92) 682 endelig udg. af
9. april 1992] foretager Kommissionen en analyse af
spørgsmålene omkring reduktionen af de ressourcer,
som står til rådighed for finansieringen af EF's FTUaktioner i 1993 og 1994, og peger på de risici, der er
forbundet med en sådan reduktion og faren for, at
kontinuiteten i forskningsindsatsen brydes.

(se pressemeddelelse 9036/92 — presse 173 ).

3. Generelle bemærkninger
2.3 . På baggrund af en status over forløbet af 3 .
rammeprogram og en evaluering af alle de særprogram
mer, der er iværksat som led i 2. rammeprogram 1987
1991 , foreslår Kommissionen en forøgelse af de samlede
bevillinger til det 3 . rammeprogram, ledsaget af en
omfordeling af de supplerende finansieringsressourcer
på de forskellige særprogrammer.

3.1 .
ØSU har ved flere lejligheder givet udtryk for
bekymring over, at det har taget lang tid at få vedtaget
og iværksat rammeprogrammet; ØSU har ligeledes
peget på risikoen for et brud på kontinuiteten i gennem
førelsen af FTU-særprogrammerne, da dette vil være til

skade for hele EF's forskningsindsats. Det har ligeledes
fremhævet, at vished og kontinuitet i denne henseende
er af afgørende betydning, hvis forskningen skal blom
stre .

2.4. På mødet den 29. april 1992 opfordrede Rådet
(forskningsministrene), bl.a . under hensyntagen til
ovennævnte kommissionsmeddelelse, » Kommissionen

til hurtigst muligt at forelægge forslag vedrørende det
4. rammeprogram og om nødvendigt — for at undgå
at midlerne tilbageholdes — også vedrørende det 3 .
rammeprogram, dels under hensyntagen til evaluerin
gen af det 2. rammeprogram og til, at det er nødvendigt
at sikre kontinuitet i forskningsaktiviteterne, dels på
baggrund af Rådets drøftelser«.

2.5 .

Kommissionen har for første gang benyttet sig

af Traktatens artikel 130 I, stk . 2, hvori det hedder, at

»rammeprogrammet kan tilpasses eller udbygges på
baggrund af udviklingen «. Den foreslår med hjemmel
heri en artikel, som går ud på at forhøje bevillingerne
til det tredje rammeprogram med 1 600 millioner ECU
og at fordele dette beløb på de forskellige forskningsak
tioner, således som det er angivet i bilaget til forslaget
til afgørelse .

2.6.

På forskningsministrenes rådsmøde den 12. ok

tober 1992

»— nåede (ministrene) til enighed om, at et vist
ekstrabeløb til tredje rammeprogram i princip
pet kunne være hensigtsmæssigt som middel til
at sikre kontinuiteten i Fællesskabets forsk

nings og teknisk udviklings- (FTU) aktiviteter,
og at dette beløb vil afhænge af de finansielle
overslag, der fastlægges for 1993-1997,
— understregede (ministrene), at det er vigtigt at

3.2.

I udtalelsen af 3 . juli 1991 (*) om Kommissionens

forslag til Rådets afgørelse om det andet rammepro
gram for Fællesskabets aktioner inden for forskning og
teknologisk udvikling gav ØSU udtryk for det syns
punkt, at man ikke kunne udelukke, at der igen i
fremtiden kunne opstå en situation svarende til den,
som det foreliggende forslag dengang havde til formål
at afhjælpe — dvs. forsinkelser i vedtagelsen af særpro
grammerne under det 3. rammeprogram og utilstrække
lige bevillinger til det 2. rammeprogram ( 1987-1991 ) —
medmindre der blev afsat tilstrækkelige midler til de
bevillinger, som blev anset for nødvendige hvert år til
særprogrammernes gennemførelse.

3.3 . Forsinkelsen i vedtagelsen af det 3 . rammepro
gram og særprogrammerne var en hovedårsag til, at
der opstod en situation, hvor behovet for supplerende
finansiering gjorde sig gældende i den forelagte form.
Det 3. rammeprogram blev ikke vedtaget førend i april
1990, og særprogrammerne blev vedtaget i et langsomt
tempo i tiden derefter; programmet om menneskelige
ressourcer og mobilitet blev vedtaget så sent som i
marts 1992 .

3.4. Desværre må det nok forventes, at den nye lov
givningsproces for FTU, som følger med Traktaten om
Den Politiske Union, vil føre til tilsvarende forsinkelser
i vedtagelsen og gennemførelsen af det 4. rammepro
gram, når først den nævnte traktat er trådt i kraft.
3.5. ØSU havde håbet, at konceptet » rullende« ram
meprogrammer ville have bidraget til at sikre den vigti

bevare kontinuiteten inden for rammerne af de

fastlagte mål for tredje rammeprogram og de
dertil hørende særprogrammer,

(1) EFT nr. C 269 af 14 . 10. 1991 , s. 24.
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ge kontinuitet i arbejdet og til at nedbringe den tid, som
er nødvendig for at nå til enighed om og gennemføre
særforskningsprogrammerne .

3.6 .
ØSU bemærker med beklagelse, at udviklingen
af dette koncept er sket meget langsomt, omend ØSU
er tilfreds med Kommissionens bemærkning om, at det
har medført » en række store fordele «. ØSU ser frem til
at blive orienteret om disse store fordele.

3.7.
ØSU fremhæver, at behovet for den supplerende
finansiering, som nu foreslås, også, og ikke mindst,
er opstået ved, at Rådet med vedtagelsen af det 3 .
rammeprogram fastsatte den samlede bevilling til
5,7 milliarder ECU i stedet for 7,7 milliarder ECU som
foreslået af Kommissionen . ØSU havde godkendt Kom
missionens forslag.
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4.2.3.1 .
De yderligere 45 millioner ECU årligt, som
Kommissionen anfører eventuelt kan gå til » fremmende
aktioner, ledsageforanstaltninger og opfølgningsaktivi
teter « ( APAS), og som menes at kunne åbne yderligere
muligheder for indsats på dette forskningsfelt, svarer
muligvis ikke helt til behovene, hvilket beror på de
rammer, som er afstukket for de pågældende aktioner.
4.2.3.2.
ØSU henstiller, at man overvejer suppleren
de finansiering, som forholdsmæssigt måske kan fore
komme meget beskeden , men som kan blive af afgøren
de betydning for fastholdelsen af tempoet og kontinuite
ten i et voksende program, der ellers kunne blive alvor
ligt ramt af bevillingsmangel, inden det 4.
rammeprogram er vedtaget og iværksat.

4.2.3.3 . Følgerne af denne bevillingsmangel ville
blive særlig alvorlig for videnskabsfolk fra udviklings
landene.

4.2.4. Der fremsættes en tilsvarende henstilling med
hensyn til programmet for havforskning og -teknologi,
hvis bevillinger Kommissionen ikke foreslår hævet.

4. Bemærkninger til Kommissionens forslag

4.1 .
ØSU godkender styrkelsen af de eksisterende
FTU-aktiviteter inden for det 3 . rammeprogram og
henstiller, at Rådet vedtager Kommissionens forslag om
supplerende finansiering.

Dette harmonerer ikke med Kommissionens bemærk

ning om, at det kun var » muligt at finansiere 37% af
de gode og fremragende forslag« (pkt. 19 i begrundel
sen), efter at der var indkaldt forslag to gange.

4.2.5 . Den forholdsmæssigt betydelige supplerende
finansiering, som foreslås til forskningsaktiviteter på
energiområdet, herunder specielt programmet vedrø
rende ikke-nuklear energi , imødekommer, hvad ØSU
har slået til lyd for i en række udtalelser.

4.2 .
ØSU's godkendelse heraf ligger i logisk forlæn
gelse af ØSU's tidligere fremsatte synspunkter, bl.a . i
udtalelsen om Kommissionens forslag om det 3 . ramme
program ( se fodnote 3 , s . 106); dog skal der henvises
til nedenstående bemærkninger om Kommissionens be
slutning om at forøge ressourcerne til særprogrammer
ne med forskellige procentsatser, fremfor lineært, for
at kunne opfylde de enkelte programmers godkendte
målsætninger ( se bilag I til denne udtalelse).

4.2.1 .
ØSU godkender begrundelsen for ikke at yde
supplerende finansiering til særprogrammerne om ( 1 )
måling og prøvning og (2) menneskelige ressourcer og
mobilitet — begrundelsen er, at gennemførelsen først
lige er begyndt .

4.2.2. Ligeledes godkender ØSU, at der ikke foreslås
supplerende finansiering til særprogrammet for bio
medicinsk forskning og sundhed, da udvælgelsesproces

4.2.6.
ØSU anser også den foreslåede forøgelse af
miljøprogrammet for acceptabel .

5 . Supplerende bemærkninger
5.1 . Ved fremsættelsen af sine forslag anfører Kom
missionen , at den tager hensyn til ikke blot de frem
skridt, som er gjort med gennemførelse af de forskellige
forskningsaktiviteter, men også til en række strategiske
retningslinjer, som skal danne grundlag for Kommissio
nens fremtidige FTU-indsats . Disse strategiske retnings
linjer skal være udgangspunktet for Kommissionens
forslag til et 4. rammeprogram, som skal dække perio
den 1994-1998 , og som Kommissionen har til hensigt
at forelægge først i 1993 .

sen efter den første indkaldelse af forslag i oktober 1991
endnu ikke er afsluttet .

4.2.3 . Særprogrammet om biovidenskab og -tekno
logi med henblik på udviklingslandene befinder sig på et
tidligt stadium, men Kommissionen forventer et » pres «
som følge af en væsentlig stigning i forslag fra viden
skabsfolk fra udviklingslandene .

5.2.
Kommissionen giver tilsyneladende sin medde
lelse » Forskningen efter Maastricht — status og strate
gi «, som omtales i pkt . 2.2 ovenfor, status af en accepte
ret EF-politik; dette forekommer ØSU forhastet.
5.3 .
ØSU ønsker at fremhæve, at det foreliggende
forslag ikke bør føre til større ændringer i balancen
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mellem det 3. rammeprograms forskellige aktionslinjer,
som ØSU har godkendt.

Nr . C 19/ 109

dig med, at der tages behørigt hensyn til områder med
særligt store behov « (se pressemeddelelse 9036/92 —
presse 173 ).

5.3.1 . ØSU slutter derfor op om de konklusioner,
som forskningsministrene nåede frem til på deres møde
den 12. oktober 1992, hvor ministrene opfordrede »for
mandskabet til at søge at skabe enighed om en forde
ling, der i højere grad respekterer denne balance samti

5.4.
ØSU's godkendelse af Kommissionens forslag
om supplerende finansiering må ikke opfattes som en
godkendelse af retningslinjerne for eller indholdet af
det næste rammeprogram, som ØSU endnu ikke har
haft lejlighed til at udtale sig om.

Bryssel , den 25 . november 1992.
Susanne TIEMANN

Formand for
Det økonomiske og sociale Udvalg

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr . C 19/ 110

25 . 1 . 93

BILAG I

til Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse

Rammeprogram for EF's indsats inden
for forskning og teknologisk udvikling ( 1990-1994)
Fordeling af de midler, der skønnes nødvendige til
gennemførelsen af de forskellige påtænkte aktioner
(i millioner ECU)
1

I.

2 221

625

2 846

28

— Informationsteknologi
— Kommunikationsteknologi
— Udvikling af telematiksystemer
på områder af almen interesse

1 352
489

430
77

1 782
566

32
16

380

118

498

31

2. Industri- og materialeteknologi
— Industri- og materialeteknologi
— Måling og prøvning

888
748
140

281
281

1 169

0

140

32
38
0

518

136

654

26

414

136
0

550
104

33

104
741

148

889

20

164

55

219

33

333

93

426

30

133

0

133

0

111

0

111

0

814

410

1 224

50

— Ikke-nuklear energi

157

180

337

115

— Sikkerhed i forbindelse
med nuklear fission
— Kontrolleret nuklear fusion

199
458

60
170

259
628

30
37

518

0

518

0

5 700

1 600

7 300

28

1 029

FORVALTNING AF
NATURRESSOURCER

3 . Miljø

— Miljø
— Havforskning og -teknologi
4. Biovidenskab og -teknologi
— Bioteknologi

— Landbrugsforskning og
agroindustriel forskning
— Biomedicinsk forskning
og sundhed
— Biovidenskab og
teknologi med henblik
på udviklingslandene
5 . Energi

III .

3

BASISTEKNOLOGI

1 . Informations- og
telekommunikationsteknologi

II .

I alt

2

0

UDVIKLING AF
INTELLEKTUELLE RESSOURCER

6. Menneskelige ressourcer og mobilitet
— Menneskelige ressourcer

og mobilitet
I alt

Forklaring til kolonnerne:

( 1 ) Afgørelse 90/221/Euratom, EØF af 23 . april 1990 — EFT nr. L 117 af 18 . maj 1990, s. 28
(2) Foreslået supplerende finansiering
(3) Forhøjelse i %
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BILAG 11

til Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse

Følgende ændringsforslag til forslaget til udtalelse, som var fremsat i overensstemmelse med forretningsorde
nen, blev forkastet under debatten:

Side 5, følgende punkt indsættes:

»4.2.7 . ØSU beder Kommissionen om, at fordelingen af den økonomiske støtte gøres mere lineær og
mindre selektiv med en maksimal nedadgående udsvingsgrad på ca. 15 i forhold til den gennemsnitlige lineære
fordeling, undtagen hvis en aktivitet under det 3. rammeprogram er indledt for så kort tid siden, at udgifterne
har været små; der tænkes på »Måling og prøvning« og »Menneskelige ressourcer og mobilitet«.
Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede fordeling er uhyre selektiv, hvilket vil skabe problemer af juridisk art under
godkendelsesproceduren, især i tilfælde af, at der ikke er enighed mellem medlemsstaterne.
Resultat af afstemningen
26 stemte for, 29 stemte imod, 8 stemte hverken for eller imod .

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om forbrugerbeskyttelse i forbindelse

med aftaler vedrørende fjernsalg (!)
(93/C 19/28)

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 10. juni 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 Roberto Bonvicini til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den
4. november 1992 .

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 301 . plenarforsamling af 24. og 25.
november 1992, mødet den 24. november 1992, med et flertal af stemmer for og 5 hverken
for eller imod, følgende udtalelse .

1 . Indledning

om at udarbejde kutymeregler, der på visse punkter kan
supplere minimumsreglerne.

1.1 . Det foreliggende forslag til direktiv er et led i
forbrugerbeskyttelsespolitikken og resultatet af en lang
varig proces med høring af forbrugersammenslutninger
og erhvervsorganisationer inden for denne sektor (Den
Rådgivende Forbrugerkomité og Udvalget for Handel
og Distribution).

1.2. I forlængelse af disse drøftelser forelægger Kom
missionen nu et rammedirektiv på dette område, der
fastlægger minimumsregler for forbrugerbeskyttelsen,

ledsaget af en henstilling (2) til erhvervsorganisationerne
(*) EFT nr. C 156 af 23 . 6. 1992, s. 14.
(2) EFT nr. L 156 af 10. 6. 1992.

1.3 . Der er tale om et kompromis, som lader regule
ringen af følsomme punkter foregå på frivilligt plan
(fremsendelse af kommercielle tilbud og beskyttelse af
forbrugernes privatliv, reklamesystemer og -teknikker,
finansiel beskyttelse, fortrydelsesret og tilbagebetaling
af eventuel forudbetaling), idet der dog indføres en
lovgivningsmæssig referenceramme for forbrugerbe
skyttelsen.
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2. Karakteristik af sektoren

2.1 . I begrundelsen fremlægger Kommissionen en de
taljeret analyse af fjernsalgssektoren, der er særligt vel
udviklet i nogle medlemsstater (Forbundsrepublikken
Tyskland, Frankrig og Storbritannien), samt en oversigt
over de lovbestemmelser, der er indført siden 1987.

2.2.
Der er tale om en ret ny sektor, som dog hurtigt
ekspanderer ved hjælp af de nye kommunikationstekno
logier, og som er helt forskellig fra de mere traditionelle
salgsformer såsom dørsalg og postordresalg, der i sig
selv tegner sig for en betydelig omsætning.

2.3 . Ved hjælp af den fleksibilitet, som de nye kom
munikationsformer kan tilbyde, har små og mellemsto
re virksomheder, der ikke har filialer i udlandet, nu

også mulighed for at henvende sig mere direkte til
forbrugerne i de andre medlemsstater, således at va
reudbuddet bliver mere varieret .
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tværnationalt køb og salg. Regler, der sikrer forbruger
ne større beskyttelse, vil ikke blive berørt af direktivet,
hvis det heri eksplicit fastsættes, at der er tale om en
harmonisering af minimumsregler.

3.4. Særligt følsomt er spørgsmålet om den finansiel
le garanti, hvor medlemsstaterne har vidt forskellige
regler, der spænder lige fra det ene yderpunkt til det
andet: f.eks. fra fuldstændigt eller delvist forbud mod
at kræve forudbetaling af forbrugerne (Belgien, Portu
gal og Holland) til oprettelse af en garantifond i forbin
delse med annoncer, der offentliggøres i pressen; fonden
finansieres af sektorens virksomheder (Storbritannien).
Andre løsninger, der er under overvejelse, består i for
skellige former for forsikring, depositum eller sanktio
ner med henblik på beskyttelse af begge parter.

3.5 .

Sådanne sanktioner bør altid fastsættes i forhold

til depositumbeløbets størrelse, i forhold til hvilken
man kan forestille sig en nedsættelse eller forhøjelse

med en vis procentsats, der skal aftales nærmere og stå
i forhold til den lidte skade .

2.4.

Sektoren har altså allerede stor betydning. Med

udbredelsen af teknikkerne for elektronisk køb ser det

ud til, at den fortsat står over for en rivende udvikling,
eftersom mangfoldige virksomheder, der forhandler
varer og tjenesteydelser, har mulighed for at benytte sig
af disse salgsteknikker .

3.6. Forskellene med hensyn til praksis og traditioner
kan således gøre det vanskeligt at definere det ideelle
fælles instrument, og derfor er det foreløbigt bedre at
regulere dette spørgsmål ved hjælp af frivillige kutyme
regler; men princippet om de kontraherende parters
finansielle sikkerhed bør under alle omstændigheder
holdes i hævd .

3 . Generelle bemærkninger
3.7.

3.1 .
Lovbestemmelser, som kan øge tilliden til syste
met for fjernsalg, er ikke kun i forbrugernes interesse,
men også i virksomhedernes, for det kan kun øge deres
troværdighed og dermed deres muligheder for at øge
omsætningen .

Derfor mener ØSU, at et EF-direktiv, der fast

sætter minimumsgarantier for forbrugerbeskyttelse, er
det bedst egnede instrument, men ØSU foreslår, at der
i betragtningerne principielt henvises til nogle af de
punkter, der er omtalt i henstillingen, herunder navnlig
til princippet om, at forbrugerne skal sikres mod økono
miske risici i tilfælde af manglende opfyldelse af kon
trakten og endvidere beskyttes mod svigagtig praksis,
som er til skade ikke blot for forbrugerne, men for hele
sektoren .

3.2 .
Der er endvidere tale om en sektor, som takket
være den nye kommunikationsteknologi er selvskrevet
til at ekspandere tværnationalt. Dermed vil de euro

funktion og berettiger anvendelsen af artikel 100 A som
retsgrundlag.

3.8 .
Det er endvidere klart, at hvis direktivet ledsages
af en henstilling om at indføre kutymeregler, skal for
brugerne sikres passende information om indholdet af
sådanne regler, der skal udarbejdes af erhvervsorganisa
tionerne i samarbejde med forbrugerorganisationerne.

3.3 .
En harmonisering på EF-plan af de relevante
regler for forbrugerbeskyttelse er her på sin plads, så
meget mere som de nationale regler ikke kan tage højde
for alle de problemer, der kan opstå for forbrugerne i

3.9 .
Retten til ophævelse af aftalen, der er fastsat i
artikel 11 , gælder inden for den frist, hvor forbrugerne
i forbindelse med fjernsalg ubetinget har fortrydelsesret,
og den vedrører ikke muligheden for at ophæve aftalen

pæiske forbrugere få et større vareudvalg, men de skal
også sikres et bedre beskyttelsesniveau. Den nuværende
uensartede lovgivning strider mod det indre markeds
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efter udløbet af denne frist i tilfælde af manglende
opfyldelse af aftalen eller svigagtig praksis .
3.10. Det sidstnævnte aspekt er naturligvis omfattet
af lovgivningen om unfair handelspraksis og vildleden
de reklame . Kravet om vederhæftighed bør gælde va
rens beskaffenhed (hvis der er tale om løsøre) samt dens
oprindelse, produktionssted, kvalitet eller kvantitet i
forhold til det påståede eller aftalte; hvis der er tale
om fødevarer, bør dette princip gælde varens ægthed;
endelig bør det gælde varebetegnelse, mærke og kende
tegn , der under ingen omstændigheder må være af en
sådan art, at de kan vildlede kunden med hensyn til
varens eller serviceydelsens oprindelse eller beskaf
fenhed .

3.11 . Inden for rammerne af kutymeregler kan man
løse de specifikke problemer i tilknytning til de tilbudte
varer og tjenesteydelser samt de forskellige salgste
knikker.

4. Særlige bemærkninger

4.1 . Med hensyn til de definitioner, der er anført i
artikel 2 skal det præciseres, at der udelukkende refere
res til aftaler, som udspringer af en opfordring til at
indgå aftale — hvadenten denne opfordring ledsages af
et reklamebudskab eller ej — men ikke til aftaler, som
er affødt af en henvendelse eller en anmodning fra en
forbruger vedrørende levering af varer eller tjeneste
ydelser, som er en almindelig fremgangsmåde navnlig i
detailhandelen .

4.2. Definitionen af » forbruger« som en person, der
handler på egne vegne eller » som udfører transaktioner
... som ikke kan betragtes som erhvervsmæssige «, fore
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medlemsstater efter princippet om » forudgående ac
cept« eller » afvisning« (» Mail Preference Service « i Stor
britannien eller »Stop Publicité « i Frankrig).
4.4.
Med hensyn til de oplysninger, som skal medde
les forbrugeren (artikel 6), ville det være nyttigt, at disse
også omfatter oplysninger om eksistensen af eventuelle
garantier og navnlig eksistensen af en eventuel » klau
sul « vedrørende manglende eller for sen opfyldelse .

4.5 .
Den anden klausul om , at manglende svar ikke
gælder som accept (artikel 8) er særlig vigtig for at
undgå misbrug. Det ville dog være endnu mere afgøren
de, hvis enhver angivelse af, at et udeblivende svar
gælder som accept, på forhånd erklæres ugyldig.
4.6 . Blandt de oplysninger, der skal gives i forbindel
se med opfyldelsen (artikel 10), skal også nævnes en
udtrykkelig henvisning til garantivilkårene . Det ville
endvidere være ønskeligt, at oplysningerne affattes på et
sprog, som køberen fuldt ud forstår. Direktivforslagets
bestemmelse om, at oplysningerne skal gives på det
samme sprog, som blev anvendt i opfordringen til at
indgå aftale, giver ikke nødvendigvis forbrugerne til
strækkelig sikkerhed .
4.7.
Den frist på mindst 7 dage, inden for hvilken
forbrugeren har ret til at hæve aftalen ( artikel 11 ),
er kortere end fristen for den fortrydelsesret, der er
sædvanlig praksis i Forbundsrepublikken Tyskland og
Storbritannien , hvor fjernsalget har været kendt gennem
længere tid . Det ville være ønskeligt, at de nationale
love rettes ind efter de mest avancerede bestemmelser

på dette område. Endvidere er det hensigtsmæssigt at
harmonisere beregningen af fristens nøjagtige længde
(spørgsmålet om , hvorvidt søn- og helligdage skal tælles
med eller ej ).

kommer ligeledes at være nyttig.

ønske herom, skal vedkommende skånes for uønsket
fremsendelse af tilbud ; her henvises til de erfaringer

4.8 .
ØSU glæder sig over, at artikel 13 , stk . 2, i
overensstemmelse med de nationale lovgivninger inde
holder en anerkendelse af, at erhvervs- og/eller forbru
gerorganisationerne har beføjelse til at anlægge sag, og
at forbrugerbeskyttelsen er sikret ved , at direktivets
bestemmelser har præceptiv karakter, således at forbru
gerne ikke kan give afkald på deres rettigheder ( arti

med forbrugerbeskyttelse, der allerede findes i nogle

kel 14).

4.3 . Særlig vigtig er respekten for forbrugernes pri
vatliv, som omhandles i artikel 4, navnlig for så vidt
angår ældre og mindreårige, der er mere sårbare over
for anmassende salgstilbud. Hvis forbrugeren udtrykker

Bryssel, den 24. november 1992.
Susanne HEMAN N

Formand for

Det økonomiske og sociale Udvalg
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Udtalelse om erhvervs- og samfundslivets interesseorganisationer i Central- og Østeuropa:
rådgivende mekanismer
(93/C 19/29)

Ved brev af 2. juni 1992 anmodede Vasso Papandreou på Kommissionens vegne ØSU om at
udarbejde en udtalelse om erhvervs- og samfundslivets interesseorganisationer i Central- og
Østeuropa : rådgivende mekanismer.

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for EF's Eksterne Forbindelser, Handels

og Udviklingspolitik, der udpegede Ettore Masucci som ordfører og Bernardus Pompen som
medordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 5 . november 1992.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 301 . plenarforsamling af 24. og 25.
november 1992, mødet den 25. november 1992, enstemmigt følgende udtalelse.

1 . Indledning

b) afholdt en høring over to dage af repræsentanter
for erhvervs- og samfundslivets interesseorganisa
tioner i følgende lande: Bulgarien, Tjekkoslovakiet,
Polen, Rumænien og Ungarn.

1.1 . I begyndelsen af 1992 gjorde ØSU — via sin
formand — skriftligt Kommissionen opmærksom på sit
forslag (jf. pkt. 4.9 i tillægsudtalelsen af 6 . september
1991 om EF's forbindelser med landene i Central- og
Østeuropa ) om, » at der inden for de institutionelle
rammer nedsættes et konsultativt udvalg, som sammen
sættes af medlemmer af ØSU og medlemmer af en
tilsvarende gruppering i de associerede lande«.

1.4. I høringen, som blev afholdt i ØSU's bygning
den 29. og 30. september 1992, deltog ca. 35 repræsen
tanter for samfunds- og erhvervslivets organisationer i
de fem lande, de respektive diplomatiske repræsentan

1.1.1 .
Kommissionen svarede herpå — via kommis
sionsmedlemmerne Frans Andriessen og Vasso Papan
dreou — at den så med velvilje på forslaget (Kommis

1.5. Der blev rejst nogle konkrete punkter, som var
relevante for de spørgsmål, der skulle behandles i udta
lelsen, og som kunne give et så virkelighedsnært billede

sionsmedlem Frans Andriessen's brev af 26 . juni 1992)

som muligt.

og erklærede sig rede til at etablere en rådgivende
mekanisme og desuden lade en bestemmelse herom
indgå officielt i fremtidige aftaler (Kommissionsmedlem
Vasso Papandreou's brev af 23. juni 1992). Dette organ
skal ligesom ØSU bestå af repræsentanter for alle sam
funds* og erhvervsorganisationerne .

1.2 .

Kommissionen anmodede endvidere ØSU om

inden efteråret at fremsætte et forslag om, hvorledes
man kan styrke en struktureret dialog mellem repræsen
tanter for arbejdsgiverne og arbejdstagerne (Kommis
sionsmedlem Vasso Papandreou's brev af 2 . juni 1992).

1.3 .
For at kunne fremsætte en velfunderet udtalelse
har ØSU :

ter samt repræsentanter for adskillige europæiske og
internationale organisationer.

2. Generelle bemærkninger

2.1 . Analysen i rapporten (der er baseret på disponi
ble data og erhvervs- og samfundsorganisationernes
svar på spørgeskemaet samt den høring af erhvervs
og samfundslivets interesseorganisationer i Central- og
Østeuropa, der blev afholdt den 29. og 30. september
1992), bekræfter nogle af de bekymringer, der hersker
med hensyn til processen for indførelse af markedsøko
nomi i de central- og østeuropæiske lande og de sociale
konsekvenser deraf. Endvidere afsløres den usikkerhed,
der gør sig gældende omkring den samfundsmodel, som
er ved at tage form. Under alle omstændigheder er den
igangværende proces forskellig fra land til land . Det er
derfor vanskeligt at drage konklusioner, som nøjagtigt
passer på hvert enkelt af de pågældende lande .

a) belyst de vigtigste aspekter af den økonomiske og
sociale situation i de lande, der er til behandling (jf.
vedlagte rapport). I den forbindelse har man baseret
sig på svarene på det spørgeskema, som erhvervs
og samfundslivets interesseorganisationer i Central
og Østeuropa havde fået forelagt,

2.2.

Chokkurene og de korte frister for etableringen

af en markedsøkonomi har — udover at forstærke

recessionen og skuffe de opståede forventninger om
en tilbagevenden til demokratiet — vist sig at være
urealistiske. Reformen vil nemlig tage lang tid at
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gennemføre, og der er meget begrænsede ressourcer til
at imødegå de alvorlige sociale konsekvenser. Denne
betragtning er imidlertid under ingen omstændigheder
identisk med holdningen hos de politiske og økonomi
ske ledere fra de tidligere kommunistiske partier og
offentlige virksomheder, som af forskellige årsager
spænder ben for de økonomiske reformer og udnytter
folkets misfornøjelse. Overgangen fra planøkonomi til
markedsøkonomi har vist sig at være meget langsomme
re og vanskeligere end forventet. Den har nu nået et
kritisk punkt, der giver sig udtryk i et fald i bruttonatio
nalproduktet (BNP), en nedgang i landbrugs- og indu
striproduktionen, en forværring af handelsbalancen, en
kraftig forøgelse af forbrugerpriserne, et fald i realløn
nen og levestandarden og en forøgelse af bruttoudlands
gælden og arbejdsløsheden.

kedsmæssige og sociale Rettigheder, til arbejdstagernes
og arbejdsgivernes organisationer eller til relationerne
mellem arbejdsmarkedets parter.

2.5.2. Og dog omfatter aftalernes målsætninger et
ønske om økonomisk integration af de central- og øst
europæiske lande for at sikre fred og stabilitet, og det
antydes, at det langsigtede mål er Den Politiske Union .

2.5.3. Som basis for denne integration bekræftes en
række grundlæggende principper: et pluralistisk demo
krati, retsstatens respekt for menneskerettighederne,
grundlæggende frihedsrettigheder, social retfærdighed
og principperne for markedsøkonomi .
2.5.4.

2.3 . Privatiseringen af de statslige virksomheder og
den deraf følgende omstruktureringsproces er knap nok
begyndt, og det juridiske grundlag for nogle af nøgleele
menterne i en markedsøkonomi, dvs. ejendomsret, han
del og forholdet mellem arbejdsmarkedets parter, er
stadig mangelfuldt.

2.4. Den foretagne analyse viser, at den sociale di
mension ikke kommer tilstrækkeligt til sin ret, idet
der lægges mest vægt på økonomisk omstrukturering.
Myndighederne i de pågældende lande har den opfattel
se, at samråd og samarbejde mellem arbejdsmarkedets
parter kan udgøre en hindring for, at de økonomiske
reformer kan skride hurtigere frem.
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Endvidere anførtes det i konklusionen fra Det

Europæiske Råds møde i Lissabon den 26. og 27. juni
1992, at » samarbejdet skal systematisk koncentreres om
at bistå landene i deres bestræbelser på at forberede
den tiltrædelse af Unionen, som de ønsker «.

2.5.5.

Man undlader imidlertid at fremhæve en vigtig

passage i Kommissionens rapport om »Europa og ud
fordringen forbundet med udvidelsen«, der blev frem

lagt på topmødet i Lissabon. Heri anføres det, at udsig
ten til de central- og østeuropæiske landes optagelse i
EF — omend dette ligger noget ud i fremtiden —
rejser det problem, at associeringsaftalerne (når de skal
revideres) skal ajourføres i henseende til de prioriterede
aspekter af den sociale dimension og regionalpolitikken.

2.6.

Også med henblik på et fremtidigt EF-medlem

skab finder ØSU det vigtigt at ajourføre de aspekter i
2.4.1 . EF er med Europa-aftalerne ikke gået imod
denne strategi. Man får det indtryk, at EF's politiske
og økonomiske system har en større tiltrækningskraft
end dets samfundsmæssige og demokratiske model,
hvor den sociale dimension spiller en stor rolle.

2.5 . Kapitel IV i associeringsaftalerne (som omhand
ler økonomisk samarbejde) dækker mange emner, her
under industri, landbrug, uddannelse, miljø, regional
udvikling, SMV og sociale spørgsmål. Den sociale di
mension får imidlertid næsten ingen omtale og begræn
ses til fri bevægelighed for arbejdstagere, almen og
faglig uddannelse. Der er heller ikke indføjet nogen
» social klausul « med en udtrykkelig henvisning til Den
internationale Arbejdsorganisations (ILO) konventio
ner, især konvention nr. 87 om fagforeningsfrihed og
nr. 98 om retten til at føre kollektive forhandlinger.

2.5.1 . De eksisterende skævheder mellem EF og de
central- og østeuropæiske lande tages til efterretning,
men arbejdsmarkedsmæssig og social konvergens angi
ves ikke som et mål sammen med økonomisk samarbej
de. Ej heller er der nogen henvisning til Fællesskabspag
ten om arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmar

aftalerne med Polen, Tjekkoslovakiet og Ungarn, Kom
missionen foreslår, samt visse aspekter af handelspoli
tikken. Desuden bør der i de aftaler, som er ved at blive

forhandlet med Bulgarien og Rumænien, tages hensyn
til disse aspekter lige fra starten.

2.6.1 . I dette øjemed vil ØSU i det efterfølgende
fremsætte nogle forslag om den praktiske gennemførel
se af aftalerne og hjælpeprogrammerne, samfunds- og
erhvervsorganisationernes deltagelse i demokratiserin
gen af samfundet og økonomien samt en indsats til
fremme af et avanceret system for relationerne mellem
arbejdsmarkedets parter, som jo er et uundværligt sup
plement til en social markedsøkonomi .

3 . Inddragelse og høring af samfunds- og erhvervsor
ganisationerne

3.1 . Hvad angår gennemførelsen af de europæiske
aftaler og hjælpeprogrammerne (PHARE, TEMPUS),
må der rettes op på den nuværende næsten totale man
gel på information og medinddragelse af samfunds- og
erhvervskredsene i de pågældende lande og på EF-plan.
Det er i dette øjemed, at ØSU i en tillægsudtalelse af
26. september 1991 foreslog nedsat » et konsultativt
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udvalg, som sammensættes af medlemmer af ØSU og
medlemmer af en tilsvarende gruppering i de associere
de lande «. Dette organs opgaver beskrives således:
» Dette udvalg skal konsulteres af Associeringsrådet om
økonomiske og sociale spørgsmål, der vedrører Europa
aftalerne, og som er af fælles interesse. Det konsultative
udvalg bør ligeledes gives initiativret, således at dets
medlemmer af egen drift kan udtale sig om presserende
sociale og økonomiske spørgsmål, der vedrører den
paneuropæiske integration og fremsætte konstruktive
forslag «. Under høringen den 29. og 30. september
1992 kunne det konstateres, at dette forslag fik fuld
opbakning fra erhvervs- og samfundskredsene i de cen
tral- og østeuropæiske lande. Dette udvalg kan udøve
sine funktioner på bedste vis, hvis dets medlemmer
repræsenterer autonome, frie og demokratiske organi
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om der blev udpeget sociale og økonomiske attachéer
på Kommissionens kontorer i disse lande.

3.1.4. Denne model vil ligeledes være brugbar i for
bindelse med eventuelle andre associeringsaftaler frem
over .

sationer, dvs . i overensstemmelse med ILO's kriterier.

3.1.5. Skal et sådant organ fungere ordentligt, er det
naturligvis vigtigt, at erhvervs- og samfundsorganisatio
nerne i de central- og østeuropæiske lande informeres,
konsulteres og inddrages i gennemførelsen af associe
ringsaftalerne og hjælpeprogrammerne enten direkte
eller gennem eksisterende trepartsorganer eller nye råd
givende organer.

3.1.1 .
ØSU understreger på ny, at dette fælles konsul
tative udvalg snarest må nedsættes, og at der må afsæt
tes passende midler til at sikre dets drift.

3.1.6. I lyset af de særlige problemer, der gør sig
gældende i de enkelte central- og østeuropæiske lande,
må der indledningsvis etableres nogle snævre bilaterale

3.1.2 .

Dette udvalg kunne desuden få til opgave :

— at modtage oplysninger og afgive udtalelser om den
praktiske gennemførelse af Europa-aftalerne,
— at oplyse om udviklingen i den sociale dialog og i
den rådgivende procedure på EF-medlemsstatsplan
og EF-plan ,
— at udveksle erfaringer og efter anmodning stille den
sagkundskab til rådighed, som dets medlemmer og
de deri repræsenterede interesseorganisationer
måtte være i besiddelse af,

kontakter.

3.1.7 .

ØSU påtager sig derfor at sørge for, at der i

dets sektioner — inden for disses respektive kompeten
ceområder — tages initiativ til at se nærmere på emner
af fælles interesse for EF-landene og de central- og
østeuropæiske lande. Målet er at få skabt et konkret
grundlag for en dialog mellem de to områders sam
funds- og erhvervskredse på senere møder og inden for
rammerne af det fælles konsultative udvalg, der foreslås
i denne udtalelse .

3.2. I de seneste år har internationale organer såsom
ILO ( Den internationale Arbejdsorganisation) og
OECD lagt megen vægt på trepartsbegrebet og på opret
telsen af organer, som lige fra starten inddrager sam
funds* og erhvervslivets interesseorganisationer i
gennemførelsen af de økonomiske reformer.

— at formidle tilvejebringelsen af viden , som det ikke
selv direkte er i besiddelse af,

— efter anmodning at undersøge problemer, som gene
relt falder inden for dets arbejdsområde.

3.1.3 . Der er ingen fornuftig begrundelse for, at man
ikke under kapitel IX i de associeringsaftaler, der vil
blive indgået med Bulgarien og Rumænien, indsætter
dette fælles udvalg for høring af samfunds- og erhvervs
kredsene i rækken af forvaltningsorganer. I den mellem
liggende tid kan artikel 107 i aftalerne med Polen og
Tjekkoslovakiet og artikel 109 i aftalen med Ungarn
anvendes til dette formål, indtil disse aftaler kan blive

genforhandlet. For at forbedre informationsudveks
lingen mellem EF-institutionerne og samfunds- og er
hvervskredsene ville det endvidere være af stor værdi,

3.2.1 . Den Frie Faglige Internationale (FFI) og Den
Internationale Arbejdsgiverorganisation ( IOE) nåede i
et fællesdokument fra april 1992 frem til de samme
konklusioner om Østeuropa . Eftersom de pågældende
lande har ratificeret en lang række af ILO's konventio
ner, hvis gennemførelse bringes i fare af omstrukture
ringspolitikken, ser ØSU gerne, at de også ratificerer
konvention nr . 144 om trepartskonsultationer og under
alle omstændigheder efterlever den i ånden .

3.2.2.
ØSU understreger, at det er vigtigt at høre og
medinddrage erhvervs- og samfundslivets interesseorga
nisationer i en institutionaliseret form . Samtidig påpe
ger det, at der ikke findes færdigsyede modeller herfor .
Hvert enkelt af de berørte lande må selv definere og
udvikle formen og indholdet af den sociale dialog og
af de rådgivende procedurer, der skal vedtages .
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3.2.3 . Det tidligere kommunistiske regime tildelte
ikke blot fagforeningerne en upassende rolle, men øde
lagde samtidig — via dets centraliserede kontrol med
alle aspekter af økonomien og samfundet — det sam
fundsmønster — så rigt og varieret i de vestlige samfund
— hvor det allerede eksisterede, eller det forhindrede
dets udvikling.
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4.2. De nye fagforeninger står i denne overgangsfase
over for enorme problemer. De skal rette op på et klima
præget af misfornøjelse og mistillid, og de skal rette op
på den traditionelle mangel på aktiv arbejdstagerindfly
delse. De må arbejde under særdeles alarmerende øko
nomiske forhold, og de er ikke tilstrækkeligt erfarne
eller uddannede til at tackle et overenskomstbaseret
system .

3.2.4. Mens nogle organisationer såsom arbejdsta
gernes og arbejdsgivernes organisationer forsøger at
definere deres rolle og deres funktion bedre, er andre
interesseorganisationer først ved at blive dannet eller er
endnu ikke tilstrækkeligt udviklet.
3.2.5 . Under demokratiseringsprocessen må dette
mønster genskabes på længere sigt. Og det er netop af
den grund, at de vigtigste interessegrupper, som enten
er ved at blive dannet eller skal dannes (forbrugere,
økologer, kooperativer, håndværkere, landmænd osv.)
må tillægges en passende værdi.
3.2.6 .

Det er derfor vigtigt, at disse interesser repræ

senteres i institutionelle fora sammen med de traditio

nelle parter på arbejdsmarkedet.

4.3 . Arbejdsgiverne slås med endnu større proble
mer. De begrænsede antal organisationer, som repræ
senterer de private arbejdsgivere, står over for de langt
talrigere repræsentationer af statslige virksomhedslede
re. Mangelen på en virkelig management-kultur, uerfa
renhed og manglende beslutningsautonomi er de
spørgsmål, som de private og offentlige arbejdsgivere
står over for.

4.4. Etableringen af et udviklet overenskomstbaseret
system, som struktureres på nationalt plan (branche- og
sektorplan) og virksomhedsplan, er derfor en nødvendig
forudsætning for at få opbygget en rationel og effektiv
ramme for relationerne mellem arbejdsmarkedets parter
og et arbejdsmarked, som bygger på social konsensus
og udgør en proces i sig selv i denne overgangsfase.

3.2.7. Af den grund finder ØSU det hensigtsmæssigt
at oprette et rådgivende organ, der svarer til de økono
miske og sociale udvalg, der findes i næsten alle EFlandene .

3.2.8 .

Det må dog understreges, at trepartsprincip

pet, samråd og høring hverken i EF eller i de central
og østeuropæiske lande er svaret på alle de spørgsmål,
som meningsbrydningerne i samfundet rejser.
3.2.9. Tværtimod, de første tegn, vi nu ser, bekræf
ter, hvad vi allerede vidste, nemlig at en sådan model
kun kan fungere godt, hvis den er baseret på autonome,
nøje definerede og velstrukturerede kræfter, som har
udviklet sig frit.

4. Et velstruktureret system for relationerne mellem
arbejdsmarkedets parter

4.5 . For at nå dette mål er en retlig ramme nødven
dig, men ikke tilstrækkelig. En nødvendig forudsætning
er opnåelsen af en høj grad af autonomi via demokrati
inden for organisationerne, total frivilligt medlemskab
samt bredest mulig og effektiv repræsentation . Dernæst
er det vigtigt at have et tilstrækkeligt kendskab til en
markedsorienteret økonomis særtræk og problemer,
især med hensyn til:

— politikken for privatisering og omstrukturering af
virksomheder,

— grundprincipperne for og teknikken bag kollektive
forhandlinger samt arbejdstagernes repræsentation,
— arbejdsmarkedets organisering og en aktiv beskæfti
gelsespolitik,
— undervisning og erhvervsuddannelse,

4.1 . Udviklingen af relationerne mellem arbejdsmar
kedets autonome parter bliver derfor af fundamental
betydning for fastholdelsen af de offentlige myndighe
ders rolle og ansvar.

4.1.1 . Fagforeningerne og arbejdsgiverorganisatio
nerne må forberede sig på at imødegå den vanskelige
overgangsperiode som selvstændige aktører, der er i
stand til at forstå alle aspekter af et mere komplekst
økonomisk og socialt scenario .

— miljøproblemer samt sundhed og sikkerhed på ar
bejdspladsen,
— social beskyttelse og sikkerhed .

4.6 .
ILO og dets uddannelsesprogram spiller allerede
en vigtig rolle i indsatsen for at støtte arbejdstager- og
arbejdsgiverorganisationerne i Central- og Østeuropa .
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Det samme gælder for aktiviteterne i FFI, WCL, TVAC
og i Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation
og dets nationale medlemsorganisationer. Også de
internationale og nationale arbejdsgiverorganisationer
(IOE, BIAC, UNICE, Den Europæiske Sammenslutning
af Små og Mellemstore Virksomheder) udveksler op
lysninger med henblik på iværksættelse af initiativer
til støtte for de nye arbejdsgiverorganisationer. ØSU
mener, at associeringsaftalerne — under de emner, der
er opregnet i stk. 4.5 — bør omfatte den sociale dimen
sion og konkret tage sigte på at støtte udbygningen af
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relationerne mellem arbejdsmarkedets parter som et
vigtigt supplement til markedsøkonomien.

4.6.1 . I den forbindelse fremhæver ØSU sin egen
opbakning til den anmodning, EURO-LO har forelagt
Europa-Parlamentet, og som går ud på at få indføjet
en ny budgetpost under kapitel 4 000 til fremme af den
sociale dialog i de central- og østeuropæiske lande.
Denne bevilling på 500 000 ECU bør samfunds- og
erhvervslivets interessegrupper i Europa administrere i
fællesskab .

Bryssel, den 25 . november 1992.
Susanne TIEMANN

Formand for

Det økonomiske og sociale Udvalg

Udtalelse om Fællesskabets strukturpolitik — Status og perspektiver
(93/C 19/30)

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs præsidium besluttede den 28 . april 1992 i henhold til
forretningsordenens artikel 20, stk. 3, at udarbejde en tillægsudtalelse om Fællesskabets
strukturpolitik — Status og perspektiver.

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Regionaludvikling og Fysisk Planlæg
ning, som udpegede Campbell Christie til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 13.
oktober 1992.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 301 . plenarforsamling af 24.-25 . november
1992, mødet den 24. november 1992, enstemmigt følgende udtalelse.

1 . Indledning

1.1 . Kommissionen giver i denne meddelelse en
midtvejsvurdering af den gennemslagskraft, EF's struk
turpolitik har haft siden reformen i 1989. Meddelelsen
supplerer Kommissionens årsberetning om gennemfø
relsen af strukturfondsreformen ( 1990), KOM(91 ) 400,

som ØSU for nylig afgav udtalelse om (1). Den forelig
gende meddelelse fokuserer i detaljer på de resultater,

1.2. Kommissionens meddelelse præsenteres som en
integrerende del af forslagene i Delors-pakke II vedrø
rende EF-budgettets udvikling i de næste fem år, som
ØSU har afgivet udtalelse om (2).

1.3 . ØSU har besluttet at udarbejde en tillægsudtalel
se, der gør rede for dets syn på retningslinjerne for
kommende reformer.

der er opnået med strukturfondene i de støttemodtagen
de regioner siden reformen i 1989.

(!) EFT nr. C 106 af 27. 4. 1992, s. 20.

(2) EFT nr. C 169 af 6. 7. 1992, s. 34.
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2. Grundlaget for en kommende strukturfondsreform
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der, at EF's interventioner vil medføre oprettelsen af
ca. 500 000 nye arbejdspladser mellem 1989 og 1993 .

2.1 . Følgende punkter i Kommissionens meddelelse
er af væsentlig betydning, da de udgør grundlaget for
en kommende strukturfondsreform .

2.3.2.

2.2. Strukturelle uligheder og handicap

kvantitative detailoplysninger om strukturfondenes
virkning i regioner, der er omfattet af mål nr. 2, skønt
der kan spores en løftestangseffekt af disse interventio
ner. EF-midlerne går i højere grad til oprettelse af

Kommissionen har ikke kunnet fremskaffe

arbejdspladser og støtte til nye erhvervsinvesteringer
end til infrastrukturen, som normalt er veludviklet i

2.2.1 . Til trods for det gunstige klima for vækst i
EF i slutningen af 1980'erne mindskedes de regionale
uligheder kun lidt. I 1989, som er det sidste år, der
findes oplysninger om, og året for reformernes gennem

førelse, var indkomsten pr. indbygger i de 10 rigeste
regioner tre gange højere end i de 10 fattigste regioner.
2.2.2. De regionale uligheder var mere markante på
beskæftigelsesområdet end på indkomstområdet, selv
om de generelt forbedrede økonomiske betingelser efter
1986 udjævnede de regionale forskelle i arbejdsløsheden
noget. Det er bemærkelsesværdigt, at arbejdsløsheden
var højest blandt unge, især i de tilbagestående områ
der, hvor der blev registreret en ungdomsledighed på
32,3 % i april 1990. Når mulighederne for at nedbringe
arbejdsløsheden skal vurderes, er det også vigtigt at få
med, at halvdelen af de ledige havde været uden arbejde
i mere end et år. Det gjorde det endnu vanskeligere at
genindpasse dem i arbejdsstyrken .

disse regioner. Endvidere giver Kommissionen en posi
tiv vurdering af udbredelsen af teknologiske innovatio
ner i visse mål nr. 2-regioner, hvilket er særlig vigtigt i
forbindelse med omstillinger inden for industrien og
forbedring af mulighederne for lokal økonomisk vækst.

2.3.3 . Under mål nr. 3 og 4 er der givet støtte til
langtidsledige og unge arbejdsløse, men medlemslande
nes egne foranstaltninger er vigtigere end EF-støtten.

2.3.4.

Kommissionen konstaterer, at foranstaltnin

gerne under mål nr. 5a har medvirket til at opretholde
befolkningen i landdistrikterne, beskytte miljøet og
fremme udviklingen i landdistrikterne. Støtten er
hovedsageligt gået til landmænd med lav indkomst og
til mindre brug.

2.2.3 . Regionale indkomstforskelle er tæt knyttet til
forskelle i faktorer, der er bestemmende for regionernes
konkurrenceevne — økonomisk infrastruktur (trans

port, telekommunikation, energi osv.), kapitalapparat
og forsknings- og teknologisk udviklingskapacitet. Re
gionale forskelle i indkomst og beskæftigelse følger
et mønster, der svarer til regionale forskelle i de tre
ovennævnte konkurrenceevnefaktorer .

2.3 . Virkningen af medlemsstaternes og Fællesskabets
politik

2.3.5 .
Da mål nr. 5 b først sattes i værk i 1990,
er det for tidligt at analysere dets socio-økonomiske

indvirkning, selv om de første resultater tyder på, at
foranstaltningerne svarer til behovene og vil bidrage til
at udvikle landdistrikternes potentiale.

2.3.6. Der er endnu ikke foretaget nogen evaluering
af de foranstaltninger for fiskeriet, der blev fastlagt i
EF-støtterammerne .

2.3.1 .
Kommissionen konstaterer, at strukturfonde
nes virkning er gunstig, og at de bidrager til at nå
målet om større økonomisk og social samhørighed.
Det menes, at de medlemslande, der modtager støtte

i henhold til mål nr. 1 , høster de største fordele af
strukturfondene. Kommissionen forudser, at den økonomiske vækst mellem 1989 og 1993 bliver større i disse
lande end i EF som helhed, takket være strukturfondene. Deres bidrag til øget vækst ventes at blive størst i
Portugal (0,7% om året) og Grækenland (0,5% ). For
de andre lande og regioner under mål nr. 1 ventes en
øget vækst på ca. 0,3 % om året. Kommissionen hæv-

2.3.7. Strukturfondsreformen har positive følge
virkninger for hele EF. Det anslås, at når der investeres
100 ECU i Portugal, vender 46 tilbage til EF-partnerne
i form af import. Når udviklingen så samtidig går i
retning af f.eks. liberalisering af markedet for offentlige
indkøb og andre markedsåbningstiltag, vil EF som hel
hed få stor gavn af den øgede økonomiske aktivitet,
der er skabt af strukturfondenes støtteforanstaltninger.
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2.4. Strukturpolitikkens gennemførelse
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de lave lønninger og den lavteknologiske industri og

sikre sig en passende andel af de højteknologiske aktivi

teter med høj værditilvækst.
2.4.1 .

Kommissionen bemærker, at selvom det i

nogle tilfælde er lykkedes at opnå integration, er den
tilstræbte synergieffekt udeblevet. Kompetencefor
delingen inden for såvel medlemsstaternes som EF's

2.5.1.1 .

Interventionerne må gøres mere fleksible,

hvis de skal være effektive. Partnerskabet bør styrkes
og beslutningsprocedurerne forenkles. Kommissionen

administration samt de korte frister for tilrettelæggelse

anbefaler, at anvendelsesområdet for EF's interventio

af interventionerne er skyld heri .

ner udvides, at støttesatserne differentieres mere, og at
EF-initiativerne tillægges større vægt.

2.4.2. Hverken Den Europæiske Investeringsbanks
eller Det Europæiske Kul- og Stålforbunds (EKSF) låne
aktiviteter er tilstrækkeligt integreret i de reformerede
strukturfonde. Den største virkning opnås, når EF's
tilskuds- og låneinstrumenter respekterer principperne
om koncentration, partnerskab og programmering.

2.5.2. Kommissionen fremlægger oplysninger, der
viser, hvor store problemer de tilbagestående regioner
står overfor. Hvis man i en region med et bruttonatio
nalprodukt (BNP) pr. indbygger på 50 % af EF-gennem
snittet skal hæve BNP med 20 procentpoint til 70 % af
EF-gennemsnittet, må forskellen i årlig vækst være på
1,75% i 20 år eller 2,25% i 15 år. Det svarer til en

vækst pr. indbygger på 5,25 % over 15 år eller 4,75 %
2.4.3 . Partnerskabet er en vigtig fornyelse i den revi
derede strukturpolitik, og det har gjort det lettere at
decentralisere ansvaret for gennemførelsen af EF's inter
ventioner. Inddragelsen af arbejdsmarkedets parter i
planlægningen og tilsynet har dog ofte været utilstræk
kelig.

over 20 år .

2.5.3. Lige muligheder er langt fra at være en realitet.
De tilbagestående regioner råder ikke over den teknolo
gi og kapital, der kunne sætte dem i stand til at konkur
rere med de rigere regioner. Regionerne under mål nr.
1 har brug for:

2.4.4. Procedurerne for gennemførelse af struktur
støtten er stadig for komplicerede.
— større investeringer i transportinfrastruktur,
2.4.5 .

Støtteloftet for mål nr. 1 efter strukturfondsre

formen — 75 % af de samlede omkostninger — er ikke
nået, og det har medvirket til, at visse medlemsstater har
haft svært ved at sikre den nationale samfinansiering af
EF-støtten . Det samme mønster kan observeres for de

øvrige mål, hvor de gennemsnitlige støttesatser ligger
under forordningens lofter.

større investeringer i telekommunikationsinfra
struktur,

— større investeringer i energiinfrastruktur.

2.5.4.
Selv om tilpasningerne for at opnå konvergens
forud for den monetære union især kommer til at gøre
ondt i de tilbagestående regioner, vil de forbedre de
makroøkonomiske resultater og tilskynde til større øko

2.5 . Kommissionens retningslinjer for en reform

nomisk vækst i disse regioner. Tilpasningsprocessen vil
endvidere blive hæmmet af tabet af valutakursen som

et instrument i den økonomiske politik. Markederne i
disse regioner må derfor udvise større fleksibilitet for
at lette tilpasningsprocessen .
2.5.1 .
Kommissionen erkender, at den endelige
gennemførelse af det indre marked nødvendigvis vil øge
konkurrencepresset på de tilbagestående regioner. EF's
støtte bør derfor fortsat koncentreres på disse regioner,
men visse tilpasninger vil blive nødvendige for at lette
strukturændringer i industrien, styrke konkurrenceev
nen, takle problemerne som følge af befolkningsbevæ
gelser og tage hensyn til de fordringer, udviklingen af
landdistrikterne stiller. Hvis de tilbagestående regioner
skal indhente de mere udviklede regioner, må de opgive

2.5.5 .
Den gradvise harmonisering af social- og mil
jøpolitikken i hele EF vil påvirke de tilbagestående
regioner, for så vidt som nogle af deres konkurrence
mæssige fordele hidtil har ligget i lavere standarder
på begge områder. Det vil blive nødvendigt for disse
regioner at øge produktiviteten væsentligt for at kom
pensere for højere sociale og miljømæssige standarder.
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Efterhånden som der lukkes mere op for mar
kederne i Østeuropa, det øvrige middelhavsområde og
den tredje verden, vil regioner i EF , hvor beskæftigelse
og indkomst er afhængig af sektorer med lave lønom
kostninger, opleve en øget konkurrence.

2.5.6.

2.5.7.

Principperne for strukturfondsreformen i 1988

skal ikke ændres, men Kommissionen fremsætter en

række forslag for at tilpasse strukturfondene til den
nuværende og kommende situation . Det er under alle
omstændigheder påkrævet, at de kommer til at fungere
mere fleksibelt. Kommissionen peger på følgende
punkter:

Det er nødvendigt at intensivere og videreføre be
stræbelserne på at udvikle regionerne under mål nr.

Nr. C 19/ 121

2.5.8. Kommissionen gør opmærksom på behovet
for at tilvejebringe både konvergens og samhørighed.
Konvergens er nødvendig som grundlag for en bæredyg
tig økonomisk vækst for hele EF, og den vil forbedre
de tilbagestående regioners udviklingsperspektiver.
Samhørighed vil ligeledes øge konvergensen, da den
vil fremme den type strukturelle ændringer, som er
påkrævet, hvis de tilbagestående regioner skal gå over
til at bygge på et lokalt økonomisk grundlag, der er
dynamisk nok til at give højere økonomiske vækstrater.
Den foreslåede samhørighedsfond vil få afgørende be
tydning i den henseende.

3 . Generelle bemærkninger

1.

Kommissionen bør have større mulighed for at
udøve et vist skøn ved udvælgelsen af de områder,

3.1 . Deltagelse og subsidiaritet

der skal omfattes af mål nr . 2 . Ved siden af de

konventionelle kriterier som arbejdsløshed og be
skæftigelsen i industrien bør andre faktorer kunne
tages i betragtning ved udvælgelsen af de støttebe
rettigede regioner, f.eks . foregribelse af virkningerne
af industrielle ændringer og af udviklingen i produk
tionssystemerne .

— Ifølge den reviderede artikel 123 skal mål nr. 3 og
4 ændres, så der lægges større vægt på omlægning af
uddannelsessystemerne og hjælp til arbejdstagerne
med at tilpasse sig ændringer i industrien.

— EF's strukturforanstaltninger til udvikling af landdi
strikterne skal koncentreres om prioriteter, såsom
et mere differentieret erhvervsgrundlag i landdistrik
terne, flere interventioner under mål nr. 5 b,

gennemførelse af foranstaltninger under mål nr. 5 a
ved hjælp af programmering og partnerskab samt
styrkelse af foranstaltninger til fremme af lokale
initiativer til fordel for udvikling af landdistrikterne .

— Det må overvejes at tilføje strukturpolitikken et
nyt mål nr. 6, som skal omfatte regioner, der er
afhængige af fiskeri .

— Det er nødvendigt at ændre de nugældende regler
og procedurer for gennemførelse af strukturfondsre
formen med henblik på at (i) styrke partnerskabet,
( ii) forenkle beslutningsprocedurerne, (iii) øge eva
lueringen og udvide området for EF's intervention,
(iv) øge differentieringen af satserne for EF's inter
vention og (v) styrke EF-initiativernes rolle . Kom
missionen peger i sin meddelelse på en række foran
staltninger, som kan træffes for at nå disse fem mål .

3.1.1 .

Under udarbejdelsen af gennemførelsesbe

stemmelserne for strukturfondene efter reformen var

det et vigtigt mål at sikre større deltagelse på lokalt og
regionalt niveau . Dette mål er kun delvist nået.

3.1.2.
Kommissionen påpeger, at der bør lægges
langt større vægt på selve udarbejdelsen af strukturpoli
tikken . ØSU bakker helt op bag Kommissionen, når
den anbefaler, at regionale og lokale myndigheder får
mere at sige ved udarbejdelsen af planer, og at arbejds
markedets parter i højere grad inddrages i plan
lægningsprocedurerne. En af de vigtigste forbedringer,
der fulgte med reformen i 1988, bestod i at fastlægge
de overordnede prioriteter for strukturfondene på EF
plan, men at tage højde for de regionale forskelle i
gennemførelsesprocedurerne . Der er tegn på, at denne
potentielle fordel er ved at blive undermineret, fordi de
» lokale parter« ikke deltager i arbejdet. En vellykket
lokal økonomisk udvikling er meget afhængig af nøjag
tige oplysninger om regionens eget udviklingspotentiale
og detaljeret kendskab til lokale forhold. Det er usand
synligt, at denne viden skulle findes på nationalt plan.
Politikken må endvidere være temmelig fleksibel, så at
den hurtigt kan tilpasses uforudsete omstændigheder.
Dette peger også i retning af en høj grad af lokal
autonomi i udarbejdelsen og gennemførelsen af politik
ken . Arbejdsmarkedets parter har her en vigtig rolle at
spille, da de uden tvivl har en bedre forståelse end
så mange andre for de lokale økonomiske behov og
udviklingsstrategier.

3.1.3 .
ØSU mener, at det bør undersøges, hvorledes
repræsentanter for det lokale erhvervsliv kan inddrages
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på nye måder i procedurerne for gennemførelsen af
EF's strukturpolitik. Ifølge den nuværende forordning
afhænger dette helt af den nationale praksis. Forordnin
gerne om udarbejdelse af operationelle programmer
bør ændres, så det fremgår, at regionale og lokale
myndigheder samt arbejdsmarkedets parter skal være
repræsenteret ved udarbejdelsen af operationelle pro
grammer. De burde for eksempel få ret til at blive
formelt hørt om alle forslag samtidig med medlemslan
denes regeringer og til at indgå regionale aftaler i forbin
delse med EF-støtterammernes og programmernes
gennemførelse. ØSU mener, at dette er det eneste middel
til at sikre fuld overholdelse af subsidiaritetsprincippet
og samtidig styrke strukturpolitikkens chancer for
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3.2.3 . ØSU anbefaler, at de fem nye tyske delstater
medtages i beregningerne, når det gennemsnitlige BNP
i EF skal fastlægges. Dette vil imidlertid medføre en
sænkning af EF-gennemsnittet for BNP pr. indbygger,
som er et af de kriterier, der anvendes for at afgøre,
om en region er berettiget til EF-støtte fra de reviderede
strukturfonde. ØSU anbefaler derfor, at regioner, der i
øjeblikket modtager EF-støtte på grund af et BNP pr.
indbygger på under 75% af EF-gennemsnittet, ikke
mister denne støtte, hvis den relative stigning i BNP pr.
indbygger blot skyldes, at de nye delstater statistisk set
sænker EF-gennemsnittet.

succes .

3.2.4.

3.1.4. Regionale aftaler med arbejdsmarkedets par
ter som supplement til EF-støtterammerne ville være en
ønskelig måde at give dem et medansvar på. ØSU
bifalder derfor Kommissionens forslag om at afsætte
ressourcer til bistand til lokale repræsentanters udarbej
delse af planer for den økonomiske udvikling.

ØSU mener, at en streng anvendelse af kriteriet

for udvælgelse af mål nr. 1 -regioner (BNP pr. indbygger
under 75% af EF-gennemsnittet) kan vise sig at få
uheldige følger på længere sigt. Regioner, som i løbet
af de sidste fem år har oplevet en stigning i indkomsten
pr. indbygger, der har bragt dem op over de 75% af
EF-gennemsnittet, er ikke nødvendigvis i stand til at
opretholde denne position uden hjælp. Forordningerne
bør være så fleksible, at det er muligt at opretholde de
økonomiske resultater i regioner, der gradvis forlader
deres mål nr. 1-status. ØSU anbefaler, at der stilles

3.1.5 .
ØSU støtter Kommissionens forslag til for
enkling af procedurerne, men frygter dog, at konsekven
sen kan blive en ineffektiv støtte. Det foreslår derfor,
at EF's Revisionsret i samarbejde med de tilsvarende

institutioner i medlemslandene bidrager til en effektiv
kontrol med anvendelsen af strukturfondenes midler .

samme krav om fleksibilitet, når det gælder om at
forbedre de økonomiske betingelser i regioner, hvis
BNP pr. indbygger er faldende og nærmer sig grænsen
på de 75 % . ØSU anbefaler, at der indføres et mellem
trin, der omfatter regioner med et BNP pr. indbygger
mellem 75 % og 80 % af EF-gennemsnittet, således at
disse regioner, hvis de samtidig har en arbejdsløshed
over gennemsnittet, vil være berettiget til støtte .

3.2.5.
3.2 . Mål nr. 1

ØSU giver på ny udtryk for sin støtte til de

finansielle bestemmelser for strukturfondene i Delors

pakke II, da de vedrører omfanget af bistanden til mål
nr. 1 -regionerne.

3.2.1 .
ØSU griber lejligheden til at understrege be
tydningen af, at regionerne under mål nr. 1 opnår en
økonomisk vækst, de selv kan opretholde. For at dette
kan ske, må strukturprogrammerne fortsat støtte de

3.3 . Mål nr. 2

faktorer, der er bestemmende for økonomisk vækst i

de pågældende områder. De må øge den lokale arbejds
krafts kvalifikationer, forbedre infrastrukturen i de ofte

meget perifere regioner i EF, bistå med indkredsning og
udnyttelse af mulighederne for lokal produktion på
områder med høj værditilvækst og fremme part
nerskabet på alle niveauer.

3.2.2. Kommissionen må forsøge at udforme en poli
tik, der på hensigtsmæssig måde tager højde for den
perifere geografiske beliggenhed af mange af EF's
mindst udviklede regioner, især da det er sandsynligt,
at en stadig større del af den økonomiske aktivitet vil
samle sig i Fællesskabets centrum.

3.3.1 .
ØSU bifalder Kommissionens forslag om at
tage hensyn til andre faktorer ved udvælgelsen af regio
ner, der kan få støtte under mål nr. 2. Såvel foregribelse
af virkningerne af industriernes omstilling som produk
tionssystemernes udvikling er rimelige og fremsynede
supplerende indikatorer. Der er god mening i, at EF's
strukturpolitik kan løse problemer i opløbet fremfor
først at gribe ind, når industriproblemerne har vokset
sig næsten uløselige. EF's strukturpolitik bør dog fortsat
prioritere ressourcekoncentration og kontinuitet i
gennemførelsen af foranstaltninger i de nuværende mål
nr. 2-regioner.
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3.3.2. ØSU frygter, at den eksisterende plan
lægningsperiode på to år for EF-støtterammerne er for
kort til at gennemføre udviklingsplanlægningen tilfreds
stillende. ØSU anbefaler, at der opereres med en
tidsplan for programlægning på fem år i forbindelse
med strukturfondenes mål nr. 2 . Planlægningen og
gennemførelsen af programmerne ville blive bedre, og
det ville bringe dem på linje med programmerne i
regioner, der er omfattet af mål nr. 1 og 5 b .

3.3.3 .
ØSU gentager sit synspunkt, at de finansielle
midler, der afsættes til mål nr. 1 , bør forøges med
samme procent som de midler, der ifølge de finansielle
beregninger i Delors-pakke II skal bevilges til mål nr.
1 ; den nye samhørighedsfond skal dog holdes udenfor.

Nr . C 19/ 123

3.5.2. ØSU anbefaler, at det overvejes at udvide det
geografiske område, som omfattes af mål nr. 5 b, for
at sikre, at alle perifere landdistrikter dækkes af struk
turfondene som foreskrevet i rammeforordningens arti
kel 11 .

3.5.3 . Kommissionen bør ved gennemførelsen af po
litikken for udvikling af landdistrikterne under mål
nr. 5 b overveje, hvorledes det kan sikres, at lokale
repræsentanter rent faktisk deltager i udarbejdelsen af
programmer. Et af de største problemer for den økono
miske udvikling af landdistrikterne er den selektive
afvandring. Der bør træffes forholdsregler, der kan

dæmme op for afvandringen af højt kvalificerede og
yngre arbejdstagere fra disse områder, da den gør det
meget vanskeligere for regionen selv at opretholde en
økonomisk vækst. Det er nødvendigt at give lokalsam
fundene større indflydelse på den økonomiske planlæg
ning.

3.4. Mål nr. 3 og 4

3.5.4. Transportinfrastrukturen er stadig en af de
største hindringer for økonomisk udvikling i EF's land
3.4.1 .
ØSU støtter målet om at hjælpe arbejdstagerne
med at tilpasse sig forandringerne i industrien og udvik
lingen i produktionssystemerne gennem erhvervsuddan
nelse og omskoling. De menneskelige ressourcer spiller
en hovedrolle for EF-industriens konkurrenceevne på
verdensmarkedet. Det er absolut nødvendigt at bevilge
flere penge til foranstaltninger, der forbedrer og øger
arbejdstagernes kvalifikationer og generelle kvalitet i

distrikter. Der må fortsat bevilges ressourcer til forbed
ring af vej -, jernbane-, luft- og søvejsforbindelserne
mellem mål nr. 5 b-regionerne og EF's centrum .

3.6 .

Mål nr. 6

medlemsstaterne .

3.4.2.
ØSU forventer, at dette aspekt af den sociale
dialog vies større opmærksomhed på sektorniveau og
anbefaler, at uddannelsesaftaler, især på sektorniveau,
tager det regionale aspekt med i betragtning.

3.4.3 . Eftersom langtidsarbejdsløshed er blevet et
større problem i det sidste tiår, er det vigtigt, at foran
staltningerne for at bekæmpe den fortsat modtager
væsentlig EF-støtte som supplement til de nationale
foranstaltninger, selvom ØSU erkender, at det altid er
medlemsstaterne, som må føre an på dette område.

3.6.1 .
ØSU mener, at argumenterne for at udvide
strukturpolitikken med et mål nr . 6, der omfatter struk
turforanstaltninger for fiskeriet, ikke er blevet konkre
tiseret. ØSU erkender ganske vist, at de regioner, der
har tilknytning til EF's fiskeriindustri, kæmper med
alvorlige problemer, men frygter, at indførelsen af et
nyt mål vil reducere de ressourcer, der står til rådighed
for de eksisterende mål-regioner. ØSU finder det mere
hensigtsmæssigt at afhjælpe fiskeriets problemer gen
nem et EF-initiativ .

4. Særlige bemærkninger

3.5 . Mål nr. 5 b
4.1 .

3.5.1 .

Generelt

ØSU er enig i , at der må gøres en større indsats

for at diversificere økonomien i landdistrikterne . Men

det kræver stor indføling at intervenere . Landdistrikter
nes økonomi kan kun overleve, hvis der kan findes en

fornuftig balance mellem industri, landbrug og turisme.
Landdistrikterne er forskellige med hensyn til kultur
værdier, sociale konventioner og udviklingsmål. En po
litik, der respekterer disse områder, må, som andre
steder, afspejle lokale mål og evner.

4.1.1 .
ØSU støtter Kommissionens forslag, der inde
bærer, at de målsætninger, der blev fastlagt ved struk
turfondsreformen i 1988, står ved magt, og at fondene
også efter 1994 skal fungere stort set som hidtil . Endvi
dere peger strukturpolitikkens tilsyneladende succes på
det ønskelige i at øge bevillingerne i de næste fem år i
tråd med forslagene i Delors-pakke II . De forandringer,
EF sandsynligvis vil undergå i dette tidsrum , vil snarere
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skærpe end mindske de regionale økonomiske ulighed
er . Hvis fondsmidlerne ikke øges, er der fare for, at
nogle af de virkelig positive resultater, der er opnået til
dato , tabes på gulvet, og at det begrænsede fremskridt
hen imod økonomisk og social samhørighed hører op.
ØSU understreger endnu en gang sin generelle holdning,
nemlig at EF's stats- og regeringschefer inden for den
foreslåede tidsfrist bør godkende de finansielle bestem
melser, som de oprindeligt er foreslået i Delors-pakke
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enkelte medlemsstaters økonomiske politik, end tilfæl
det er for tiden. Det vil være lettere at opnå realøkono
misk konvergens, og dermed fremskridt henimod en
monetær union, hvis EF kollektivt fornyer sin økonomi
ske strategi, så den skaber økonomisk vækst og beskæf
tigelse.

II om strukturfondene.

4.3 . Konvergens og samhørighed.
4.2 . Makroøkonomisk politik

4.2.1 .
Det bekymrer ØSU, at Kommissionen ikke er
tilstrækkelig opmærksom på den effekt, det kan have
på den økonomiske og sociale samhørighed at indføre
en konvergensskabende økonomisk politik i visse med
lemslande, især de mindre velstillede og lande med stor
statsgæld . ØSU beklager, at Kommissionen endnu ikke
har fulgt ØSU's opfordring og foretaget en vurdering
af alle EF's politikker med henblik på deres indvirkning
på samhørigheden inden for EF . ØSU henstiller ind
trængende til Kommissionen, at den i kommende rap
porter om strukturpolitikkens virkning, især i forbin
delse med Protokollen for Økonomisk og Social Samhø
righed, der blev aftalt i Maastricht, medtager detaljere
de bemærkninger om de konsekvenser, ændringer i
andre aspekter af EF's politik kan få for målregionerne.

4.2.2 .
Kommissionen burde give klarere udtryk for
sit syn på den makroøkonomiske situation i EF. Målre
gionernes økonomiske og sociale udsigter ville forbed
res meget, hvis EF gik ind i en periode med varig vækst.
Der er blevet lagt meget vægt på betydningen af, at
EF's strukturpolitik skaber betingelser, der giver de
støtteberettigede regioner samme muligheder som de
mere udviklede regioner for at udnytte det økonomiske
udviklingspotentiale. De støtteberettigede regioners po
tentiale vil imidlertid ikke blive udnyttet i et klima
præget af beskeden økonomisk aktivitet. Hvis de min
dre velstillede regioner skal kunne tiltrække investerin
ger eller skabe lokal økonomisk udvikling, er et dyna
misk makroøkonomisk klima en forudsætning .

4.3.1 . Det er blevet tillagt stor betydning, at de til
bagestående regioner forsøger at opnå » konvergens«
for at kunne indgå i den økonomisk og monetære
union . ØSU støtter det synspunkt, at det ikke vil være
acceptabelt at opnå konvergens i snæver finanspolitisk
eller budgetmæssig forstand på bekostning af en ind
skrænkning af udbuddet af offentlige goder, der er
nødvendige for udviklingen, og som disse regioner i
forvejen er dårligt forsynet med, for det ville kun gøre
udviklingsbestræbelserne endnu mere vanskelige.

ØSU er af den faste overbevisning, at de pro
blemer, der er forbundet med faste vekselkurser, hver
ken kan eller skal løses ved hjælp af en specifik lavtløns
politik. De relativt lave lønninger i de mindre velstående
regioner vil som oftest kun tiltrække arbejdskraftinten
sive industrier og servicevirksomheder, så længe ar
bejdskraftens kvalifikationer forbliver lave. Lavtløns
arbejde kan derfor erstatte arbejdsløshed, men betyder
ikke nødvendigvis, at kløften mellem EF's rige og fattige
4.3.2.

regioner på lang sigt bliver afgørende mindre. Der kan
kun opnås en selvbærende vækst i de tilbagestående
regioner, hvis der kan tiltrækkes et rimeligt antal indu
strier og servicevirksomheder med høj værditilvækst.
Denne konklusion bekræftes af den kendsgerning, at
de højteknologiske industrier med høj værditilvækst er
koncentreret i de centrale regioner i EF [Jf. KOM(92)
84.III.2. Den Økonomiske og Monetære Union .].

4.4. Infrastruktur

4.2.3 . Den nylige uro på EF's valutamarkeder viser,
at det er væsentligt, at der opnås en højere grad af
realøkonomisk konvergens, hvis fremskridtene hen
imod en monetær union skal bevares . Dette kræver et

snævrere samarbejde og flere kompromiser mellem de

(M EFT nr . C 98 af 21 . 4. 1992, s . 50 .

4.4.1 . EF's strukturpolitik er i øjeblikket overvejende
koncentreret om infrastrukturprogrammer. ØSU under
streger, at regionalstøtten til de mest tilbagestående
regioner i EF fortsat hovedsageligt bør gå til udvikling
af infrastrukturer, da det er nøglen til økonomisk udvik
ling i mange perifere regioner. Forbedring af transport
infrastrukturen er yderst vigtig, da en dårlig infrastruk
tur er en væsentlig hindring for private investeringer.
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4.4.2. ØSU henviser til sine detaljerede henstillinger
om behovet for støtterammer, som åbner mulighed for
yderligere udvikling af menneskelige ressourcer, infra
struktur og private investeringer i landbrug, industri og
servicesektoren, samt den vigtige rolle, som de trans
europæiske netværk kommer til at spille i denne sam
menhæng ( 1 ).
4.5 . Tilpasning

4.5.1 . ØSU støtter Kommissionens forslag om at
ændre EF-støttesatserne, således at de i højere grad
afspejler de enkelte medlemsstaternes finansieringsevne.
En sådan tilpasning skal imidlertid ske ved at øge
ressourcerne til strukturpolitikken og ikke ved at kon
centrere de ressourcer, der allerede er disponible, eller
som bliver det med Delors-pakke II, endnu mere.
4.6 .

4.6.2.
ØSU støtter forslaget om at strømline EFinitiativerne for at øge de disponible midler til individu
elle initiativer. Det erkendes med rette, at alene antallet

af programmer, der er blevet udviklet som » initiativer «,
gør det påkrævet, at både ansøgerne og Kommissionen
bruger en hel del tid på at fremlægge og evaluere forslag,
men det skal ses i forhold til de fordele, som den

nuværende ordning indebærer, idet ansøgerne blandt
en lang række programmer kan vælge netop den kombi
nation, som bedst opfylder deres særlige behov . En
anden fordel ved den nuværende ordning er, at Kom
missionen kan tage initiativet til at løse et specifikt
problem og sætte skub i medlemslandene, så de følger
sagen op . Det foreliggende forslag fra Kommissionen
risikerer at skabe et misforhold mellem behovene i

særlige egne af EF og Kommissionens muligheder for
at reagere inden for den snævrere ramme, som et strøm
linet »initiativprogram « ville indebære.

EF- initiativer

4.7 .

4.6.1 .

Nr . C 19/ 125

Støttesatser

ØSU har allerede i princippet givet udtryk for

sin støtte til øgede ressourcer til EF-initiativer (2). Det
finder dog ikke, at Kommissionen endnu har gjort
tilstrækkeligt detaljeret rede for, hvorfor det foreslås at
øremærke 15 % af strukturfondsmidlerne til EF-initiati

4.7.1 . Kommissionen burde som led i den foreliggen
de status overveje muligheden for at hæve støtteloftet
både i mål nr. 1-regioner og mål nr. 2-regioner [jf. dok .

ver. En så væsentlig ændring af praksis kræver en
nærmere forklaring, især da Kommissionen andetsteds
konstaterer, at der til de igangværende programmer
indkommer langt flere ansøgninger, end strukturfonde
ne har økonomisk kapacitet til at imødekomme, og at
det er nødvendigt at øge omfanget af støtten .

4.8 . ØSU opfordrer Rådet og især formandskabet til
ufortøvet at forberede gennemførelsen af Delors-pakke
II som helhed (3).

(!) EFT nr. C 14 af 20 . 1 1992.
(2) EFT nr. C 94 af 21 . 4. 1992.

(3) EFT nr. C 169 af 6. 7.1992, s. 34.

KOM(92) 84.II.4.5].

Bryssel, den 24. november 1992.
Susanne TIEMANN

Formand for

Det økonomiske og sociale Udvalg
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Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om indførelse
af ONP-vilkår inden for taletelefoni (')
(93/C 19/31 )

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 15. september 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 Transport og Kommunikation, som
udpegede Bo Green til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 18 . november 1992.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 301 . plenarforsamling, mødet den
25 . november 1992, enstemmigt følgende udtalelse.

1 . Indledning

1.1 .
Forslaget fremkommer som en konsekvens af
det tidligere vedtagne rammedirektiv for ONP, EØF/
387/90, der fastsætter, at der skal fremsættes forslag
om rådsdirektiver for ONP vedrørende lejede kredsløb
og taletelefoni og henstillinger vedrørende pakkekoble
de datanettjenester og ISDN . Direktivet om lejede
kredsløb og henstillingerne er blevet vedtaget af Rådet
den 5 . juni 1992.

1.2 .
Forslaget omhandler den uhindrede og harmoni
serede adgang for brugere — herunder andre tjenesteud
bydere — til taletelefonitjenesten i form af den gængse
ONP-trilogi : tekniske grænseflader, leverings- og brugs
betingelser og takstprincipper. Desuden stilles krav om
etablering af et antal internationale tjenester inden for
Fællesskabet, som hidtil typisk kun har kunnet anven
des nationalt .

1.3 . Forslaget er i princippet uafhængigt af den an
vendte teknologi og dækker således såvel den analoge
som den digitale tjeneste, herunder ISDN anvendt til
taletelefoni . Direktivforslaget omhandler ikke og forud
sætter ikke en bestemt grad af liberalisering vedrørende
taletelefoni . Med særligt henblik på sammenkobling
mellem flere net, eller mellem et net og tjenesteudbydere
med særlige behov, fastsætter forslaget generelle ret
ningslinjer for adgangen til at opnå sådanne sammen
koblinger, der er forskellige fra den tilslutning, der
tilbydes den almindelige bruger.

1.4. Forslaget omhandler desuden på tilsvarende vis
den uhindrede og harmoniserede adgang til selve det
koblede, offentlige telenet som en infrastruktur, der kan

( i ) EFT nr . C 263 af 12. 10 . 1992, s . 20.

anvendes til andre formål end taletelefoni. Også her er
forslaget uafhængigt af den anvendte teknologi.

1.5 . Endelig fastsætter forslaget, at offentlige telefon
automater skal forefindes i tilstrækkeligt antal og ud
bredelse, og det igangsætter en harmonisering af forud
betalte telefonkort, således at disse kan anvendes i
sådanne automater i hele Fællesskabet .

2 . Generelle kommentarer

2.1 . Der er uden tvivl et stort behov for at få gennem
ført principperne for ONP på området for taletelefoni .
Fællesskabets telefontjenester og koblede net afviger
teknisk fra hinanden på en række punkter, der ofte er
arbitrære og traditionelt betingede, og som er til stor
gene for brugerne og for udviklingen af såvel terminal
markedet som markedet for teletjenester i Fællesskabet.

2.2.
I de fleste medlemslande har tjenesten karakter
af offentlig tjeneste. Brugernes vilkår har ofte været
bestemt af kravet om at sikre en betjening af brugerne

inden for rammerne af den fysiske planlægning på
nationalt plan . Fastlæggelsen , gennemførelsen og vur
deringen af ONP-foranstaltninger bør stå i forhold til de
omkostninger, de indebærer. ONP-foranstaltningerne
skal udformes under hensyntagen til den konkrete efter
spørgsel, den økonomiske og sociale bæredygtighed, de
tekniske muligheder samt etablerings- og driftsom
kostningerne. Enhver tilnærmelse til omkostningsorien
terede takster bør ske gradvist. Samtidig må man træffe
foranstaltninger for at sikre, at alle brugere, herunder
brugere med lavt forbrug, opnår takstreduktioner på
lige fod med erhvervslivets brugere, lige som man må
fremme nettilslutningen for de husholdningers vedkom
mende, som ellers ikke ville have mulighed for at blive
tilsluttet. Takstprincipperne skal sikre de offentlige tje
nesteyderes økonomiske levedygtighed, som er en for
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udsætning for, at de eksisterende net kan vedligeholdes
og udbygges samt for en sikker universel tjeneste.

misk, teknisk, servicemæssigt, betjeningsmæssigt og

2.3 .
Forslagets bestemmelser sigter således til at
ændre disse forhold for taletelefoniens og selve det
koblede nets vedkommende, og forslaget må derfor
generelt have ØSU's støtte.

3.2. Artikel 10, stk. 1

2.4.

Som det er fastsat i rammedirektivet, skal anven

delsen af ONP-vilkår på taletelefoniområdet ses som et
modstykke til eksistensen af ene- og særrettigheder.
ONP-systemet skal erstatte markedsmekanismerne, når
en regulering er påkrævet af hensyn til almenvellet. Når
det er konkurrencen på markedet, der styrer forholdet
mellem brugere og leverandører, skal alle konkurrenter
være underlagt samme vilkår, især når der fastsættes
ONP-vilkår. Brugerne har ret til at forvente en ensartet
minimumskvalitet af alle betydningsfulde tjenesteydere
på telekommunikationsområdet. Hertil kommer, at tele
kommunikationsinfrastrukturernes integritet og kvalitet
som helhed er afhængig af, at der fastholdes et passende
kvalitetsniveau for samtlige disse tjenesteydere.
2.5 .

Bestemmelserne om ikke-diskrimination ved

teleselskabernes brug af nettet til tjenester, der også kan
udbydes af andre, er næppe heller tilstrækkelige. Så
længe der ikke er etableret bestemmelser om adgang til
» co-location « af udstyr, jf. præambel nr. 17, bør der i
stedet sikres andre tjenesteudbydere adgang til abon
nentledningen på samme tekniske og økonomiske vilkår
som teleselskabet selv, uanset at denne adgang måtte
medføre ekstra omkostninger.
2.6 .
ØSU finder i øvrigt, at der bør tilstræbes størst
mulig åbenhed i de kommercielle relationer mellem
udbyderne af tjenester til offentligheden .

3 . Særlige bemærkninger
3.1 . Direktivets artikler bør på alle relevante punkter
fastslå princippet om ikke-diskrimination, såvel økono

med hensyn til adgang til information .

Den nationale regulatoriske myndighed skal høres før

et eventuelt afslag på en anmodning om sammenkobling
med andre udbyderes net. Det bør eksplicit fremgå af
teksten, at den anmodende part skal have lejlighed til
at fremføre sin sag for den regulatoriske myndighed,
før afgørelsen træffes .

3.2.1 . Sammenkoblingspunktet skal være nøje angi
vet for at beskytte begge de sammenkoblede nets integri
tet og effektivitet.
3.3 . Artikel 16

Det anbefales, at Kommissionen pålægges at igangsætte
standardiseringsarbejde vedrørende betjeningsforhold
og faciliteter for offentlige telefonbokse ud over de i
punkt 1.5 anførte vedrørende forudbetalte telefonkort
( artikel 17) med henblik på en konvergens heraf.
3.4. Artikel 25, stk. 64 b

Angiver tilsyneladende, at de regulatoriske myndighe
der i medlemslandene skal høres i en sag, der behandles
af den nævnte arbejdsgruppe. Det må anbefales, at
de regulatoriske myndigheder fra lande, der ikke er
involverede, ikke indgår i høringen, og teksten bør
ændres til klart at angive, at det kun er de involverede
landes myndigheder, der høres sammen med den kla
gende part og de involverede teleselskaber .

Bryssel, den 25 . november 1992.
Susanne TIEMANN

Formand for

Det økonomiske og sociale Udvalg
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BILAG

til Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse

Følgende ændringsforslag til sektionens udtalelse, som blev indgivet i overensstemmelse med forretningsorde
nens bestemmelser, forkastedes under forhandlingerne:
Punkt 2.2

De to sidste sætninger i punkt 2.2 skal ændres således:

Samtidig må man træffe foranstaltninger for at sikre, at alle brugere opnår fordelene ved omkostningsreduktio
ner på lige fod med erhvervslivets brugere, ligesom man må fremme nettilslutningen for de husholdningers
vedkommende, som ellers ikke ville have mulighed for at blive tilsluttet. Takstprincipperne må ikke ødelægge
de offentlige tjenesteyderes økonomiske levedygtighed, som er en forudsætning for, at de eksisterende net
kan vedligeholdes og udbygges samt for sikker universel tjeneste .
Afstemningsresultat:
24 stemmer for; 42 stemmer imod ; 21 stemmer hverken for eller imod .

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om betingelser for tildeling og
udnyttelse af tilladelser til forundersøgelse, efterforskning og indvinding af kulbrinter (*)
(93 /C 19/32

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 26. maj 1992 under henvisning til EØFTraktatens artikel 57, stk . 2, og 100 A at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs
udtalelse om det ovennævnte emne .

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Energi , Kernekraft og Forskning,
som udpegede Aldo Sala til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 30. oktober 1992.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 301 . plenarforsamling af 24 . og 25 .
november 1992, mødet den 25 . november 1992, med stort flertal af stemmer for og 2 hverken
for eller imod, følgende udtalelse.

1 . Indledning

kilder, selv i områder, der allerede er blevet undersøgt,
eller i marginalzonerne.

1.1 . Den aktuelle situation

1.1.1 .
EF's kulbrinteressourcer kan kun dække en
lille del af det samlede interne behov . Produktionen i

EF stiger generelt ikke, og der er ikke særligt gode
udsigter til at finde nye store forekomster, selvom det
ikke helt kan udelukkes. Dog sker der til stadighed
betydelige teknologiske fremskridt med hensyn til meto
der og instrumenter til forundersøgelse og efterforsk
ning, hvorfor det ikke er umuligt, at man finder nye
( i ) EFT nr . C 139 af 2 . 6 . 1992, s . 12 .

1.1.2.
Da der kræves stor teknisk viden og kapital for
at drive kulbrinteefterforskning, må antallet af primære
kvalificerede virksomheder nødvendigvis være begræn
set. Dog er der nogle industrikoncerner, som i den
senere tid er trængt ind på markedet for efterforskning,
undertiden med bistand fra meget specialiserede og
erfarne tekniske undersektorer. Under alle omstændig
heder findes der relativt få primære operatører og ligele
des relativt få sekundære operatører (tekniske underen
treprenører).
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1.2. Den generelle baggrund for direktivet

rum. Tilladelserne indebærer forpligtelser til — efter
en bestemt tidsplan — at gennemføre visse operationer,
der fastsættes af staten, bl.a . under hensyntagen til de

1.2.1 .
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog
den 27. marts 1984 at anmode Sektionen for Energi,
Kernekraft og Forskning om at udarbejde en informa
tionsrapport om efterforskning og indvinding af kul
brinter; rapporten blev færdiggjort og vedtaget af sek
tionen den 11 . januar 1985 (dok. ØSU 834/84 fin.). I

geografiske forhold.

denne konkluderes det, at der er behov for, at EF

begynder at spille en diskret men aktiv igangsættende
rolle. EF opfordres til at træffe foranstaltninger til
støtte for den teknologiske forskning (efterforskning og
prøveboringer) samt forsyningssikkerhed (reserver og
gasledninger).
1.2.2.
Rådet vedtog den 16. september 1986 en reso
lution (Rådets resolution om nye energipolitiske mål
for Fællesskabet frem til 1995 og konvergensen mellem

medlemsstaternes politik) (*), hvori det fastslås, at målet
for EF's og medlemsstaternes energipolitik er et bedre
integreret indre energimarked, hvor der ikke må eksiste
re handelshindringer.

1.2.3 . På forslag af Kommissionen blev der i 1989
af eksterne konsulenter udarbejdet en analyse af de
juridiske hindringer for gennemførelsen af det indre
energimarked på alle områder af olie- og gasindustrien
(kontrakt XVII/7080/ETD/89-20). Rapporten viser, at
situationen varierer meget fra land til land, og den
anbefaler, at markedet åbnes og gøres ikke-diskrimina
torisk ved hjælp af et direktiv, der også i en nødsituation
binder de enkelte medlemsstater. Mange af de forslag,
der blev fremlagt i denne rapport, indgår i det forelig
gende forslag til direktiv.

1.3 . Den aktuelle juridiske situation i EF

1.3.1 .

I dag giver medlemsstaterne tilladelse (i form

af licenser, tilladelser eller koncessioner) til forundersø
gelser, efterforskning og indvinding i nærmere afgræn
sede områder efter meget forskellige procedurer, der
afspejler de nationale forskelle med hensyn til retsprin

cipper og geologiske og produktionsmæssige vilkår. I
mangel af et EF-direktiv på området kan de enkelte
medlemsstater ensidigt ændre deres nationale bestem
melser, navnlig i vanskelige situationer eller nødstil
fælde.

1.3.2. Der gives normalt ikke eneretstilladelse til de
indledende forundersøgelser; de øvrige aktiviteter, som
har industriel karakter og omfang, gennemføres der
imod med eneretstilladelse for et forholdsvist langt tids

(1) EFT nr . C 241 af 25 . 9 . 1986 .

1.3.3 . Kulbrinteressourcerne i undergrunden tilhører
i reglen staten . Normalt overdrages retten helt eller
delvist til det selskab, der har fundet kilden, og som
udnytter forekomsten på statsligt fastsatte vilkår.

1.3.4. Generelt set er der lighedspunkter mellem på
den ene side proceduren for udstedelse af tilladelse til
forundersøgelse, efterforskning og indvinding og på den
anden side det retsmiddel, der er almindeligt kendt
under betegnelsen » koncession «, for så vidt som konces
sionsindehaveren for egen regning og risiko gennemfø
rer alle nødvendige operationer til gengæld for et øko
nomisk udbytte af en eventuel fremtidig udnyttelse af de
foretagne investeringer. Da de forskellige medlemsstater
imidlertid har mange og forskelligartede procedurer for
udstedelse af tilladelse, kan man ikke i alle tilfælde

anvende det generelle begreb » koncession «.

1.3.5 . Forslaget til direktiv sigter mod at fastlægge
nogle grundlæggende kriterier, som skal overholdes i
alle medlemsstater for at sikre en effektiv åbning af
markedet og gennemskuelige procedurer for tildeling af
tilladelserne samt fjernelse af reelt diskriminatoriske
procedurer og begrænsninger. Direktivforslaget stiller
derimod medlemsstaterne frit, hvad angår planlægning
af produktionen og fordeling af produktionsudbyttet
mellem rettighedsindehaveren og staten .
1.4. Sammenhængen mellem dette direktivforslag og
direktiv 90/531 /EØF (2) (tilbudsgivning i den of
fentlige sektor)
1.4.1 .

Direktiv 90/531 /EØF fastsætter, at de virk

somheder, der driver efterforskning efter kulbrinter, i
deres egenskab af rettighedsindehavere (der er som regel
tale om eneret inden for et bestemt geografisk område)
skal følge åbne, ikke-diskriminatoriske procedurer ved
afgivning af ordrer på varer, anlægsarbejder (og tjene
steydelser).
1.4.2.
I direktivforslagets artikel 13 foreslås ændrin
ger til visse artikler i direktiv 90/531 /EØF, som indebæ
rer, at rettighedsindehaveren kan følge en mere smidig
fremgangsmåde i valget af leverandører af varer, an
lægsarbejder og tjenesteydelser, når tilladelsen er givet
på åbne og ikke-diskriminatoriske vilkår.
1.5 . Direktivforslagets retsgrundlag
1.5.1 .
Det endegyldige og vigtigste mål med direktiv
forslaget består i at udvide principperne om fri konkur

(2) EFT nr. L 297 af 29. 10. 1990.

Nr . C 19/ 130

De Europæiske Fællesskabers Tidende

rence på EF-markedet, så de også omfatter forundersø
gelse, efterforskning og indvinding af kulbrinter.
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2.2.1.1 . Ovennævnte bemærkninger ligger i øvrigt
på linje med indholdet i informationsrapporten om
efterforskning og udnyttelse af kulbrinter i EF, der er
omtalt i punkt 1.2.1 .

1.5.2. Ifølge direktivforslaget vil åbningen af mar
kedet, gennemsigtige procedurer for tildeling af tilladel
ser og fjernelsen af diskriminatoriske bestemmelser øge
interessen hos virksomhederne i denne sektor . Dette

kan muligvis føre til øget produktion af kulbrinter i EF,
omend stigningen formentlig vil være ret beskeden .

1.5.3 .
På baggrund af ovennævnte er direktivforsla
get baseret på Traktatens artikel 57, stk . 2, og artikel
100 A ( jf. punkt 30 i den generelle begrundelse for
forslaget til direktiv ).

2.2.2. ØSU fremhæver betydningen og rækkevidden
af den nye efterforsknings- og produktionsteknologi,
der kan begrunde øget aktivitet også i de områder, der
allerede er tildelt .

2.2.2.1 . Med de nye efterforskningsteknikker, navn
lig de tredimensionale seismiske målinger, er der god

grund til at gennemføre en meget detaljeret og nøjagtig
geologisk undersøgelse, ikke alene i de områder, hvor
en efterforskning er i gang, men også i de områder,

der tidligere er blevet undersøgt med mindre præcise
2. Generelle bemærkninger

2.1 . Udbud og betingelserne for tildeling af tilladel
serne

2.1.1 .
ØSU er enig i, at de nye tilladelser til forunder
søgelse, efterforskning og indvinding bør omfattes af
en generel ordning, der påbyder konkurrencemæssige
procedurer og tildeling af områderne efter ikke-diskri
minatoriske betingelser. Ordningen bør være en garanti
for bindende og stabile driftsvilkår på hele EF's område,
også i eventuelle krisesituationer.

2.1.2.
ØSU er enig i, at udnyttelsen af tilladelserne
ikke skal kunne underkastes unødige betingelser, med
mindre de ud fra en teknisk eller økonomisk synsvinkel
er begrundet i et objektivt behov for en mere rationel
udnyttelse af fundet.

2.2. Udsigterne for den fremtidige produktion i EF
2.2.1 .
ØSU tager bemærkningerne i Kommissionens
begrundelse til direktivforslaget til efterretning; heraf
fremgår det :
— at EF's egne ressourcer er begrænsede,

metoder. Målet hermed skal være mulige fund — om
ikke af store forekomster — så dog af mindre kilder,
der ikke har kunnet påvises ved tidligere undersøgelser.

2.2.2.2. De nye boreteknikker gør det muligt at nå
ned i større dybder og at operere i områder med en
mere kompliceret geologisk struktur og/eller områder,
som frembyder flere vanskeligheder.

2.2.2.3 . Der er også sket teknologiske fremskridt
inden for sekundær og tertiær genindvinding af kulbrin
ter samt udnyttelse af udtømte kilder til oplagring af
naturgas .

2.2.2.4.

I overensstemmelse med ovennævnte tre

punkter er det på grund af de nye teknologier og den
deraf følgende erhvervelse af ny viden i forbindelse med
efterforskning og indvinding ofte nødvendigt at foretage
i det mindste begrænsede tilpasninger af de oprindelige
planer. Derfor må de kontraherende parter løbende
justere tilladelsens oprindelige gyldighedsperiode. Dette
er almindelig praksis, og denne mulighed burde udtryk
keligt nedfældes i direktivet med angivelse af de nødven
dige betingelser.

2.2.3 .
ØSU er af den opfattelse, at selv forholdsvis
små fund bør betragtes som strategisk vigtige, hvis det
kan betale sig at udnytte dem. Deres betydning beror
på , at de bidrager dels til større forsyningssikkerhed
dels til en begrænsning af miljøfarerne.

— at de områder, hvortil der allerede er givet tilladelse,
og hvor en indvinding er i gang, sandsynligvis inde
holder de største forekomster,

— at det ikke anses for sandsynligt, at der vil blive
fundet nye store forekomster i de områder, der
endnu ikke er tildelt — måske bortset fra områder

i stor havdybde.

2.2.4.
ØSU er enig i , at medlemsstaterne bør beholde
suveræniteten over deres kulbrinteressourcer, retten til
forvaltningen af dem, ansvaret for overholdelsen af
bestemmelserne på miljø- og sundhedsområdet samt
muligheden for at inddrage forsvarsmæssige hensyn i
deres overvejelser ( som fastsat i artikel 3 ).
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2.3 . Tilladelsernes varighed og omfang

2.3.1 .
ØSU er enig i , at de nye tilladelser som anført
i artikel 5 b skal være af en sådan varighed, at det
er økonomisk attraktivt for rettighedsindehaveren at
udnytte dem. Dog bør dette tidsrum ikke være for langt.
Det er under alle omstændigheder vigtigt, at varigheden
af de nye tilladelser nøje præciseres allerede ved offent
liggørelsen af udbuddet.

Nr. C 19/ 131

2.3.2. ØSU er enig i, at det er hensigtsmæssigt med
en præcis afgrænsning af de områder, for hvilke der er
givet tilladelse. ØSU mener endvidere, at hvis der påvi
ses en forekomst, som strækker sig ind i et område,
hvortil der endnu ikke er givet tilladelse, skal den kon
cessionsindehaver, der har gjort fundet, have førsteret
ten til at deltage i proceduren for tilladelse til udnyttelse
af det tilgrænsende område; procedurerne må dog aldrig
udelukke konkurrence .

2.4. Tilbagegivelse af områder, der ikke udnyttes (arti
kel 8)

2.3.1.1 .
ØSU er endvidere enig i, at det er hensigts
mæssigt at forlænge tilladelsen, når gennemførelsen af
det aftalte program er blevet forsinket af uforudsigelige
årsager (jf. artikel 5 b).

2.4.1 .

Som følge af de nuværende forskelle mellem

medlemslandenes lovgivninger er visse områder i dag
uden tidsbegrænsning forbeholdt en enkelt koncessions
indehaver, som enten er udnævnt ved lov eller har

2.3.1.2. I mange tilfælde må de oprindeligt fastsatte
tidsfrister som nævnt i punkterne 2.2.2.1-2.2.2.4 ændres
og tilpasses på grund af forhold, man ikke i praksis
kunne tage højde for, da tilladelsen blev givet, selvom
de principielt var forudsigelige. I de tilfælde, hvor efter
forsknings- og boreprogrammer i det væsentlige er ble
vet gennemført i henhold til kontraktbestemmelser, som
allerede er i kraft ved direktivets ikrafttræden 1 . januar
1993 (eller senere), bør de pågældende kontrakter beva
re deres gyldighed indtil udløbsdatoen, og i de tilfælde,
hvor tilladelserne er blevet tildelt ved lovgivning uden
angivelse af udløbsdato, bør procedurerne i direktivfor
slagets artikel 8 gælde med de nedenstående foreslåede

opnået eneret til området uden at konkurrere med andre
ansøgere. I visse tilfælde er koncessionsindehaverne
halvoffentlige selskaber, hvor staten har aktiemajori
teten .

2.4.1.1 .

ØSU støtter kravet om, at der i disse tilfælde

— medmindre der gennemføres prøveboringer eller ind
vindes kulbrinter — principielt skal foretages en revi
sion af tilladelsen til de dele af området, som endnu
ikke udnyttes, og at selve områderne eventuelt skal

udbydes efter konkurrencemæssige kriterier. Hensigten
hermed skal være en genindførelse af konkurrencen
samt øgede muligheder for indvinding af kulbrinter i
EF .

modifikationer .

2.3.1.3 .
Dette gælder også i tilfælde af ændringer
eller tilføjelser til det oprindelige program, som det
på grund af deres ringe omfang eller andre særlige

omstændigheder ikke er hensigtsmæssigt at underkaste
en ny udbudsprocedure, da de snarere er at betragte som
en naturlig videreudvikling af det oprindelige program.

2.3.1.4.

2.4.2.
ØSU er af den opfattelse, at tilbagegiveisen af
de ikke-udnyttede områder bør ske på en sådan måde,
at tvister så vidt muligt undgås, og således at den
fortsatte efterforsknings- og produktionsaktivitet ikke
forstyrres. Navnlig bør koncessionsindehaveren have
sikkerhed for ikke alene at kunne fortsætte sin virksom

hed i de områder, hvor en produktion er i gang, men
også i de områder, for hvilke denne bevisligt råder
over geologiske data, som klart viser, at der er stor
sandsynlighed for nye fund, og hvor koncessionsindeha
veren på kort/mellemlang sigt har forpligtet sig til et
intensivt prøveboringsprogram.

Direktivet bør derfor indeholde en klausul,

der i visse tilfælde giver mulighed for en begrænset
udvidelse af det oprindelige program, uden at der skal
indledes en ny udbudsprocedure, således som det er
fastsat i andre nye direktiver, såsom direktiverne om
offentlige indkøbskontrakter vedrørende anlægsarbej
der og tjenesteydelser.

2.3.1.5 .
I disse tilfælde bør man definere de generelle
kriterier samt de tilfælde, hvor det ikke er hensigtsmæs
sigt at indlede nye åbne udbudsprocedurer vedrørende
yderligere aktiviteter (af mindre omfang og/eller hvor
dette ville være uøkonomisk eller give anledning til
betydelige forsinkelser af arbejdet).

2.4.2.1 .
Hvis den gældende tilladelse ikke indeholder
nogen tidsfrist for gennemførelsen af bestemte faser af
efterforskningen, fastsætter direktivets artikel 8 , stk . 2,
at de dele af det geografiske område, hvor indvindingen
ikke er påbegyndt inden for en frist på fem år efter
tildelingen af tilladelsen , skal tilbagegives .
2.4.2.1.1 .

ØSU mener i overensstemmelse med fore

gående punkt, at denne bestemmelse bør modificeres .

2.4.2.2.
Hvis tilladelsen er givet ved lov, fastsætter
artikel 8, stk. 2, i direktivforslaget, at de dele af det
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geografiske område, der ikke er blevet efterforsket, eller
hvor boring ikke er blevet påbegyndt inden for den
frist, som er anført i lovgivningen, skal frigives . Denne
bestemmelse giver ingen klare løsninger i de tilfælde,
hvor en endnu gældende lov ikke fastsætter nogen
tidsfrister .

2.4.2.2.1 .

I dette tilfælde må det defineres, hvad der

forstås ved » efterforskede områder«, og under alle om
stændigheder på hvilke betingelser og i hvilket tempo
de gældende koncessioner skal ophøre. Også i dette
tilfælde bør det princip gælde, at koncessionsindehave
ren bevarer retten til de efterforskede områder, hvor

der er store udsigter til nye fund, naturligvis med en
klar forpligtelse til inden for kort tid at påbegynde de
efterfølgende boringsfaser.

2.4.2.3 .
Som anført i ovennævnte punkter er det med
henblik på en eventuel frigivelse af områder, som » ikke
er udnyttet«, nødvendigt nærmere at definere, hvad der
kendetegner sådanne områder; det må forudses, at der
i denne forbindelse kan opstå juridiske vanskeligheder.
Der kan også opstå tvistigheder i forbindelse med eks
propriationsproceduren og/eller fastsættelsen af pas
sende kompensationer. Dette kunne få uønskede konse
kvenser i form af forsinkelser af efterforskning og pro
duktion . ØSU går ind for, at tilbagegivelsen af områder
ne først skal kunne finde sted efter en rimelig periode
med gennemførelse af undersøgelser og høring af par
terne; derfor bør direktivet efter ØSU's opfattelse ikke
få umiddelbare juridiske konsekvenser i form af drasti
ske ensidige ændringer af omstridte koncessioner.

2.4.2.4.
ØSU mener derfor, at medlemsstaterne og
de berørte koncessionsindehavere rimeligt hurtigt bør
udarbejde planer for tilbagegiveise af de uudnyttede
delområder. I henhold til en sådan plan skal den nuvæ
rende koncessionsindehaver beholde de områder, hvor

der allerede foretages indvinding eller prøveboringer.
Den nuværende koncessionsindehaver skal også kunne
beholde de områder, for hvilke denne bevisligt råder
over geologiske data , som tyder på , at der er gode
muligheder for nye fund, og for hvilke koncessionsinde
haveren forpligter sig til inden for kort tid at gennemfø
re et prøveboringsprogram. Andre dele af det pågælden
de område bør atter udbydes, og den nuværende kon
cessionsindehaver skal også have mulighed for at delta
ge i udbudsproceduren .

2.4.2.5 . ØSU støtter princippet om, at koncessionsin
dehaveren skal have erstatning for de områder, der
udbydes på ny. Denne erstatning skal fastsættes på
grundlag af gældende lokal lov og praksis, uden at der
indføres andre særlige bestemmelser, således som det
anføres i artikel 8 , stk . 4. Derved kan man i nogle
medlemsstater undgå unødige juridiske problemer.
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2.4.2.6. Den i punkt 2.4.2.4 omtalte » tilbagegivelses
plan« bør offentliggøres og forelægges EF til registrering
og/eller afgørelse.
2.4.3 .
ØSU gør opmærksom på, at det er vigtigt, at
direktivet indeholder en klausul om, at fristerne og
betingelserne for tilbagegiveisen af de uudnyttede områ
der skal angives udtrykkeligt ved offentliggørelsen af
udbuddet og i selve tilladelsen. Dette er i øvrigt alminde
lig praksis .

2.4.4. Det generelle princip om tilbagegivelse af uud
nyttede områder er allerede medtaget i mange kontrak
ter og tilladelser i forskellige tredjelande på vilkår og
med retsmidler, der varierer fra sted til sted .

2.4.4.1 .
ØSU understreger, at det foreslåede direktiv
— på grund af EF's internationale status — af tredjelan
de kan blive brugt som referenceramme med uoversku
elige konsekvenser til følge. ØSU anbefaler derfor, at
der i direktivet indføjes bestemmelser, som for eksempel
ovennævnte tilbagegivelsesplan eller lignende forholds
regler, der ikke udelukkende er baseret på ensidige
retlige indgreb.

2.5 . Udbudsproceduren

2.5.1 . ØSU støtter de foreslåede betingelser for of
fentliggørelse af udbud og afvikling af udbudsprocedu
ren samt de grundlæggende retningslinjer for tildeling
af tilladelse .

2.5.2. Hvis tilladelserne gives på grundlag af ikke
diskriminatoriske udbudsprocedurer, der er åbne for
alle, kan rettighedsindehaveren ikke pålægges særlige

forpligtelser med hensyn til placering af ordrer på varer,
anlægsarbejder og tjenesteydelser, således som det er
tilfældet med eneretstilladelser inden for vand- og ener
giforsyning samt offentlig transport.

2.5.2.1 .
ØSU giver sin tilslutning til, at dette princip
indføjes i direktivet, hvilket indebærer, at visse artikler
i direktiv 90/53 l/EØF må ophæves eller ændres .

2.6 . Tredjelande

2.6.1 .
Direktivforslaget indeholder en række bestem
melser ( artikel 9) om lighed og gensidighed med hensyn
til EF-virksomheders adgang til forundersøgelser, efter
forskning og indvinding af kulbrinter i tredjelande .
2.6.1.1 .
Hvis der opstår problemer, skal der i hen
hold til det foreliggende forslag indledes forhandlinger,
og hvis disse ikke fører til noget resultat, kan det komme
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på tale at nægte virksomheder fra de pågældende tredje
lande adgang til lignende udbud i EF.
2.6.1.2.

ØSU støtter den vejledende karakter af disse

bestemmelser, der kan anvendes mere eller mindre

strengt afhængigt af Rådets vurdering. Man skal dog
huske på, at det ikke er særligt sandsynligt, at der vil
blive fremlagt brugbare undersøgelses- og efterforsk
ningsprogrammer på EF's område af selskaber, der
endnu ikke er etableret i EF, men som er hjemmehøren
de i tredjelande, hvor der er basis for omfattende efter
forskningsprogrammer.
2.6.2 .

Direktivet som helhed vil under alle omstæn

digheder være et referencepunkt for tredjelande, der
skal ændre deres nuværende lovgivning på området.
Selvom ØSU ikke mener, at direktivets forskellige be
stemmelser — bortset fra de allerede nævnte — giver
særlig grund til bekymring i denne forbindelse, anbefa

les det dog at formulere artikel 2, stk. 2, mere generelt,
for eksempel ved at lade indholdet indgå i artikel 3,
stk . 1 .

2.7. Afsluttende bemærkninger
2.7.1 . ØSU udtrykker tilfredshed med direktivets be
stemmelser vedrørende åbning af markederne og indfø
relse af konkurrencemæssige kriterier for tildeling af
tilladelser .

2.7.2.
De foreslåede kriterier for tildeling af tilladel
ser kan måske puste nyt liv i markedet og føre til en —
omend beskeden — stigning i produktionen .
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2.7.3 . ØSU understreger dog, at en betydelig del af
EF's kulbrintebehov dækkes af import fra tredjelande.
Et så vigtigt lovindgreb som det foreliggende forslag
til EF-direktiv vedrørende kulbrinteproduktionen skal
overvejes omhyggeligt, da det kan anvendes som refe
renceramme ved fremtidige lovændringer i tredjelande,
som forsyner EF med kulbrinte.

2.7.4. I denne henseende er de mest ømtålelige aspek
ter af direktivet i første række princippet om gensidig
hed med hensyn til adgangsbetingelser (jf. punkt
2.6.1.2.) og i anden række princippet om tilbagegiveise
af områder, der endnu ikke udnyttes, og hvortil der er
givet tilladelse på vilkår, der ikke i egentligste forstand
har været åbne for konkurrence .

2.7.4.1 . ØSU er navnlig foruroliget over sidstnævnte
princip og understreger derfor, at det ville være hen
sigtsmæssigt, at tilbagegiveisen af de uudnyttede områ
der sker på grundlag af en » tilbagegivelsesplan « snarere
end ved et ensidigt lovindgreb .
2.7.5 .
ØSU udtrykker endelig håb om, at EF's energi
politik bliver stadig mere integreret såvel internt i EF
som i forhold til omverdenen, således at foranstaltnin

gerne med henblik på stadig større åbning af det euro
pæiske energimarkeds forskellige sektorer kan forenes
med udviklingen af velordnede og harmoniske forbin
delser med producentlandene .

Bryssel, den 24. november 1992.
Susanne TIEMANN

Formand for

Det økonomiske og sociale Udvalg

Nr . C 19/ 134

De Europæiske Fællesskabers Tidende

25 . 1 . 93

Udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets direktiv om begrænsning af kuldioxidemissio
nen gennem en forbedring af energieffektiviteten (forslaget forelægges som led i SAVEprogrammet) ( x)
(93 /C 19/33

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 16. juli 1992 under henvisning til EØFTraktatens artikel 130 S at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om
det ovennævnte emne .

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Energi, Kernekraft og Forskning,
som udpegede Paul Flum til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 30. oktober 1992.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 301 . plenarforsamling, mødet den 25 .
november 1992, enstemmigt følgende udtalelse :

1 . Indledning

3 . Direktivets hovedpunkter

1.1 .
Den 26. juli 1992 forelagde Kommissionen et
forslag til Rådets direktiv om begrænsning af kuldioxid
emissionen gennem en forbedring af energieffektiviteten

3.1 .

(SAVE-programmet) ( x). Ødselhed med naturlige ener
giressourcer, især i industrilandene (økonomiens input
side) og de dermed direkte og indirekte forbundne
miljøbelastninger (økonomiens output-side), gør et pro
gram til forbedring af energieffektiviteten påkrævet.
Der udtrykkes derfor principielt stor tilfredshed med
Kommissionens forslag til direktiv, som er et skridt i
den rigtige retning.

2 . Direktivets indhold

For at opfylde målsætningen om at stabilisere

C02-emissionen foreslås der under henvisning til Trak

tatens artikel 130 R en pakke på syv foranstaltninger
som led i en politik til forbedring af energieffektiviteten :
— energisyn af bygninger,

— fakturering af udgifter til opvarmning, luftkonditio
nering og varmt brugsvand på grundlag af det fakti
ske forbrug,
— fremme af tredjepartsfinansiering af investeringer i
energibesparelser i den offentlige sektor,
— varmeisolering af nye-bygninger,
— periodisk kedeleftersyn,

2.1 . Da priserne på verdens energimarkeder påvirkes
af en lang række faktorer og ikke afspejler nogen poten
tiel knaphed på energiressourcer, svigter markedsmeka
nismen, for så vidt som prisen ikke kan bruges som
styringsinstrument til at tilvejebringe incitamenter til
energibesparelser på kort eller mellemlang sigt. Der er
derfor behov for et sæt foranstaltninger til fremme af

energieffektiviteten og til nedbringelse af C02-emissio

— periodisk bilsyn,
— energisyn af virksomheder.

3.2. Programmet omfatter ikke kraftværker, som fal
der ind under særskilte EF-forsknings- og demonstra
tionsprojekter.

ner. Hermed ydes der et vigtigt bidrag til at skåne
miljøet.

4. Særlige bemærkninger til direktivforslagets begrun

2.2. Det foreliggende direktivforslag skal ses på
denne baggrund. Det fremlægges som led i SAVE-pro
grammet, som blev indledt i 1991 med en løbetid på
fem år, og som skal bistå medlemsstaterne med at
videreudvikle og koordinere deres egne programmer
med sigte på en mere effektiv energiudnyttelse. SAVEprogrammet (2) er selv et led i andre af EF's energispare
foranstaltninger .

delse

4.1 .

Til indledningen i begrundelsen skal tilføjes, at

de energibetingede C02-emissioner i Forbundsrepublik
ken Tyskland fra 1987, som er referenceår for de energi
politiske overvejelser på nationalt plan, og indtil 1991
faldt med ca . 9% ; dette til trods for, at der i samme

tidsrum var en lille stigning i C02-emissionerne fra

anvendelsen af råolie og naturgas . I direktivforslaget
kommer man ind på mulighederne for at gå over fra ét
fossilt brændstof til et andet, men undlader i denne
(1) EFT nr. C 179 af 16 . 7. 1992, s. 8 .

(2) EFT nr. L 307 af 8. 11 . 1991 .

sammenhæng at tage højde for spørgsmålene omkring
forsyningssikkerhed, om hvor langt de forskellige fossi
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le energikilder rækker samt muligheden af, at kul
dioxidproblemet afløses af et methanproblem . Endelig
skal det bemærkes, at der i de kommende år, alene som

Nr. C 19/ 135

Det indgår i nogle af EF's omfattende energipolitiske
foranstaltninger, som har følgende målsætninger: ener
gibesparelse, miljøbeskyttelse, ressourcebevarelse.

følge af tilpasningsforanstaltninger, vil blive tale om et

ikke ubetydeligt fald i C02-emissionerne ved brugen af

kul (første rapport fra den tyske forbundsdags undersø
gelsesudvalg » Beskyttelse af jordens atmosfære«,
Drucksache 12-2400 af 31 . marts 1992).

5.2 . Problemstillingen og nogle af direktivets punkter
kan uddybes nærmere i visse henseender. ØSU ønsker
med sine henstillinger og forslag at yde sit bidrag til at
forbedre direktivets gennemførelse i praksis.

4.2.
Kommissionen skønner, at det ved en rettidig
og fuldstændig gennemførelse af SAVE-programmet vil

være muligt at reducere væksten i C02-emissionerne

med ca . 3 % , nemlig fra mindst 12 % til 9 % ; dette skøn
kræver en nærmere belysning.

4.3 .
Det er også interessant at se nærmere på , hvor
meget en besparelse på 3 % udgør i en global sammen

5.3 . Direktivforslaget bygger på i alt syv foranstalt
ninger, som medlemsstaterne skal være opmærksomme
på i deres energisparepolitik og sætte i værk på nationalt
plan. Det anses for positivt, at man fastlægger foran
staltningernes indhold, mens gennemførelsen overlades
til medlemsstaterne .

hæng. I 1986 androg C02-emissionerne i EF, inklusive

det tidligere DDR, i henhold til den afsluttende rapport
fra undersøgelsesudvalget » Foranstaltninger til beskyt
telse af jordens atmosfære « 3,187 milliarder ton. Dette

tal svarer til 15,9 % af verdens samlede C02-emissioner

fra energiudnyttelse på 20,055 milliarder ton En bespa
relse på 3 % i EF svarer således til 95,61 millioner ton
og ser umiddelbart ud af meget. I forhold til emissioner
ne på verdensplan er der dog kun tale om en andel på
0,48% .

4.4.
IPCC (Intergovernmentel Panel on Climate
Change) er nået til det resultat, at en stabilisering af
koncentrationen af drivhusgasser på 1990-niveauet kræ
ver emissionsnedsættelser, som på verdensplan skal ud
gøre mindst 60% for kuldioxid, 75-100% for fuldt
halogenerede CFC'er, 15-20% for metan og 70-80%
for dinitrogenoxid ; set på denne baggrund er 0,48%
utilstrækkeligt. Tallet må formodes at være helt ude af
proportion med de tilknyttede samfundsøkonomiske
og beskæftigelsespolitiske omkostninger, som slet ikke
nævnes i direktivforslaget. Direktivforslaget er et led i

en samlet indsats til nedbringelse af C02-emissionerne;

i denne sammenhæng er man imidlertid også nødt til
at se på de enklte værdier, som helhedsbilledet består

5.4. Med hensyn til de foreslåede foranstaltninger er
der allerede taget mange vigtige skridt både i EF og i
medlemsstaterne . I en række medlemsstater findes der

allerede strenge regler om f.eks. varmeisolering, kedel
eftersyn samt periodiske bilsyn af hensyn til et optimalt
energiforbrug og nedbringelse af emissionen af forure
nende stoffer .

5.5 .
Et vigtigt kriterium ved foranstaltningernes
gennemførelse vedrører teknologiens stade. Det bør
sikres, at teknologien ikke fastlåses, men videreudvik
les. Man bør sørge for sammenlignelighed mellem med
lemsstaternes afprøvningsanlæg og prøvemetoder.

5.6 .
ØSU havde gerne set, at man i dette direktiv
også havde medtaget erfaringerne og konklusionerne
fra forsknings- og demonstrationsprojekterne for kraft
værker og disses miljøskånende virkninger.

af.

4.5 .
Subsidiaritetsprincippet fremdrages med rette i
forbindelse med foranstaltningernes gennemførelse.
Man må imidlertid sørge for, at der ikke afviges fra
dette princip, når der tages de første skridt til en EFindsats .

5 . Generelle bemærkninger
5.1 .
Kommissionens forslag om at begrænse kul
dioxidemissionerne ved at forbedre energieffektiviteten
anses principielt for positivt, og der udtrykkes tilfreds
hed med forslaget. Forslaget er et særdeles relevant
energi- og miljøpolitisk bidrag. I første række udgør
det et godt springbræt til en EF-energisparestrategi .

5.7.
Den informationsudveksling mellem medlems
staterne indbyrdes, som allerede er forudsat i SAVEprogrammet, er vigtig af effektivitetshensyn.

5.8 .
I energiforsyningen kan der ikke ses bort fra
lokale ressourcer. Afhængigheden af import fra tredje
lande bliver ikke mindre af, at der arbejdes mod et
indre marked for energi . Ny teknik gør det muligt
at anvende f.eks . kul uden at belaste miljøet. Således
benytter 90 % af brun- og stenkulskraftværkerne i Tysk
land sådanne nye teknikker. De resterende 10 % kraft
værker nedlukkes inden udgangen af 1993 .

5.9 .
Det må sikres, at foranstaltningerne ikke forrin
ger virksomhedernes konkurrenceevne. Man er derfor
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nødt til at sørge for, at de opstillede programpunkter
gennemføres på samme niveau i alle medlemslande.
5.10. Medlemsstaterne har pligt til at give Kommis
sionen følgende to typer oplysninger:
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må ligeledes sikres, at man i tilfælde af tredjeparts
finansiering kun tillader, at arbejdet udføres i samlet
entreprise — hvilket er normen — såfremt dette ikke
resulterer i større omkostninger, end hvis arbejdet var
udført i delentrepriser, ligesom det må være en forud
sætning, at små og mellemstore virksomheder ikke for
fordeles . ØSU henviser i denne forbindelse til direktivet

— De skal meddele Kommissionen den nøjagtige ord
lyd af de nationale retsforskrifter, som er en følge
af direktivets optagelse i national lovgivning.

om offentlige indkøb ( 1).
6.4 . Artikel 5

— De skal hvert andet år aflægge beretning til Kom
missionen om direktivets gennemførelse.

6. Særlige bemærkninger til de enkelte artikler
6.1 . Artikel 2 (energiattest for bygninger)
6.1.1 . Der udtrykkes principielt tilfredshed med
Kommissionens forslag til energiattest.
6.1.2.
De foreslåede undtagelser (i den danske udga
ve benyttes ordet » tilpasninger«) bør defineres således,
at fejlagtige fortolkninger, der lægger op til misbrug,

6.4.1 . De foranstaltninger, som medlemsstaterne
skal træffe vedrørende varmeisolering af nye bygninger,
bør udformes så effektivt så muligt, ved at medlemssta
terne udveksler relevante erfaringer. Det bør overvejes ,
i hvilken udstrækning Kommissionen kan bistå med
lemsstaterne med relevante tekniske oplysninger og
målrettet forskning. Her bør man også være opmærk
som på de erfaringer, som allerede er høstet i medlems
staterne .

6.4.2. Resultaterne bør også bruges til at forbedre
varmeudnyttelsen i samtlige eksisterende bygninger.
Det må efter ØSU's mening sikres, at der til isoleringsar
bejder kun benyttes materialer, som ikke frembyder
sundhedsfare .

udelukkes .

6.1.3 . For offentligt ejede bygninger skal der gradvis
indføres energiattester for mindst 5 % af det eksisteren
de antal bygninger pr. år; dette forslag er ikke accepta
belt. Netop det offentlige bør gå i spidsen og vise et
godt eksempel . Særbehandling af private boliger og
erhvervsejendomme er derfor heller ikke berettiget.

6.5 . Artikel 6 og 7

6.5.1 . I forbindelse med det regelmæssige eftersyn af
varmeanlæg og motorkøretøjer af hensyn til et optimalt
energiforbrug og begrænsning af forurenende emissio
ner, bør der tilstræbes en høj standard, således som
tilfældet allerede er i flere medlemsstater i kraft af

særlig lovgivning og i kraft af EF-normer .
6.2 .

Artikel 3

6.2.1 . I de tilfælde, hvor ejer og lejer ikke er én
og samme person, vil det næppe kunne undgås, at
energispareinvesteringer løber ind i vanskeligheder.
6.2.2.

Der bør derfor tilvejebringes rammevilkår,

som gør det muligt at rydde disse vanskeligheder af
vejen . Der kunne f.eks . indføres særlige afskrivninger
for ejere og særlige tilskud til socialt svagt stillede lejere,
som ikke vil kunne klare at få energispareudgifter lagt
oven i huslejen .

6.5.2. Disse eftersyn skal gennemføres på et højt
teknisk niveau, og der skal benyttes sammenlignelige
afprøvningsanlæg og prøvemetoder, ligesom de relevan
te bestemmelser om emissionsbegrænsning skal over
holdes .

6.5.3 .
Kommissionen bør se nærmere på , hvilke mid
ler der kan tages i anvendelse, hvis medlemsstaterne
ikke gennemfører direktivet i tilstrækkeligt omfang.
Denne bemærkning gælder principielt set for hele direk
tivet .

6 . 6 . Artikel 8

6.2.3 . Ved fastlæggelsen af energiudgifter bør der
også tages hensyn til boligens beliggenhed.
6.2.4. ØSU går ud fra, at medlemsstaterne tager hen
syn til de særlige forhold i de enkelte bygninger, samt
til mulige undtagelser .
6.3 . Artikel 4

6.3.1 .

6.6.1 .
ØSU bakker stærkt op om Kommissionens
bestræbelser på også at inddrage industrivirksomheder
i energispareforanstaltningerne ved hjælp af energisyn.
Hvis sådanne energisyn skal være ensartede og sammen
lignelige, er det en forudsætning, at der opstilles en
ramme for energisyn, som samtlige medlemsstater skal
henholde sig til . Det bemærkes, at der også opereres
med energisyn i forordningsforslaget om miljørevi
sion (2).

Den foreslåede tredjepartsfinansiering er et

vigtigt led i direktivets gennemførelse. Det må behørigt
påvises, at der er benyttet tredjepartsfinansiering. Det

( 1 ) EFT nr. L 297 af 29. 10. 1990.
(2) EFT nr. C 76 af 27 . 3 . 1992 .
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6.7. Artikel 9 og 10

Nr . C 19/ 137

6.7.3 .
ØSU giver specielt udtryk for tilfredshed med
Kommissionens forslag om at lade ændringer af direkti
vet foretage med kvalificeret flertal .

6.7.1 .
Der udtrykkes tilfredshed med, at man først
efter høring af Europa-Parlamentet og Det Økonomiske
og Sociale Udvalg vil drage konklusioner af den beret
ning, som hvert andet år skal aflægges om direktivets
gennemførelse.

6 . 8 . Artikel 11 og 12

6.7.2.
Med denne fremgangsmåde sikres det, at nød
vendige tilpasninger af direktivet til miljøkravene kan
foretages i god tid .

6.8.1 . Direktivet bør vedtages snarest muligt, da det
er et vigtigt skridt i retning af miljøforbedring.

Bryssel , den 25 . november 1992.
Susanne TIEMANN
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