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II
(Forberedende retsakter)

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/25/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer«
(2001/C 155/01)
Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 7. november 2000 under henvisning til EF-traktatens
artikel 95 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte emne.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Sektion for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug, som
udpegede Sergio Colombo til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 14. marts 2001.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 380. plenarforsamling, mødet den 28. marts 2001,
følgende udtalelse med 99 stemmer for, 1 imod og 1 hverken for eller imod.
1.

Baggrund og målsætninger

1.1.
Kommissionens forslag om ændring af direktiv
94/25/EF, som fuldt ud trådte i anvendelse i juni 1998 efter en
overgangsperiode på fire år, er begrundet i kravet om at
indføre regler om konstruktion og bygning af fritidsfartøjer,
således at der indføjes harmoniserede bestemmelser om motorernes udstødnings- og støjemission.

1.4.
Selv om forureningen fra fritidsfartøjer kun tegner sig
for en ganske ringe del af de samlede emissioner, øver den stor
indflydelse på luftkvaliteten i områder med mange fritidsfartøjer, fordi de forurenende stoffer er kulbrinter og kvælstofoxider,
som er udgangsstoffer for ozondannelse.

1.2.
Forslaget kan henføres til henstillingerne om miljø og
bæredygtig udvikling fra Det Europæiske Råd i Cardiff i juni
1998, som blev gentaget af Rådet (industriministrene) i
november 1999 i rapporten om »Integrering af miljø og
bæredygtig udvikling i EU’s industripolitik«.

1.5.
Den anden faktor, som forslaget omhandler, nemlig
støj, er en betydelig skadelig faktor. Mange borgere betragter
støj i miljøet, der forårsages af trafikken, industrien og
fritidsaktiviteter, som deres vigtigste miljøproblem. Støjen fra
især jetski har stor betydning, fordi der er tale om en svingende
støj, der optræder i såkaldte »bølgehop«, hvilket øger generne
og gør støjen næsten uudholdelig.

1.3.
Manglen på EU-initiativer har foranlediget nogle
medlemsstater til selv at træffe beslutninger om at indføje en
række miljøaspekter i direktiv 94/25/EF. Hurtig harmonisering
er derfor vigtig, så enkeltinitiativer fra nogle landes side ikke
medfører samhandelshindringer og krænker princippet om
frie varebevægelser.

1.6.
Begge forhold er til skade for både flora og fauna, når
der sejles i afsidesliggende områder, der benyttes af fisk og
vilde dyr til at lægge æg og reproducere sig.
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1.7.
Det spørgsmål, som direktivet tager op, har stor
betydning, både når man ser på, hvor lange sejlbare sø- og
flodstrækninger, der findes i EU og tilstødende lande (såsom
Schweiz, Liechtenstein osv.), og når man ser på antallet af
fritidsfartøjer, som er overmåde stort i relative tal (se tabel 1),
og som fremstilles af en industri, der har stor teknologisk
og beskæftigelsesmæssig betydning for EU, idet sektorens
produktion tegner sig for 33 % af produktionen på verdensplan.

Tabel 1
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2.5.
De nationale bestemmelser om udstødnings- og støjemission fra fartøjer er følgende:
—

Bodensø-forordningen (fase I) af 1.1.1993,

—

Bodensø-forordningen (fase II) af 1.1.1996,

—

Brandenburg-lovgivningen,

—

den svenske lovgivning, som er stillet i bero i afventning
af EU-regler.

Bådpark i Europa i 1998

Sejlbåde:

821 506

Motorbåde:

3 628 000

Gummibåde:

170 000 (ikke allerede medregnet
under motorbåde)

Jetski:

10 700

I alt:

4 630 206

ICOMIA-skøn (International Council of Marine Industries Association)

2.

Kommissionens forslag

2.1.
Kommissionens forslag har til formål at ændre direktiv
94/25/EF, idet man erkender det nødvendige i EU-regler om
udstødnings- og støjemission fra fritidsfartøjer.

2.2.
Forslaget er baseret på traktatens artikel 95 (det indre
marked), idet sigtet er EU-harmonisering af de væsentlige krav
ved fremstillingen af personlige fartøjer, som omfattes af
anvendelsesområdet.

2.3.
Ændringernes primære sigte er at gennemføre en
harmoniseret lovgivning for udstødnings- og støjemissioner
for disse typer fartøjer ved at indføre en række krav, som skal
opfyldes takket være proceduren med overensstemmelsesvurdering; slutmålet er at beskytte befolkningens sundhed og
velfærd samt medvirke til, at det indre marked fungerer
gnidningsløst og forhindre, at der opstår samhandelshindringer.

2.4.
Hvis der opereres med stærkt forskellige krav i de
nationale bestemmelser, kan der opstå hindringer for samhandelen, og det kan blive svært at gennemføre en ensartet
beskyttelse af befolkningens sundhed på EU-plan.

Hertil kommer andre, midlertidigt indstillede initiativer i andre
EU-lande.

Disse regelsæt vil kun kunne føre til en fælles indfaldsvinkel,
som kan sikre et ensartet beskyttelsesniveau, hvis der vedtages
et direktiv, som harmoniserer kravene til fartøjers udstødningsog støjemissioner.

2.6.
Forud for Kommissionens fremlæggelse af forslaget
foregik der en lang høringsperiode, hvorunder man konsulterede samtlige parter, som berøres af direktivet: medlemsstaterne,
industrien, forbrugerne og CEN (1), som har fremsat bemærkninger og krav. De foreslåede ændringer, som har stor
betydning for det indre markeds gennemførelse, for beskyttelse
af befolkningens sundhed og velfærd samt for dens livskvalitet,
berører både industripolitikken og miljøbeskyttelsen og indgår
i en vigtig etape i den politik for »bæredygtig udvikling«, som
der opereres med i den seneste EU-lovgivning.

2.7.
For at tage hensyn til den teknologiske og konstruktionsmæssige udvikling inden for skibsmotorindustrien foreslår Kommissionen, at man i direktivet indføjer en mulighed
for at foretage alle nødvendige ændringer i tekniske aspekter
og grænseværdier for udstødningsemission ved brug af et
»forskriftsudvalg«. Alle andre ændringer, som påvirker selve
formålet med direktivforslaget, vil dog fortsat kræve en formel
ændringsprocedure.

2.8.
Et særligt kendetegn ved dette direktiv er proceduren
vedrørende overensstemmelsesvurdering. Man skal huske på,
at fritidsfartøjsindustrien for hovedpartens vedkommende består af små og mellemstore virksomheder, som fremstiller
mindre serier af forskellige skibsmodeller, som imidlertid
har stort set ens tekniske karakteristika. For at nedbringe
omkostningerne ved overensstemmelsesvurderingen, men
samtidig overholde de påbudte krav, indføres begrebet »referencefartøj«.

(1) Den Europæiske Standardiseringsorganisation.
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2.9.
Der foreslås etableret en liste over referencefartøjer,
som underkastes prøver i overensstemmelse med standard ISO
14509, og som derefter anses for at opfylde de gældende krav.
Listen danner grundlag for en sammenligning med andre
fremstillede fartøjer, hvor der opereres med nogle maksimalt
tilladte toleranceparametre. Dette forslag vil gøre det muligt
for industrien at benytte en overensstemmelsesvurderingsprocedure, der udgør et alternativ til modul Aa2 (1).

gnisttænding og motorer med kompressionstænding. For
støjemissionen fastsættes der grænseværdier ud fra motoreffekt, motortype og motorinstallering.

2.10. Rent teknisk fastsætter direktivet grænseværdier for
motorernes udstødningsemission, baseret på motoreffekten,
for totaktsmotorer med gnisttænding, firetaktsmotorer med

2.12. Kravene vedrørende udstødningsemission er udelukkende angivet i variable værdier afhængig af fremdriftsmetode.

2.11.

Prøvningsmetoderne bygger på følgende standarder:

—

ISO 8178 for udstødningsemissioner (2),

—

ISO 14509 for støjemissioner (3).

(2) Standard til måling af udstødningsemissioner fra forbrændingsmotorer.
(3) Standard til måling af støjemissioner fra forbrændingsmotorer.

(1) Intern produktionskontrol plus prøvninger (direktivets bilag VI).
Tabel 2
Kulmonoxid
CO=A+B/PnN
g/kWh

Type
A

B

Totaktsmotor med gnisttænding

150,0

600,0

Firetaktsmotor med gnisttænding

150,0

600,0

Motor med
sionstænding

Kulbrinter
HC=A+B/PnN
g/kWh
n

Kvæl-stofoxider
NOx
g/kWh

Partikler

A

B

n

1,0

30,0

100,0

0,75

10,0

Ikke relevant

1,0

6,0

50,0

0,75

15,0

Ikke relevant

0

1,5

2,0

0,5

9,8

1,0

kompres5,0

0

hvor A, B og n er konstanter i overensstemmelse med tabellen og PN mærkeeffekten i kW. Udstødningsemissionen måles i
overensstemmelse med den harmoniserede standard.

2.13. Støjemissionsniveauerne pålægges også ud fra motoreffekten:

Tabel 3
Motoreffekt i kW

Maksimalt lydtryksniveau
= LpAS max i dB

PN<10

67

10<PN<40

72

PN>40

75

hvor PN = motorens mærkeeffekt i kW med mærkehastighed, og
LpASmax = maksimalt lydtryksniveau i dB.

3.

Generelle bemærkninger

3.1.
Kommissionens forslag går i den retning, som ØSU
altid har ønsket: miljøet og livskvaliteten sættes i centrum for

alle EU’s lovgivningsinitiativer, da dette er en forudsætning for
at kunne opnå en høj livskvalitet. Kommissionens rettidige
inddragelse af samtlige berørte parter, med det sigte at indsamle
kommentarer og nå frem til størst mulig konsensus, fortjener
særlig påskønnelse. Derfor kan man kun bakke op om
forslagets generelle målsætninger. Ud fra ønsket om at beskytte
SMV’erne på EU’s marked og på eksterne markeder ønsker
ØSU dog at fremsætte en række generelle bemærkninger.

3.2.
Prøvningsmetoderne bør standardiseres mest muligt,
og der bør benyttes ensartede metoder, især for støjemission.
Dette betyder, at man, hvor det er muligt, skal basere
prøvningerne på kontrolundersøgelser, der som hovedregel
udføres hos fabrikanten. Når der er tale om en fartøj/motorkombination, er det lettere at nå dette mål ved at foretage de
relevante motorkontrolundersøgelser hos fabrikanten, så vidt
dette lader sig gøre, i stedet for på et fuldt udstyret fartøj, der
befinder sig på vandet. Når der er tale om indenbordsudenbords-motorer (med traditionel udstødning), kan det
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antages, at det færdigbyggede fartøjs støjemissionskarakteristika garanteres, hvis motoren har bestået overensstemmelsesvurderingsproceduren med et positivt resultat og er blevet installeret om bord i overensstemmelse med fabrikanternes instrukser
(nærmere oplysninger om den foreslåede ændring anføres
under særlige bemærkninger).

3.3.
Det kræves i direktivet, at hvis et fartøj, som allerede
findes på markedet inden direktivets ikrafttræden, udskifter
eller radikalt ændrer motoren, finder de nye støjemissionskrav
anvendelse, ikke blot på den nye motor, men også på det
eksisterende fartøj.

29.5.2001

3.8.
ØSU understreger det vigtige i at følge de positive
teknologiske udviklinger, som den videnskabelige forskning
medfører med hensyn til generel konstruktion og fremstilling
af motorer; man bør holde sig i snæver kontakt med større
virksomheder (eksempelvis i bilindustrien), idet de motorer,
som benyttes på fartøjer, ofte er maritime udgaver af bilmotorer.

3.9.
Med henvisning til behovet for en central database
over »referencefartøjer« er det ØSU’s håb, at der som led i
det flerårige rammeprogram 2002-2006 for forskning og
udvikling vil blive lagt op til et særprogram.

3.4.
Ud over at gøre det vanskeligt at anvende dette krav på
fartøjer, som allerede er bygget, vil dette krav få følgende to
produktionshæmmende virkninger:
—

—

I tilfælde af fartøjer, som allerede findes på markedet, og
som har gamle motorer, der ikke opfylder de nye
udstødningsemissionskrav, skal der opereres med standarder med tilbagevirkende kraft, hvilket er vanskeligt at
gennemføre for hele fartøjet, hvorfor ejeren vil beslutte
ikke at skifte motoren ud, men beholde den om bord,
selv om den er i dårlig stand.
En lang række leverandører af enkeltdele — motorfabrikanter og firmaer, som installerer udstyr om bord — hvis
hovedvirksomhed for det meste består i at udstyre fartøjer
med nye motorer, vil komme til at lide store tab som
følge af dette obligatoriske krav.

3.5.
Denne fremgangsmåde er berettiget i tilfælde, hvor en
motor erstattes af en kraftigere motor. Men hvis motoreffekten
er den samme, kan der opstå en situation, hvor brugeren
vælger at bibeholde motorer i dårlig stand og med stor
forureningsrisiko, til skade for sikkerheden og miljøet. Dette
vil også gå ud over mange mindre virksomheder, hvor mindst
40 % af omsætningen stammer fra udskiftning af gamle
motorer med nye (nærmere oplysninger om den foreslåede
ændring anføres under særlige bemærkninger).

3.6.
Forudsættes det, at direktivet indfører obligatorisk
anvendelse af nærmere definerede standarder, og ud fra den
betragtning at den maritime industri hovedsagelig udgøres af
SMV’er, for hvilke omkostningerne ved eksterne certificeringsprocedurer (foretaget af godkendte organer) er urimeligt
høj, bør der gives mulighed for procedurer bestående i
overensstemmelsesvurdering baseret på selvcertificering
(modul Aa eller modul A, afhængigt af de enkelte tilfælde)
(nærmere oplysninger om den foreslåede ændring anføres
under særlige bemærkninger).

3.7.
Et sådant forslag vil ikke gøre kravene mindre effektive
i teknisk henseende eller øve indflydelse på, om de overholdes,
men vil gøre det enklere og knapt så kostbart for SMV’erne at
overholde reglerne.

4.

EU’s lovgivning og politikken på verdensplan

4.1.
ØSU er enig i, at det er vigtigt, at EU snarest indfører
særlig lovgivning om fritidsfartøjer af hensyn til udstødningsog støjemissionen, således at der fastsættes harmoniserede
forpligtelser og overensstemmelseskriterier for samtlige
medlemsstater, da dette kan medvirke til, at det indre marked
fungerer gnidningsløst og til at beskytte befolkningens sundhed
og velfærd.

4.2.
EU-lovgivning vil udgøre en nøje reference, ikke blot
for ansøgerlandene, men især for de relevante industrilande
(USA, Japan og Australien), hvor der stadig ikke findes særlig
lovgivning om fritidsfartøjers udstødnings- og støjemissioner.

4.3.
ØSU finder det derfor vigtigt, at Kommissionen og
samtlige repræsentative brancheorganisationer gør en koordineret indsats, således at den kommende EU-lovgivning gennemføres på verdensplan af verdensomspændende organisationer, da man herved vil kunne sætte en stopper for eventuelle
hindringer for den frie konkurrence.

4.4.
ØSU mener, at disse organisationer bør fremhæve det
grundlæggende princip gående ud på, at de merudgifter, som
disse standarder medfører for produktionen i sektoren, i vid
udstrækning opvejes af miljøfordele og en bedre beskyttelse af
befolkningens sundhed samt af en garanti for lige vilkår med
hensyn til frie varebevægelser og endvidere vil kunne sætte
skub i forskningsprogrammer med sigte på mere miljøvenlige
motorer.
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Særlige bemærkninger

5.1.
Som anført under de generelle bemærkninger
(punkt 3.2) angående indenbords-udenbords-motorer med
traditionel udstødning (dvs. indbygget udstødning agter) kan
støjemissionskarakteristikaene antages at være garanteret, hvis
motoren har bestået overensstemmelsesvurderingsproceduren
med et positivt resultat og er blevet installeret ombord i
henhold til fabrikantens anvisninger.
5.2.
—

—

Det foreslås derfor at ændre direktivet således:
artikel 1, stk. 1, nr. 1, litra c), (iv), bilag IC, første afsnit,
bilag IC 1.1, bilag IC.2 første og andet afsnit, bilag VIB,
andet afsnit: efter »udenbordsmotorer« tilføjes »og indenbords-udenbords-motorer med indbygget udstødning«
bilag XV3: efter »hækmotorer« tilføjes »og indenbordsudenbords-motorer med indbygget udstødning, hvis standardfartøjsmetoden benyttes«.

5.3.
For at afhjælpe de ulemper, som omtales under generelle bemærkninger (punkt 3.5) med hensyn til udskiftning af
motorer, bør der sondres nøje mellem motorudskiftning og
»væsentlig ændring af fartøjet«. Det er naturligt, at en »væsentlig
ændring af fartøjet« kræver en ny kontrolundersøgelse, hvorimod en udskiftning af motoren ikke bør nødvendiggøre
nye overensstemmelsesvurderingsprocedurer med hensyn til
støjemissioner.

5.4.
—
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Det foreslås derfor at ændre direktivet således:
Art. 1, stk. 3, litra e): »som indebærer enten en større
motorændring eller udskiftning af motoren med en motor
af en anden type eller størrelse« ændres til »som indebærer
en væsentlig ændring af motoren«.

5.5.
Forudsat direktivets krav overholdes, foreslås det, da
den pågældende branche hovedsageligt udgøres af SMV’er, for
hvilke omkostningerne ved certificeringsprocedurer foretaget
af godkendte organer er urimeligt høj, at der benyttes mindre
byrdefulde overensstemmelsesvurderingsmoduler.
5.6.

ØSU foreslår derfor:

—

Art. 8, stk. 3, litra a): Med hensyn til udstødningsemission
bør også benyttes overensstemmelsesmodul Aa, når der
opereres med den harmoniserede standard, hvorfor følgende sætning bør tilføjes: »når den harmoniserede standard, jf. afsnit 2 i bilag I B, anvendes: Intern produktionskontrol plus prøvninger (modul Aa), jf. bilag VI«.

—

Bilag VIII (modul C), stk. 4: Det foreslås at slette det
nytilføjede afsnit angående kontrol af kravene vedrørende
udstødningsemissioner. Kontrolundersøgelserne »i marken« vedrørende vurderingsmodul C er nemlig ikke
nedfældet i andre direktiver, og der lægges heller ikke op
hertil i direktiv 97/68/EF.

Bruxelles, den 28. marts 2001.
Göke FRERICHS

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til EuropaParlamentet og Rådet: Beskyttelse af luftfartspassagerer i Den Europæiske Union«
(2001/C 155/02)
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 26. juni 2000 under henvisning til EFtraktatens artikel 262 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte
emne.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Sektion for Transport, Energi, Infrastruktur og Informationssamfundet, som udpegede Alexander von Schwerin til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den
6. marts 2001.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 380. plenarforsamling af 28.-29. marts 2001, mødet
den 28. marts 2001, følgende udtalelse enstemmigt.
1.

Indledning

Formålet med meddelelsen om »Beskyttelse af luftfartspassagerer i Den Europæiske Union« er at sikre en bedre beskyttelse af
luftfartspassagerernes interesser.
På den ene side har Kommissionen iværksat en kampagne, der
skal informere passagererne om de rettigheder, de allerede
har i medfør af EU-lovgivningen. På den anden side vil
Kommissionen ad lovgivningens vej sikre en endnu bedre
beskyttelse af luftfartspassagerernes rettigheder. Den tilstræber
imidlertid også frivillige engagementer fra luftfartsselskabernes
side, samtidig med at den vil gøre det muligt at sammenligne
luftfartsselskabernes præstationer og styrke luftfartspassagerernes interesserepræsentation.

2.

2.2.2. Luftfartsselskaberne bør yde passende bistand til
passagerer på forsinkede fly.

2.2.3. Luftfartsselskaberne bør forpligte sig til at indføre
enkle klageprocedurer og mekanismer til udenretlig afgørelse
af tvister.

2.3.
Kommissionen vil ligeledes fremme frivillige engagementer fra lufthavnenes side med henblik på at fastsætte
kvalitetsstandarder for tjenesteydelser og at overveje designstandarder for terminaler. Endvidere vil Kommissionen kraftigt
tilskynde alle interesserede parter til at deltage og til at
koordinere deres indsats, når luftfartsselskabernes og lufthavnenes ansvar overlapper hinanden.

Resumé af Kommissionens forslag

2.1.
Kommissionen har til hensigt at forelægge forslag til
retsakter med henblik på at:

2.4.
Kommissionen har også til hensigt at træffe følgende
initiativer:

—

sætte passagerer, der er blevet forsinkede, i stand til at
fortsætte rejsen under de bedst mulige betingelser ved at
give dem ret til enten refusion af billetten eller et
alternativt fly, så hurtigt som muligt,

—

den vil sammen med medlemsstaterne og passagerorganisationerne (forbrugerorganisationerne) drøfte, hvorledes
passagerrepræsentationen bedst kan styrkes,

—

skabe nye rettigheder for passagererne i forbindelse med
overbookning (denied boarding) og ved at fastsætte
minimumskrav for flyrejsekontrakter,

—

—

give passagererne de oplysninger, de har behov for, for at
kunne foretage velinformerede valg mellem luftfartsselskaberne.

den vil undersøge markedsvirkningen af salg og reservation via Internettet, og hvorvidt dette er i overensstemmelse med konkurrencebestemmelserne og adfærdskodeksen
for edb-reservationssystemer,

—

den vil undersøge fælles rutenumres virkninger for konkurrencen i forbindelse med individuel fritagelse og
koordination af billetpriser ved interlining, når den gennemgår blokfritagelse for interlining,

—

den vil vurdere kabineforholdenes betydning for passagerernes sundhed ved at oprette en ekspertgruppe til nøje
at undersøge den eksisterende forskning og at træffe
konklusioner om farer for helbredet.

2.2.
Kommissionen har til hensigt at fremme udarbejdelse
og vedtagelse af frivillige engagementer fra de europæiske
luftfartsselskabers side.
2.2.1. Luftfartsselskaberne bør efter Kommissionens opfattelse frivilligt forpligte sig til den størst mulige forbedring af
deres servicekvalitet.
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ØSU’s bemærkninger

3.1.
ØSU bifalder Kommissionens ønske om at forbedre
beskyttelsen af luftfartspassagerer i EU og er enig med Kommissionen i, at det gælder om at finde den rette balance mellem
EU-lovgivning og frivillige engagementer fra luftfartsselskabernes og lufthavnenes side. ØSU mener, at luftfartspassagerer ad
lovgivningens vej bør sikres et nødvendigt mindstemål af
ufravigelige rettigheder, som så skal suppleres via frivillige
aftaler med luftfartsselskaberne og lufthavnene. De frivillige
aftaler med luftfartsselskaberne bør dog efter ØSU’s opfattelse
være indgået senest i maj 2001. I den forbindelse tilslutter
ØSU sig kravet fra Det Europæiske Råd (1). Såfremt de frivillige
aftaler med luftfartsselskaberne og lufthavnene ikke i tilstrækkelig grad tilsikrer forbrugernes rettigheder, går ØSU ind
for en fuldstændig lovregulering. Hvis luftfartspassagerernes
kontraktlige rettigheder er fastsat i luftfartsselskabernes befordringsvilkår, bør passagererne have tilbundsgående information om deres rettigheder.

3.2.
Fraværet af den i forslaget nævnte »forbundne kæde
af kontrakter« mellem lufthavne, luftfartsselskaber og andre
servicevirksomheder udgør et centralt problem inden for
luftfarten. Da en virksomhed selv kan vælge sine underleverandører efter egne kriterier, hæfter den normalt for eventuelle
mangler ved sidstnævntes serviceydelser. Men sådan foregår
det netop ikke inden for luftfarten. Et luftfartsselskab har
ingen indflydelse på lufthavnen som udbyder af start- og
landingsbaner og ej heller på lufttrafikstyringen. Efter ØSU’s
opfattelse ville det være urimeligt at gøre luftfartsselskaberne
ansvarlige for mangler på disse områder. Navnlig med hensyn
til lufttrafikstyringen opfordres Kommissionen til ikke bare at
fremsætte egnede forslag til en forbedring af den aktuelle
situation, men også til at få dem ført ud i livet.

3.3.
Allerede nu findes der i anden lovgivning en lang
række ordninger, som beskytter flypassagerer mod at blive
snydt (direktiv 93/13/EØF om urimelige kontraktvilkår i
forbrugeraftaler (2)). Håndhævelsen af disse beskyttelsesbestemmelser påhviler ikke Kommissionen, men sorterer under de
almindelige domstole og i sidste instans EF-Domstolen. Med
hensyn til de problemtilfælde, som Kommissionen peger på,
så viser det sig ved nærmere eftersyn, at mange af dem kan
løses ved hjælp af direktiv 93/13/EØF. Der må imidlertid
sikres gennemsigtighed med hensyn til forbrugerrettigheder og
priser, for så vidt disse kan anskueliggøres. Forbrugernes

(1) Rådets resolution af 2. oktober 2000 om flypassagerers rettigheder
(EFT C 293 af 14.10.2000, s. 1).
(2) Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT L 95 af 21.4.1993, s. 29).
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rettigheder i forbindelse med overbookning (denied boarding)
og annullering af flyafgange skal forbedres. ØSU henviser til
sin udtalelse om direktiv 93/13/EØF (3).

3.4.
Bemærkningen om, at eventuelle EU-forskrifter ikke
bør gå ud over virksomhedernes internationale konkurrenceevne, kan kun bifaldes. Dog må sikkerheden inden for luftfarten
til enhver tid have højeste prioritet, og der må sikres luftfartspassagererne en passende beskyttelse.

3.5.
Reservation og billetudstedelse kan ske 365 dage forud.
Såfremt der blot er tale om en uforpligtende hensigtserklæring
fra den eventuelle passagers side, finder ØSU det ikke urimeligt,
at luftfartsselskabet kan hæve prisen. Men så snart der foreligger en bindende kontrakt mellem passager og luftfartsselskab,
eller billetten er blevet betalt, bør luftfartsselskabet efter ØSU’s
mening ikke længere kunne sætte prisen i vejret.

3.6.
Som Kommissionen selv påpeger, er luftfartsselskaberne i henhold til den gældende adfærdskodeks for edb-reservationssystemer forpligtet til at informere den rejsende om,
hvilket luftfartsselskab der foretager flyvningen. Men såfremt
der er et hul i lovgivningen, går ØSU ind for en lovregulering.

3.7.
Reglerne for, hvilke kontraktvilkår der er gældende i
tilfælde af fælles rutenummer, er normalt allerede fastlagt i det
enkelte luftfartsselskabs befordringsvilkår. Men det ligger også
i allerede gældende aftaleretlige regler, at det flyselskab, der
har indgået kontrakten, under alle omstændigheder hæfter
— eventuelt sammen med det selskab, der foretager flyvningen — således at flypassageren kan rejse krav over for en
entydigt defineret part (det selskab, der har indgået kontrakten),
ja ofte endda to parter. Af hensyn til retssikkerheden finder
ØSU det alligevel påkrævet med en frivillig eller ved lov fastsat
regulering af ansvaret i forbindelse med flyvninger med fælles
rutenummer.

3.8.
ØSU går ind for, at billetter generelt skal kunne
overføres. I den forbindelse må det sikres, at betingelserne for
særpriser ikke systematisk kan omgås ved hjælp af »tomme«
reservationer, hvorefter de billige billetter så sælges videre til
kunder, som reserverer i sidste øjeblik. Desuden kan resultatet
blive en forøgelse af den såkaldte no-show-rate, idet bureauerne
ikke vil annullere alle flyrejser, som kunder har reserveret blot
for at være på den sikre side. Dette kan gå ud over de
passagerer, som står på ventelisten til et bestemt fly. ØSU
bifalder i den forbindelse IATA’s nye befordringsvilkår (period
of validity of a ticket, free baggage allowance, refunds, liability
for damage).

(3) Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til
Rådets direktiv om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT
C 159 af 17.6.1991, s. 34).
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3.9.
Reglen om, at rejsekuponer skal benyttes i en bestemt
rækkefølge, er en del af produktudformningen og prissætningen. Den gør det muligt at tage højde for forskellige markedsvilkår og valutaområder. Ved hjælp af prisnedslag kan mere
tidkrævende omstigningsforbindelser gøres attraktive i forhold
til non-stop-tjenester. Hvis denne regel bortfalder, er luftfartsselskabet ikke længere herre over prissætningen. Dette gælder
også i de tilfælde, hvor tur- og returkuponer benyttes i
omvendt rækkefølge. Dette er i øvrigt også sikret via IATA’s
befordringsvilkår.

3.10. Kravet om ensartede standarder for transport af
handicappede i hele transportkæden bifaldes helhjertet af ØSU.
ØSU finder det vigtigt, at ensartetheden også garanteres på
internationale rejser. Disse standarder bør inddrages i en
harmonisering af de transportpolitiske vilkår i trafikken over
Nordatlanten.

3.11. ØSU støtter Kommissionens forslag om at forbedre
de handicappedes rettigheder og f.eks. at tilbyde dem gratis
bistand til og fra flyet eller at bære udgifterne til transporten.
En ensartet og gennemskuelig ordning for de restriktioner i
transporten af handicappede, der er nødvendige af sikkerhedsgrunde, hilses velkommen af ØSU.

3.12. Med hensyn til den information af luftfartspassagerer,
som Kommissionen foreslår, bør passagererne efter ØSU’s
opfattelse have en så omfattende information som muligt.

3.13. Når det gælder det foreslåede, frivillige engagement
til at overholde bestemte tidsfrister i forbindelse med bagageudlevering, bør der foretages en sondring, alt efter hvem der yder
denne service. Det drejer sig nemlig dels om lufthavnene, der
især er ansvarlige for infrastrukturen, og dels om luftfartsselskaberne. Kommissionen opfordres derfor til sammen med
den part, som reelt er ansvarlig for bagageudleveringen, at
finde frem til en frivillig ordning, som fører til en forbedring
på dette område. Som et eventuelt argument mod at hæve
beløbsgrænsen i forbindelse med erstatningsansvaret for bagage kan påpeges, at problemet vil blive løst med Montrealkonventionen. Da denne konvention må forventes at blive
ratificeret, finder ØSU det af hensyn til forbrugernes interesser
rimeligt med et frivilligt engagement til allerede nu at anvende
Montreal-konventionen.

3.14. ØSU bifalder, at ACI (Airport Council International)
udarbejder standarder for europæiske lufthavne. Som det er
tilfældet for al transportvirksomhed, er det dog ikke realistisk
at forvente, at disse standarder kan overholdes i de værste
spidsbelastningsperioder som f.eks. ved feriestarter. Designkrav
til lufthavne, der influerer på transittid, den afstand, der må
tilbagelægges til fods osv., afhænger primært af lokale forhold
og kan ikke fastlægges vilkårligt. Kapaciteten kan ikke øges
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efter behag. Det ville efter ØSU’s mening være hensigtsmæssigt,
om den enkelte lufthavn gjorde opmærksom på de tjenester,
den frivilligt tilbyder.

3.15. ØSU mener ikke, at gener i forbindelse med forsinkelser bør sidestilles med de problemer, der opstår ved flyaflysninger eller afvisning på grund af overbookning. Principielt bør
der ikke skulle ydes økonomisk kompensation for mindre
forsinkelser. Hvis det kan påvises, at luftfartsselskabet er skyld
i en større forsinkelse, bør en reduktion af billetprisen dog
kunne overvejes. Derimod bør den afviste passager have
erstatning, hvis der er tale om overbookning. Det er absolut
nødvendigt, at luftfartsselskaberne pålægges pligt til at yde
passageren assistance i ventetiden. Man bør kun have krav på
refusion af billetprisen i de tilfælde, hvor flyvningen ikke
gennemføres.

3.16. ØSU er enig med Kommissionen i, at det i tilfælde af
forsinkelser er vanskeligt at vælte omkostningerne over på
ophavsmanden. Men hvor det i praksis er muligt, bør man
følge princippet om, at ophavsmanden hæfter, og lade den,
der er skyld i forsinkelsen, være forpligtet til at yde kompensation. Når det gælder driftsmæssige beslutninger inden for
luftfarten, må sikkerhedsmæssige hensyn dog altid have forrang.

3.17. Kommissionens ønske om at skabe ensartethed i den
assistance, der ydes til passagererne, bør sikres i form af
lovregulerede mindstestandarder. Det er imidlertid ØSU’s
opfattelse, at Kommissionen bør tilstræbe et højt niveau med
hensyn til assistance til luftfartspassagerer, og at den bør
opfordre luftfartsselskaberne til også via frivillige aftaler at
opnå forbedringer på dette område.

3.18. Forbrugerrapporter skal øge gennemsigtigheden, når
det gælder kvaliteten af luftfartsselskabers og lufthavnes ydelser. Som eksempel nævnes USA, der udgør et homogent
marked. I EU er markedet derimod langt mindre ensartet.
Derfor kan man kun modstille sammenlignelige tjenesteydelser, der leveres af luftfartsselskaber og lufthavne på eget ansvar.
Kommissionen må sørge for en retfærdig procedure, hvis den
vil gøre ydelsernes kvalitet mere gennemsigtig og tilbyde
luftfartspassagererne flest mulige informationer.

3.19. En angivelse af, hvor mange pladser der er blevet
solgt til den laveste billetpris, forekommer ikke synderlig
informativ. Ud over den normale økonomipris findes der en
lang række særtariffer, som kun tilbydes på bestemte årstider.
Antallet af pladser, der sælges til den laveste billetpris, er
forskelligt — og samtidig variabelt — fra strækning til
strækning, da der er tale om et salgsstyringsinstrument, som
skal gøre det muligt at udnytte restkapaciteter. Det er meget
vanskeligt at gennemføre den krævede prisgennemsigtighed
på en meningsfyldt måde, idet priserne nærmest ændrer sig fra
dag til dag. Dog er det ØSU’s opfattelse, at passagererne trods
disse problemer bør informeres så grundigt og samtidig så
enkelt og gennemsigtigt som muligt.
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3.20. ØSU støtter den af Kommissionen foreslåede metode
til bilæggelse af tvister, forudsat at man finder frem til en
praktisk anvendelig form herfor.
3.21. Enhver interesserepræsentation af flypassagerer må
skulle tegnes af et repræsentativt udsnit af de pågældende
forbrugere. Hidtil er der ikke blevet fremsat egnede forslag.
Derfor bør forbrugersammenslutningerne inddrages i forsøget
på at finde frem til en egnet fremgangsmåde for, hvordan
luftfartspassagerernes interesserepræsentation kan sammensættes.
4.

Konklusioner

4.1.
ØSU bifalder Kommissionens tanke om en bedre
beskyttelse af passagerernes interesser.
4.2.
ØSU mener, at luftfartspassagerer ad lovgivningens vej
bør sikres et nødvendigt mindstemål af ufravigelige rettigheder,
som så skal suppleres via frivillige aftaler med luftfartsselskaberne og lufthavnene. De frivillige aftaler med luftfartsselskaberne bør dog efter ØSU’s opfattelse være indgået senest i maj
2001. I den forbindelse tilslutter ØSU sig kravet fra Det
Europæiske Råd. Såfremt de frivillige aftaler med luftfartsselskaberne og lufthavnene ikke i tilstrækkelig grad tilsikrer
forbrugernes rettigheder, går ØSU ind for en fuldstændig
lovregulering.
4.3.
Hvad enten reguleringen sker på frivillig basis eller
gennem lovgivning, skal den resultere i større gennemsigtighed
i forbrugerrettigheder og priser. Forbrugernes rettigheder i
tilfælde af overbookning (denied boarding) må forbedres.
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4.4.
ØSU går ind for, at billetter generelt skal kunne
overføres. I den forbindelse må det sikres, at betingelserne for
særpriser ikke kan omgås ved hjælp af »tomme« reservationer,
hvorefter de billige billetter så sælges videre til kunder, som
reserverer i sidste øjeblik. ØSU bifalder i den forbindelse
IATA’s nye befordringsvilkår (period of validity of a ticket, free
baggage allowance, refunds, liability for damage).
4.5.
ØSU støtter Kommissionens forslag om at forbedre de
handicappedes rettigheder og f.eks. at tilbyde dem gratis
bistand til og fra flyet eller at bære udgifterne til transporten.
4.6.
I forbindelse med de planlagte forbrugerrapporter, der
skal øge gennemsigtigheden, når det gælder kvaliteten af
luftfartsselskabers og lufthavnes ydelser, bør Kommissionen
efter ØSU’s opfattelse sørge for en retfærdig procedure og
modstille sammenlignelige tjenesteydelser.
4.7.
ØSU støtter den af Kommissionen foreslåede metode
til bilæggelse af tvister, forudsat at man finder frem til en
praktisk anvendelig form herfor.
4.8.
ØSU finder det relevant at inddrage forbrugersammenslutningerne, når luftfartspassagerernes interesserepræsentation skal sammensættes.
4.9.
Dette ville efter ØSU’s opfattelse være i tråd med
Kommissionens målsætning og samtidig tjene de europæiske
forbrugeres, arbejdstageres og arbejdsgiveres interesser.

Bruxelles, den 28. marts 2001.
Göke FRERICHS

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om implementering af internettopdomænet ».EU««
(2001/C 155/03)
Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 15. januar 2001 under henvisning til EF-traktatens
artikel 156 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte emne.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Sektion for Transport, Energi, Infrastruktur og Informationssamfundet, som udpegede Peter Morgan til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 6. marts 2001.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 380. plenarforsamling af 28. og 29. marts 2001, mødet
den 28. marts 2001, følgende udtalelse med 97 stemmer for og 1 imod.
1.

Indledning

1.1.
ØSU støtter med glæde forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om implementering af internettopdomænet ».EU«. ØSU betragter dette initiativ som et væsentligt
element i eEurope (1).

1.2.
Forordningen pålægger Kommissionen hurtigst muligt
at implementere topdomænet ».EU«, fastsætter vilkår for
implementeringen, herunder udpegelsen af en registratur, og
fastlægger de forvaltningspolitiske rammer, som registraturen
skal fungere under.

1.3.
En interimsstyregruppe (ISG), nedsat inden for rammerne af det eksisterende EC-POP-samarbejde (European Community Panel of Participants), har arbejdet med detaljerede
tekniske og politiske forberedelser (2).

1.4.
Man har lagt stor vægt på denne styregruppes arbejde,
f.eks. dens analyse af registraturens mulige driftsmæssige og
tekniske profil, kontraktforhold mellem Kommissionen og
registraturen samt de forskellige muligheder, hvad angår
organisationens opbygning.

2.

2.1.
a)

( 1)

Registraturen

Registraturen skal varetage tre centrale funktioner:
at være den juridiske person, der har ansvaret for
registraturen

EFT C 123 af 25.4.2001.
(2) »The Dot EU TLD Registry Proposal«; http://www.ec-pop.org/1009
prop/index.htm.

b)

at gennemføre de forvaltningspolitiske principper, retningslinjer og procedurer vedrørende topdomænet ».EU«,
der er fastlagt i forordningen eller vedtaget af Kommissionen efter proceduren i forordningen

c)

at organisere, administrere og styre topdomænet ».EU«,
herunder stå for vedligeholdelse af databaser, registrering
af domænenavne, drift af navneservere og formidling af
topdomænezonefiler.

2.2.
Registraturorganisationen skal være en nonprofitorganisation, der drives i offentlighedens interesse.
2.3.
ISG-rapportens forslag er yderst relevante i forbindelse
med oprettelsen af det foreslåede registratur (se kapitel 2
og 3). ØSU støtter navnlig forslagene i punkt 3.4 vedrørende
udvælgelsen af registratorer.
2.4.
ØSU er enig i »registraturens mulige profil« og »registraturens forpligtelser« som defineret i artikel 2 og 3 i forslaget til
forordning.

3.

Forvaltningspolitiske rammer

3.1.
Detaljerne i registreringspolitikken fastlægges af registraturorganisationen i samråd med Kommissionen, i henhold
til de gældende aftaler og under hensyntagen til visse sikkerhedsforanstaltninger. Disse sikkerhedsforanstaltninger vil eksempelvis bestå i krav om, at gældende bestemmelser på EUog nationalt plan overholdes, og at man følger bedste praksis
på det tekniske og driftsmæssige område, således som den
jævnligt fastlægges af ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) og IANA (Internet Assigned Numbers Authority). De forskellige muligheder, hvad angår registreringspolitikken for registraturen drøftes i ISG-rapporten, herunder mulighederne for oprettelse af generiske 2.-ordensdomæner (3).
(3) Se også KOM(2000) 202 endelig »Meddelelse fra Kommissionen
til Rådet og Europa-Parlamentet om Internettets organisation og
administration — Politiske aspekter på internationalt og europæisk plan 1998-2000« af 11. april 2000.
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3.2.
ØSU noterer sig i den forbindelse, at Kommissionen er
i færd med at undersøge følgende aspekter:

slaget om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (1).

a)

Fastlæggelse af, hvilket navneområde der skal reserveres
til EU-institutionerne.

4.2.
ØSU støtter forslaget om, at Fællesskabet bevarer
alle rettigheder til topdomænet ».EU«, herunder intellektuel
ejendomsret.

b)

Reservation af navne med tilknytning til Den Europæiske
Union på alle de relevante sprog.

ØSU vil meddele Kommissionen sine krav.
3.3.
ØSU støtter bestemmelserne vedrørende de »forvaltningspolitiske rammer,« der redegøres udførligt for i artikel 4.

4.3.
ØSU er enig i forslaget om, at bevillinger er nødvendige
for, at Kommissionen kan bevare den politiske kontrol over
registraturen, og godkender de foreslåede beløb.
4.4.
ØSU forventer, at det bliver hørt i forbindelse med den
videre udvikling af registraturen for topdomænet ».EU«.
5.

4.

Generelle bemærkninger

4.1.
ØSU godkender forslaget om, at Kommissionen skal
bistås af det udvalg, der skal nedsættes i henhold til direktivfor-

Konklusion

5.1.
ØSU hilser Kommissionens initiativ vedrørende internettopdomænet ».EU« velkommen og ser gerne, at det gennemføres hurtigt under fuld hensyntagen til henstillingerne fra ISG.
(1) KOM(2000) 393 endelig; Se EFT C 123 af 25.4.2001.

Bruxelles, den 28. marts 2001.
Göke FRERICHS

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »EU’s politik for grænseoverskridende
samarbejde og erfaringerne med INTERREG-programmet«
(2001/C 155/04)
Det Økonomiske og Sociale Udvalg besluttede den 11. juli 2000 under henvisning til forretningsordenens
artikel 23, stk. 3, at afgive udtalelse om »EU’s politik for grænseoverskridende samarbejde og erfaringerne
med Interreg-programmet«.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Sektionen for Den Økonomiske og Monetære Union og
Økonomisk og Social Samhørighed, som udpegede Paulo Barros Vale til ordfører. Sektionen vedtog sin
udtalelse den 13. marts 2001.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 380. plenarforsamling af 28. og 29. marts 2001, mødet
den 28. marts 2001, enstemmigt følgende udtalelse.
1.

Indledning

1.1.
Sigtet med denne udtalelse er at foretage en analyse
af de tidligere praktiske erfaringer med gennemførelsen af
fællesskabsinitiativet vedrørende transeuropæisk samarbejde
Interreg med henblik på at afklare programmets effektivitet og
rentabilitet, således at der eventuelt kan indføres korrigerende
foranstaltninger i fremtiden.

1.2.
I december 1999 havde ØSU lejlighed til at tilkendegive
sin mening om Kommissionens forslag til INTERREG IIIprogrammet (1). Det afgav udtalelse (2) herom, som på grund af
den korte frist krævede en supplerende undersøgelse, navnlig
af de tidligere praktiske erfaringer med gennemførelsen af
denne type fællesskabsinitiativ, og dette er således begrundelsen for denne udtalelse.

1.3.
I forbindelse med udarbejdelsen af denne udtalelse
er de regionale organer, som i medlemsstaterne varetager
forvaltningen af programmet, samt forskellige slutoperatører
blevet hørt. ØSU har således indhentet nogle af disse aktørers
erfaringer, og deres overvejelser indgår i denne udtalelse
sammen med resultaterne af høringen den 19. december 2000
og svarene på det rundsendte spørgeskema.

2.

Generelle bemærkninger

2.1.
ØSU konstaterer en klar forskel mellem mere og
mindre udviklede medlemsstater, for så vidt angår program-

(1) KOM(1999) 479 endelig.
(2) EFT C 51 af 23.2.2000, s. 92.

mernes forskellige stadier lige fra udformningen til projekttyper samt forvaltning og anvendte procedurer. Meningerne om,
hvordan Interreg I og II ud fra en samlet betragtning fungerer,
og hvor velgennemførte de er, er således delte mellem de mere
henholdsvis mindre udviklede og/eller centraliserede lande.

2.2.
Et andet forhold, ØSU har konstateret, er de høje krav,
der stilles de til initiativtagende instanser. Programmet kræver
nemlig stor praktisk erfaring hos de initiativtagende instanser
navnlig i relation til gennemførelse, overvågning og forvaltning
af projekter, især samarbejdsprojekter. Dette krav, som jo både
er forståeligt og hensigtsmæssigt, fører til, at nye instanser eller
instanser, der endnu ikke har så stort erfaringsgrundlag,
udelukkes fra at udforme og fremlægge projekter, som ofte er
af høj kvalitet.

2.3.
ØSU mener, at Kommissionen bør fastlægge mere
forenklede procedurer, som gør det muligt for nye instanser at
få adgang til programmet, ellers vil det altid være de samme,
der står som initiativtagere til samarbejdsprojekter og blokerer
for andre, som kan være lige så gode eller bedre.

2.4.
ØSU har konstateret, at der er projekter, hvor de
involverede initiativtagere og organer har foretaget betydelige
investeringer, før de indgav ansøgningen til INTERREG, og de
investeringer var ikke medtaget i ansøgningen. Da det drejer
sig om immaterielle omkostninger som led i forberedelsen af
projektet, mener ØSU, at disse instanser bør have kompensation med tilbagevirkende kraft, også selv om investeringerne
blev foretaget, før indgivelsen af ansøgningen, når blot det kan
bevises, at investeringerne havde relation til det pågældende
projekt, og når blot Kommissionens normale regler for at
komme i betragtning ikke er overtrådt. At se bort fra disse
beløb kan udelukke projekter, som kræver investering af egne
midler før selve ansøgningen, f.eks. til undersøgelser, fordi
initiativtagerne har begrænsede finansielle ressourcer til rådighed og ikke er i stand til at påtage sig disse omkostninger.
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2.5.
Et andet forhold, ØSU har bemærket, er manglen
på tilstrækkelige oplysninger fra medlemsstaternes offentlige
myndigheder om programmet og den måde det fungerer på.
Desuden gives oplysningerne på et forkert tidspunkt. Selv om
der formidles informationer, kommer de for sent frem til
initiativtagerne, hvilket indebærer forsinkelser i gennemførelsen af programmet. ØSU mener således, at medlemsstaterne
bør sætte yderligere ind på at stille oplysninger til rådighed i
tide til de endelige støttemodtagere.

3.

C 155/13

herved. Derfor bør Kommissionen undersøge dette forhold
nærmere med henblik på at anspore til oprettelsen af sådanne
agenturer, før programmet implementeres.

3.1.1.5. Regionernes mere eller mindre aktive deltagelse er
betinget af deres specifikke interesser, men afhænger også af
politiske interesser på nationalt plan. Det er de politiske
interesser, der afgør, hvilken type projekter der godkendes i
alle de tilfælde, hvor beslutningsprocessen er for centraliseret.

Specifikke bemærkninger

3.1.
Analysen af de tidligere erfaringer med anvendelsen af
INTERREG I- og II-programmerne rejser en række vigtige
spørgsmål vedrørende de forskellige faser og komponenter af
programmerne, som Kommissionen efter ØSU’s opfattelse bør
foretage passende overvejelser over:

3.1.1. K o n k r e t o g p a s s e n d e i n d d r a g e l s e a f d e
forskellige regioner, der deltager i
samme projekt, navnlig med henblik
på bidrag fra forskellige regionale aktører

3.1.1.1. Visse regioner har »grænseoverskridende agenturer«, dvs. instanser, som er ansvarlige for de forskellige
aspekter af grænseoverskridende spørgsmål, navnlig fremme
samarbejdet mellem grænseregioner. Disse agenturer består af
en lang række repræsentanter for regionale aktører. I disse
regioner har den rolle, agenturerne har spillet, været afgørende
både i relation til proceduren og navnlig i relation til regionernes konkrete inddragelse i projekter, der klart er relevante for
dem.

3.1.1.2. I de lande, der ikke har sådanne agenturer, er der
flere vanskeligheder, da initiativtagernes begrænsede muligheder for igangsætning og overvågning af programmet gør det
vanskeligt at identificere potentielle partnere på den anden side
af grænsen. Dette har mange gange ført til, at der er valgt en
partner med en anden profil, navnlig i relation til dennes
finansielle kapacitet, hvilket uundgåeligt fører til, at regionerne
ikke deltager i projekterne i samme udstrækning.

3.1.1.3. Det ser i mange tilfælde ud til, at der er særlige
vanskeligheder med at inddrage de forskellige regionale aktører, fordi der ikke eksisterer en grænseoverskridende koordinationsinstans.

3.1.1.4. Det fremgår klart af erfaringerne fra regioner, hvor
der eksisterer grænseoverskridende agenturer, at der er fordele

3.1.1.6. ØSU mener ligeledes, at det er hensigtsmæssigt
konkret at inddrage de nationale aktører og give dem en
ledende rolle i projekter mellem regioner i EU. Derimod bør
interventionen i højere grad foregå på nationalt plan, når
der er tale om regioner, der grænser op til EU, eftersom
samarbejdserfaringerne i disse tilfælde endnu er meget begrænsede, eller i visse tilfælde endnu ikke foreligger.

3.1.2. I n d k r e d s n i n g a f s t ø t t e b e r e t t i g e d e r e gioner og vurdering af om fremgangsmåden er passende eller ej samt konsekvenserne heraf i forbindelse med udvælgelse af projekter

3.1.2.1. Det er efter ØSU’s opfattelse fornuftigt at fastlægge,
hvilke områder der er støtteberettigede på grundlag af NUTSinddelingen, dels for at forenkle procedurerne i Kommissionen
dels for at gøre det muligt at anvende en etableret og indkørt
nomenklatur, som alle medlemsstater kender.

3.1.2.2. I visse tilfælde forekommer det dog ikke passende
at anvende NUTS-inddelingen til at bestemme, hvilke områder
der er støtteberettigede i relation til Interreg. Dette medfører,
at relevante projekter af høj kvalitet udelukkes, fordi initiativtagerne befinder sig uden for de støtteberettigede områder.

3.1.2.3. ØSU mener således, at der ved udvælgelsen af
projekter bør tages hensyn til, hvilke regioner der nyder godt
af projektet, dvs. at et projekt opfylder kriteriet vedrørende
støtteberettiget region, når blot fordelene ved programmet
falder tilbage på støtteberettigede regioner. Denne praksis blev
anvendt under de tidligere programmer i visse regioner med
ret gode resultater.

3.1.2.4. Dog bør interventionernes karakter fastholdes,
således at man ikke fordrejer programmets principper og
målsætninger, nemlig grænseoverskridende samarbejde.
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3.1.3. A n v e n d e l s e s o m r å d e r u n d e r d e f o r s k e l lige afsnit set i forhold til projekternes tværgående karakter

3.1.3.1. ØSU har konstateret, at der findes projekter, som i
kraft af deres tværgående karakter ikke passede perfekt ind
under nogle af afsnittene, men snarere havde en profil, som
imødekom de specifikke krav under forskellige afsnit. Denne
tværgående beskaffenhed førte i de fleste tilfælde til, at projektet
ikke blev godkendt eller blev splittet op i flere forskellige
projekter, som hver kunne placeres under det relevante
område. Dette viser, at udvælgelseskriterierne er for usmidige.

3.1.3.2. ØSU mener ikke, at sådanne procedurer på nogen
måde bidrager til programmets succes. Sommetider afsporer
de projekterne fra deres målsætning og kan tilmed forringe
deres kvalitet. (Det bør holdes in mente, at vanskelighederne
ofte øges, fordi der er flere forskellige projekter, der skal
forvaltes i stedet for et enkelt integreret projekt).

3.1.3.3. ØSU mener ligeledes, at skabelsen af hindringer for
indgivelse af ansøgninger og analyse af projekterne tager modet
fra initiativtagerne, som oplever endnu flere vanskeligheder i
en procedure, der i forvejen er langsommelig og kompleks.
Endnu en gang kan projekter af høj kvalitet og relevans
med et stort potentiale for succes i relation til INTERREGmålsætningerne blive udelukket.
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3.1.4.3. Ligeledes i forbindelse med analyse og udvælgelse
af projekter har ØSU konstateret, at de forskellige fremgangsmåder og regler, som landene følger, i visse tilfælde har
forsinket procedurerne og i andre tilfælde endog ført til, at
projekterne blev opgivet.

3.1.4.4. ØSU mener, at hvis der skal være reelt samarbejde,
er det tilrådeligt at fastsætte fælles normer, som letter forbindelserne mellem regionerne. Det er således nødvendigt, at
Kommissionen ansporer til en tilnærmelse mellem regionerne,
ikke kun for så vidt angår de fremgangsmåder og procedurer,
de anvender, men også på lovgivningsplanet. Kommissionens
ansporing til aftaler mellem grænseregioner med henblik på at
fastsætte fælles regler på Interreg-området er en mulighed, der
bør udforskes, og som allerede er blevet afprøvet med gode
resultater i visse regioner.

3.1.4.5. ØSU konstaterer ligeledes, at situationen stadigvæk
er meget alvorlig i de regioner, der grænser op til EU i og med,
at der allerede findes regler og standarder gældende for
alle EU-medlemsstaterne, som ikke deles af nabolandene.
Kommissionen bør efter ØSU’s opfattelse sætte yderligere ind
overfor disse regioner, således at samarbejdet bliver effektivt.

3.1.4.6. ØSU mener, at hvis der oprettes fælles samarbejdstrukturer (navnlig i relation til forvaltning, betaling og støtte
til programmet) vil det være muligt at udforme fælles regler
for forvaltning af projekterne, og på den måde kan de
eksisterende forskelle udviskes, hvilket ville styrke programmets effektivitet.

3.1.3.4. Endnu engang konstateres der et behov for at
indbygge større fleksibilitet i projektudvælgelseskriterierne, så
solide og relevante projekter ikke afvises.

3.1.4. H i n d r i n g e r , d e r b e r o r p å f o r s k e l l i g e
økonomiske modeller, retsregler, administrative regler og procedurer i de
regioner, der deltager i ét og samme
projekt

3.1.4.1. På baggrund af tidligere erfaringer har ØSU konstateret, at landenes forskellige lovgivninger vanskeliggør implementeringen af projekter. ØSU mener, at de ansvarlige for
programmets gennemførelse bør opfordres til at skabe fælles
normer, der gør det muligt at anvende fælles retningslinjer og
procedurer i medlemsstaterne for at optimere sagsbehandlingen, navnlig for så vidt angår indgivelse af ansøgninger, analyse
og udvælgelse af projekter.

3.1.4.2. Samme problem gør sig gældende med hensyn til
de økonomiske modeller, hvor de eksisterende forskelle skaber
begrænsninger, navnlig fordi det er umuligt at finde et fælles
fodslag, som gør det muligt at udforme ægte fælles projekter.

3.1.5. K o m m i s s i o n e n s i n t e r v e n t i o n p å p r o grammets forskellige stadier fra udformning til udvælgelse og kontrol
med projekterne

3.1.5.1. ØSU finder, at decentraliseringen af INTERREGprocedurerne gør gennemførelsen af programmet mere effektiv
og rentabel. Kommissionens og de nationale centraladministrationers intervention bør således ikke berøre udvælgelsen af
projekterne, men koncentreres om udformningsfasen.

3.1.5.2. En overdreven intervention fra de nationale centralforvaltningers side har en hæmmende effekt på de regionale
aktører.

3.1.5.3. ØSU mener dog, at det under visse omstændigheder er nødvendigt, at Kommissionen spiller en mere markant
rolle, således at programmets målsætninger forbliver uforandrede, og således at det bliver vanskeligere navnlig for medlemsstaternes centraladministrationer at anvende midlerne til
andre formål.

29.5.2001

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

3.1.5.4. Kommissionen bør intervenere mere i udformningsfasen, da Interreg også er et instrument til anvendelse af
EU-politikken og -principperne, som altid bør afspejle EU’s
overordnede retningslinjer.

3.1.5.5. Kommissionens rolle bør ligeledes efter ØSU’s
opfattelse styrkes i forbindelse med koordinering og rådgivning
af de ansvarlige for programmerne på regionalt plan.

3.1.6. H a s t i g h e d e n i p r o g r a m m e t s g e n n e m f ø relse lige fra udformningen til implementeringen af projekterne

3.1.6.1. ØSU konstaterer på baggrund af tidligere erfaringer
med anvendelsen af Interreg forsinkelser på forskellige niveauer, som fører til mere langsommelige procedurer end nødvendigt og ønskeligt.

3.1.6.2. Da informationer om programmet ikke har været
formidlet i tide, har der tidligere været forsinkelser med
implementering af programmet. ØSU henleder atter opmærksomheden på, at det er afgørende at sætte ind på at formidle
kvalitetsinformationer til medlemsstaterne i tide.

3.1.6.3. ØSU har også konstateret, at en anden af de
faktorer, der fører til forsinkelser, er procedureforskelle i de
forskellige lande, og derfor appellerer ØSU igen til Kommissionen om at være særligt opmærksom på denne kendsgerning
for at afbøde virkningerne heraf.
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3.1.6.7. Det bør ligeledes i den forbindelse nævnes, at de
langsommelige procedurer indebærer, at der er kortere tid til
rådighed til implementering af projekterne til skade for
hele programmet. Kommissionen bør derfor overveje disse
spørgsmål med henblik på at sætte mere fart i programmet og
gøre det mere effektivt.

3.1.7. F o r d e l i n g a f I N T E R R E G - b e v i l l i n g e r t i l
de forskellige typer initiativtagere
3.1.7.1. I løbet af de tidligere INTERREG-programmers
anvendelsesperiode konstaterede ØSU, at centraladministrationerne udgjorde en stor andel af det samlede antal initiativtagere
til projekter i de mindre udviklede lande.
3.1.7.2. ØSU mener, at ansøgninger til INTERREG indgivet
af centraladministrationerne bør underkastes en strengere
undersøgelse, således at der indføres gennemsigtighed i den
måde, hvorpå midlerne anvendes, idet sådanne projekter
ofte forrykker programmets primære målsætning, nemlig
grænseoverskridende samarbejde. Det er vigtigt, at de vigtigste
målsætninger inden for INTERREG ikke underkastes centraladministrationernes prioriteter. Endnu en gang er problemet
mere akut i de lande, hvor forvaltningen af programmet er
mere centraliseret.
3.1.7.3. Det er på den baggrund vigtigt at rette opmærksomheden mod de uhyre vanskeligheder, nye private instanser
har med at få adgang til programmet, idet de ofte afvises
på grund af deres begrænsede erfaringer med forvaltning,
overvågning og gennemførelse af projekter. Det er derfor efter
ØSU’s opfattelse vigtigt som tidligere nævnt at indføre mere
forenklede fremgangsmåder i analysen af nye initiativtageres
projekter og sikre en tættere overvågning af projekter, som de
står som initiativtagere til.

3.1.8. K o n t i n u i t e t i p r o j e k t e r n e e f t e r a f s l u t ningen af Interreg
3.1.6.4. De største forsinkelser skete i indgivelsesfasen på
grund af proceduremæssige forskelle mellem regioner som
allerede nævnt samt i kontrolfasen forud for udbetalingen af
den finansielle støtte.

3.1.6.5. ØSU mener ligeledes, at det udover én enkelt
forvaltningsmyndighed måske ville være hensigtsmæssigt at
have én enkelt betalingsmyndighed således, at procedurerne
går hurtigere.

3.1.6.6. ØSU påpeger ligeledes, at projektgodkendelsen i
lande, hvor beslutningerne træffes mere centralt, tages længere
tid, hvilket efter ØSU’s opfattelse er en anden begrundelse for
at decentralisere programmet yderligere.

3.1.8.1. ØSU konstaterer, at mange projekter finansieret af
INTERREG løber ud i sandet, så snart programperioden er
udløbet.
3.1.8.2. ØSU konstaterer ligeledes, at en del af de projekter,
der fortsætter efter programmets afslutning, modtager offentlig
finansiering.
3.1.8.3. Efter ØSU’s opfattelse bør projekternes evne til at
hvile i sig selv finansielt være et vigtigt kriterium i forbindelse
med udvælgelsen af projekterne. Det er velkendt, at hvis man
tillader gennemførelsen af projekter, som er »subsidieafhængige«, så tager man ansvaret fra initiativtagerne, og dette bidrager
på ingen måde til udviklingen af evnen til at tage initiativ til og
konkret gennemføre samarbejdet.
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3.1.8.4. ØSU mener, at INTERREG bør bruges til at oprette
strukturer i grænseregionerne, som er i stand til at fortsætte
samarbejdet også efter udløbet af et hvilket som helst EUprogram eller offentlig finansiering, idet de bør hvile i sig selv
økonomisk, så de får en længerevarende effekt.
3.1.9. I n d d r a g e l s e a f a r b e j d s m a r k e d e t s p a r ter i programmets forskellige faser
3.1.9.1. ØSU har bemærket, at arbejdsmarkedets parter
ikke i tilstrækkelig grad er inddraget i en række medlemsstater,
og dette gælder lige fra udformningsfasen til den praktiske
implementering af programmet.
3.1.9.2. Hvis der virkelig skal være tæt forbindelse mellem
programmet, og projekterne og den sociale og økonomiske
virkelighed, de skal tjene, så mener ØSU, at det er af afgørende
betydning, at arbejdsmarkedets parter i de pågældende regioner
systematisk inddrages, og Kommissionen bør sikre, at medlemsstaterne konkret iværksætter denne inddragelse.
4.

Konklusion

4.1.
Der er visse vigtige punkter, der fremgår af analysen af
de tidligere erfaringer med anvendelsen af INTERREG, som vi
endnu engang ønsker at understrege:
4.1.1. Der er med hensyn til programmets forskellige
aspekter og dets implementering en klar forskel mellem mere
og mindre udviklede lande, forstået således, at der er mere
alvorlige problemer med implementering og forvaltning af
programmet i sidstnævnte kategori. ØSU mener, at det er
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afgørende, at Kommissionen vier opmærksomhed til dette
emne med henblik på at sætte de mindre udviklede lande i
stand til at implementere programmet korrekt. Dette vil have
direkte indvirkning på programmets effektivitet og rentabilitet.
4.1.2. Det andet forhold gælder den manglende fleksibilitet
i projektudvælgelseskriterierne, hvilket, som tidligere nævnt,
kan udelukke initiativtagere til fornuftige projekter og initiativtagere, som har store potentielle bidrag at yde. Efter ØSU’s
opfattelse bør Kommissionen se nærmere på dette emne og
indbygge større fleksibilitet i programmet.
4.1.3. Decentraliseringen af programmet er ligeledes et
vigtigt spørgsmål, da det sætter de regionale aktører, som har
større kendskab til virkeligheden i de regioner, de bor i, i stand
til at sikre en mere effektiv forvaltning, hvis de inddrages mere
direkte og forpligtende i samarbejdsspørgsmålet. En større
decentralisering ville ligeledes hindre, at Interreg-målsætningerne fordrejes af centraladministrationerne.
4.1.4. ØSU mener, at samarbejde i stadig stigende grad er
en afgørende faktor for succes, og EU er ingen undtagelse.
Dette at fremme en tilnærmelse mellem regioner, som tidligere
var delt af landegrænser, er et nøgleelement, når man ønsker
at skabe en ægte sammenslutning mellem landene. ØSU
henviser også til konklusionerne og bemærkningerne i sin
nylige udtalelse om PRISM-grænseoverskridende initiativer(1).
INTERREG er et vigtigt og magtfuldt redskab til at realisere
disse målsætninger konkret. Det er afgørende med en omhyggelig og bevidst planlægning, der fra starten inddrager de
regionale aktører under hensyntagen til landenes forskellighed,
både med hensyn til de økonomiske modeller, lovgivning og
procedurer samt udviklingsniveau.
(1) EFT C 116 af 20.4.2001.

Bruxelles, den 28. marts 2001.
Göke FRERICHS

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg

29.5.2001

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

C 155/17

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om gennemførelsen af integreret kystzoneplanlægning i Europa«
(2001/C 155/05)
Kommissionen besluttede den 11. september 2000 under henvisning til EF-traktatens artikel 262 at
anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte emne.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Sektion for Den Økonomiske og Monetære Union og
Økonomisk og Social Samhørighed, som udpegede José Bento Gonçalves til ordfører. Sektionen vedtog
sin udtalelse den 13. marts 2001.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 380. plenarforsamling af 28. og 29. marts 2001, mødet
den 28. marts 2001, følgende udtalelse med 100 stemmer for og 1 hverken for eller imod.
1.

Indledning

1.1.
Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om gennemførelsen af integreret kystzoneplanlægning i Europa (1)
bygger hovedsageligt på den kommissionsmeddelelse, som
indeholder midtvejs-rapporten om fremskridt med demonstrationsprogrammet for integreret kystzoneplanlægning (2) og
Kommissionens meddelelse om integreret kystzoneplanlægning — en strategi for Europa (3).

1.1.1. I henstillingen fremsættes der forslag om integrerede
nationale og EU-strategier for integreret kystzoneplanlægning
baseret på traktatens målsætninger. Hovedsigtet er at fremme
bæredygtig udvikling og samtidig bevare de disponible ressourcer som led i en miljøvenlig indfaldsvinkel.

1.1.2. Demonstrationsprogrammet omfattede en række
projekter i 35 repræsentative kystzoner i Europa og seks
horisontale tematiske undersøgelser.

2.

2.1.

(1) KOM(2000) 545 endelig.
(2) KOM(97) 744 endelig udg.
(3) KOM(2000) 547 endelig.

I forslaget til henstilling fremhæves følgende:

a)

Kystzoner er af stor social, økonomisk, miljømæssig og
kulturel betydning for EU.

b)

Forholdene i Europas kystzoner forværres konstant, således som det fremgår af Det Europæiske Miljøagenturs
rapport.

c)

Det er vigtigt at gennemføre en miljømæssigt bæredygtig,
økonomisk ligevægtig, socialt ansvarlig og kulturelt følsom kystzoneplanlægning, så man kan bevare de eksisterende ressourcers fulde integritet.

d)

Det fremhæves i alle tidligere Kommissionsmeddelelser
om dette emne (4), at integreret planlægning kræver, at
alle relevante aktører inddrages.

e)

Der er behov for en sammenhængende aktion på europæisk niveau, herunder tværregionalt samarbejde, for at
løse grænseoverskridende kystzoneproblemer, så kystzonerne omfattes af fællesskabsinitiativet INTERREGS indsats.

f)

Der henvises til tidligere rådsresolutioner (5) om det
nødvendige i en samordnet, europæisk indsats.

g)

Der henvises til kommissionsmeddelelsens forslag (6) om
et demonstrationsprogram for integreret kystzoneplanlægning, som i mellemtiden er sat i værk.

1.2. Historisk betydning

1.3.
Kystzoner har hele historien igennem øvet tiltrækning
på menneskers bosættelse og bæredygtig udvikling. De rummer stadigvæk et betydeligt udviklingspotentiale for de moderne samfund og har vigtige mangefacetterede funktioner: landbrugsproduktion, fiskedamme, fiskefangst, rekreative aktiviteter, bevarelse af natur og biodiversitet, bioteknologibaseret
produktion osv.

Generelle bemærkninger

(4) KOM(97) 744 endelig udg. og KOM(2000) 547 endelig.
(5) Rådets resolution 92/C-5901 og 94/C-13502.
(6) KOM(95) 511 endelig udg.
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I overensstemmelse med nærheds- og proportionalitetsprincipperne, som fastsat i EU’s lovgivning, og i betragtning af mangfoldigheden i kystzonernes vilkår og de
relevante retlige strukturer i medlemsstaterne, kan indsatsen bedst gennemføres ved brug af retningslinjer på EUplan.

2.1.1. Integreret kystzoneplanlægning er en dynamisk, vedvarende og interaktiv proces, som tager sigte på at fremme en
bæredygtig forvaltning af kystzoner ved at tilstræbe en varig
balance mellem zonernes økologiske sårbarhed og alle de
fordele, som kan opnås ved at udnytte deres forskellige
aspekter.

2.1.2. Henstillingen og meddelelsen lægger op til en europæisk strategi til udmøntning af EU-demonstrationsprogrammets indhold (1), som ØSU kommenterede i sin udtalelse af
10. juni 1996 (2). Kommentarerne til det foreliggende forslag
skal ses i forlængelse af holdningen til demonstrationsprogrammet, som byggede på et initiativ og et samarbejde mellem
Generaldirektoraterne for Miljø, Fiskeri og Regionalpolitik, og
som havde deltagelse af Det Fælles Forskningscenter.

3.
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d)

på baggrund af kystzonernes fysiske og miljømæssige
skrøbelighed at fremme og sikre økosystemernes integritet samt bæredygtig forvaltning af både kontinentalsoklens fiskeressourcer og flora og fauna i kystzonen og
omkringliggende områder

e)

den integrerede forvaltning bør omfatte fjerntliggende,
indenlandske kystområder samt de områder, som ligger
bag kystzoner, i hele EU.

3.2. Principper (II)

ØSU har følgende bemærkninger:

a)

Kommissionen understreger, at kystzoneplanlægningsmodellen skal anskues i et bredt, langsigtet perspektiv og
inddrage alle socioøkonomiske aktører i disse zoner. De
fænomener, som optræder i kystzoner, har en varighed
og virkninger, som ikke umiddelbart kan ses. Udviklingen
påvirkes tillige af menneskets indgreb. Også klimaændringer kan udløse reaktioner, som har negative konsekvenser
for kystzonens dynamik og stabilitet. Som eksempel kan
nævnes, at temperaturstigningen øger vandstanden i
havene, hvilket går ud over balancen i kystzoner.

b)

Ifølge forslaget til henstilling skal den integrerede kystzoneplanlægning være interaktiv og »let at tilpasse«, dvs. at
der skal tages hensyn til nye oplysninger, som beror på
en analyse af, hvorledes kystzonerne fungerer.

c)

Forholdene i kystzoner påvirkes af eller betinges af
indgreb, som er foretaget tidligere; det er derfor nødvendigt, at der i planlægningsstrategierne tages hensyn til
lokale særpræg: økonomiske aktører, lokalbefolkningen,
eksisterende økosystemer og deres stabilitets- eller skrøbelighedsniveau, eventuelle påvirkninger længere oppe ad
strømmen, aggressive indgreb i selve kystzonen (transport
af forurenende eller farlige stoffer; rovfiskeri, udledning
af spildevand, som er til skade for den biologiske
mangfoldighed m.v.).

d)

Alle disse faktorer bør medregnes og bør opgøres i
inputoutput, således at man i planlægningen af kystzonens aktiviteter medinddrager alle berørte parter.

e)

Planlægningsmodellen, som i alt væsentligt er miljøbaseret, og som tager højde for kystzonernes skrøbelighed og
sårbarhed, må, som tidligere nævnt, ikke overse de
økonomiske og sociale aspekter. Her kan der eksempelvis

Særlige bemærkninger

3.1. En fælles vision (I)

3.1.1. ØSU er stort set enig i dette punkt, men foreslår dog
en bredere formulering:
a)

at sikre økonomiske muligheder for de pågældende
zoner og at fremme tiltag, som kan føre til bæredygtig
beskæftigelse under overholdelse af målene om bæredygtig udvikling og under hensyntagen til kystzonernes
særlige miljøforhold og deres biofysiske skrøbelighed

b)

at de skridt, som tages for at udnytte disse zoner
økonomisk, iagttager lokalsamfundenes sociale og kulturelle identitet

c)

at sikre, at der afsættes og udvikles tilstrækkeligt med
åbent land til fremtidig herlighed for hele samfundet,
som led i velafbalancerede og bæredygtige miljø- og
landskabsmæssige politikker, hvori der tillige skal tages
hensyn til den økonomiske udvikling

(1) KOM(95) 511 endelig udg.
(2) EFT C 295 af 7.10.1996.

29.5.2001

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

henvises til Rance Bugt-modellen, hvor vandkraft udnyttes til elfremstilling, og hvor havaflejringer bruges til at
fremstille råstoffer til brug i byggeri og til fremstilling af
organisk gødning til landbrugsjord. På disse områder kan
nævnes andre europæiske erfaringer, som bør udnyttes i
andre zoner (eks.: erfaringer fra Holland og brug af
avanceret teknologi til polder-inddæmning).
f)

Kystzoneplanlægningen skal baseres på systemer, hvor
faktorer, som er skadelige for det fysiske miljø, biodiversiteten og økosystemernes balance på landjorden og i havet,
løbende kan overvåges. Relevante analytiske metoder,
satellitovervågningssystemer og geografiske informationssystemer udgør grundlæggende værktøjer i den
integrerede kystzoneplanlægning.

3.3. National statusopgørelse (III)

3.1.1.

4.
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Henstillinger/forslag til overvejelse ved formuleringen af alternativer vedrørende integreret kystzoneplanlægning

4.1.
I den integrerede kystzoneplanlægning bør man specielt beskytte både havvand og vandløb, som løber ud i havet.
Vand er det område, som vil komme til at lide mest under
menneskets pres, hvilket vil påvirke udviklingen i alle socioøkonomiske sektorer. Forvaltning af vandets kvalitet og brugen
af vand som en ressource vil derfor blive et af det 21. århundredes strategiske spørgsmål og bør også indgå i den integrerede
kystzoneplanlægning.

4.1.1. Klimatiske fænomener, som beror på temperaturstigninger (drivhuseffekten), øger fordampningen og tabet af
vandreserver. ØSU mener, at man i den integrerede kystzoneplanlægning bør se nøje på mulighederne for at spare vand i
floder og ved dæmninger, bl.a. ved at afprøve nye dyrkningssystemer, som kræver et mindre vandforbrug.

ØSU foreslår at affatte stykke 2 således:

»Statusopgørelsen bør omfatte alle administrative niveauer
(lokalt, regionalt og nationalt) og fastslå, hvilket ansvar
og hvilke funktioner der varetages af »arbejdsmarkedets
parter«, som repræsenterer borgerne og deres socioøkonomiske organisationer.«

3.3.2. Beskrivelsen/analysen af kystzoner bør omfatte og så
vidt muligt inddrage de overordnede regionaludviklingspolitikker, herunder landdistriktpolitik, i alle dens afskygninger:
økonomisk, socialt, forskning, undervisning, erhvervsuddannelse og jobskabelse, ressource- og affaldsforvaltningspolitikker.

3.3.2.1. Alle de indsamlede oplysninger bør bearbejdes med
henblik på en integreret behandling af kystzoner, således at
jordbunden beredes for en overordnet politik, der kan medvirke til økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

4.1.2. Videnskabsfolk erkender, at der består en snæver
forbindelse mellem storme på havet, stormfloder og stigende
lufttemperatur, og at dette påvirker den territoriale stabilitet i
kystzoner. ØSU mener, at den integrerede kystzoneplanlægning bør omfatte fysisk planlægning og regler for arealudnyttelse, som tager hensyn til disse nye forhold, men uden at
foregribe behovet for en arealudnyttelsespolitik for kystzoner.

4.2.
Brugen af havplanter og -dyr inden for bioteknologisk
forskning til behandling af en lang række sygdomme er taget
stærkt til. ØSU mener, at der i den integrerede kystzoneplanlægning bør lægges megen vægt på at værne om de havorganismer, som findes i kystzoner.

4.3.
Den integrerede kystzoneplanlægning bør ikke blot
udgøre en politisk forpligtelse, men bør udmønte sig i konkret
handling. Kommissionen bør iværksætte langsigtede strategier
omfattende politikker for bæredygtig udvikling økonomisk,
socialt og økologisk set.

3.4. Bemærkninger til punkt IV: nationale strategier, punkt V:
samarbejde og punkt VI: rapportering

3.4.1. ØSU kan generelt godkende hovedretningslinjerne i
Kommissionens forslag. I de rapporter, som skal forelægges,
bør indgå samtlige fysiske og finansielle gennemførelsesindikatorer, herunder forudgående og efterfølgende evaluering.

4.3.1. ØSU vurderer, at den integrerede kystzoneplanlægning også bør omfatte tiltag til genskabelse af kystzoner, især
ved at genopbygge en bestand af vilde fugle og genskabe
ressourcerne af havfauna. Miljøkontrollen bør ledsages af
overvågning, og flodmundinger og andre kystzoner bør gøres
forureningsfri (eksempler: Tejoflodens udmunding og de omkringliggende vådområder, Guadalquivirflodens udmunding).
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Konklusioner

5.1.
ØSU henviser til og gentager konklusionerne fra sin
tidligere udtalelse om dette spørgsmål, (1) som stadig er
aktuelle.

5.2.
Kystzonernes forvaltning og udvikling forudsætter en
planlægningsindsats på EU- og nationalt plan. I finansieringen
af den integrerede kystzoneplanlægningsgennemførelse bør
der kunne trækkes på forskellige budgetressourcer (EU og
nationalt). Der bør kunne tys til strukturfonds- og andre
midler, samtidig med at additionalitets- og komplementaritetsprincipperne overholdes.
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5.4.
De positive resultater med demonstrationsprogrammet (3) burde have fået Kommissionen til at forelægge nogle
mere konkrete forslag til løsning af de mangfoldige problemer,
som allerede er dukket op, så det kan sikres, at de beslutninger,
som træffes nu, ikke lægger begrænsninger på de fremtidige
alternativer.
5.4.1. Betydningen af kystzonerne og deres naturressourcer
(på land og i vand) indebærer, at de spiller en vigtig rolle for
opfyldelsen af Europas nuværende og fremtidige befolkningers
behov og stræben.
5.4.2. Der bør indføres foranstaltninger til begrænsning af
ubehørig og intensiv udnyttelse, som indebærer pres, der ikke
er bæredygtige, og som ikke er forenelige med kystzonernes
økologiske skrøbelighed.
5.4.3. Det foreslås derfor, at der indføres en række kontrolmekanismer:

5.2.1. Budgettet til gennemførelse af initiativer i kystzoner
bør stamme fra strukturfondene og fællesskabsinitiativer
såsom INTERREG (2) men uden at hæve deres samlede budget,
og bør i juridisk henseende svare til samhørighedsfonden. De
projekter, som medlemsstaterne forelægger, bør inddeles i
delprogrammer afpasset efter de specifikke mål for bæredygtig
kystzoneplanlægning, som allerede er opstillet i demonstrationsprogrammet.

5.2.2. Der bør tilskyndes til partnerskaber mellem alle
sektorer, det være sig offentlige eller private, via disses
brancheorganisationer (arbejdsmarkedets parter og andre borgerorganisationer) med det sigte at inddrage dem i kystzoneplanlægningsopgaver og disses finansiering.

5.3.
ØSU stiller sig positivt til en planlægnings- og samordningsenhed for kystzoneindsatsen på EU-plan, med tværsektoriel deltagelse af de forskellige generaldirektorater, som medvirker i processen.

5.3.1. I hver enkelt medlemsstat bør der tillige oprettes en
planlægningsenhed for integreret kystzoneplanlægning på
nationalt plan med tilhørende opfølgningsudvalg omfattende
repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og forskerne, som
skal følge op på indsatsen og overvåge projekterne i det
pågældende land samt deltage i koordineringen på EU-plan
sammen med de enkelte landes planlægningsenheder.

(1) EFT C 295 af 7.10.1996.
(2) Bilag 2 i Kommissionens meddelelse til medlemsstaterne (C/2000
1101 af 28.4.2000).

—

overvågning af presset på disse zoner,

—

indgreb i den fysiske planlægning i disse zoner, således at
planlægningen af bymæssige bebyggelser holdes inden
for bæredygtige grænser og er miljøvenlig, idet det bør
påbydes at bevare store, naturlige, grønne områder,

—

udformning af en klar og relevant retsramme for at
modvirke misbrug af disse zoner, da dette ville kunne
ødelægge deres skrøbelige økosystemer.

5.5.
Der bør gives nærmere oplysninger om, hvilke tiltag
der skal sættes ind med i medlemsstaterne eller tredjelande
eller regioner med kystzoner, som grænser op til EU, eller som
gennemstrømmes af floder med udmunding i kystzoner. ØSU
mener, at uddannelse, information og formidling af tiltag
antager særlig betydning i den integrerede kystzoneplanlægning.

5.6.
ØSU vurderer, at der som led i den integrerede
kystzoneplanlægning bør oprettes et informationsudvekslingscenter (en slags observatorium) omfattende lande med kystzoner.
5.6.1. Dette forum bør inddrage de socio-økonomiske
partnere, som er involveret i kystzoneproblematikken, herunder videnskabsfolk og forskere, uddannelsesinstitutter, de
lokale og regionale myndigheder samt repræsentanter for hver
enkelt medlemsstats centrale myndigheder; forummet bør
behandle alle spørgsmål, som berører kystzoner set ud fra alle
synsvinkler, inden for en ramme, hvor der tages hensyn til de
overordnede målsætninger og til de tiltag, der skal sættes ind
med.

(3) KOM(1999) 744 endelig udg.
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5.6.2. ØSU mener, at samtlige medlemsstater, som deltager
i den integrerede kystzoneplanlægning, bør udarbejde rapporter om arbejdsgangen, initiativernes resultater, arbejdsmarkedsparternes inddragelse osv. Rapporterne bør udgøre et af de
informationsgrundlag, som skal tages op på informationsudvekslingscenterets møder.
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5.7.
ØSU udtrykker derfor tilfredshed med det arbejde, som
er udført takket være demonstrationsprogrammerne og mener,
at det bør videreføres; i den strategi, som skal anlægges, bør
man endvidere holde sig de overordnede retningslinjer i Rådets
resolution 94/C 135/02 efterrettelig.

Bruxelles, den 28. marts 2001.
Göke FRERICHS

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Rådets direktiv om
minimumsstandarder for midlertidig beskyttelse i tilfælde af massetilstrømning af fordrevne
personer og om foranstaltninger til fremme af en ligelig fordeling mellem medlemsstaterne af
indsatsen med hensyn til modtagelse af disse personer og følgerne heraf«
(2001/C 155/06)
Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 25. juli 2000 under henvisning til EF-traktatens
artikel 262 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte emne.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Sektion for Beskæftigelse, Sociale og Arbejdsmarkedsmæssige
Spørgsmål og Borgerrettigheder, som udpegede Giacomina Cassina til ordfører. Sektionen vedtog sin
udtalelse den 7. marts 2001.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 380. plenarforsamling af 28. og 29. marts 2001, mødet
den 28. marts 2001, følgende udtalelse med 101 stemmer for, ingen imod og 1 hverken for eller imod.
1.

Indledning og forslagets indhold

1.1.
Inden for rammerne af mandatet fra Det Europæiske
Råd i Tammerfors og i henhold til EF-traktaten (1) vedtog
Kommissionen den 24. maj 2000 det direktivforslag, der er
genstand for nærværende udtalelse. Behovet for at råde over et
instrument til at styre massetilstrømninger af fordrevne personer fra tredjelande er i de senere år blevet tydeliggjort af
tilstrømningen af et stort antal fordrevne personer fra Bosnien
og Kosovo. Direktivforslaget bidrager til gennemførelse af
traktaten og rækker længere end blot en historisk begivenhed,
da dette og andre allerede foreslåede og/eller vedtagne instrumenter skal udstyre EU med en overordnet visum-, asyl- og
indvandringspolitik.

1.2.
Forslaget fastlægger en midlertidig særordning i tilfælde
af massetilstrømning af fordrevne personer fra tredjelande, der
ikke kan vende tilbage til deres hjemland uden risiko for at
blive berøvet livet, friheden eller værdigheden. Ordningen er
udformet som en samling materielle og proceduremæssige
minimumsstandarder samt foranstaltninger til sikring af en
ligelig fordeling mellem medlemsstaterne af indsatsen med
hensyn til modtagelse af de fordrevne personer og følgerne
heraf.

1.3.

—

(1) Retsgrundlaget er især EF-traktatens artikel 63, nr. 2, litra a) og b).

De primære formål med det foreslåede redskab er:

at sikre fælles minimumsstandarder for medlemsstaternes
procedurer og indsats i tilfælde af massetilstrømning af
fordrevne personer for at undgå risikoen for en skæv
fordeling i forbindelse med spontant valg af modtagerland;
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—

at sikre de pågældende personer en human behandling,
bistand og beskyttelse, der giver dem mulighed for at
komme sig over de traumer, de har oplevet, og for
midlertidigt at indgå i samfundslivet og kulturlivet i den
eller de stater, der modtager dem, på samme vilkår som
anerkendte flygtninge;

—

at forberede de pågældende personer på at vende tilbage
til deres hjemland;

—

at undgå, at medlemsstaternes asylsystemer overbelastes
pga. et for stort antal ansøgninger;

—

at fremme solidaritetsprincippet i forbindelse med medlemsstaternes fysiske modtagelse af fordrevne personer.
Dette skal dels ske ved hjælp af finansielle ressourcer
fra Den Europæiske Flygtningefond (hvis formål bl.a.
omfatter finansiering af nødforanstaltninger i tilfælde af
massetilstrømning af fordrevne personer) dels en frivillig,
gensidigt aftalt fysisk fordeling mellem medlemsstaterne
af de fordrevne personer;

—

at samle og effektivisere tidligere foreslåede og kun delvist
gennemførte foranstaltninger;

—

at tydeliggøre forbindelsen mellem midlertidig beskyttelse
og indholdet af Genève-konventionen og sikre sidstnævntes ukrænkelighed samt indføre hørings- og samarbejdsmekanismer med FN’s Flygtningehøjkommissær og FN’s
Flygtningekommissariat (UNHCR).

1.4.
Direktivforslaget definerer de anvendte grundbegreber:
fordrevne fra tredjelande, der ikke kan vende tilbage til deres
hjemland, flygtninge, uledsagede mindreårige, opholdstilladelse og massetilstrømning.

1.5.
Afgørelsen om at indføre den midlertidige beskyttelsesordning træffes af Rådet med kvalificeret flertal på forslag af
Kommissionen (der behandler anmodningerne fra medlemsstaterne) og medfører, at den midlertidige beskyttelse iværksættes
i alle medlemsstaterne over for de pågældende fordrevne
personer. Afgørelsen skal mindst indeholde:
—

en beskrivelse af de specifikke grupper af personer, som
den midlertidige beskyttelse finder anvendelse på;

—

datoen for iværksættelsen af den midlertidige beskyttelse;

—

medlemsstaternes erklæringer om modtagelseskapacitet,
enten i tal eller generelt, eller grundene til, at de ikke er i
stand til at modtage de pågældende personer. Medlemsstaterne kan når som helst efter vedtagelsen af afgørelsen
angive, at de har en yderligere modtagelseskapacitet, ved
at meddele dette til Rådet og Kommissionen.
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1.5.1. Rådets afgørelse baseres på en gennemgang af situationen og af befolkningsbevægelsernes omfang, en vurdering
af, om det er hensigtsmæssigt at udløse den midlertidige
beskyttelse (under hensyntagen til mulighederne for nødhjælp
og foranstaltningerne på stedet eller disses utilstrækkelighed),
oplysninger fra medlemsstaterne, Kommissionen, UNHCR og
andre relevante organisationer. Europa-Parlamentet underrettes om Rådets afgørelse.

1.5.2. Den midlertidige beskyttelse ophører, når den maksimale varighed nås (et år, der kan forlænges med 6 måneder ad
gangen til i alt højst 2 år) eller når som helst, når Rådet træffer
afgørelse herom med kvalificeret flertal, hvis situationen i
hjemlandet muliggør en varig tilbagevenden under sikre og
menneskeværdige forhold under overholdelse af Genève-konventionens artikel 33. Europa-Parlamentet underrettes også
herom.

1.6.
Den midlertidige beskyttelse udelukker ikke indrømmelse af flygtningestatus i henhold til Genève-konventionen,
og den fordrevne, der nyder midlertidig beskyttelse, kan i hele
beskyttelsesperioden søge om anerkendelse som flygtning.

1.7.
De personer, der nyder midlertidig beskyttelse, har
krav på, at medlemsstaterne:
—

udsteder opholdstilladelse og letter udstedelsen af (gratis)
visa;

—

udsteder et dokument på hjemlandets officielle sprog,
hvori bestemmelserne om midlertidig beskyttelse klart
anføres;

—

tillader dem at arbejde som lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende på samme betingelser som flygtninge;

—

sikrer sig, at de personer, der nyder midlertidig beskyttelse, har adgang til en passende indkvartering og får den
nødvendige støtte med hensyn til sociale ydelser og
subsistenshjælp, når de ikke råder over tilstrækkelige
midler, samt med hensyn til lægehjælp;

—

sikrer passende hjælp, især lægehjælp, til personer med
særlige behov, som f.eks. uledsagede mindreårige og
personer, der har været udsat for vold eller psykisk eller
fysisk tortur;

—

giver mindreårige adgang til skolesystemet på lige fod
med værtslandets egne statsborgere og giver voksne
adgang til det almindelige skolesystem og til erhvervsuddannelse, efter- og videreuddannelse og omskoling.
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1.7.1. Retten til familiesammenføring (indtil to måneder
før udløbet af den midlertidige beskyttelse og på betingelse
af de pågældende familiemedlemmers samtykke) gælder for
referencepersonens ægtefælle eller ugifte partner (hvis ugifte
par i den pågældende medlemsstats lovgivning sidestilles med
gifte par), børn (uanset om de er født i eller uden for ægteskab
eller er adopteret) på betingelse af, at de ikke er gift og er
afhængige af referencepersonen, andre familiemedlemmer,
hvis de er afhængige af referencepersonen eller har været udsat
for særligt alvorlige traumer eller har behov for særlig lægelig
behandling.

1.7.1.1. Manglende bevis på familiemæssig tilknytning skal
ikke i sig selv betragtes som en hindring for familiesammenføring, da det er tilstrækkeligt at kontrollere, at der er tale om
tidligere indgåede, faste forbindelser. Hvis medlemmerne af en
familie nyder midlertidig beskyttelse i forskellige medlemsstater, giver medlemsstaterne tilladelse til bevarelse af deres
families enhed i den værtsmedlemsstat, de måtte vælge.

1.7.2. Uledsagede mindreårige skal være repræsenteret ved
en værge, en repræsentant for en organisation, som er ansvarlig
for bistand til mindreårige, eller ved en anden form for
passende repræsentation. Medlemsstaterne skal sørge for,
at uledsagede mindreårige anbringes enten hos myndige
familiemedlemmer, hos en plejefamilie, i modtagelsescentre
med særlige faciliteter for mindreårige eller eventuelt hos de
personer, som har taget sig af vedkommende under flugten
(den uledsagede mindreårige og de berørte personer skal give
deres samtykke hertil).

tilbagevenden til hjemlandet skal gøres let. Medlemsstaterne
skal sørge for, at en sådan beslutning om tilbagevenden træffes
på grundlag af den fornødne viden.
1.7.6. Med henblik på det administrative samarbejde skal
medlemsstaterne skabe et kontaktpunkt og regelmæssigt og
hurtigst muligt fremsende oplysninger om antallet af personer,
der er omfattet af den midlertidige beskyttelse.
1.7.7. Medlemsstaterne kan udelukke en person fra den
midlertidige beskyttelse, hvis han anses for at være til fare for
deres nationale sikkerhed, eller hvis der er begrundet mistanke
om, at han har begået krigsforbrydelser eller forbrydelser mod
menneskeheden, eller hvis de udelukkelsesbestemmelser, der
er fastsat i Genève-konventionen, finder anvendelse. Sådanne
foranstaltninger vedrørende udelukkelse skal baseres på proportionalitetsprincippet og skal kunne underkastes domstolsprøvelse.
1.7.8. Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, der skal
anvendes i tilfælde af overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget til gennemførelse af direktivet. Sanktionerne
skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og
have en afskrækkende virkning.
1.7.9. Senest to år efter direktivets omsættelse i de nationale
lovgivninger aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet. Herefter aflægger Kommissionen rapport
mindst hvert femte år.

2.
1.7.3. Medlemsstaterne er forpligtede til at overholde princippet om ikke-diskrimination.

1.7.4. De personer, som nyder midlertidig beskyttelse, har i
hele den midlertidige beskyttelses varighed adgang til proceduren til fastsættelse af flygtningestatus. Medlemsstaterne kan
bestemme, at en person ikke samtidig kan nyde godt af
midlertidig beskyttelse og have status som asylansøger, medens
ansøgningen behandles. Manglende opnåelse af flygtningestatus udelukker ikke muligheden for at nyde midlertidig beskyttelse.

1.7.5. Når den midlertidige beskyttelse ophører, finder de
almindelige retsregler om beskyttelse og tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold i medlemsstaterne anvendelse. Medlemsstaterne er forpligtede til at se på tvingende humanitære
grunde, som kan umuliggøre de pågældendes tilbagevenden.
Der skal tages særligt hensyn til de personer, der ved den
midlertidige beskyttelses ophør fortsat har behov for lægeeller psykologbehandling, der ikke kan afbrydes, og til mindreårige, så de kan afslutte den igangværende skoletermin. Frivillig
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Bemærkninger

2.1.
ØSU ser særdeles positivt på det foreliggende direktivforslag og ønsker Kommissionen tillykke med en tekst, der
ganske vist er forholdsvis omfattende (hvilket også fremgår af
det lange resumé i det foregående punkt), men fastlægger en
minimal, enkel og gennemsigtig harmonisering af procedurer
og indsats. Med udgangspunkt i en grundlæggende respekt
for væsentlige menneskelige værdier og menneskerettigheder
skaber direktivforslaget en passende ramme for solidaritet
medlemsstaterne imellem. Som det fremgik af Det Europæiske
Råd i Tammerfors, er der i tilfælde af massetilstrømning af
fordrevne personer på kort sigt behov for at råde over et
midlertidigt, særligt forvaltningsredskab, der kan fastlægge
medlemsstaternes fælles indsats i forbindelse med midlertidig
beskyttelse. ØSU håber, at Rådet snarest muligt vedtager
direktivforslaget uden væsentlige ændringer.

2.2.
ØSU bemærker, at de historiske begivenheder, der førte
til en massetilstrømning til medlemsstaterne af fordrevne
personer, for øjeblikket ser en del bedre ud, og at den indsats,
der er gjort for at stabilisere den økonomiske, sociale og
politiske situation på Balkan — bl.a. med hjælp fra EU og
medlemsstaterne — synes at give positive resultater. Man kan
imidlertid aldrig udelukke begivenheder af den art, der
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udspillede sig i den sidste del af 90’erne. Det er især vigtigt at
råde over et redskab, som det her foreslåede, hvis noget
lignende skulle ske, selv i områder længere væk fra EU. Den
her omtalte ordning er således ikke en slags »Balkandirektiv«,
men derimod et såvel geografisk som historisk neutralt
instrument, som skal anvendes, når der er brug for det.

2.3.
ØSU konstaterer og forstår, at det foreslåede direktivs
anvendelsesområde er begrænset til personer, der fordrives
som følge af politiske situationer, men påpeger, at det ville
være hensigtsmæssigt med et direktiv, der også indeholder
midlertidige beskyttelses- og modtagelsesordninger for personer, der fordrives som følge af naturkatastrofer.

2.4.
ØSU finder det positivt, at det er op til Rådet at afgøre,
om der er tale om »massetilstrømning af fordrevne«, da man
kun kan forvente egentlig effektivitet og handlekraft på
baggrund af det kollektive ansvar, medlemsstaterne påtager sig
i Rådet. Dette er så meget desto vigtigere, som denne type
situationer opstår pludseligt og er dramatiske. Det er derfor
vigtigt, at der træffes en velovervejet, men hurtig beslutning,
f.eks. senest 3 måneder efter Kommissionen har fremsat sit
forslag. Afgørelse med kvalificeret flertal er derfor den mest
passende fremgangsmåde, da alternativet med enstemmighed
kunne lede til lange forhandlinger medlemsstaterne imellem
og efterfølgende blive genstand for et veto fra en enkelt stat.

2.5.
ØSU fremhæver og bifalder det faktum, at direktivforslaget har et minimalistisk tilsnit, dvs. at det kun fastlægger de
vigtigste ting, der skal harmoniseres omkring procedurerne,
indsatsen og betingelserne for forvaltningen af massetilstrømninger af fordrevne personer, og overlader medlemsstaterne et
stort råderum vedrørende den konkrete gennemførelse af
passende foranstaltninger.

2.6.
Det er særdeles prisværdigt, at direktivforslaget klart
adskiller den midlertidige beskyttelsespolitik fra asylpolitikken,
men samtidig giver de personer, der nyder midlertidig beskyttelse, mulighed for at søge anerkendelse som flygtninge. Denne
»genvej«, som man har ret til at anvende indtil udløbet af den
midlertidige beskyttelse, er hensigtsmæssig, fordi den giver de
pågældende personer mulighed for at overveje situationen i ro
og mag på baggrund af den fornødne viden, før de træffer
en afgørelse, og dermed bevirker den, at medlemsstaternes
asylsystemer og senere EU’s asylsystem ikke pludselig drukner
i et stort antal ansøgninger. Ofte ser de fordrevne personer sig
nemlig nødsaget til at søge om anerkendelse som flygtninge,
fordi de ikke har noget klart alternativ, selv om det hverken
svarer til deres forventninger eller deres reelle behov. I denne
type sager, hvor personen tildeles flygtningestatus, oplever
man stivhed og administrative og praktiske vanskeligheder,
hvis der bliver tale om en hurtig tilbagevenden til hjemlandet,
hvis de generelle betingelser i oprindelseslandet eller -området
ændrer sig i positiv retning.
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2.7.
Det er vigtigt, at medlemsstaterne forpligtes til at
udstede et dokument på det eller de officielle sprog i oprindelseslandet, hvori bestemmelserne om midlertidig beskyttelse
klart anføres. ØSU bemærker imidlertid, at de pågældende
personer ved indrejsen i værtslandet kan have større sprogvanskeligheder, f.eks. hvis de kun taler regionale sprog eller
dialekter. Medlemsstaterne bør også tage højde for denne
mulighed og tage skridt til at give alle mulighed for at forstå
deres rettigheder og forpligtelser til bunds, således at man
omgående indleder en bevidst og ansvarsfuld integration af de
fordrevne personer.

2.8.
ØSU værdsætter i høj grad den opmærksomhed, der
gives de »uledsagede mindreårige«, idet det er et fænomen, der
ses oftere og oftere, og som har dramatiske følgevirkninger i
nødsituationer. Dette skyldes både de udløsende omstændigheder hertil og de risici, de mindreårige løber såvel under flugten
som, når de — ofte under stor fare — ender på EU’s område.
Det er især vigtigt, at medlemsstaterne sikrer sig, at de
mindreårige, der overlades i privat varetægt, særligt for så vidt
angår anvendelsen af artikel 14, stk. 3, ikke lander i kløerne på
menneskehandlere og udnyttere.

2.9.
Selv om der er tale om et midlertidigt redskab, er det
ligeledes særdeles vigtigt, at direktivet indeholder en forpligtelse til at fremme integrationen af de fordrevne personer omend
for et begrænset tidsrum. Det er nyttigt for de personer, der
nyder midlertidig beskyttelse, at have adgang til beskæftigelse,
almen og erhvervsfaglig uddannelse, da det giver dem mulighed
for i hvert fald delvist at ernære sig selv og at uddanne
sig, hvorved de samtidig får kendskab til medlemsstaternes
samfundsforhold og kultur og lettere overvinder de traumer,
de har oplevet. For at der kan være tale om en reel adgang, er
det nødvendigt at fremme indlæringen af værtslandets sprog
og til det formål at stille alle de nødvendige redskaber og
strukturer til rådighed. Også for EU repræsenterer integrationen en investering i menneskelige ressourcer, der skaber et
kontaktnet og forståelse mellem personer. Når de personer,
der har nydt midlertidig beskyttelse, en gang er vendt tilbage
til deres oprindelsesland, kan de fungere som formidlere af
viden og som mulige bindeled mellem samfundene i EU’s
medlemsstater og oprindelseslandene. På den måde yder
direktivet også et mindre, men direkte og væsentligt bidrag til
freds- og sikkerhedspolitikken og EU’s eksterne forbindelser.
Reglerne for familiesammenføring, der hører sammen med
den midlertidige integration, virker retfærdige og samtidig
forsigtige.

2.10. ØSU sætter pris på, at direktivet indeholder bestemmelser om tilbagevenden til hjemlandet, og at der opstilles
nogle klare og langsigtede minimumsbetingelser.
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2.11. ØSU finder henvisningen til Den Europæiske Flygtningefond positiv og logisk, og hvad angår den konkrete
solidaritet medlemsstaterne imellem, sætter ØSU især pris
på, at fordelingen mellem medlemsstaterne af de fordrevne
personer er baseret på en helt enkelt mekanisme, der bygger
på erklæret modtagelseskapacitet og gennemsigtighed, og som
pålægger alle et ansvar over for personer i stor nød, men
samtidig fuldt ud respekterer medlemsstaternes subjektive
behov og tager udgangspunkt i de pågældende personers
samtykke. Bilaget til direktivforslaget indeholder en model for
passerseddel for overførsel fra én stat til en anden, som er et
godt eksempel på administrativ gennemsigtighed og enkelhed,
som det vil være en god idé at huske på også i anden
sammenhæng.
2.12. Efter ØSU’s mening bør direktivet forpligte og ikke
blot opfordre medlemsstaterne til at give mindreårige, der
nyder midlertidig beskyttelse, adgang til skolesystemet. Samtidig må man ikke glemme behovet for at give de pågældende
unge de fornødne sproglige færdigheder til at kunne integrere
sig i skolesystemerne.
2.13. ØSU stiller sig tvivlende til den midlertidige beskyttelses varighed af 1 år, der kan forlænges til i alt maksimalt 2 år,
og mener i stedet, at det måske ville være hensigtsmæssigt at
give mulighed for i særlige tilfælde at forlænge den fastsatte
frist med en kort periode. I betragtning af, at de fordrevne
kommer fra krigs- eller konfliktramte zoner eller fra lande med
et styre, der udgør en risiko for deres liv, personlige integritet
eller menneskeværdighed, er det usandsynligt, at situationen
på så kort tid ændrer sig så radikalt, at der banes vej for at
vende tilbage »under sikre og menneskeværdige forhold«, som
det siges i direktivforslagets artikel 21, stk. 1. ØSU konstaterer
dog, at ophør af den midlertidige beskyttelse medfører anvendelse af den gældende fællesskabsret i medlemsstaterne (vedrørende udlændinges beskyttelse, indrejse og ophold), og opfordrer medlemsstaterne til at udvise stor opmærksomhed og
ansvarlighed i overgangen fra fællesskabets til de nationale
retsregler, især i de tilfælde hvor betingelserne og infrastrukturen i oprindelseslandet endnu ikke er stabiliserede og sikre nok
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til at modtage de berørte personer. I sådanne tilfælde bør de
nationale regler altid give mulighed for at forlænge beskyttelsen
(eller tillade overgang til en anden form for beskyttelse eller
opholdstilladelse).
2.14. ØSU håber, at forvaltningen i tilfælde af massetilstrømning af fordrevne personer kan ske med al den fornødne
synergi, så medlemsstaterne i tillæg til samarbejdet via de
regelmæssige høringer med UNHCR og de øvrige kompetente
internationale organisationer sørger for, at arbejdsmarkedets
parter og ngo’erne på nationalt og regionalt plan i passende
omfang ansvarliggøres og medinddrages. Dette er især vigtigt i
forbindelse med de fordrevne personers adgang til beskæftigelse og til faglig og almen uddannelse, men også i relation til
planlægningen af passende indkvartering og afdækningen af
de pågældende personers særlige, herunder især lægelige
behov. Erfaringerne viser nemlig, at man i styringen af de
krisesituationer, vi allerede har oplevet, har kunnet drage stor
nytte af ovennævnte aktørers indsats og kompetence, og at de
i visse tidligere tilfælde helt og holdent har påtaget sig
indkvarteringsopgaven og effektivt har kompenseret for medlemsstaternes administrative og juridiske mangler.
2.14.1. ØSU opfordrer alle medlemsstaterne til — eventuelt
i samarbejde med ovennævnte aktører — som forebyggelse at
planlægge en nødstruktur, der kan aktiveres efter behov, til
forvaltning af massetilstrømning af fordrevne personer, med
særligt henblik på:
—

et net af tolke, der kan deltage lige fra de første personers
ankomst;

—

passende enkle og gennemsigtige administrative procedurer;

—

indkvarteringsmuligheder;

—

læge- og psykologbistand, vejlednings- og mentorordninger;

—

adgang til almen og faglig uddannelse;

—

integrationshjælp.

Bruxelles, den 28. marts 2001.
Göke FRERICHS

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om arbejdsmarkedsorienterede pensionskassers aktiviteter«
(2001/C 155/07)
Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 27. november 2000 under henvisning til EF-traktatens
artikel 262 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte emne.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Sektion for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug, som
udpegede Jan Jacob van Dijk til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 14. marts 2001.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 380. plenarforsamling af 28.-29. marts 2001, mødet
den 28. marts 2001, følgende udtalelse med 79 stemmer for, 27 stemmer imod og 10 hverken for eller
imod.
1.

Forhistorie

1.1.
Der er store forskelle på arbejdstagernes pensionsordninger inden for EU. Generelt finder man overalt et system
med tre søjler. Første søjle omfatter pensionsydelser fra det
offentlige. Anden søjle omfatter de supplerende pensionsordninger, som mange arbejdstagere er dækket af i kraft af deres
arbejde. Ved hjælp af den tredje søjle kan borgerne på
individuelt grundlag yderligere udbygge deres pension (1).

1.2.
Forholdet mellem de forskellige søjler varierer fra
medlemsstat til medlemsstat. Det foreliggende direktivforslag
drejer sig udelukkende om pensionskasser, der sørger for
supplerende pensioner, dvs. den såkaldte anden søjle. Det
finder ikke anvendelse på:
a)

pensionskasser, der forvalter socialsikringsordninger, som
er omfattet af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 (2)
eller er opført i bilag II til denne forordning og forordning
(EØF) nr. 574/72 (3);

b)

pensionskasser
omfattet
af
Rådets
direktiv
79/267/EØF (4), Rådets direktiv 85/611/EØF (5), Rådets
direktiv 93/22/EØF (6) og Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2000/12/EF (7);

c)

pensionskasser, der opererer på »pay-as-you-go«-basis;

(1) Denne inddeling genfindes i ØSU’s udtalelse CES 950/99 om
Kommissionens meddelelse »Mod et indre marked for supplerende
pensioner. Resultater af høringerne i forbindelse med grønbogen
om supplerende pensioner i det indre marked« (KOM(1999) 134
endelig udg.), EFT C 368 af 20.12.1999, s. 57. ILO skelner mellem
fire søjler, men inden for EU er en inddeling i tre søjler almindelig.
(2) EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2.
(3) EFT L 74 af 27.3.1972, s. 1.
(4) EFT L 63 af 13.3.1979, s. 1-18.
(5) EFT L 375 af 31.12.1985, s. 3-18.
(6) EFT L 141 af 11.6.1993, s. 27.
(7) EFT L 126 af 26.5.2000, s. 1.

d)

de såkaldte »Unterstützungskassen« i Tyskland og andre
kasser, der virker på samme måde;

e)

virksomheder, der benytter ordninger med bogførte reserver med henblik på udbetaling af pensionsydelser til deres
ansatte.

1.3.
Allerede i begyndelsen af 1990’erne søgte Kommissionen at få etableret et indre marked for supplerende pensioner.
Således forelagde den i 1990 et arbejdsdokument om gennemførelse af det indre marked for private pensionsordninger. Deri
varsledes foranstaltninger, som skulle skabe større frihed
for investeringsforvaltning, investering og medlemskab af
pensionskasser på tværs af grænserne, men i forsøget på at
omsætte dette til et konkret direktiv stødte man på stor
modstand fra medlemsstaterne. Et direktivforslag, der blev
forelagt i 1991(8), blev trukket tilbage i 1994. Den største
anstødssten var bestemmelsen om, at pensionskasserne for
fremtiden kun skulle være forpligtet til at investere en vis
procentdel af deres formue i deres egen valuta. Dette afsvækkede krav var en torn i øjet på mange medlemsstater.

1.4.
I 1997 kom »Grønbog om supplerende pensioner i det
indre marked« (9). Den fulgtes i 1999 af Kommissionens
meddelelse »Mod et indre marked for supplerende pensioner« (10). Heri varsles der lovgivningsinitiativer i de kommende
år. Som det første forslag nævnes et direktiv om pensionskasser, hvormed beskyttelsen af disses medlemmer skal forbedres.
Et forslag til et sådant direktiv blev forelagt den 11. oktober
2000.

(8) Kommissionens forslag til Rådets direktiv om forvaltnings- og
investeringsfrihed for pensionskasser (KOM(91) 301 endelig udg.),
EFT C 312 af 3.12.1991, s. 3; ØSU’s udtalelse findes i EFT C 169
af 6.7.1992, s. 2.
(9) KOM(97) 283 endelig udg. af 10.6.1997; ØSU’s udtalelse 1403/97
findes i EFT C 73 af 9.3.1998, s. 114.
(10) KOM(1999) 134 endelig udg. af 11.5.1999; ØSU’s udtalelse
950/99 findes i EFT C 368 af 20.12.1999, s. 57.
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Direktivforslagets indhold

Direktivforslaget har følgende målsætninger:

—

at sikre et højt beskyttelsesniveau for medlemmerne,

—

frit valg af porteføljeadministratorer,

—

lige vilkår for udbydere af supplerende pensionsordninger,

—

fjernelse af hindringer for grænseoverskridende aktiviteter,

—

sikre og effektive investeringer,

—

etablering af et indre marked for finansielle tjenester og
supplerende pensioner.
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2.6.
Artikel 10 og artikel 11 fastlægger nogle informationsforpligtelser over for medlemmerne. Således kan medlemmer
og pensionsmodtagere efter anmodning få udleveret årsregnskab og årsberetning. Ligeledes skal de inden for en rimelig frist
informeres om enhver relevant ændring i pensionsordningens
vilkår.

2.6.1. Desuden skal et medlem efter anmodning informeres
om, hvor stor en ydelse han vil modtage ved sin pensionering,
hvilke rettigheder han har optjent i tilfælde af førtidig afgang,
og hvordan de optjente pensionsrettigheder finansieres. Og er
der tale om en investeringsrisiko, som ligger hos medlemmet
selv, skal han have al mulig information om investeringerne.

2.6.2. En pensionsmodtager skal informeres tilstrækkeligt
om pensionsydelserne og måden, hvorpå de kan udbetales.

2.7.
Desuden skal pensionskasserne informere tilsynsmyndigheden om deres investeringspolitik og deres risikostyringsmetoder (artikel 12).

2.2.
Direktivet indeholder en definition af arbejdsmarkedsorienterede pensionskasser. Sådanne pensionskasser skal
—

være arbejdsrelaterede,

—

operere på kapitaliseringsgrundlag og alene have til
formål at sikre medlemmerne en pensionsordning,

—

være adskilt fra virksomheden.

2.8.
Med henblik på at konkretisere tilsynet med pensionskasserne fastlægger artikel 13 og 14 en række bestemmelser
vedrørende det tilsynsførende organ.

2.9.
Til beskyttelse af medlemmernes rettigheder bestemmes det i artikel 15-17, at pensionskasserne altid skal have
dækning for deres forpligtelser. Kun i et begrænset tidsrum
kan der dispenseres herfra på den betingelse, at der foreligger
en plan for afvikling af denne tidsbegrænsede manko.

2.3.
I artikel 2 er det angivet, hvilke pensionskasser der ikke
er omfattet af direktivet. I princippet drejer det sig om dem,
der dækker pensionsmarkedets første og tredje sølje. For disse
pensionskasser gælder der andre direktiver og forordninger.

2.4.
Artikel 8 bestemmer, at der skal være en retlig adskillelse mellem den virksomhed, der betaler præmierne for sine
arbejdstagere, og pensionskassen, til hvilken præmierne betales. Denne bestemmelse tjener til beskyttelse af de involverede
arbejdstageres rettigheder, da det dermed ikke har nogen følger
for deres pension, hvis deres virksomhed går ned.

2.5.
Artikel 9 indeholder nogle kvalitetskrav til pensionskasserne, heriblandt krav om kvalificerede ledere, om regler
for, hvordan pensionsordningerne fungerer, og om en realistisk
aktuarvurdering af kassens forpligtelser.

2.10. Artikel 18 indeholder investeringsregler. Den generelle regel er, at medlemsstaterne ikke kan kræve, at pensionskasserne investerer i bestemte typer aktiver. I princippet er
der fuld investeringsfrihed. Herfra er der dog nogle undtagelser:

—

der må ikke investeres mere end 5% i det pensionstegnende firma;

—

medlemsstaterne kan fastsætte mere detaljerede regler.
Dog er det bestemt, at medlemsstaterne ikke kan forpligte
pensionskasserne til at placere mere end 70 % af deres
investeringer i kongruent valuta eller til at investere mere
end 30 % i andre aktiver end aktier.
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2.11. Artikel 20 åbner mulighed for grænseoverskridende
medlemskab af pensionskasser. Desuden formuleres der regler
for det tilsynsførende organ.

3.

Generelle bemærkninger

3.1.
ØSU hilser dette første direktiv velkommen og støtter
dets målsætninger. ØSU finder, at beskyttelse af pensionskassernes medlemmer bør prioriteres højt. Dette direktiv repræsenterer et skridt i retning af en rimelig beskyttelse af
medlemmerne.

3.2.
ØSU tilslutter sig også den målsætning, at der skal
etableres et indre marked for pensionskasser. På den måde kan
pensionskasserne gøre brug af de større muligheder, som det
indre marked giver dem, og samtidig stilles der fyldestgørende
krav om sikkerhed for medlemmerne (1).

3.3.
ØSU mener, at Kommissionen har valgt en fornuftig
fremgangsmåde ved i direktivet at lade de fiskale aspekter i
forbindelse med arbejdsmarkedsorienterede pensionskasser
ude af betragtning. Nu kan direktivet nemlig vedtages med
kvalificeret flertal, mens afgørelser om fiskale spørgsmål
kræver enstemmighed.
3.3.1. ØSU håber, at direktivet om de fiskale aspekter i
forbindelse med pensioner forelægges inden 1. juli 2001. Det
er på den baggrund beklageligt, at Kommissionen har til
hensigt i april 2001 kun at forelægge en meddelelse om denne
problematik og ikke et forslag til lovgivning, som f.eks. et
direktiv. Ved udarbejdelsen af meddelelsen må der tages hensyn
til medlemsstaternes sociale sikkerhedssystemer og deres forskellige finansieringsmetoder; den må ikke udelukkende fokusere på det indre markeds krav.
3.3.2. ØSU gør opmærksom på, at Pensionsforummet for
øjeblikket bl.a. drøfter, om der kan åbnes mulighed for
grænseoverskridende overførsel af pensionsrettigheder.

3.4.
ØSU mener, der er grund til at gøre et par bemærkninger om direktivets anvendelsesområde. Direktivet finder
kun anvendelse på pensionskasser, der
—

er adskilt fra det pensionstegnende firma,

—

ikke har at gøre med lovfæstede sociale sikringsordninger,

(1) Desuden har rapporten fra Lamfalussy-vismandskomitéen om
regulering af de europæiske værdipapirmarkeder understreget,
at det er vigtigt at reformere forældede investeringsregler for
pensionskasserne, hvis der skal etableres et integreret europæisk
finansmarked.

—
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opererer på kapitaliseringsgrundlag.

3.4.1. Andre pensionskasser behøver ikke at efterleve direktivets bestemmelser. I praksis vil direktivet derfor få konsekvenser overalt, hvor der ved siden af metoderne »pay-as-you-go«
og bogførte reserver også findes pensionsordninger med
kapitaldækning. Disse ordninger er særlig hyppige i Holland,
Storbritannien og Irland.

4.

Særlige bemærkninger

4.1.
ØSU sætter spørgsmålstegn ved de undtagelser fra
investeringsreglerne, der skal gælde for pensionskasser. Det er
et spørgsmål, om medlemsstaterne bør have mulighed for at
forpligte pensionskasserne til at placere op til 70 % af deres
investeringer i landets egen valuta. Ikke mindst med indførelsen
af euroen forekommer det ikke rimeligt. Tilsyneladende får de
medlemsstater, der ikke indfører euroen, dermed en fordel i
forhold til dem, der gør, fordi euroen så sættes lig med egen
valuta.

4.2.
Det samme gælder investeringer i andre aktiver end
aktier. Resten af direktivet indeholder tilstrækkelige garantier.

4.3.
Derimod støtter ØSU den bestemmelse, at en pensionskasse ikke må investere mere end 5 % af sin formue i det
pensionstegnende firma.

4.4.
ØSU finder, at artikel 20, stk. 1, bør fortolkes sådan, at
bestemmelsen ikke strider mod den i visse medlemsstater
gældende forpligtelse til at være medlem af en arbejdsmarkedsorienteret pensionskasse. Albany-dommen (2) har skabt tilstrækkelig klarhed over det lovlige i obligatorisk medlemskab
af sådanne pensionskasser.
4.4.1. For at modvirke uklarhed foreslår ØSU, at art. 20,
stk. 1 formuleres således:
»Medlemsstaterne giver virksomheder og enkeltpersoner
med hjemsted på deres område adgang til at tegne
pensioner i pensionskasser beliggende i andre medlemsstater, medmindre en kollektiv overenskomst mellem arbejdstagere og arbejdsgivere — som eventuelt er erklæret
generelt bindende — forpligter de deraf omfattede arbejdstagere og virksomheder til at være medlemmer af en
bestemt arbejdsmarkedsorienteret pensionskasse.«

(2) Domstolens dom af 21. september 1999 i sag C-67/96: Albany
International BV mod Stichting Bedrjifspensioenfonds Textielindustrie, Samling af Afgørelser 1999 I-5751.
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4.5.
Bidragene til pensionsordninger under anden søjle bør
fortrinsvis bygge på aftaler fastlagt i kollektive overenskomster.
Af disse aftaler bør det også fremgå, at alle arbejdstagere på
virksomheder, der er omfattet af den pågældende overenskomst, er medlemmer af pensionsordningen. Dermed er det
også klart, hvem der finansierer pensionsordningen. Det er
logisk, at det er repræsentanter for disse grupper, dvs. for
arbejdstagere og arbejdsgivere, der udgør pensionskassens
bestyrelse.
4.6.
ØSU støtter bestemmelsen i artikel 16, der kræver, at
pensionskasserne altid skal have tilstrækkelige aktiver til at
dække deres forpligtelser, men tillader afvigelser fra princippet
af praktiske grunde i et begrænset tidsrum, forudsat der
opstilles en plan for udligning af den midlertidige manko. ØSU
finder, at der under henvisning til det indre marked bør
gælde tilsvarende bestemmelser for pensionskasser, der udøver
grænseoverskridende virksomhed, hvorfor artikel 16, stk. 3,
bør udgå.
4.7.
Herunder følger nogle tekniske bemærkninger til tilsynsartiklerne:
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4.7.1. Artikel 13 (c) (iii) kan mildnes noget ved hjælp af
følgende formulering:
»(iii) analyser af de med aktiverne forbundne risici, som er
anvendt ved udarbejdelsen af investeringsprincipperne.«
4.7.2. Der er næsten ingen medlemsstater, hvor disse
bestemmelser i artikel 13 allerede finder anvendelse. Derfor
finder ØSU det på sin plads, at der indføres en overgangsperiode for de medlemsstater, hvor de endnu ikke gælder.
4.7.3. I artikel 18, stk. 7, bør det nærmere specificeres,
under hvilke omstændigheder de tilsynsførende organer af
forsigtighedshensyn kan gennemføre individuelt tilsyn. Det
bør fastlægges på nationalt plan.
4.7.4. ØSU bemærker, at der bliver brug for specifikke
EU-bestemmelser om udveksling af information mellem de
nationale tilsynsførende instanser.

Bruxelles, den 28. marts 2001.
Göke FRERICHS

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
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BILAG

til fra Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
Nedenstående ændringsforslag blev forkastet, men opnåede over en fjerdedel af de afgivne stemmer:

Pkt. 3.1
Punktet formuleres således:
»ØSU hilser dette første direktiv velkommen og støtter dets målsætninger, herunder ikke mindst tilstrækkelig
beskyttelse af pensionsmodtagerne, hvis sikkerhed er helt afgørende. Men det er for øjeblikket ikke muligt at overskue,
om det foreliggende direktivforslag lever op til dette krav.«
Begrundelse
Så liberale investeringsregler er forbundet med en betydelig risiko, hvad den aktuelle børsudvikling tydeligt
anskueliggør. Af et kollektivt aldersforsørgelsesinstrument må man kunne forvente, at de fremtidige udbetalinger er
nogenlunde til at forudse. Hvis den overvejende del af en pensionskasses dækningskapital består af meget svingende
papirer, er denne forventning ikke opfyldt.
Afstemningsresultat
For: 44, imod: 49, hverken for eller imod: 8.

Punkt 4.2
Punktet affattes således:
»ØSU er imidlertid betænkeligt ved de meget liberale investeringsregler. I betragtning af de kraftige kursudsving på
børserne og de lange tidsrum, som disse midler normalt investeres over, indebærer disse regler en for høj risiko for
kommende pensionsmodtagere.«
Begrundelse
Så liberale investeringsregler er forbundet med en betydelig risiko, hvad den aktuelle børsudvikling tydeligt
anskueliggør. Af et kollektivt aldersforsørgelsesinstrument må man kunne forvente, at de fremtidige udbetalinger er
nogenlunde til at forudse. Hvis den overvejende del af en pensionskasses dækningskapital består af meget svingende
papirer, er denne forventning ikke opfyldt.
Afstemningsresultat
For: 44, imod: 52, hverken for eller imod: 7.

Punkt 4.4.1, andet afsnit
Følgende tilføjes:
»Medlemsstaterne giver virksomheder og enkeltpersoner med hjemsted på deres område adgang til at tegne
pensioner i pensionskasser beliggende i andre medlemsstater,.Såfremtmedmindre en kollektiv overenskomst mellem
arbejdstagere og arbejdsgivere — som eventuelt er erklæret generelt bindende — forpligter de deraf omfattede
arbejdstagere og virksomheder til at være medlemmer af en bestemt arbejdsmarkedsorienteret pensionskasse., skal
medlemsstaterne sikre, at de berørte arbejdstagere og arbejdsgivere undtages herfra, hvis de er medlemmer af en
pensionsordning under en arbejdsmarkedsorienteret pensionskasse, som er beliggende i en anden medlemsstat, og
hvis dækning er mindst lige så god.«
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Begrundelse
Udtrykket »enkeltperson« udgår, idet EF-Domstolen i sin retspraksis konsekvent har fastslået, at begrebet virksomheder
omfatter alle former for virksomheder lige fra aktieselskaber til enkeltmandsforetagender.
Ud over at sikre ligebehandling af alle udbydere af tjenesteydelser har direktivet til formål at tilvejebringe et indre
marked for finansielle tjenesteydelser samt et indre marked for supplerende pensionsordninger. Det ville imidlertid
være i strid med denne målsætning, hvis indgåelse af kollektive overenskomster udelukkede udenlandske udbydere
fra bestemte brancher i en medlemsstat, ja, i ekstreme tilfælde fra hele medlemsstaten, fordi de nationale
arbejdsmarkedsparter aftalte at give en bestemt national pensionsfond monopol. Derfor bør der i ordførerens forslag
i det mindste indgå en dispensationsmulighed, hvis ordningerne er lige gode.
Afstemningsresultat
For: 36, imod: 71, hverken for eller imod: 6.
Punkt 4.6
Punktet formuleres således:
»ØSU finder, at pensionskasserne altid skal have tilstrækkelige aktiver til at dække deres forpligtelser. I tilfælde af en
forbigående manko skal der opstilles en plan for dennes udligning.«
Begrundelse
Intet carte blanche for manglende dækning.
Afstemningsresultat
For: 45, imod: 59, hverken for eller imod: 5.

C 155/31

C 155/32

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

29.5.2001

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de generelle principper og krav i fødevarelovgivning, om oprettelse
af Myndigheden og om procedurer i fødevaresikkerhedsanliggender«
(2001/C 155/08)
Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 22. december 2000 under henvisning til EF-traktatens
artikel 37, 95, 133 og 152 (4) (b) at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det
ovennævnte emne.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Sektion for Landbrug, Udvikling af Landdistrikterne og
Miljø, som udpegede Paul Verhaeghe til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 8. marts 2001.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 380. plenarforsamling af 28.-29. marts 2001, mødet
den 28. marts 2001, følgende udtalelse med 92 stemmer for, 6 imod og 5 hverken for eller imod.
1.

Indledning og baggrund

1.1.
Den 8. november 2000, vedtog Kommissionen sit
forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om de
generelle principper og krav i fødevarelovgivning, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaremyndighed og om procedurer i
fødevaresikkerhedsanliggender.

1.2.
Forslaget danner hovedhjørnestenen blandt de 84 lovforanstaltninger om fødevare- og fodersikkerhed, der vil blive
fremlagt i løbet af de næste tre år i forlængelse af Kommissionens hvidbog om fødevaresikkerhed, som blev vedtaget i
januar 2000. Hvidbogen er en fundamental nytænkning af
EU’s eksisterende fødevare- og foderpolitik og et svar på
forbrugernes øgede betænkeligheder for så vidt angår fødevaresikkerheden.

1.3.
Hvidbogen blev diskuteret i ØSU og førte til en
udtalelse (1), der blev vedtaget med stort flertal i maj 2000.

1.4.
En række henstillinger i ØSU’s udtalelse om hvidbogen
er indarbejdet i Kommissionens forslag, nemlig henstillingerne
om øget opmærksomhed om krisestyring, fastlæggelse af nogle
kompetenceområder vedrørende ernæring samt medtagelse af
drikkevand i fødevaredefinitionen og spørgsmålene vedrørende
akvakultur, fiskeri og fiskeriprodukter.

1.5.
Det er også værd at bemærke, at artikel 29 i forslaget
tager hensyn til de vigtigste spørgsmål, som ØSU har rejst
vedrørende mulige konflikter mellem medlemsstaternes og
EU’s videnskabelige udtalelser, skønt ØSU, som anført i de
særlige bemærkninger, mener, at den tilbudte løsning ikke går

(1) EFT C 204 af 18.7.2000, s. 21.

vidt nok, idet Den Europæiske Fødevaremyndighed ikke får
videnskabelig forrang. Artikel 35 vidner om vilje til at løse
koordineringsproblemerne mellem de respektive EU-myndigheder og de nationale myndigheder, igen et punkt, som ØSU
har anset at for at være af hovedbetydning i sine diskussioner
om hvidbogen.

1.6.
De forslag, der ikke er taget hensyn til, er især dem
vedrørende de sociale aspekter, som er henvist til andre
retsinstrumenter. ØSU understreger, at de udtalelser, der er
blevet vedtaget af Fødevaremyndigheden, kan få betydelige
konsekvenser for sikkerheden på arbejdspladsen, beskæftigelsen og virksomhedens konkurrenceevne, og ØSU vil vende
tilbage til disse emner i fremtidige udtalelser om særlige
aspekter vedrørende fødevaresikkerhed.

1.7.
I tidligere diskussioner om en europæisk fødevaremyndighed har mange medlemmer rejst spørgsmålet om sammensætning af bestyrelsen for den foreslåede fødevaremyndighed,
idet det for eksempel blev understreget, at bestyrelsen også bør
omfatte producenter af primærfødevarer for at understrege
den integrerede helhedsstrategi for fødekæden. I betragtning af
de begrænsede budgetmidler blev der også rejst tvivl om
Fødevaremyndighedens muligheder for at kommunikere med
offentligheden.

1.8.
I denne udtalelse vil der blive foretaget en detaljeret
gennemgang af Kommissionens forslag, der er opdelt i kapitel II
»Den generelle fødevarelovgivning«, kapitel III »Den Europæiske Fødevaremyndighed«, kapitel IV »System for hurtig
varsling, krisestyring og krisesituationer« og kapitel V »Procedurer og afsluttende bestemmelser«.

2.

Generelle bemærkninger

2.1.
ØSU værdsætter Kommissionens indsats for at have
fremsat dette forslag så hurtigt. ØSU vil sikre en lige så effektiv
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behandling af forslaget og håber, at de øvrige involverede
institutioner vil gøre det samme og tage hensyn til borgernes
betænkeligheder på dette område og behovet for så snart
som muligt at kunne disponere over et velegnet europæisk
risikovurderingssystem i disse sager.

2.2.
ØSU beklager, at revisionen af de lovgivningsmæssige
foranstaltninger, der er fremsat i hvidbogen, går forud for
vedtagelsen af de nye grundlæggende principper og krav til
EU’s fødevarelovgivning samt oprettelsen af Fødevaremyndigheden. Således vil Fødevaremyndigheden ganske vist komme
til at spille en fremtrædende rolle i fødevarelovgivningens
fremtidige udvikling, men vil først blive oprettet, efter at disse
foranstaltninger er blevet revideret. I lyset af den tidsplan, der
blev oplyst på Nice-topmødet i december 2000 (Fødevaremyndigheden skal være operationel i begyndelsen af 2002),
opfordrer ØSU EU-institutionerne til at overveje, om nogle af
elementerne i forslaget ikke kunne iværksættes inden denne
dato.

2.3.
ØSU er positiv over for en større brug af forordninger,
som EU-retsinstrumenter, eftersom det styrker en ensartet
anvendelse og gennemførelse og medvirker til, at det indre
marked fungerer bedre til gavn for både forbrugere og
erhvervsliv. I dette tilfælde er ØSU imidlertid overrasket over
det store antal formuleringer, som enten er vagt eller slet ikke
defineret (som f.eks. i artikel 19, »for så vidt omstændighederne
tillader det«, »på et passende tidspunkt«, »repræsentative organer«, eller i artikel 6, stk. 3: »andre forhold af relevans i det
pågældende tilfælde«, stk. 1: »omstændighederne i øvrigt«). Da
lovgivning i form af forordninger skal anvendes umiddelbart i
medlemsstaterne, kan så vage formuleringer føre til fortolkningsproblemer af juridisk art, hvilket er uacceptabelt.

2.4.
ØSU mener, at der er behov for større klarhed om,
hvem nøjagtigt de forskellige artikler i forordningen henvender
sig til. Der bør ikke være tvivl om, hvilket ansvar der påhviler
henholdsvis medlemsstaterne, de implicerede parter og andre.
Et eksempel på den mulige forvirring er artikel 8, hvor stk. 1
synes henvendt til medlemsstaterne, mens stk. 2 synes at
pålægge fødevareproducenterne en forpligtelse. For at opnå
det tilsigtede resultat — nemlig mere sikre fødevarer — bør
det foreliggende forslag også tage hensyn til, at fødevarekædens
aktører er meget forskellige og har forskellige behov for så vidt
angår de regler, de skal overholde. Små og mellemstore
virksomheder i fødevarekæden bør således skænkes den fornødne opmærksomhed.

2.5.
ØSU er overrasket over graden af uoverensstemmelse
mellem på den ene side betragtningerne og på den anden side
selve teksten i forordningsforslaget, som det fremgår af

C 155/33

artiklerne. Dette forekommer ubegrundet og kan føre til
yderligere fortolkningsvanskeligheder. F.eks. anføres det i
den femte »betragtning« i forordningen, at principper og
definitioner vedrørende fødevarer, der er fastlagt i forordningen, danner et fælles grundlag for alle fødevareforanstaltninger,
mens det i artikel 3 hedder, at definitionerne dér gælder »den
foreliggende forordning«.

2.6.
ØSU byder den nye tilgang til EU-fødevarelovgivning
velkommen, idet den lægger vægt på fødevaresikkerhed,
men anbefaler en vedvarende integration med fast etablerede
grundlæggende principper som f.eks. fri bevægelighed, gensidig anerkendelse, proportionalitet og subsidiaritet, som megen
fødevarelovgivning er baseret på. I forbindelse med fødevarelovgivningens mål bør der ikke blot henvises til sikkerhed,
men også til andre aspekter med henblik på udvikling af den
europæiske fødevaremodel, der bygger på principperne om
kvalitet, mangfoldighed og sikkerhed som fastslået på Rådets
landbrugsministermøde i Biarritz.

2.7.
ØSU er også overbevist om, at den betydning, der
tillægges forbrugerbeskyttelse, og som ØSU er enig i, vil støtte
andre primære EU mål, som f.eks. at forbedre det indre markeds
funktion og konkurrenceevnen i EU’s fødevareindustri. Kun
ved at genoprette forbrugertilliden og ved at garantere en
egentlig overvågning, sporbarhed og kontrol vil det være
muligt at undgå forstyrrelser på det indre marked og neoprotektionistiske holdninger.

2.8.
Med hensyn til Fødevaremyndigheden, forbeholder
ØSU sig ret til at fremsætte mere detaljerede kommentarer, når
den har været operativ i en rimelig periode. Selv om strukturer,
arbejdsmetoder og lignende synes at have været genstand for
grundige overvejelser, vil alene dette nye organs funktion i
praksis give mulighed for en korrekt evaluering af dets stærke
og svage sider. ØSU insisterer derfor på at blive opført på
listen over EU-institutioner, der skal modtage Fødevaremyndighedens arbejdsprogrammer og aktivitetsrapporter (se kommentarer til artikel 24, 7 og 3).

2.9.
ØSU har det indtryk, at det foreliggende forslag bør
indeholde en tydeligere og mere effektiv handlingsplan. For at
sikre, at fødevaresikkerhed har høj prioritet også i ØSU, vil
ØSU med jævne mellemrum gennemføre en ad hoc-evaluering
af udviklingen på området og dermed sikre et vedvarende
engagement fra det organiserede civilsamfunds side og medvirke til gennemsigtighed, dialog og kommunikation med offentligheden.

2.10. ØSU er enig i udtrykket »myndighed«, der er valgt til
det nye organ, da det understreger, at det er den klare hensigt
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at gøre denne nye struktur til hjørnesten for den nye EUpolitik om fødevaresikkerhed. ØSU er dog opmærksom på de
forskellige betydninger, som udtrykket »myndighed« kan have
i forskellige EU-retssystemer, og anbefaler derfor, at der
opstilles en liste over, hvad dette udtryk helt specielt indebærer,
samt hvilke emner, Fødevaremyndigheden skal afgive en
videnskabelig udtalelse om, inden der udarbejdes lovforslag.
Det nye organ bør i det mindste have bemyndigelse til at
optræde som endelig mægler i konflikttilfælde, der vedrører
emner inden for dens ansvarsområde.

3.
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Kapitel II: Den generelle fødevarelovgivning

3.3.
Artikel 5 (»Generelle målsætninger«). Som ØSU har
bemærket i pkt. 2.7 ovenfor, bør en forbedring af det indre
markeds funktion indgå i stk. 1. ØSU konstaterer, at beskyttelse
af dyr og miljø indgår i en forordning om fødevarelovgivning.
ØSU formoder, at der kun vil blive taget hensyn til disse to
målsætninger i det omfang, de har direkte relevans for
fødevaresikkerheden. ØSU vil desuden gerne vide, hvordan
Kommissionen vil sikre, at disse målsætninger også opfyldes,
når det gælder importerede fødevarer, som det er fastlagt i
artikel 16, stk. 1 (»krav mindst svarende hertil«).

Særlige bemærkninger

Kapitel I: Mål og definitioner

3.1.
Artikel 2 (»Definition af fødevarer«). Definitionen forekommer meget bred og svarer til den integrerede helhedsstrategi for fødevarekæden. Men i andre henseender er definitionen
meget snævrere. Ved at definere fødevarer i forhold til
lægemidler, løber man en risiko for, at der ikke bliver
taget hensyn til den seneste udvikling på fødevaremarkedet.
Fødevarer med sundhedsanprisninger, som f.eks. anprisninger
om »reduceret sygdomsrisiko«, som nogle i dag anser for at
være lig med anprisninger om forebyggelse, vil derfor kunne
falde ind under definitionen på medicin og ikke under
kategorien for fødevarer med anprisninger om sundhedsvirkninger, som de egentlig henhører under.

3.1.1. Stk. 2 i definitionen omfatter ikke »kosttilskud«,
selv om et vertikalt direktiv herom er til behandling efter
proceduren for fælles beslutningstagning (1). ØSU anbefaler, at
dette begreb omfattes af definitionen, da det ofte tidligere har
givet anledning til klassifikationsvanskeligheder, især i forhold
til farmaceutiske produkter.

3.2.
Artikel 3 (»Andre definitioner«). I nr. 1 er det interessant
at bemærke, at mens dyrefoder er holdt uden for definitionen
på »fødevarer«, er det en integreret del af »fødevarelovgivningen«. ØSU mener, at brugen af ord og begreber i de forskellige
artikler bør kontrolleres for at forhindre enhver form for
misforståelse. Også nr. 3 (»leder af en fødevarevirksomhed«)
kræver en nærmere forklaring, især når man tager de forskellige
sproglige versioner af forordningen og det betydelige ansvar,
der påhviler disse »virksomheder«, i betragtning, f.eks. i henhold til artikel 10. ØSU beklager, at lejligheden til at definere
begreber som »vildledning« og »svindel«, osv. blev forpasset.

(1) EFT C 14 af 16.1.2001.

3.4.
Artikel 5 (»Generelle målsætninger«). Selv om stk. 3
generelt ligger på linje med de grundlæggende principper i
SPS-aftalen (sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger), er
det formuleret så vagt, at det giver EU mulighed for at unddrage
sig internationale forpligtelser, tilsyneladende uden at skulle
komme med detaljerede begrundelser.

3.5.
Artikel 6 (»Beskyttelse af sundheden«). Som anført
tidligere i denne udtalelse (pkt. 2.3) bør kravet i stk. 1, at
fødevarelovgivning skal baseres på risikoanalyser »medmindre
dette vil være uhensigtsmæssigt, når henses til foranstaltningens karakter eller omstændighederne i øvrigt« præciseres. At
afvige fra et princip, der kan opfattes som et af de mest
fundamentale i den nye fremgangsmåde, bør kun være muligt
i veldefinerede tilfælde. Ligeledes bør henvisningen til »andre
forhold af relevans i det pågældende tilfælde« i stk. 3 præciseres;
denne henvisning foregriber de diskussioner, der for øjeblikket
finder sted på internationalt plan. I overensstemmelse med
ØSU’s udtalelse om hvidbogen, bør det afgøres, hvordan der i
en fødevarepolitik, hvor sikkerhed er det primære mål (se
udtalelsen om hvidbogen pkt. 3.18), kan tages et rimeligt og
afbalanceret hensyn til disse »andre forhold af relevans«, som
f.eks. miljø, bæredygtig udvikling og dyrevelfærd.

3.6.
Artikel 7 (»Forsigtighedsprincippet«). Det er ikke særligt
logisk, at et princip, der har fået så megen opmærksomhed,
ikke defineres i forordningen. Desuden bør begrebet »videnskabelig usikkerhed«, som forsigtighedsprincippet synes at afhænge af, gøres mere specifikt. Det er almindeligt accepteret, at
»videnskabelig sikkerhed« ikke er et realistisk mål i denne
sammenhæng. Vedrørende forsigtighedsprincippet, henviser
ØSU til sin udtalelse af 12. juli 2000 (se konklusionerne
pkt. 14.2). (2)

3.7.
Artikel 8 (»Beskyttelse af forbrugerens interesser«). ØSU
deler Kommissionens grundlæggende bekymringer, som de

(2) EFT C 268 af 19.9.2000.
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kommer til udtryk i denne artikel. Dog bør der gives flere
detaljer om den måde, hvorpå man kan sørge for, at mærkning/
etikettering, reklame og præsentation af fødevarer ikke vildleder forbrugeren. Der er for eksempel blevet forsket meget i
forbrugernes behov for mærkning, og de hyppige anmodninger (se konklusionerne fra EU-Parlamentets tværpolitiske Fødevaregruppe) om en gennemgribende revision af den eksisterende EU-mærkningspolitik tages ikke op i dette forslag.

3.8.
Artikel 9 (»Sporbarhed«). ØSU mener principielt, at
fødevarers sporbarhed bør sikres på ethvert niveau — eller på
successive niveauer — fra primærproduktion til den endelige
forbruger. ØSU konstaterer, at der fortsat er en række åbne
spørgsmål, som må tages op, vedrørende den praktiske
gennemførelse af dette princip inden for de forskellige fødevaresektorer og den økonomiske effekt af de tilknyttede systemer.
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at der af hensyn til effektiviteten må foretages en prioritering.
Det er ØSU’s opfattelse, at Fødevaremyndighedens opgaver og
ansvar bør defineres og afgrænses klart. Det bør undgås at
udvide Fødevaremyndighedens ansvar til områder, der kan
bringe dets kerneopgave i fare.

3.13.1. I overensstemmelse med sin udtalelse om hvidbogen er ØSU positiv over for, at ernæringsspørgsmålet indgår
som en integreret del af Fødevaremyndighedens kompetenceområde. ØSU har tillid til, at der vil blive fastsat klare
grænser for Fødevaremyndighedens opgaver, der skal vedrøre
videnskabelige spørgsmål i relation til fødevaresikkerhed.
Emner så som sundhedsfremmeprogrammer og lignende bør
fortsat være Kommissionens og dens specialiserede tjenestegrenes ansvar.

3.9.
Artikel 12 (»Krav til fødevaresikkerheden«). Den nøjagtige forbindelse mellem teksten i denne artikel og direktivet
om produktsikkerhed i almindelighed må præciseres.

3.13.2. Der er brug for mere klarhed omkring Fødevaremyndighedens ansvar. Af forordningsforslaget synes det at
fremgå, at Fødevaremyndigheden kun er endeligt ansvarlig
over for Kommissionen Dette er ikke på linje med ØSU’s
udtalelse om hvidbogen, hvor det blev nævnt, at Fødevaremyndigheden også bør være ansvarlig over for EU-Parlamentet og
medlemsstaterne (se udtalelsen om hvidbogen, pkt. 3.17).

3.10. Mellem artikel 16 (»Fødevarer importeret til Fællesskabet«) og artikel 17 (»Fødevarer, der eksporteres fra Fællesskabet«) bør Kommissionen overveje at indføje en artikel om
handel med såkaldt »transitgods«. Udtrykket »mindst svarende
hertil« i artikel 16, stk. 1, mener ØSU bør gøres mere præcist
for at hindre mange forskellige fortolkninger. Hvad angår
eksport af fødevarer og foder i artikel 17, mener ØSU, at
importlandenes love og bestemmelser skal overholdes, og som
et minimum under hensyntagen til Codex-reglerne om de
respektive emner, bortset fra når det er tydeligt, at den
offentlige sundhed står på spil.

3.13.3. Hvad angår stk. 3, foreslår ØSU, at der for at sikre,
at Fødevaremyndighedens udtalelser og videnskabelige rolle i
beslutningsprocessen formelt anerkendes, åbnes reel mulighed
for under beslutningsprocessen om fødevareanliggender, at
Fødevaremyndigheden rådspørges for at kunne checke den
videnskabelige logik og konsekvens i udtalelserne på det
tidspunkt, hvor de første gang fremlægges, og inden de endelig
vedtages.

3.11. Artikel 19 (»Høring af offentligheden«). ØSU mener,
at denne artikel bør omformuleres til følgende: »I forbindelse
med udarbejdelse af fødevarelovgivning skal der på alle
niveauer være åbne og effektive høringer af de implicerede
parter«.

3.12. Artikel 20 (»Information af offentligheden«). Kommunikation af den form for potentielt følsom information bør
altid være korrekt og objektiv. »Offentlige myndigheder« i
linje 4 i denne artikel bør defineres klart.

3.14. Artikel 22 (»Myndighedens opgaver«). Hvad angår
litra a), mener ØSU, at det henhører under »Fællesskabsinstitutionerne«. I henhold til litra l) sammenholdt med artikel 39
(»Kommunikation«) skal offentligheden have direkte information fra Fødevaremyndigheden om risikovurderingsaspekterne
vedrørende et bestemt område, mens de ansvarlige beslutningstagere i risikostyringsprocessen skal informere om de lovmæssige foranstaltninger om samme emne. Dette rejser nogle
afgørende spørgsmål om midlerne og effektiviteten i Fødevaremyndighedens meddelelser, der kan påvirke dets troværdighed
i offentligheden og især dens succesmuligheder. Fødevaremyndigheden skal skabe respekt for sine dybtgående videnskabelige
ressourcer, sine fornuftige vurderinger og sin hurtige reaktion
i nødstilfælde. Den skal meget hurtigt vinde forbrugernes tillid
via de eksisterende medier, og det er vitalt, at man får størst
muligt udbytte af at have én enkelt autoritet.

Kapitel III: Den europæiske fødevaremyndighed

3.13. Artikel 21 (»Myndighedens kommissorium«). ØSU
hilser det brede kommissorium velkommen, men understreger,

3.15. Artikel 23 (»Myndighedens organer«). ØSU mener, at
den nye terminologi vedrørende videnskabelige organer i
litra d) kan være problematisk for klarheden i forholdet til
forbrugerne eller tolkes, som om deres autoritet og evne til at
yde passende teknisk og videnskabelig støtte drages i tvivl.
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3.16. Artikel 24 (»Bestyrelsen«). Det er nødvendigt med en
afklaring af den sandsynlige sammensætning og procedurerne/
kriterierne for udvælgelsen af kandidater. Som påpeget ovenfor
understreger ØSU behovet for, at primær-, sekundær- og
tertiæroperatører repræsenteres i bestyrelsen for at understrege
den integrerede helhedsstrategi for fødekæden (jf. 1.7). ØSU
beklager, at hverken ØSU eller Regionsudvalget nævnes, selv
om begge har bevist, at de yder værdifulde bidrag, hvad
fødevaresikkerhed angår. I samme ånd henleder ØSU opmærksomheden på stk. 7, 3. afsnit, som der allerede er henvist til
i 2.8.

3.17. Artikel 26 (»Det rådgivende forum«), stk. 6, og
artikel 27 (»Videnskabelig komité og ekspertpaneler«), stk. 8.
Kommissionens (ansvarlig beslutningstager i risikostyringsprocessen) deltagelse i møderne i det rådgivende forum, (såvel
som i den videnskabelige komité, ekspertpanelerne og arbejdsgrupperne, som fastsat i Artikel 27), skal garantere hovedmålet
om at bevare en klar grænse mellem risikovurdering og
risikostyring. Stk. 8 bør således have større vægt. Stk. 1 bør
indeholde en beskrivelse om stedfortrædere. Det er vanskeligt
at se sig, hvordan en repræsentant alene kan sikre tilstrækkelig
feedback, og inddragelse af det bredest mulige nationale
netværk.

3.18. Artikel 27 (»Videnskabelig komité og ekspertpaneler«). ØSU ønsker, at der skabes mulighed for at oprette særlige
ekspertgrupper om emner, der ikke specifikt falder ind under
et af de omtalte panelers ansvarsområder. I denne artikel bør
også indføjes en mulighed for at organisere høringer. Titlerne
på ekspertpanelerne bør være mere fleksible, så de kan
omfatte emner, som f.eks. følger af forurening i fødekæden og
levnedsmiddelintolerans. Hvad angår de komitéer og ekspertpaneler, artikel 27 omhandler, bør der efter ØSU’s mening
også være et ekspertpanel, som ser på det følsomme problem
vedrørende traditionel produktion og fødevaresikkerhed.
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3.21. Artikel 32 (»Dataindsamling«). ØSU bør anføres på
listen over institutioner, der er nævnt i stk. 6, og som
Fødevaremyndigheden skal sende resultaterne af sine dataindsamlinger til.

3.22. Artikel 33 (»Konstatering af nye risici«). ØSU bør
anføres på listen over institutioner, der modtager informationer om nye risici.

3.23. Artikel 34 (»System for hurtig varsling«). ØSU er klar
over, at mange medlemsstater er betænkelige ved, at det er
Fødevaremyndigheden, der skal være ansvarlig for driften af
det hurtige varslingssystem. Det bør være helt klart, hvad der
menes med »den daglige forvaltning« af dette system, og hvad
Kommissionens og Fødevaremyndighedens specifikke roller
er.

3.24. Artikel 41 (»Forbrugere og andre interesserede parter«). ØSU bemærker, at Kommissionen har fulgt dets forslag
vedrørende dialogen med forbrugerne og andre berørte parter,
og håber, at den endelige tekst kan forbedres ved at understrege, at dialogen med producenterne og forarbejdningsindustrien
bør sikres på alle niveauer i fødevarekæden.

3.25. Artikel 42 (»Vedtagelse af Myndighedens budget«)
sammen med artikel 44 (»Gebyrer modtaget af Myndigheden«).
ØSU finder det nødvendigt, at terminologien ændres i visse
sprogudgaver for at sikre, at der ikke tales om skatter eller
afgifter, men om gebyrer for leverede tjenesteydelser. Gebyrer,
der betales for tjenesteydelser, må aldrig true Myndighedens
uafhængighed og objektivitet. ØSU anmoder om, at det
præciseres, hvilke af Fødevaremyndighedens tjenester der
potentielt kan føre til gebyrbetaling.

3.26. Artikel 48 (»Tredjelandes deltagelse«). ØSU mener, at
i betragtning af dette emnes umiddelbare og store betydning
bør de foreslåede regler gøres mere præcise og specifikke.
3.19. Artikel 27 (»Ekspertudtalelser«). Der rejser sig det
spørgsmål, hvorledes prioriteringen af de mange udtalelser,
som Fødevaremyndigheden anmodes om, skal afgøres, og af
hvem.

3.20. Artikel 29 (»Modstridende ekspertudtalelser«). Det
synes at fremgå af stk. 3, at det i tilfælde af konflikt mellem de
eksperter, der vurderer risikoen, er den ansvarlige beslutningstager i risikostyringsprocessen, der træffer afgørelse om et
risikovurderingsspørgsmål. Som det allerede er nævnt i 2.10
må den endelige mægler i sådanne sager helt klart være
Fødevaremyndigheden. Stk. 4 bidrager ikke med nogen løsning
på denne eventuelle konflikt og bør præciseres.

Kapitel IV: System for hurtig varsling, krisestyring og krisesituationer

3.27. Artikel 53 (»Kriseenhed«). ØSU mener, at der i denne
artikel fokuseres for meget på kriseenhedens rolle i styring af
kriser, når de først er opstået, og det som ØSU anser for at
være af meget større betydning, nemlig kriseforebyggelse,
nævnes ikke. Kriseenheden bør derfor ikke være et organ, der
oprettes, når der først er opstået en krise, men et permanent
organ, hvis formål er at medvirke til at undgå krisesituationer.
Såfremt der faktisk opstår en krise, kan kriseenheden altid
styrkes ved at tilføre ekstra personale og ressourcer.
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Kapitel V: Procedurer og afsluttende bestemmelser
3.28. Artikel 59 (»Mæglingsprocedurer«). Denne artikel synes at indføre en særlig klageprocedure for frihandel i
tilfælde vedrørende fødevaresikkerhed. ØSU undrer sig over,
at det skulle være nødvendigt, og spørger om det ikke
ville være mere hensigtsmæssigt at ændre den almindelige
procedure.
3.29. Artikel 60 (»Evaluering«). I henhold til artikel 60,
stk. 1, 2. afsnit, skal bestyrelsen gennemgå evalueringens
konklusioner og derefter om nødvendigt rette henstillinger til
Kommissionen om ændringer af Fødevaremyndigheden og
dens arbejdsmetoder. Ville bestyrelsen ikke selv efter en
grundig evaluering af konklusionerne være bedre i stand til at
tage beslutning om kommende tiltag? Affattet på denne måde
giver artiklen let det indtryk, at Fødevaremyndigheden i alt
væsentligt er en underafdeling af Kommissionen. ØSU mener,
at denne evalueringsrapport også bør præsenteres for de andre
EU-institutioner, herunder ØSU, og at der i de endelige
konklusioner bør tages hensyn til alle kommentarer.
3.30. Artikel 62 (»Kompetencen hos Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering«). Selv om forordningen ifølge
denne artikel »ikke berører den kompetence, der er tillagt Det
Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering«, ønsker ØSU
at understrege, som det tidligere har gjort i sin udtalelse om
hvidbogen (se pkt. 3.17 c), at forholdet mellem Fødevaremyndigheden og Lægemiddelvurderingsagenturet er af særlig betydning, især når det drejer sig om grænseprodukter, hvor det kan
være vanskeligt at afgøre om et produkt er en fødevare eller et
lægemiddel. Yderligere detaljer om, hvorledes dette forhold
skal udvikle sig i praksis, synes at være på sin plads. ØSU
mener ligeledes, at en særlig artikel bør omhandle forbindelsen
mellem Fødevaremyndigheden og Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret i Dublin. (FVO).
4.

Konklusioner

4.1.
Som nævnt ovenfor anerkender ØSU Kommissionens
store indsats for at udarbejde det foreliggende forslag, som
vidner om den store betydning, som den tillægger fødevaresik-
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kerhed. Indførelsen af en global plan med forbedrede strukturer, der involverer hele fødekæden og er baseret på principper
om åbenhed, den bedste kvalitet og gennemsigtighed, kan kun
bydes velkommen.
4.2.
Visse artikler og principper er imidlertid for vage, der
mangler sammenhæng mellem forskellige dele af dokumentet
og klarhed omkring den nøjagtige fordeling af forskellige
ansvarsområder. Derfor kræves der en yderligere indsats, hvis
målene i forordningen skal opfyldes.
4.3.
Forordningen bør primært indeholde en effektiv handlingsplan. Den virkelige udfordring består i at gøre tingene
bedre end tidligere, og at øge den generelle tillid til hele
fødevarekæden. ØSU har til hensigt at følge den fremtidige
udvikling for at sikre, at udviklingen omkring fødevaresikkerhedsspørgsmål hovedsageligt skal være resultatorienteret og
forebyggende. ØSU vil derfor med jævne mellemrum gennemføre en ad hoc-evaluering for at sikre konsekvens og dialog
om disse spørgsmål.
4.4.
ØSU understreger, at evaluering af fremskridt inden
for fødevaresikkerhedsspørgsmål og bedømmelse af, om det
nye system lever op til forventningerne, kræver evalueringskriterier, som for eksempel øget/dalende forbrugertillid, forekomst og håndtering af fødevarekriser, tættere samarbejde
mellem involverede parter, osv.
4.5.
Hvis der er generel konsensus om den kommende
Fødevaremyndigheds vigtige rolle, mener ØSU, at man må
drage den logiske konklusion, at Fødevaremyndigheden skal
have en rolle i beslutningsprocessen på fødevareområdet;
Fødevaremyndigheden skal fokusere på at sikre videnskabelig
konsekvens, altid at bevare en neutral holdning og en realistisk
adskillelse mellem risikovurdering og risikostyring. ØSU tilbyder at omsætte dette koncept til mere konkrete planer og
foreslår, at der nedsættes en blandet arbejdsgruppe om dette
emne med deltagelse af de andre EU-institutioner og de berørte
parter.

Bruxelles, den 28. marts 2001.
Göke FRERICHS

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
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BILAG
til Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
Forkastede ændringsforslag
Følgende ændringsforslag blev forkastet under forhandlingerne, men opnåede mindst en fjerdedel af de afgivne
stemmer:
Punkt 3.8
Følgende tilføjes i slutningen af punktet:
»Det er derfor nødvendigt, at der for produkter, der anvendes til hhv. menneskeføde og dyrefoder, fastsættes nogle
grænseværdier for de stoffer og bestanddele, der indgår i produkterne, således at sporbarhedssystemet bliver
anvendeligt og funktionelt for især SMV«.
Begrundelse
Den foreslåede formulering åbner mulighed for en fornuftig fortolkning af princippet om sporbarhed ved at fastlægge
nogle grænseværdier for stofferne i bestemte produkttyper med henblik på at give operatørerne mulighed for at
overholde deres forpligtelser.
Afstemningsresultat
For: 24, imod: 63, hverken for eller imod: 3.
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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:
—

»Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevarehygiejne«,

—

»Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer«,

—

»Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om nærmere bestemmelser for tilrettelæggelsen af den officielle kontrol af animalske produkter til konsum«,

—

»Kommissionens forslag til Rådets forordning om dyresundhedsbestemmelser for produktion, afsætning og import af animalske produkter til konsum«, og

—

»Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophævelse af visse
direktiver om levnedsmiddelhygiejne og sundhedsbetingelser for produktion og afsætning
af visse animalske produkter til konsum og om ændring af direktiv 89/662/EØF og
91/67/EØF«
(2001/C 155/09)

Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 17. juli 2000 under henvisning til EF-traktatens
artikel 37, 95 og artikel 152, stk. 4, litra b), at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
om de ovennævnte emner.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Sektion for Landbrug, Udvikling af Landdistrikterne og
Miljø, som udpegede Paul Verhaeghe til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 8. marts 2001.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 380. plenarforsamling af 28.-29. marts 2001, mødet
den 28. marts 2001, følgende udtalelse med 78 stemmer for, 1 imod og 10 hverken for eller imod.
1.

Indledning

1.1. Sammenfattende resumé

1.1.1. Kommissionens forslag er resultatet af en omarbejdning af EF-retsforskrifterne for:
—

fødevarehygiejne, som er indeholdt i direktiv 93/43/EØF
om levnedsmiddelhygiejne og i en række direktiver om
produktion og afsætning af animalske produkter

—

dyresundhedsaspekter ved afsætning af animalske produkter, som er indeholdt i en række direktiver

—

officiel kontrol af animalske produkter i gældende direktiver.

1.1.2. Disse direktiver (17 i alt) er blevet udarbejdet hen ad
vejen siden 1964 i takt med det indre markeds behov, men
under hensyntagen til et højt beskyttelsesniveau for

forbrugeren. Det store antal direktiver, sammenblandingen
af forskellige discipliner (hygiejne, dyresundhed og officiel
kontrol) og det forhold, at der findes forskellige hygiejneordninger for animalske produkter og andre fødevarer, har ført
til en kompleks situation. Den vil kunne forbedres, hvis
retsforskrifterne omarbejdes, og fødevarehygiejneaspekter adskilles fra spørgsmål vedrørende dyresundhed og officiel
kontrol.
1.1.3. Vedlagte forslag fra Kommissionen er udarbejdet
som led i de aktioner, som er anført i bilaget til Kommissionens
hvidbog om fødevaresikkerhed (1). Omarbejdningen af den
gældende lovgivning resulterer i et samlet og integreret regelsæt, der omfatter alle fødevarer, fra de produceres på bedriften,
til de sælges til forbrugeren. Dette giver en mere sammenhængende og gennemsigtig fødevarelovgivning. Den rolle, som
deltagerne i fødevarekæden spiller, defineres endvidere bedre.
1.1.4. Det gennemgående tema i hele omarbejdningen af
hygiejnebestemmelserne er, at virksomhedslederne bærer det
fulde ansvar for, at de fødevarer, de producerer, er sikre.
Denne sikkerhed skal opnås ved hjælp af grundlæggende
hygiejnebestemmelser (GHP) (2) og — for andre virksomhedsle-

(1) KOM(1999) 719 endelig.
(2) GHP: Good hygiene practice, som defineret i bilaget til direktiv
93/43/EØF og Codex Alimentarius’ principper for fødevarehygiejne.
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dere end dem, der udøver aktiviteter inden for primærproduktion — gennemførelsen af HACCP-principperne (1) (risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter). Dette er i tråd med den
internationalt anerkendte holdning, som Codex Alimentarius
forfægter.

1.1.5. Omarbejdningen er resulteret i fire forslag til forordninger om almindelig fødevarehygiejne, særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, officiel kontrol og dyresundhedsbestemmelser for produktion, afsætning og import af
animalske produkter til konsum. Det sidste forslag i »pakken«
er et forslag til direktiv om ophævelse af de gældende
retsforskrifter på ovennævnte områder.

1.1.6. Kommissionen mener, at EF-retsforskrifter i form af
forordninger indebærer en række fordele, såsom garanti for
ensartet anvendelse på hele det indre marked, større gennemsigtighed og mulighed for hurtig ajourføring under hensyntagen til udviklingen i den tekniske og videnskabelige viden.
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fælles for alle fødevarer, så man undgår de gentagelser og
overlapninger og den inkonsistens, som findes i de gældende
direktiver. Dog er en række specifikke bestemmelser bevaret
for forskellige fødevarekategorier.

1.3.2. Forordningen omfatter følgende områder: anvendelsesområdet (detailsalg og produktdefinition), autorisation af
virksomheder, sundhedsmærkning, nærmere bestemmelser,
mikrobiologiske kriterier, oplagrings- og transporttemperaturer, mindre virksomheder, import fra tredjelande, kvalitet og
mærkning, udelukkelse af visse stoffer fra fremstillingsproduktionen.

1.4. Dyresundhedsbestemmelser

1.4.1. Dyresundhedsbestemmelserne skal forebygge spredning af dyresygdomme, der ikke menes at kunne overføres til
mennesker, via animalske produkter. Da disse sygdomme ikke
har nogen direkte indflydelse på forbrugernes sundhed, var det
logisk at skille dem fra de egentlige hygiejnebestemmelser.

1.2. Integration

1.2.1. De almindelige hygiejnebestemmelser, der i dag
findes i direktiv 93/43/EØF, gælder for alle fødevarer, herunder
animalske produkter, der for øjeblikket falder uden for dets
anvendelsesområde.

1.4.2. Også på dette område er der opretholdt et højt
beskyttelsesniveau. Forordningsforslaget præciserer især de
dyresygdomme, som kan overføres via animalske produkter,
samt hvordan denne overførelsesrisiko kan elimineres.

1.5. Officiel kontrol
1.2.2. Samtidig er disse regler blevet revideret for at tage
hensyn til den nyeste udvikling inden for fødevarehygiejne. De
reviderede regler gælder fra nu af for hele fødevarekæden »fra
jord til bord«. De kræver anvendelse af de 7 principper fra
HACCP-systemet, som det er defineret i Codex Alimentarius,
såsom sporing af fødevarer og fødevareingredienser, og de
refererer til fødevaresikkerhedsmålet (FSM) (2).

1.3. Animalske fødevarer

1.3.1. De nugældende hygiejnebestemmelser for animalske
produkter er blevet forenklet ved en omarbejdning af fjorten
direktiver. Forenklingen har muliggjort et regelsæt, der er

(1) HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point.
(2) FSM: Fødevaresikkerhedsmål i henhold til artikel 6, punkt 2, i den
nye forordning om fødevarehygiejne.

1.5.1. I overensstemmelse med hensigterne i Kommissionens hvidbog foreligger der snart et forslag, der dækker
officiel kontrol af både fødevarer og foder. Det foreliggende
forordningsforslag omhandler kun kontrol af animalske produkter, der er bestemt til konsum. Det fastsætter især myndighedernes ansvar i medlemsstaterne, de foranstaltninger, der
skal træffes i tilfælde af fare for forbrugersikkerheden, uddannelse af kontrolpersonale, anvendelse af beredskabsplaner,
kontrol af importerede produkter, Kommissionens kontrol og
beskyttelsesforanstaltninger.

1.5.2. Man må ikke glemme, at nogle produkter er specielle
som f.eks. kød, som kræver særlige kontrolbestemmelser.
Revisionen af de nugældende kontrolbestemmelser med henblik på at tage højde for de farer, der er forbundet med
moderne produktionsteknikker, er for tiden genstand for en
dybtgående debat. For at give Kommissionen mulighed for at
reagere hurtigt, når denne debat er afsluttet, er kontrolprocedurerne beskrevet detaljeret i et særskilt forslag. Indtil resultaterne
af den videnskabelige evaluering foreligger, skal de nugældende
regler anvendes.
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1.6. Den eksterne dimension

—

»Globaliseringen« af fødevaremarkedet har i stigende grad
samlet opmærksomheden om fødevaresikkerheden. Landene
er især følsomme over for risici ved mikrobiologiske eller
kemiske kontaminanter, der skal elimineres under produktionen og transporten af fødevarerne. Dette afspejler sig i
internationale krav og aftaler og i den stigende rolle, som
de internationale organisationer spiller som f.eks. Codex
Alimentarius og Det Internationale Kontor for Epizootier.
Kommissionens forslag tager sigte på at tage denne udfordring
op ved at indføre krav om den hygiejniske kvalitet af importerede fødevarer, der tager hensyn til internationale normer og
retningslinjer.

valget af forordningsformen fremfor direktiver, da man
sikrer en bedre beskyttelse af forbrugerne og en mere lige
konkurrence mellem virksomhederne ved at begrænse
fortolkningsmulighederne i medlemsstaterne (afsnit IX i
begrundelsen).

3.

Særlige bemærkninger

3.1. Fødevarehygiejne

3.1.1. A n v e n d e l s e s o m r å d e
1.7. Udviklingsforløb
I de kommende år vil det sandsynligvis igen blive nødvendigt
at tilpasse lovgivningen som følge af de konkrete resultater af
virksomhedsledernes egenkontrolordninger, af god hygiejnepraksis, gennemførelsen af kontrolbesøg, udarbejdelsen af
rapporter og af tekniske fremskridt.

2.

Generelle bemærkninger

2.1.
Kommissionens nye forslag om fødevarehygiejne afspejler i stort omfang ØSU’s tidligere udtalelser. Tilsammen
udgør disse forslag et betydeligt fremskridt, som Kommissionen skal roses for.

2.2.

—

ØSU ser med tilfredshed, at de nye forordninger gælder for alle
led i fødevareproduktion og -distribution. Især skal de fra nu
af anvendes på primærsektoren, det vil sige på jordbrugs- og
husdyrsbrugsprodukter, produkter fra jagt og fiskeri, hvilket
ikke er tilfældet med den nugældende lovgivning. ØSU mener
imidlertid, at anvendelsesområdet generelt bør dække produktion af alle ingredienser, der indgår i sammensætningen af
fødevarer, herunder produkter af mineralsk oprindelse, eller
produkter, der er et resultat af kemisk syntese. Ordlyden af
artikel 2 i forordningsforslag (EF) nr. 2000/0178 bør derfor
revideres.

ØSU støtter især:

de principper, som det nye forslag bygger på (3. og
12.
»betragtning«
i
forordningsforslag
(EF)
nr. 2000/0178), især:
—

fødevaresektorens virksomhedsledere bærer det
fulde ansvar for fødevaresikkerheden. Hver enkelt
virksomhedsleder, fra primærproduktionen til leveringen til den endelige forbruger, er ansvarlig for
produktsikkerheden under hans kontrol

—

»fra jord til bord«-strategien

—

kravet om at anvende HACCP (i de berørte sektorer)
og sporbarheden

—

foreneligheden med internationale handelsaftaler

3.1.2. D e f i n i t i o n e r ( a r t i k e l 2 i f o r o r d n i n g s forslag (EF) nr. 2000/0178)

3.1.2.1. Listen over definitioner bør suppleres med bl.a.
definitioner på »fødevarer«, på »mål« og »præstationsnormer«,
og det engelske udtryk »requirements«, (der på dansk er
oversat med »krav« eller »bestemmelser«), mens der afventes en
definition på »fødevaresikkerhedsmål«.

3.1.2.2. I den hensigt at forenkle, men også for at undgå
forvirring bør definitionerne tilpasses Codex Alimentarius’
definitioner, når de er fastlagt eller revideret, f.eks.: »fødevarehygiejne« og »fødevaresikkerhed«.

3.1.3. A n s v a r e t , d e r p å h v i l e r v i r k s o m h e d s l e derne i fødevareindustrien

3.1.3.1. Ordlyden af 12. »betragtning«, første led, i forordningsforslag (EF) nr. 2000/0178, bør ændres for at præcisere,
at ansvaret for fødevaresikkerhed påhviler den enkelte virksomhedsleder i fødevaresektoren for den del af fødevarekæden,
som hans aktiviteter dækker i henhold til artikel 3 — Generel
forpligtelse — i forordningsforslaget om almindelig fødevarehygiejne.
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3.1.3.2. Især teksten (bilag I i forordningsforslag (EF)
nr. 2000/0178) bør understrege det ansvar, der påhviler de
forskellige partnere i primærproduktionens kæde, der fra nu af
skal omfattes af lovgivningen om fødevarehygiejne. Disse
partnere, hvad enten det drejer sig om agrokemisk industri,
frøproducenter, foderfabrikanter, rådgivende produktspecialister, leverandører og transportvirksomheder vedrørende disse
produkter eller landmændene selv, bør hver for sig sørge for,
at de landbrugsprodukter, der kommer på markedet, ikke
indeholder uacceptable mængder af biologiske eller kemiske
rester. Mængden af det papirarbejde, der pålægges små virksomheder og håndværksvirksomheder, bør holdes på så lavt
et niveau som muligt, dog skal det høje sundhedsniveau
opretholdes.

3.1.4. R e g i o n a l e a s p e k t e r ( a r t i k e l 4 , p u n k t 4 ,
i forordningsforslag (EF) nr. 2000/
0178)

For ikke at ramme den europæiske produktion af egnstypiske
produkter, finder ØSU det nødvendigt at tilpasse hygiejnebestemmelserne til de traditionelle produktionsmetoder og til
produktion i små enheder uden på nogen måde at bringe
fødevaresikkerheden i fare. Desuden mener ØSU, at de nødvendige tilpasninger bør besluttes og overvåges på fællesskabsplan
for bedre at sikre forbrugerne og betingelserne for fair
konkurrence. Den kommende europæiske fødevaremyndighed
kunne i den forbindelse få til opgave at foretage en videnskabelig vurdering.

3.1.5. D e t a i l h a n d e l ( a r t i k e l 9 , p u n k t 2 ,
i forordningsforslag (EF) nr. 2000/
0178 og Bilag II, punkt 2, i forordningsforslag (EF) nr. 2000/0179)

ØSU mener, at det faktum, at detailhandelen falder uden for
anvendelsesområderne i de nye forordningsforslag, slet ikke er
velbegrundet, når det drejer sig om betydelige distributionsvirksomheder (super- og hypermarkeder), der råder over
lokaler, hvor der tilberedes store mængder af animalske
produkter, for eksempel opskæringslokaler. Sådanne virksomheder bør være i overensstemmelse med de særlige hygiejnebestemmelser på området.

3.1.6. H A C C P / R e t n i n g s l i n j e r o g h y g i e j n e k o deks (artikel 5 og 7 i forordningsforslag (EF) nr. 2000/0178)

3.1.6.1. ØSU hilser det velkomment, at virksomhedslederne
i fødevaresektoren skal anvende de 7 principper i HACCPsystemet, som de er defineret i Codex Alimentarius, men det
er nødvendigt at insistere yderligere på, at det først og
fremmest er nødvendigt at overholde god hygiejnepraksis.
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3.1.6.2. I denne forbindelse understreger ØSU vigtigheden
af en uddannelse, der er tilpasset virksomhedsmedarbejdernes
aktiviteter, så meget desto mere som det er sandt, at produktsikkerheden kræver alles medvirken, på hvert enkelt medarbejderniveau. (Bilag II, kapitel XII i forordningsforslag (EF)
nr. 2000/0178).

3.1.6.3. ØSU mener, at medlemsstaterne bør opfordres til
at evaluere deres egne arbejds- og beskæftigelsesforhold set i
forhold til HACCP-systemet. Her bør man i særlig grad rådføre
sig med repræsentanter for sektoren, de ansatte og forbrugerne.

3.1.6.4. ØSU mener, at fødevaresikkerhedsmål (FSM) bør
give mulighed for en mere ensartet anvendelse af lovgivningen
om fødevarehygiejne.

3.1.6.5. Efter en rimelig tilpasningsperiode bør det tages op
til overvejelse, om alle detaljerede hygiejnebestemmelser i
forordningsforslag (EF) nr. 2000/0178 for animalske produkter samt kravet om at anvende HACCP-principperne skal
opretholdes.

3.1.6.6. Af hensyn til ensartetheden bør hygiejneretningslinjerne, der er omhandlet i artikel 7 i forordningsforslaget (EF)
nr. 2000/0178, hvad enten det drejer sig om en samling af
god hygiejnepraksis eller retningslinjer for anvendelse af
HACCP, følge modellerne i Codex Alimentarius. Når de angår
industriprodukter, der er markedsført og/eller fabrikeret i hele
EU, bør de opstilles generelt på europæisk plan.

3.1.6.7. Disse retningslinjer skal hjælpe virksomhedsledere
inden for fødevaresektoren med at tilpasse sig de juridiske krav
til hygiejne og fødevaresikkerhed. De kodekser for god praksis
for opdræt, som bilag I, kapitel II, i forordningsforslag
(EF) nr. 2000/0178 lægger op til, beskriver f.eks., hvilke
foranstaltninger der må træffes med henblik på god forvaltning
i tilknytning til opdræt og dyrevelfærd, ikke mindst for så vidt
angår korrekt brug af veterinære lægemidler (1). Efter ØSU’s
opfattelse bør det derfor — efter høring af alle berørte
parter — præciseres i forordningen, under hvilke former de
pågældende kodekser skal udarbejdes, så det sikres, at den
nødvendige zootekniske og veterinære kompetence er til stede.

(1) Se bilag punkt 1.

29.5.2001

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

3.1.7. M i k r o b i o l o g i s k e
kriterier/opbevaringstemperaturer (artikel 6 i forordningsforslag (EF) nr. 2000/0178) —
Forskrifter vedrørende produktkvalitet (afsnit II, punkt 2 j, i begrundelsen)

3.1.7.1. Det glæder ØSU, at de mikrobiologiske kriterier og
opbevaringstemperaturerne i de nugældende vertikale direktiver bliver revideret, og om nødvendigt videnskabeligt dokumenteret, som ØSU har krævet det. Denne fremgangsmåde vil
give mulighed for at bringe den europæiske lovgivning i
overensstemmelse med den internationale handelsaftale om
sundheds — og plantesundhedsforanstaltninger [bedre kendt
som »SPS Agreement« (1)].

3.1.7.2. For øvrigt tager ØSU Kommissionens løfte til
efterretning om så snart som muligt at fjerne bestemmelserne
om kvalitetsaspekter — bortset fra sundhed — fra hygiejnebestemmelserne.

3.1.8. S p o r b a r h e d — R e g i s t r e r i n g e l l e r a u t o risation af fødevarevirksomheder (artikel 9 og 10 i forordningsforslag (EF)
nr. 2000/0178)

3.1.8.1. ØSU mener, at det, hvis det bliver nødvendigt, bør
være muligt hurtigt at kunne opspore oprindelsen, ja endog at
etablere den produktionsmæssige baggrund for de fødevarer,
der er sendt på markedet. Derfor bør hver virksomhedsleder
fra fødevaresektoren være i stand til at gå tilbage til oprindelsen
af de ingredienser eller de produkter, der hører under hans
ansvar. Således kan sporbarheden af fødevarer sikres etape for
etape (eller i kaskader) fra primærproduktionen til forbrugeren.

3.1.8.2. Derfor er ØSU positiv over for, at lovgivningen
tvinger hver virksomhedsleder til at sikre, at hans produkter
kan spores. ØSU mener, at lovgivningen skal holde sig
til principper og lade virksomhedslederne, navnlig i små
virksomheder, om at vælge de midler, der kan sikre deres
produkters sporbarhed. Denne fremgangsmåde skal give mulighed for at kunne håndtere situationer, der undertiden er
meget forskellige afhængig af sektorer og produkter.

3.1.8.3. ØSU mener, at registrering af alle virksomheder i
fødevarekæden udgør en betragtelig administrativ opgave, der
alt afhængig af tilfældet kan udføres på lokalt eller regionalt
plan eller endog nationalt plan. Registreringen af virksomheder
er et vigtigt element for sporbarheden. Hvad angår forarbejdede

(1) SPS Agreement: Sanitary and Phytosanitary Agreement (WTO).
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produkter, er den et supplement til oplysningen om fabrikationsserie.

3.1.8.4. I princippet er autorisation af virksomheder en
garanti for, at god praksis for fødevarehygiejne er overholdt.
ØSU er positiv over for, at godkendelsen forbliver reglen for
de virksomheder, der fabrikerer eller håndterer produkter,
der er følsomme på mikrobiologisk plan, især animalske
produkter. Men for at kunne garantere et ensartet sikkerhedsniveau og en fair konkurrence er det nødvendigt, at Kommissionen klart opstiller de kriterier, som beslutningen om godkendelse eller blot registrering af en virksomhed er baseret på.

3.1.9. S u n d h e d s m æ r k e ( B i l a g I I , p u n k t 4 , i
forordningsforslag (EF) nr.
2000/
0179)

3.1.9.1. Som navnet siger, attesterer dette mærke produkternes sundhed. For eksempel er sundhedsmærkning af kød
eller skaldyr for forbrugeren en garanti for, at disse produkter
har været underkastet en officiel kontrol, både hvad angår
varens oprindelse og dens sundhedstilstand. ØSU er af den
opfattelse, at denne officielle garanti er absolut nødvendig i
dag.

3.1.9.2. Berettigelsen af sundhedsmærkning af forarbejdede
produkter, som for eksempel pålæg eller mælkeprodukter er
anderledes. I dette tilfælde garanterer sundhedsmærkningen, at
produktionsvirksomheden er blevet godkendt, dvs. at den er i
overensstemmelse med de hygiejnebestemmelser, der kræves
af lovgivningen. Derved udgør den et overensstemmelsescertifikat for virksomheden, lig dem, certificeringsorganer udsteder,
men betyder ikke, at produkterne i sig selv er kontrolleret.
Derfor mener ØSU, at forvaltningen af sundhedsmærkningen
for forarbejdede produkter ikke nødvendigvis bør administrereres af offentlige myndigheder. ØSU ønsker, at dette spørgsmål uddybes for at kunne bestemme de tilfælde, hvor denne
forvaltning kan overlades til private anerkendte organer.

3.1.10. S a m m e n s a t t e
produkter
(Bilag
I,
punkt 8.1, i forordningsforslag (EF)
nr. 2000/0179)

ØSU noterer med tilfredshed. at sammensatte produkter ikke
længere falder ind under særlige hygiejnebestemmelser for
animalske produkter. Alligevel kan det foreliggende forslag
forbedres, eftersom der i nogle tilfælde alligevel skal anvendes
særlige regler for sammensatte produkter (for eksempel panerede fiskefileter, der a priori kræver de samme hygiejneforanstaltninger som ikke panerede fiskefileter).
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3.1.11. E k s p o r t t i l t r e d j e l a n d e ( a r t i k e l 1 2 i
forordningsforslag (EF) nr. 2000/
0178)

ØSU erkender, at det er nødvendigt at styrke europæiske
fødevareprodukters image på de ydre markeder, især i udviklingslandene, hvilket dog ikke bør ødelægge de europæiske
virksomheders konkurrenceevne. Derfor vurderer ØSU, at
kravet om, at de eksporterede produkter skal være i overensstemmelse med den europæiske lovgivning, nuanceres, for at
der kan tages hensyn til de særlige situationer i importlandene.
For eksempel kan anvendelse af konserveringsmidler, der ikke
er tilladte i produkter, der markedsføres i Europa, begrundes
med særlige lokale forhold i importlandet.

3.1.12. K o m i t o l o g i ( a r t i k e l 1 5 i f o r o r d n i n g s forslag (EF) nr. 2000/0178 og artikel 6
i
forordningsforslag
(EF)
nr. 2000/0179) — Ikrafttræden af de
nye forordninger (artikel 17 i forordningsforslag (EF) nr. 2000/0178 og
artikel 7 i forordningsforslag (EF)
nr. 2000/0179)

3.1.12.1.
ØSU noterer sig med tilfredshed, at Den Stående
Levnedsmiddelkomité og Den Stående Veterinærkomité skal
fusionere på sigt, selv om det ikke fremgår af det aktuelle
projekt. Denne fusion bør give mulighed for en mere enkel og
sammenhængende forvaltning.

3.1.12.2.
For øvrigt vurderer ØSU, at det vil være mere
fornuftigt at indføre en kort tilpasningsperiode, når de nye
forordninger er trådt i kraft, især for at give tid til primærsektoren til på en korrekt måde at opstille kodekser for god
hygiejnepraksis.

3.2. Officiel kontrol af animalske produkter (forordningsforslag
(EF) nr. 2000/0180)

3.2.1. ØSU er af den opfattelse, at denne tekst ikke
tilstrækkeligt præciserer medlemsstaternes og Kommissionens
respektive ansvar. ØSU’s udtalelse om »Hvidbogen om fødevaresikkerhed« (1) understregede allerede vigtigheden af en effektiv overvågning fra Kommissionen, hvad angår anvendelsen af
fælleskabslovgivningen.

(1) EFT C 204 af 18.7.2000.
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3.2.2. For øvrigt er der endnu alt for mange tekster (2) om
veterinærkontrol, almindelige og særlige regler for officiel
kontrol. Det ville både være mere klart og mere praktisk at
samle alle disse tekster.

3.2.3. ØSU noterer sig, at den officielle kontrol på gårde
[bilag I, punkt 1 a)] vedrører overholdelse af hygiejnebestemmelser, men også overholdelse af regler om dyrevelfærd og om
foder og restkoncentrationer. Hvad angår kontrol af foder,
mener ØSU, at med hensyn til forarbejdede produkter bør
kontrollen foretages på et tidligere stadium, dvs. på produktionsniveauet.

3.2.4. Bestemmelserne om undersøgelse af kød (bilag II) er
blevet revideret, især for at tillægge undersøgelsen før slagtning
større betydning. I denne forbindelse bør det præciseres, at
undersøgelse før slagtning skal tage hensyn til opdrætningsdata, som landbrugene er pålagt at registrere (bilag I, kapitel II,
punkt 2, i forordningsforslag (EF) nr. 2000/0178).

3.2.5. ØSU mener, at teksten bør indeholde en henvisning
til den harmoniserede lovgivning om animalske produkter, der
ved veterinærkontrollen er vurderet uegnede til menneskeligt
konsum.

3.3. Dyresundhedsbestemmelser for handel med animalske produkter (forordningsforslag (EF) nr. 2000/0181)

3.3.1. Forordningens mål er at undgå spredning af dyresygdomme gennem fødevarer af animalsk oprindelse inden for
Fællesskabet eller internationalt.

3.3.2. Faktisk omfatter teksten også bestemmelser om
officiel kontrol. ØSU noterer for øvrigt, at Kommissionens
overvågningsrolle på dette område er klart præciseret (artikel 6).

3.3.3. Da der er en overlapning mellem bestemmelserne
om dyresundhed ved import fra tredjelande og hygiejnebestemmelserne i forordningsforslaget om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, opstår der forvirring. Især
skal der i henhold til artikel 8, punkt 1, i forordningsforslag (EF)
nr. 2000/0180, opstilles en liste over godkendte tredjelande på
grundlag af kriterier for dyresundhed, mens der i henhold til
bilag III, punkt 1, i forordningsforslag (EF) nr. 2000/0179 om
særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer, også
skal opstilles en liste — her på grundlag af hygiejnekriterier.

(2) Se bilag, punkt 2.
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3.3.3.1. Alle disse bestemmelser bør kombineres for at få
et enkelt sæt regler, der på én gang dækker aspekter ved
offentlig sundhed (hygiejne) og aspekter ved dyresundhed.
3.3.4. ØSU noterer, at bilagene til denne forordning indeholder meget interessante oplysninger, især tabellen om »Behandlinger til fjernelse af dyresundhedsmæssige risici i forbindelse med kød« og listen over »Behandlinger til fjernelse af
dyresundhedsmæssige risici i forbindelse med mælk«.
3.3.5. En international anerkendelse af disse sundhedsforanstaltninger ville lette den internationale handel med foder
meget. ØSU opfordrer derfor ivrigt Kommissionen til at
godkende og fremme disse foranstaltninger.
4.

Konklusioner

Som konklusion fremsætter ØSU følgende henstillinger med
hensyn til fødevarehygiejne:
4.1.
De samme hygiejnebestemmelser og de samme kontrolmetoder skal anvendes i alle fødevarekædens led fra
primærproduktion til den endelige levering til forbrugeren.
4.2.
Alle råvarer og ingredienser, der benyttes til fødevareproduktion, herunder mineralske stoffer eller substanser fra
kemisk syntese, skal være dækket af disse hygiejnebestemmelser.
4.3.
Kravet til virksomhedslederne i fødevaresektoren om
at anvende de syv principper i HACCP-systemet er nødvendigt,
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men der er grund til at insistere lige så meget på, at det først
og fremmest er nødvendigt at overholde god hygiejnepraksis.
4.4.
Hver virksomhedsleder i hvert led af fødevarekæden er
fuldt ansvarlig for produktsikkerheden.
4.5.
Sporbarheden skal sikres, etape for etape (eller »i
kaskader«), gennem hele fødevarekæden, idet der tages hensyn
til virksomhedernes type og størrelse.
4.6.
Visse vigtige definitioner, som f.eks. af fødevarer,
mangler i disse forslag. De bør udarbejdes i forbindelse med
den generelle fødevarelovgivning, der ligeledes er til debat, og
som hygiejneteksterne bør referere til.
4.7.
De grundlæggende sikkerhedsnormer skal anvendes på
fødevareprodukter, der har »regional« og/eller »traditionel
karakter«, i det omfang hvor disse produkter skal cirkulere frit
i det indre marked.
4.8.
De lokaler i detailhandelen, hvor store mængder af
animalske fødevarer tilberedes og/eller udskæres, skal være i
overensstemmelse med de særlige hygiejnebestemmelser for
disse fødevarer.
4.9.
Europæiske fødevareprodukter, der er beregnet til
eksport til tredjelande, skal overholde de relevante normer i
importlandenes lovgivning og/eller Codex Alimentarius. I
mangel af sådanne normer er kravet om, at de skal være i
overensstemmelse med den europæiske lovgivning, fuldstændigt berettiget.

Bruxelles, den 28. marts 2001.
Göke FRERICHS

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
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BILAG I
til Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
Punkt 1
Definitionen på »veterinærlægemidler«, som fastsat i artikel 1 i direktiv 65/65/EØF af 26. januar 1965 (tilnærmelse af
lovgivning om medicinske specialiteter) og artikel 1 i direktiv 81/851/EØF af 28. september 1981 (indbyrdes
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om veterinærmedicinske præparater). der omfatter hormoner. (»Ethvert
stof eller enhver sammensætning af stoffer, der er bestemt til at anvendes i eller på menneskers eller dyrs legemer
med henblik på at stille en medicinsk diagnose eller at genoprette, forbedre eller påvirke legemsfunktioner hos
mennesker eller dyr«).
Punkt 2
—

direktiv 89/397/EØF af 14. juni 1989 ( offentlig kontrol med levnedsmidler) og direktiv 93/99/EØF af
29. oktober 1993 ( supplerende bestemmelser vedrørende offentlig kontrol med levnedsmidler),

—

direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 (veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på
gennemførelse af det indre marked) og

—

direktiv 90/675/EØF af 10. december 1990 senest ændret ved direktiv 97/78/EØF af 18. december 1997
(fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i
Fællesskabet).

BILAG II
til Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
Forkastede ændringsforslag
Følgende ændringsforslag blev forkastet under forhandlingerne, men opnåede mindst en fjerdedel af de afgivne
stemmer:
Punkt 3.1.2.3
Et nyt punkt 3.1.2.3 indføjes:
»Uden at ville anfægte målsætningerne for forslaget om ændring af en række hygiejneretningslinjer er det nødvendigt
nærmere at undersøge de praktiske aspekter ved visse definitioner og dertil knyttede gennemførelsesbestemmelser
for at forebygge, at der i praksis opstår situationer, hvor retningslinjerne ikke kan gennemføres.«
Begrundelse
Hvis forslaget vedtages i sin nuværende form, vil især primære landbrugsbedrifter og mindre håndværksvirksomheder
få alvorlige problemer på grund af en række definitioner, der er alment gældende, og nogle gennemførelsesbestemmelser, der ikke er afstemt efter praksis.
Afstemningsresultat
For: 24, imod: 46, hverken for eller imod: 12.
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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Fri bevægelighed for arbejdstagere i det indre
marked« (Observatoriet for Det Indre Marked)
(2001/C 155/10)
Det Økonomiske og Sociale Udvalg besluttede den 2. marts 2000 under henvisning til EF-traktatens
artikel 23, stk. 3, at udarbejde en udtalelse om »Fri bevægelighed for arbejdstagere i det indre marked«.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Sektion for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug, som
udpegede Hans-Joachim Wilms til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 8. december 2000.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 380. plenarforsamling, mødet den 28. marts 2001,
følgende udtalelse med 80 stemmer for, 13 imod og 31 hverken for eller imod.
1.

Retten til fri bevægelighed — betydning og perspektiv

1.1. Retten til fri bevægelighed — betydning og udbredelse

1.1.1. Fri bevægelighed for personer er et af Fællesskabets
vigtigste mål, som er nævnt i de europæiske traktater. Den er
først og fremmest en vigtig grundlæggende rettighed for
arbejdstagere og deres familier. Fri bevægelighed blev i Romtraktaten fastsat som et af det indre markeds vigtigste elementer
(»Det indre marked er et område uden indre grænser, hvor den
frie bevægelighed er sikret for varer, personer, tjenesteydelser
og kapital«).

1.1.2. ØSU understreger, at den frie bevægelighed for
arbejdstagere er et nøgleelement i den videre europæiske
integration. Den er endvidere en af de mest konkrete udmøntninger af unionsborgerskabet (1).

1.1.3. ØSU understreger, at forbedringen af beskæftigelsesmulighederne i alle de europæiske lande og navnlig i de mindre
gunstigt stillede regioner fortsat må være et højt prioriteret
mål. Hvor selv EU’s bedste fælles arbejdsmarkedspolitik ikke
medfører en fuldstændig lige fordeling af beskæftigelsesmulighederne og indkomsterne, åbner den frie bevægelighed nye
muligheder for, at arbejdstagere fra fortsat ugunstigt stillede
regioner eller arbejdstagere, der har kvalifikationer, som der
ikke er tilstrækkelig efterspørgsel efter på det nationale arbejdsmarked, kan få del i den voksende velstand i Unionen. Samtidig
reducerer fri bevægelighed i idealsituationen problemerne på
arbejdsmarkedet i oprindelseslandet uden samtidig at skabe
nye problemer på arbejdsmarkedet i det nye værtsland.

1.1.4. Unionsborgernes mobilitet skal fremmes yderligere.
Grundlæggende Rettigheder til Arbejde, som netop er blevet

(1) Se bilaget.

vedtaget af Det Europæiske Råd, indeholder efter ØSU’s
opfattelse, foruden medlemslandenes forpligtelse til at føre en
aktiv beskæftigelsespolitik, ligeledes en forbedring af beskæftigelsesmulighederne ved, at der skabes forudsætninger for
større mobilitet blandt unionsborgerne. Derfor glæder ØSU
sig over foranstaltninger til fremme af mobiliteten, som gør
denne frivillig for unionsborgerne, eller som har til formål at
fjerne nationale hindringer for fri bevægelighed.

1.1.5. Arbejdstagere, der midlertidigt tager arbejde i et andet
EU-medlemsland, bringer deres kultur, viden og erfaringer med
sig til det nye værtsland og udvider disse under deres ophold
der, hvilket begge lande kan drage nytte af. De arbejdstagere
eller de mennesker, som de kommer i berøring med både i
deres hjemland og i værtslandet, opfatter ikke længere Europa
som noget abstrakt, men derimod som noget helt konkret.
Om disse erfaringer opfattes som noget positivt eller noget
negativt afhænger imidlertid af, hvorledes den frie bevægelighed organiseres i praksis.

1.1.6. I modsætning til det hyppige misbrug af etableringsretten, ved at folk nedsætter sig som pseudoselvstændige, og
af friheden til at yde tjenesteydelser, som udnyttes af uærlige
udstationeringsbureauer og arbejdsformidlere, og også i modsætning til illegal beskæftigelse, har benyttelsen af retten til
fri bevægelighed indtil nu ikke grebet forstyrrende ind i
lønforhandlingerne og de sociale systemer i værtslandet.
Sædvanligvis ansættes personer, der gør brug af den frie
bevægelighed, nemlig på samme vilkår som arbejdstagerne i
værtslandet. Der er da også en tilsvarende høj grad af accept af
denne form for beskæftigelse af vandrende arbejdstagere.

1.1.7. ØSU understreger desuden, at de i udtalelsen nævnte
uantagelige aktiviteter i medlemsstaterne, der omfatter visse
arbejdsgivere, er en absolut sjældenhed, som et kriminelt
mindretal står bag, og at de ikke afspejler de holdninger og
den adfærd, som er typisk for det overvældende flertal af
arbejdsgivere og deres organisationer. Disse aktiviteters omfang bør ikke overdrives, og man bør ikke formidle det
fejlagtige indtryk, at sådanne aktiviteter er almindeligt udbredt.
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1.2. Eventuelle konsekvenser af udvidelsen af EU

1.2.1. Denne positive indstilling til fri bevægelighed for
arbejdstagere kan ændre sig som følge af udvidelsen af EU,
hvis denne resulterer i en koncentration af indvandrede
arbejdstagere på meget få sektorer og i bestemte medlemslande,
eller hvis der fortsat er store lønforskelle (1) (forholdet kan
være helt op til 1:11) ved EU’s nuværende østlige grænser, som
resulterer i et stort antal grænsearbejdere. Ganske vist står det
med hensyn til den demografiske udvikling i de fleste nuværende europæiske lande i vid udstrækning klart, at yderligere
indvandring fra ansøgerlandene og tredjelande er nødvendig i
de kommende årtier for at få dækket det generelle arbejdskraftbehov i det nuværende EU, men dette er ikke ensbetydende
med, at en forøget indvandring ikke i enkelte tilfælde kan
skabe eller forværre konkrete problemer i bestemte sektorer
og i de regioner, hvor arbejdsløsheden allerede på nuværende
tidspunkt er høj. De bekymringer, som folk i disse sektorer og
regioner har af den grund, skal ikke affærdiges som en
meningsløs angst for fremmede og ignoreres. Derved ville EUog udlændingefjentlige kræfter få nok en håndsrækning.
Derimod bør der ved hjælp af passende foranstaltninger
sørges for, at indvandringen netop ikke koncentreres i disse
problemregioner og -sektorer, og at der således ikke opstår
sociale spændinger.

1.2.2. Ganske vist regner de få eksisterende undersøgelser
af dette emne, såsom den nyeste undersøgelse forelagt af
Boeri/Brücker (2) (udarbejdet på foranledning af Kommissionen) og Instituttet for tysk økonomi, DIW (3), med væsentligt
lavere indvandringstal i det nuværende EU’s område (et par
hundrede tusind om året i de første år efter indførelsen af den
frie bevægelighed for arbejdstagere), end de tal, der ofte opgives
i den offentlige debat, (hvor der i nogle tilfælde tales om
millioner).

1.2.3. De nævnte undersøgelser går ud fra, at den indvandrende arbejdskraft — såfremt der ikke findes en skattemekanisme — ikke vil fordele sig regelmæssigt, men uregelmæssigt
— både hvad angår den nationale og den sektormæssige
fordeling.

(1) Bruttotimelønnen for en faglært arbejder i fremstillingssektoren i
Vesttyskland udgør ca. 28,50 DEM. Derimod udgør den samme
timeløn i det vestlige Polen 4,80 DEM (1:6) og i det østlige Polen
kun 2,70 DEM (1:11).
(2) Boeri, Tito og Brücker, Herbert: Undersøgelse af effekten af
udvidelsen mod øst på indkomst og beskæftigelse i de nuværende
medlemslande i Den Europæiske Union; undersøgelse foretaget
for Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Beskæftigelse
og Sociale Anliggender, offentliggjort den 23.5.2000, Berlin og
Milano, 2000.
(3) DIW-Wochenbericht 21/2000 (Instituttet for tysk økonomi):
Udvidelse af EU mod øst: Ingen større indvandring forventet;
Berlin 2000: Undersøgelsen er opdelt i to dele: Den første del
giver et sammendrag af DIW’s resultater vedrørende omfanget af
den kommende migration fra CØEL. Anden del, der er udarbejdet
af Instituttet for arbejde i fremtiden (IZA), analyserer mulige
konsekvenser af indvandringen for lønninger og beskæftigelse.
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1.2.3.1. Ifølge resultaterne i Boeri/Brückers undersøgelse er
det tænkeligt, at 80% af de udvandrende arbejdstagere fra
CØEL vil søge arbejde i nabolande som f.eks. Danmark,
Sverige, Finland, Tyskland og Østrig, og her navnlig i sektorer
som byggeri, land- og skovbrug, lavteknologiske tjenesteydelser og hotel- og restaurationsbranchen. Mens fremfor alt
landbrugssektoren i nogle af disse lande i øjeblikket er
kendetegnet ved høj arbejdsløshed og vedvarende tilbagegang
i antallet af arbejdspladser, (således at et øget arbejdsudbud
kunne få negative følger for de beskæftigede og de arbejdssøgende), er der i de andre nævnte sektorer i mange tilfælde
mangel på egnet lokal arbejdskraft.

1.2.4. Sociale spændinger kan især blive resultatet, hvis de
nye unionsborgeres benyttelse af retten til fri bevægelighed
først og fremmest fører til en stigning i antallet af grænseoverskridende arbejdstagere. Da der er store lønforskelle ved
den østlige grænse i det nuværende EU (1:4-1:11) og i
leveomkostningerne (1:4), kan en gennemførelse af den frie
bevægelighed uden overgangsordninger på kort sigt medføre
belastninger for arbejdsmarkederne i disse grænseregioner.
Praktiske erfaringer fra før og nu — som for eksempel i
forbindelse med sæsonarbejdere inden for landbruget og
arbejdstagere, der udsendes for kortere perioder — bekræfter,
at dette fænomen kan forekomme, hvis der er store lønforskelle
mellem hjemlandet og arbejdslandet. Langfristet indebærer de
imidlertid en nettofordel for grænseregionerne, idet sådanne
lønforskelle også rummer et incitament til nye investeringer.

1.2.5. I værste fald kan en indførelse — uden nogen form
for overgangsperiode — af fri bevægelighed for beskæftigelse
på tværs af grænserne resultere i, at de lønninger, der betales i
grænseområderne i værtslandet, presses så langt ned, at
arbejdstagernes situation forringes. Denne situation ville på
grund af pristrykket ligeledes medføre vanskeligheder for de
arbejdsgivere, der vil bevare det nuværende rimelige lønniveau.
En sådan udvikling vil ikke kun være i strid med EU’s mål i EFtraktatens artikel 2, men kunne resultere i store sociale
spændinger, først og fremmest i grænseområderne og være
fordrende for nationalistiske tendenser.

1.2.5.1. Derfor glæder ØSU sig også over de planlagte EUstøtteforanstaltninger til grænseregioner, som skal understøtte
strukturændringerne i disse områder ved hjælp af udbygning
af infrastrukturen, målrettede opkvalificeringsforanstaltninger
for arbejdskraften samt fremme af små og mellemstore
virksomheder. Det vigtigste redskab til at modvirke løndumping ved midlertidige ansættelser er direktivet om udstationering af arbejdstagere. Hvis dette skal fungere i praksis, er der
imidlertid brug for en effektiv overvågning. Uden en sådan er
der stor fare for en betydelig sænkning af lønniveauet i visse
regioner og sektorer.
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1.2.6. Den frie bevægelighed for arbejdstagere er en chance
for højt kvalificeret arbejdskraft fra ansøgerlandene til bedre at
udnytte deres kvalifikationer, da der ofte er mangel på egnet
arbejde eller i det mindste arbejde, hvor lønnen står i rimeligt
forhold til deres kvalifikationer. På den anden side kan det
medføre hjerneflugt, hvis disse arbejdstagere i stor stil gør brug
af den frie bevægelighed. Det ville øge den økonomiske
uligevægt mellem regionerne endnu mere, dvs. de mindre
udviklede regioner ville komme til at bære uddannelsesomkostningerne, medens de højt udviklede regioner drager nytte heraf
på kort sigt og muligvis fremover forsømmer at uddanne deres
egne unge. Dette problem kan kun løses på noget længere sigt
ved, at indsatsen for at uddanne højt kvalificeret arbejdskraft
øges yderligere i de lande, hvor efterspørgslen efter en sådan
arbejdskraft er stor.

1.3. Oplysning — et vigtigt problem

1.3.1. Arbejdstagere, der er interesserede i at finde arbejde i
et andet medlemsland, har brug for pålidelige og nøjagtige
oplysninger på deres eget sprog. De bør beskyttes mod uærlige
udbydere af tjenesteydelser, som leverer værdiløse oplysninger
eller tjenesteydelser for høje gebyrer, eller som formidler dem
arbejde med dårlige arbejdsforhold.

1.3.1.1. For at forhindre, at uærlige arbejdsformidlere,
arbejdsgivere, udvandringsbureauer, udlejere, sprogskoler osv.
i det ønskede værtsland udnytter arbejdstagernes manglende
kendskab til de på stedet gældende betingelser, bør de især
oplyses udførligt om situationen på det lokale arbejdsmarked,
de på stedet gældende aftalemæssige arbejdsvilkår, lønniveauet
på stedet, huslejeniveauet osv. gennem offentlige organer eller
nonprofitorganisationer såsom fagforeninger, interesseorganisationer, erhvervskamre osv., inden de går i gang med at søge
arbejde i andre medlemslande.

1.3.1.2. De nødvendige oplysninger om benyttelse af
retten til fri bevægelighed burde egentlig stilles til rådighed
via EURES-nettet (1). ØSU understreger dette nets store
betydning og glæder sig over, at det er blevet oprettet.
Allerede i 1997 blev EURES-nettets manglende gennemslagskraft og effektivitet imidlertid indirekte kritiseret i rapporten
af 18. marts 1997 om den frie bevægelighed, der blev
udarbejdet af en arbejdsgruppe på højt plan med Simone
Veil som formand (Veil-rapporten) (2). I mellemtiden er

(1) Det europæiske netværk for tjenesteydelser (EURES) har til formål
at lette den frie bevægelighed for arbejdstagere i de 17 lande i
EØS. Netpartnerne omfatter de offentlige arbejdsforvaltninger,
fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer. Partnerskabet koordineres af Europa-Kommissionen.
(2) Rapport fra Simone Veils arbejdsgruppe på højt niveau om
spørgsmål vedrørende den frie bevægelighed af 18.3.1997 (findes
på Internettet under http://europa-eu.int/comm/internal–market/
de/people/hlp/hlphmtl.htm; i det følgende benævnt Veil-rapporten). Side 25 ff. i den nævnte Internet-udgave.
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situationen ganske vist blevet noget forbedret, men den er
stadig ikke tilfredsstillende.

1.3.1.3. For mange arbejdstagere, der er konkret interesserede i at arbejde i andre medlemslande, er EURES-netværket
desværre endnu temmelig ukendt, selvom antallet af besøgende
på Internet-siden er steget betydeligt i den senere tid.

1.3.1.4. Såfremt de oplysninger, som EURES for tiden giver
på sine Internet-sider, skal være repræsentative for EURES’
virksomhed, giver det ikke de arbejdssøgende et nøjagtigt
indblik i situationen i den ønskede sektor og på det ønskede
beskæftigelsessted. I stedet omfatter EURES for eksempel
nationale, tværfaglige og derfor ikke særligt sigende indeksbaserede lønsammenligninger med lønninger i intet mindre end
Zürich i Schweiz. Hvordan arbejdstagere fra EU-medlemslandene skal kunne drage nogen som helst nytte heraf i forbindelse
med deres konkrete vurdering af arbejdstilbud, kan ØSU’s
medlemmer ikke i deres vildeste fantasi forestille sig.

1.3.1.5. Der er fortsat en tydelig forskel på det antal ledige
stillinger i medlemslandene, som oplyses i EURES, og det
meget højere antal ledige stillinger, der er registreret hos
arbejdsformidlingerne i medlemslandene. ØSU glæder sig over,
at Kommissionen for kort tid siden har indledt drøftelser for at
sikre, at de ledige stillinger, der vises online i medlemslandene,
ligeledes tilbydes i EURES. ØSU henviser imidlertid til, at de
lagrede oplysninger på EURES’ Internet-sider om ledige stillinger i øjeblikket ikke opfylder de betingelser, der er fastsat i
punkt 1.3.1.1. Ofte gives der hverken oplysninger om arbejdstid, løn, nøjagtig angivelse af arbejdssted, eller om der er tale
om en midlertidig eller en fast stilling.

1.3.1.6. Siden Veil-rapporten af 1997 er der desværre kun
sket punktvise forbedringer i samarbejdet mellem EURES og
arbejdsmarkedets parter.

1.3.1.7. EURES-netværkets virksomhed hindres først og
fremmest stærkt af, at der kun er ca. 220 EURES-rådgivere til
rådighed, hvoraf 90 ydermere udøver dette hverv på frivillig,
ulønnet basis ved siden af fuldtidsbeskæftigelse af anden art.

1.3.2. Navnlig fagforeningerne, interesse- og arbejdsgiverorganisationerne og de faglige organisationer står derfor
fortsat for størstedelen af det rådgivende arbejde og bruger
store beløb af deres egne midler. Selv i EUR-15 er det næsten
umuligt at finansiere dette arbejde, og med en udvidelse på
12 lande med yderligere 12 sprog bliver organisationernes
personalemæssige og finansielle ressourcer, som hovedsageligt
finansieres ved hjælp af medlemsbidrag, definitivt overskredet.
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1.3.3. Uden stærk støtte fra Den Europæiske Union ville de
i reglen økonomisk svage fagforeninger og -organisationer i
ansøgerlandene blive endnu mindre i stand til at give kommende vandrende arbejdstagere fra deres egne lande vejledning og
at beskytte dem mod uærlig praksis. ØSU understreger, at
henholdsvis oprettelse og fremme af solide — dvs. effektive og
finansielt velfunderede — fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer i ansøgerlandene ligeledes er nødvendigt for at
realisere frihederne inden for det indre marked, og Kommissionen skal være toneangivende i den forbindelse.

2.

Behov for en ny udtalelse

2.1.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg tager med denne
initiativudtalelse hensyn til sine tidligere udtalelser (1). Formålet
med denne udtalelse er at fortsætte og bygge videre på de
tidligere udtalelser, da mange af de problemer, der blev rejst i
de foregående udtalelser, endnu ikke er løst, og de krav, som
ØSU stillede, endnu ikke er blevet opfyldt, omend nogle af
ØSU’s krav delvis er blevet opfyldt af EU’s institutioner.

2.2.
Unionsborgere, der har benyttet deres ret til fri bevægelighed, bliver fortsat behandlet ringere på mange områder end
statsborgere i de lande, de opholder sig i.

2.2.1. Her følger et par eksempler herpå fra Tyskland,
ordførerens hjemland, men lignende eksempler vil kunne
findes i de fleste andre medlemslande:

2.2.1.1. For eksempel straffes borgere fra andre EU-lande
hårdere end tyskere, hvis de ikke har deres legitimationskort
på sig.

2.2.1.2. Navnlig hvis en indvandret arbejdstager får behov
for socialbistand, leder myndighederne gerne efter formaliteter,
der ikke er i orden, for at kunne gøre en ende på den
pågældendes ophold. For nylig, den 16. oktober 2000, berettede de tyske aviser netop om en sag om en italiensk statsborger
i Baden-Württemberg, som efter at have opholdt sig 41 år i
Tyskland havde fået behov for kontanthjælp og derfor ville
blive udvist, fordi han havde forsømt rettidigt at ansøge om en

(1) ØSU’s udtalelse om »Kommissionens forslag til forordning Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) om ændring af Rådets
forordning (EØF) nr. 1612/68 om den frie bevægelighed for
arbejdskraften inden for Fællesskabet« (EFT C 169 af 16.6.1999,
s. 24). ØSU’s udtalelse om »Handlingsplan for arbejdskraftens frie
bevægelighed« (EFT C 235 af 27.7.1998, s. 82) og ØSU’s
udtalelse om »Kommissionens forslag til Rådets direktiv om
tredjelandsstatsborgeres ret til at rejse inden for Fællesskabet« (EFT
C 153 af 28.5.1996, s. 38).

29.5.2001

permanent opholdstilladelse. Denne tilladelse skulle myndighederne imidlertid egentlig have udstedt længe forinden, også
uden særlig ansøgning, og det, at den manglede, skulle ikke
kunne føre til udvisning, da den ikke er en forudsætning for
opholdsretten. Denne fremgangsmåde ser ikke ud til at være
noget isoleret tilfælde, da arbejdstagere, hvis indkomst ikke
slår til, navnlig i denne delstat udvises, når de ansøger om
supplerende kontanthjælp, hvis de i bedre tider har undladt at
ansøge om en permanent opholdstilladelse. Også pensionister
får problemer med de tyske udlændingemyndigheder, når de
for eksempel har opholdt sig mere end to år i deres hjemland
og dernæst ønsker at vende tilbage til Tyskland.

2.2.1.3. Også efter at pensionerede arbejdstagere er vendt
tilbage til deres hjemland, kan der ofte opstå problemer, som
hænger sammen med forskelle i de sociale sikringssystemer.
Således kan pensionister, der vender tilbage til Portugal og
derfor må gå ud af det tyske sygesikringssystem, ikke længere
være frivilligt forsikrede i den tyske såkaldte plejeforsikring,
selv om der ikke findes en lignende forsikringsordning i
Portugal, eftersom den frivillige plejeforsikring er knyttet til en
eksisterende sygesikring i Tyskland.

2.2.1.4. Der diskrimineres fortsat på skatteområdet. De
fradrag, der i Tyskland normalt ydes for børn, som har ret til
underhold, medtages således i modsætning til normal praksis
ikke på skattekortet for arbejdstagere fra andre medlemslande,
men kan kun efterfølgende gøres gældende, hvis børnene er
blevet i det andet medlemsland. Deraf følger først og fremmest
et højere skattetræk, som først kan forlanges refunderet efter
det pågældende kalenderårs udløb.

2.2.2. Handicappede unionsborgere står over for store
problemer, når de vil gøre brug af retten til fri bevægelighed
og er så handicappede, at de er henvist til supplerende ydelser
fra det sociale system for at kunne klare sig i dagligdagen.
Behov for hjælp fra det sociale system bliver således af
myndighederne hyppigt i al almindelighed, uden hensyntagen
til årsag, lagt til grund for et afslag på en ansøgning om
opholdstilladelse. Selvom statsfællesskabet hidtil i det store og
hele har undladt at foretage en harmonisering af dette vanskelige lovgivningsområde, bør behovet for supplerende ydelser fra
det sociale system efter ØSU’s mening ikke længere være
en lovlig grund til at give afslag på en ansøgning om
opholdstilladelse.

2.2.3. Når unionsborgere får arbejde i offentlige tjenester i
et andet medlemsland, diskrimineres der stadig ofte mod dem
når det gælder anerkendelse af perioder af sammenligneligt
arbejde og dermed når det gælder deres indplacering på
lønskalaen eller avancement. Men ej heller private arbejdsgivere
er tvunget til at anerkende tidligere beskæftigelsesperioder og
afsluttede uddannelser i hjemlandet. Arbejdsmarkedets parter
har som regel ikke truffet foranstaltninger desangående i
de kollektive overenskomster, hvorfor anerkendelsen ofte
afhænger af en individuel aftale mellem arbejdsgiver og
arbejdstager.
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2.2.4. Skolebørn, personer under erhvervsuddannelse og
studerende, som flytter til et andet medlemsland, inden
deres uddannelse er afsluttet, får ofte ikke anerkendt de
uddannelsesperioder, som de allerede har gennemgået, og den
viden, de har erhvervet, med det resultat, at dele af deres
uddannelse mister deres værdi, og uddannelsesperioden forlænges unødigt. De gældende regler for anerkendelse vedrører
allerede afsluttede uddannelser og beskæftiger sig ikke med
problemerne vedrørende børn, der flytter fra et medlemsland
til et andet.

2.2.5. I handlingsprogrammet fra EU-undervisningsministrenes konference (1) afdækkes yderligere et antal problemer
vedrørende uddannelse, som der efter ØSU’s opfattelse straks
bør findes en løsning på.

2.2.6. Borgere fra tredjelande, som har lovligt ophold i et
EU-medlemsland (for eksempel som arbejdstager eller som
ægtefælle til en unionsborger), må i forvejen kæmpe
med mange problemer. Disse problemer forstærkes desuden
drastisk ved flytning i et andet medlemsland. Selvom løsninger
på problemer, der opstår i forbindelse med formidling af
arbejde til arbejdstagere fra tredjelande gennem bureauer i
andre medlemslande, nu er kommet inden for rækkevidde,
findes der stadig ingen løsning på mange af problemerne i
forbindelse med arbejdstagernes frie bevægelighed. Selvom de
har opholdstilladelse, formenes de ofte adgang til bestemt
arbejde, som forbeholdes opholdslandets statsborgerne og
andre unionsborgere. Det ville være uoverkommeligt i denne
udtalelse at komme ind på samtlige tredjelandsstatsborgernes
problemer. ØSU henviser imidlertid til, at EU må løse de
dermed forbundne problemer ved at gennemføre en bedre
koordinering af migrationspolitikken. Såfremt indvandringen
af statsborgere fra tredjelande til et EU-medlemsland betragtes
som et fællespolitisk EU-anliggende, bevirker det nødvendigvis,
at der må tages fat på de problemer, der opstår for de berørte
personer overalt i EU. I den forbindelse må målet være at gøre
det muligt for lovligt indvandrede arbejdstagere at få lige del i
frihederne inden for EU.

2.2.7. Et af de vanskeligste og mest diskuterede problemer,
når det drejer sig om at skabe fuldstændig fri bevægelighed
for arbejdstagere, er muligheden for at overdrage retten til
overenskomstbaserede forsikringer, primært retten til tillægspension, til et andet land. Man må også her forsøge at finde en
løsning, der både muliggør den fri bevægelighed mellem de
nuværende 15 medlemsstater og i forhold til ansøgerlandene.

2.3.
Den kommende udvidelse af EU giver ØSU anledning
til på ny at opfordre EU’s organer til først og fremmest at
beskæftige sig med spørgsmål og problemer i forbindelse med
grænseoverskridende migrantarbejde og fri bevægelighed samt
til hurtigst muligt at finde en løsning på dem.

(1) Pressemeddelelse: 12928/00 (presse 420) af 9.11.2000.
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3.1.
Med den nært forestående udvidelse af EU vil der i
højere grad blive gjort brug af retten til fri bevægelighed og
retten til at tage arbejde som vandrende arbejdstager i alle dens
former på grund af de strukturelle forskelle mellem de
nuværende EU-medlemslande og ansøgerlandene.

3.2.
Selv i dag er der i EUR-15 stadig uløste problemer på
områderne social sikring, beskatning, bekæmpelse af diskrimination, anerkendelse af uddannelses- og arbejdsperioder og
eksamensbeviser og diplomer og med samarbejdet mellem de
sociale myndigheder, justitsvæsenet og politimyndighederne i
medlemslandene.

3.3.
Der er navnlig problemer på skatteområdet for arbejdstagere, som selv arbejder i et andet land, men hvis familie
bliver boende i hjemlandet. Her er der ofte tale om forskelsbehandling i forhold til værtslandets borgere. Denne diskriminering rækker lige fra manglende anerkendelse af bopæl nummer
to til manglende hensyntagen til børn.

3.4.
På trods af, at der længe har eksisteret EU-regler om
social sikring, som for eksempel forordning 1408/71/EØF (2),
betyder de forskellige systemer, at der stadigvæk er uløste
problemer for arbejdstagere, som gør brug af deres ret til fri
bevægelighed, og de familiemedlemmer, som er blevet i
oprindelseslandet, f.eks. i forbindelse med sygeforsikring. Selvom forordningen alt i alt har stået sin prøve, opstår der her
problemer, navnlig mellem skatte- og bidragsfinansierede
systemer. Også i tilfælde af, at der mangler bestemte grene af
det sociale sikringssystem i oprindelseslandet, opstår der
problemer, navnlig for pensionister.

3.5.
De problemer, der allerede findes i EU i dens nuværende
form på grund af vanskelighederne ved at afstemme de
15 forskellige socialsikrings- og skattesystemer med hinanden,
bliver mangedoblede med tiltrædelsen af ansøgerlandene.

3.6.
De problemer, der blev gjort opmærksom på i Veilrapporten af 1997 og i ØSU’s udtalelser, er kun delvis løst. Det
er afgørende at få løst de udestående problemer med hensyn
til ansøgerlandenes tiltrædelse inden EU-tiltrædelsen, eftersom
det vil blive betydeligt vanskeligere at finde egnede løsninger
efterfølgende. Det er netop også i ansøgerlandenes befolkningers interesse, at der allerede inden indførelsen af fri bevægelighed gælder pålidelige og anvendelige regler, og at der allerede
findes rådgivnings- og oplysningsmuligheder. Ligeledes spares
ansøgerlandene selv for unødvendige udgifter, hvis de nødvendige ændringer foretages i EU’s regelværk allerede inden
tiltrædelsen.

(2) EFT L 149 af 5.7.1971, s. 2.
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3.7.
Selvom det indre marked som økonomisk enhed
næsten er gennemført på mange områder, mangler der stadig
meget at gøre for at få bekæmpet misbrug. Dette bliver især
tydeligt i forbindelse med bekæmpelse af ulovlig ansættelse,
socialt bedrageri, unddragelse af betaling af indkomstskat og
bidrag til den social sikring eller ulovlig praksis, frem for alt i
forbindelse med udstationering af arbejdstagere.

3.7.1. Det er næsten umuligt for domstolene og anklagemyndighederne i modtagerlandene at fuldbyrde civilretsdomme og idømme arbejdsformidlere og de formidlingsbureauer i
hjemlandet, som har handlet i modstrid med loven, bøder og
straffe. Årsagen hertil er manglende EU-regler. Det er således
næsten umuligt at få pålidelige data om en virksomhed og
dens faktiske indbetalinger til den sociale sikringsordning i
hjemlandet, da der hverken findes et europæisk virksomhedsregister eller en fælles europæisk databank over de sociale
sikringsorganisationer.

3.7.2. For arbejdstagere, der ansættes af uærlige arbejdsgivere eller arbejdsformidlere til arbejde i et andet medlemsland, er
det næsten umuligt at gøre deres krav gældende. Dette
gælder først og fremmest i tilfælde, hvor arbejdstagere ikke
efterfølgende kan finde arbejde i dette land og ikke er
medlem af en fagforening i værtslandet. Sprogbarriererne og
vanskelighederne i forbindelse med fortsat at gå rettens vej
efter hjemvendelse til oprindelseslandet bidrager til, at sådanne
uærlige forehavender ikke kan kommes til livs. Det manglende
samarbejde mellem politimyndighederne og den manglende
gensidige anerkendelse af domme og bøder på dette område er
nok en afgørende faktor. Den organiserede kriminalitet udnytter dette i højere og højere grad. Det bør undersøges, om der
ikke kan oprettes et organ på europæisk plan, som kan være
behjælpeligt med at gøre deres krav gældende.

4.

Konklusioner — Behov for regler
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4.1.2. D e n f r i e b e v æ g e l i g h e d i e t u d v i d e t E U

4.1.2.1. Målet i forbindelse med udvidelsen af EU er at få
indført fuldstændig fri bevægelighed for arbejdstagere uden
nogen form for diskriminering. For at sikre en fortsat accept af
den frie bevægelighed efter udvidelsen af EU må der træffes
foranstaltninger for at tackle de ventede migrationsbevægelser,
hvad angår tidsramme og berørte områder og sektorer. I den
forbindelse må der tages skridt til, at migrationspotentialet i
ansøgerlandene ikke koncentreres til et lille antal nabomedlemslande i EU.

4.1.2.2. Især i de nuværende regioner ved de ydre grænser
må EU undgå at indføre fri bevægelighed for arbejdstagere
uden en overgangsperiode for at dæmme op for mulige lokale
økonomiske og sociale spændinger. Hvad angår de særdeles
store forskelle i købekraft og lønniveau er der nemlig særlig
stor fare for, at grænsearbejdere fra ansøgerlandene er rede til
at acceptere lønninger, som ikke vil være høje nok til at leve
for i arbejdslandet, hvorved der vil opstå arbejdsløshed blandt
allerede bosiddende arbejdstagere og en skævvridning af
konkurrencen mellem virksomhederne, hvilket kan være ødelæggende for accepten af den frie bevægelighed for arbejdstagere.

4.1.2.3. Alt i alt bør EU dog ikke lade sig lede af en defensiv
strategi i forventningen om en dynamisk økonomisk udvikling
i ansøgerlandene. I det omfang overgangsforanstaltninger
vedrørende indskrænkelse af den frie bevægelighed for arbejdstagere findes nødvendige, bør der vælges frister, som differentieres efter regioner og sektorer, udarbejdes kriterier for
regelmæssig kontrol og søges enighed om revisionsbestemmelser med henblik på at muliggøre en fleksibel håndhævelse af
foranstaltningerne.

4.1. Rammebetingelserne
4.1.3. S o c i a l s i k r i n g s i n s t i t u t i o n e r n e s
data
skal være sammenlignelige og disponible
4.1.1. I n d v a n d r i n g e n s o m f æ l l e s o p g a v e f o r
alle medlemslandene

4.1.1.1. Efter ØSU’s mening er indvandringen allerede nu
et problem, som der bør tages fat på i fællesskab. Alle
medlemslandene berøres i sidste ende af den frie bevægelighed
for borgere fra tredjelande inden for EU, når denne tager form
af et legalt ophold i et medlemsland, og af forstyrrelserne af
arbejdsmarkedet fra den illegale indvandring i et medlemsland
(f.eks. i Middelhavsområdet eller ved EU’s nuværende østlige
grænse). Der er derfor et stort behov for en bedre koordinering
af indvandrerpolitikken.

4.1.3.1. ØSU foreslår, at opmærksomheden henledes på
oprettelse på langt sigt af en fælles EU-databank for institutionerne på det sociale sikringsområde med henblik på at gøre
det lettere for arbejdstagere at dokumentere deres beskæftigelses- og bidragsperioder, at sætte en stopper for ulovlig praksis
og for at lette de sociale og de kontrollerende myndigheders
arbejde. En sådan databank skulle omfatte registrerede data
om beskæftigelse, indbetaling af bidrag og modtagelse af
sociale ydelser. I den forbindelse skal principperne for databeskyttelse overholdes.
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4.1.3.2. ØSU er klar over, at en sådan fælles databank ikke
kan oprettes på kort tid på grund af omkostningerne og de
mange forskellige systemer. Der bør imidlertid tages forskellige
skridt, der kan lette vejen til et sådant mål. Midlertidigt kunne
der udstedes et maskinlæsbart socialsikringskort i henhold til
en EU-standardmodel, hvor disse oplysninger kan lagres (1).

4.1.4. A d g a n g t i l d e n a t i o n a l e v i r k s o m h e d s registre

4.1.4.1. Selvom det indre marked næsten er etableret, har
det hidtil været vanskeligt og bekosteligt for arbejdssøgende,
kontrollerende myndigheder, arbejdsformidlinger, jurister, forretningspartnere, kunder og domstole at indhente pålidelige
oplysninger om en virksomhed i et andet medlemsland, som
f.eks. virksomhedens juridiske hjemsted, dens registrerede
ejer og virksomhedens aktuelle situation (om den stadig er
registreret eller allerede erklæret konkurs). Et lille mindretal af
uærlige virksomheder udnytter disse huller på mange måder,
f.eks. til ulovlig ansættelse af arbejdstagere.

4.1.4.2. ØSU foreslår derfor, at der midlertidigt indføres
fælleseuropæiske forskrifter for, hvilke data og regler medlemslandene som minimum skal registrere for hver enkelt virksomhed til udveksling af data, og som skal stilles til rådighed
for andre medlemslande. På langt sigt bør de nationale
virksomhedsregistre samkøres til en offentligt tilgængelig
europæisk databank.

4.1.5. F o r b e d r i n g a f r å d g i v n i n g e n a f u d - o g
indvandrere

4.1.5.1. Seriøse udbydere af rådgivning til unionsborgere,
der ønsker at rejse ud, herunder udbydere af særlige tjenesteydelser, som f.eks. arbejdsformidning på tværs af grænserne,
bør have en fælleseuropæisk godkendelse, for at uærlige
udbydere, der ikke er i besiddelse af den fornødne viden,
bremses og berørte unionsborgere beskyttes mod udbydere,
der mod høje gebyrer tilbyder tjenester, som ellers ydes
gratis eller mod ringe betaling af offentlige organer eller
nonprofitorganisationer. ØSU foreslår derfor, at det ved direktiv fastsættes, at sådanne tjenesteydelser kun må ydes af

(1) Se ligeledes lignende prøveforslag i Veil-rapporten (idem. s. 53 i
Internetudgaven) om, at de edb-registrerede kort, der udstedes af
de nationale sociale sikringsmyndigheder, skal gøres maskinlæsbare i alle medlemslande.
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godkendte nonprofitorganisationer eller offentlige organer.
Der burde imidlertid i det mindste, ved at indarbejde de
relevante ILO-bestemmelser i europæisk ret, indføres et forbud
i hele EU mod private tjenesteyderes opkrævning af gebyrer
for arbejdsformidling.

4.1.5.2. ØSU opfordrer Kommissionen til endnu mere
aktivt at arbejde på at oprette og fremme et rådgivnings- og
hjælpenetværk for indvandrere, som går videre end det, der
ydes af EURES. ØSU glæder sig over, at EU allerede på
nuværende tidspunkt stiller betydelige midler til rådighed
hertil, men mener, at der findes yderligere behov, frem for alt i
forbindelse med udvidelsen. Lige så vigtig som den økonomiske støtte til rådgivningsvirksomheden er formidlingen af
knowhow og adgangen til de oplysninger, der er behov for i
forbindelse med rådgivning og hjælp.

4.1.5.3. Målet bør være at få et tættere samarbejde i
stand mellem offentlige rådgivnings- og formidlingsorganer,
fagforeninger, socialvæsen, handelskamre og andre nonprofitorganisationer. Da det arbejde, som NGO’erne udfører på
dette område egentlig er en offentlig opgave, bør det være
tilskudsberettiget. Navnlig bør EU og de nationale administrationer yde økonomisk støtte til ansættelse af særlige rådgivere
til produktion, oversættelse og distribution af oplysningsmateriale.

4.1.6. F o r b e d r i n g a f E U R E S
Der er stadig behov for væsentlige forbedringer i forbindelse
med udbredelsen af kendskabet til EURES samt dets professionelle niveau. ØSU henviser udtrykkeligt til de relevante forslag
i Veil-rapporten. ØSU ville hilse en endnu mere aktiv reklameog oplysningskampagne velkommen.

4.1.6.1. De oplysninger, som findes i EURES, skal nødvendigvis forbedres og gøres lettere tilgængelige. Når ledige
stillinger offentliggøres i EURES, skal der foreligge nøjagtige
oplysninger om lønniveau, om stillingen er midlertidig eller
permanent, arbejdstid, arbejdssted og eventuelle krav om
sprogkundskaber og kvalifikationer.

4.1.6.2. EURES bør søge at opnå et endnu tættere samarbejde med arbejdsmarkedets parter, fremfor alt på nationalt og
sektorplan, med henblik på at få adgang til de nødvendige
aktuelle oplysninger, og for at kunne give de informationssøgende et så nøjagtigt billede som muligt af kravene og leve- og
arbejdsforholdene i andre EU-medlemslande.

4.1.6.3. Med henblik på at gennemføre direktiv
68/1612/EØF bør i det mindste alle de nationale arbejdsformidlingers tilbud om midlertidigt eller permanent arbejde, der
er registreret online, ligeledes offentliggøres i EURES. ØSU
glæder sig over, at Kommissionen for nylig har truffet skridt til
at nå dette mål.
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4.1.7. F o r b e d r i n g a f h å n d h æ v e l s e n a f s t r a f f e
og bøder
Der bør træffes foranstaltninger til at sikre håndhævelse i hele
EU af navnlig straffe og bøder, som arbejdsgivere, der ikke
har opfyldt deres forpligtelser ifølge loven om betaling af
mindsteløn og sociale sikringsbidrag, er blevet idømt for
effektivt at bremse især uærlige arbejdsgivere, som formidler
arbejdstageres arbejde i udlandet. ØSU foreslår, at der vedtages
et direktiv herom, som skal træde i stedet for de få eksisterende
bilaterale aftaler.
4.2. Øvrige initiativer
4.2.1. ØSU foreslår, at Kommissionen regelmæssigt informerer Observatoriet for Det Indre Marked om følgende
spørgsmål og aktiviteter:
—

koordinering af aktiviteterne i de offentlige organer,
EURES og NGO’erne;

—

godkendelse af nonprofitorganisationer til rådgivning af
indvandrere;

—

koordinering af den indholdsmæssige og økonomiske
støtte til rådgivningsnetværkerne;

—

udarbejdelse af analyser og statistikker om fri bevægelighed;

—

støtte til medlemslandene og arbejdsmarkedets parter i
alle spørgsmål, som har med den frie bevægelighed at
gøre.

4.2.2. B o r t f a l d a f p r a k s i s m e d a t n æ g t e o p holdstilladelse i tilfælde af behov for
socialbistand til handicappede og
andre personer, som i længere tid retmæssigt har opholdt sig i et andet
medlemsland
ØSU foreslår, at følgende supplerende bestemmelser tilføjes de
relevante direktiver:
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—

Medlemslandenes myndigheder må ikke længere anvende
et opstået behov for socialbistand hos en person, som har
opholdt sig i længere tid i det pågældende land, som
påskud til at trække deres opholdstilladelse tilbage.

—

Medlemslandenes myndigheder må ikke længere anvende
handicappedes behov for supplerende socialbistand som
påskud til at nægte de pågældende personer opholdstilladelse.

4.2.3. A u t o m a t i s k u d s t e d e l s e a f p e r m a n e n t
opholdstilladelse efter længere tids
legalt ophold
ØSU foreslår, at det præciseres i de nuværende regler, at
arbejdstagere og deres pårørende senest efter legalt at have
opholdt sig fem år i det pågældende land skal have udstedt en
permanent opholdstilladelse af opholdslandets myndigheder,
uden at der kræves en særlig ansøgning herom.

4.2.4. F a s t s æ t t e l s e a f b e d s t e p r a k s i s
I visse tilfælde er der på lokalt plan fundet løsninger på nogle
af de problemer, der knytter sig til den frie bevægelighed af
arbejdstagere. I PRISM-databasen i ØSU’s Observatorium for
Det Indre Marked findes nogle af disse løsninger, f.eks. Euregioinitiativet, der forsvarer arbejdstageres rettigheder i regionen
ved hjælp af et samarbejde mellem fagforeninger i Belgien,
Holland og Tyskland, eller den frivillige aftale om betaling af
bidrag til den sociale sikring samt afregning af feriepenge til
den midlertidige arbejdskraft, der bevæger sig fra Tyskland til
Frankrig og omvendt, ved hjælp af et enkelt administrativt
system. En systematisk liste over sådanne initiativer kan være
løsningen på nogle af de uløste problemer på dette område.

Bruxelles, den 28. marts 2001.
Göke FRERICHS

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg

29.5.2001

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

C 155/55

BILAG
til Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
1.

Samlet erhvervsfrekvens (befolkningen mellem 15 og 64 år)
1999

1998

1997

1996

1995

EUR-15

68,6 %

68,0 %

67,5 %

67,3 %

67,7 %

BE

64,6 %

63,2 %

62,6 %

62,2 %

62,1 %

DK

80,6 %

79,3 %

79,8 %

79,5 %

79,5 %

DE

71,2 %

70,7 %

70,6 %

70,4 %

70,5 %

GR

62,9 %

62,5 %

60,8 %

61,0 %

60,1 %

ES

62,1 %

61,3 %

60,8 %

60,0 %

59,5 %

FR

68,8 %

68,2 %

68,0 %

68,2 %

67,6 %

IE

66,4 %

64,7 %

62,9 %

62,3 %

61,6 %

IT

59,6 %

59,0 %

57,7 %

57,7 %

57,3 %

LU

63,2 %

62,1 %

61,4 %

61,2 %

60,4 %

NL

73,6 %

72,6 %

71,5 %

69,9 %

69,2 %

AT

71,6 %

71,3 %

70,8 %

71,1 %

71,5 %

PT

70,9 %

70,3 %

68,2 %

67,5 %

67,4 %

FI

76,4 %

73,1 %

72,8 %

71,7 %

72,1 %

SE

76,5 %

75,5 %

76,4 %

77,1 %

80,1 %

UK

75,2 %

74,9 %

75,1 %

74,9 %

74,7 %

1999

1998

1997

1996

1995

EUR-15

65,3 %

64,7 %

64,3 %

64,1 %

64,5 %

BE

58,9 %

58,1 %

57,7 %

57,1 %

57,2 %

DK

78,6 %

77,2 %

77,8 %

77,7 %

78,0 %

DE

64,9 %

64,6 %

64,4 %

64,1 %

64,1 %

GR

60,5 %

60,1 %

59,5 %

59,9 %

59,1 %

ES

61,4 %

60,7 %

60,3 %

59,5 %

59,0 %

FR

64,5 %

64,0 %

63,8 %

63,9 %

63,3 %

IE

64,1 %

62,6 %

60,7 %

60,1 %

59,7 %

IT

59,0 %

58,5 %

57,4 %

57,4 %

57,0 %

LU

36,8 %

36,5 %

36,4 %

36,7 %

36,7 %

NL

71,1 %

70,0 %

68,9 %

67,3 %

66,5 %

AT

64,7 %

64,2 %

63,6 %

64,1 %

64,6 %

PT

68,9 %

69,3 %

67,5 %

66,7 %

66,8 %

FI

75,5 %

72,3 %

72,1 %

71,1 %

71,6 %

SE

73,3 %

72,2 %

72,9 %

75,5 %

76,8 %

UK

72,3 %

71,8 %

72,2 %

72,2 %

72,0 %

2.

Opholdslandets statsborgere
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Statsborgere fra et andet EU-medlemsland
1999

1998

1997

1996

1995

EUR-15

1,3 %

1,3 %

1,3 %

1,2 %

1,2 %

BE

4,1 %

3,7 %

3,7 %

3,8 %

3,4 %

DK

0,8 %

0,7 %

0,7 %

0,7 %

0,7 %

DE

2,2 %

2,2 %

2,2 %

2,2 %

2,0 %

GR

0,2 %

0,2 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

ES

0,2 %

0,3 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

FR

1,7 %

1,7 %

1,8 %

1,7 %

1,7 %

IE

1,8 %

1,7 %

1,9 %

1,8 %

1,5 %

IT

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,0 %

0,1 %

LU

23,9 %

22,7 %

22,9 %

21,9 %

21,8 %

NL

1,3 %

1,1 %

1,3 %

1,3 %

1,2 %

AT

1,2 %

1,2 %

1,0 %

0,9 %

0,8 %

PT

0,3 %

0,3 %

0,1 %

0,1 %

0,2 %

FI

0,2 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

SE

1,4 %

1,4 %

1,6 %

1,6 %

1,7 %

UK

1,3 %

1,3 %

1,3 %

1,2 %

1,2 %

1999

1998

1997

1996

1995

EUR-15

2,0 %

2,0 %

1,9 %

1,9 %

2,0 %

BE

1,6 %

1,4 %

1,2 %

1,3 %

1,5 %

DK

1,2 %

1,5 %

1,3 %

1,1 %

0,9 %

DE

4,1 %

3,9 %

4,0 %

4,1 %

4,4 %

GR

2,3 %

2,2 %

1,2 %

1,0 %

0,9 %

ES

0,5 %

0,4 %

0,3 %

0,3 %

0,3 %

FR

2,5 %

2,5 %

2,4 %

2,7 %

2,5 %

IE

0,5 %

0,4 %

0,3 %

0,5 %

0,4 %

IT

0,5 %

0,4 %

0,3 %

0,2 %

0,2 %

LU

2,5 %

2,5 %

2,1 %

2,5 %

1,8 %

NL

1,2 %

1,4 %

1,3 %

1,4 %

1,5 %

AT

5,7 %

5,9 %

6,2 %

6,1 %

6,1 %

PT

0,7 %

0,7 %

0,6 %

0,7 %

0,5 %

FI

0,7 %

0,6 %

0,6 %

0,5 %

0,4 %

SE

1,7 %

1,9 %

1,8 %

NA

1,7 %

UK

1,6 %

1,8 %

1,6 %

1,5 %

1,5 %

4.

Statsborgere fra tredjelande

Kilde: EUROSTAT 2000.
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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens meddelelse til EuropaParlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske
Centralbank om »Praktiske aspekter af euroen: situationen i dag og fremtidige opgaver««
(2001/C 155/11)
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 19. september 2000 under henvisning til
EF-traktatens artikel 262 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Praktiske
aspekter af euroen: situationen i dag og fremtidige opgaver«.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Sektion for Den Økonomiske og Monetære Union og
Økonomisk og Social Samhørighed, som udpegede Umberto Burani til ordfører. Sektionen vedtog sin
udtalelse den 13. marts 2001.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 380. plenarforsamling af 28.-29. marts 2001, mødet
den 29. marts 2001, følgende udtalelse med 73 stemmer for, 1 imod og 4 hverken for eller imod.
1.

Indledning

1.1.
Eftersom datoen for indførelsen af euromønter og
-sedler nærmer sig, har Kommissionen fundet det nyttigt at
gøre status over situationen med sin meddelelse (1) af 12. juli
2000, som er blevet fulgt op af henstilling 303/05 af
11. oktober 2000. I tiden mellem disse to datoer har Kommissionen udarbejdet to supplerende Euro Papers (2), der indeholder mange vigtige oplysninger.
1.1.1. ØSU ønsker med nærværende udtalelse — på baggrund af de erfaringer og den viden, der ligger hos arbejdsmarkedets parter, som ØSU repræsenterer — at give sit bidrag til
en objektiv vurdering af problemerne og samtidig fremsætte
nogle forslag, som det håber vil være nyttige.
1.1.2. Ud fra et rationelt synspunkt bør man i første
omgang behandle meddelelsen og Euro Papers, der indeholder
den grundlæggende tankegang, og derefter henstillingen, der
er den konkrete følge deraf.
1.2.
ØSU har allerede i adskillige forbindelser behandlet de
praktiske problemer omkring indførelsen af euroen og henleder især opmærksomheden på følgende udtalelser:
—

Udtalelsen om Kommissionens grønbog (3),

—

Initiativudtalelsen om markedskonsekvenserne (4),

—

Udtalelsen om Kommissionens meddelelse om praktiske
aspekter af indførelsen af euroen (5).

ØSU understreger, at næsten alle dets tidligere bemærkninger
og forudsigelser i ovennævnte og andre udtalelser har vist sig
( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)

KOM(2000) 443 endelig.
Nr. 38 og nr. 41 fra august 2000.
EFT C 18 af 22.1.1996, s. 112.
EFT C 56 af 24.2.1997, s. 65.
EFT C 73 af 9.3.1998, s. 130.

at være rigtige. Samtidig må ØSU også fremhæve det fornuftige
i visse tidligere forslag, der, skønt de ikke er blevet taget til
efterretning, stadig er relevante.

2.

Del I — Meddelelsen og Euro Papers

2.1. Den nuværende situation

2.1.1. V i r k s o m h e d e r n e

2.1.1.1. Mange af de store virksomheder — især de multinationale — har allerede indført euroen som regningsenhed, og
andre er langt fremme i forberedelserne. Kommissionen havde
forventet en »sneboldeffekt« eller en »dominoeffekt« (6) i relation
til de små og mellemstore virksomheder, der imidlertid er
udeblevet. ØSU havde i den forbindelse bemærket (7), at »det
kan blive en byrde og volde vanskeligheder at etablere en
»grænseflade« mellem de dele af virksomhedernes interne
aktiviteter, der administreres i den fælles valuta, og de øvrige
interne aktiviteter, der foregår i den nationale valuta.« Denne
betragtning — der tager udgangspunkt i, at man vælger den
mest rationelle løsning — er stadig relevant, og det vil den
blive ved med at være helt frem til slutningen af 2001. Det bør
man have in mente, når der planlægges aktioner for den
resterende tid frem til overgangen til euroen.

2.1.2. Tidligere satsning på rationelle løsninger retfærdiggør
dog ingenlunde hverken den manglende forståelse af de
strategiske konsekvenser af overgangen til euroen eller, på
det praktiske plan, mange — for mange — virksomheders
bekymrende forsinkelser i forberedelserne til overgangen til
euroen. Medens 60 % af de store virksomheder skulle være

(6) Se punkt 1.a i meddelelsen.
(7) EFT C 18 af 22.1.1996, s. 112, pkt. 6.5.1.
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gået over til euroen med udgangen af 2000, forventer mere
end halvdelen af SMV, at de ikke vil være klar til den sidste
skæringsdato den 31. december 2001. Denne situation er
— hvis den afspejler virkeligheden — mere end »bekymrende«.
Kommissionen mener, at der er »en betydelig risiko for, at der
i slutningen af 2001 vil opstå flaskehalse, når det gælder
adgangen til IT-ressourcer og regnskabsressourcer«. ØSU har
gjort opmærksom på dette aspekt (1) og opfordret Kommissionen til i samarbejde med edb-industrien at undersøge, om
tidshorisonten og de afsatte ressourcer står i et rimeligt forhold
til edb-industriens ressourcer.
2.1.2.1. Den informationsteknologiske forberedelse er i
øvrigt den sidste fase i en administrativ forberedelsesfase, som
selv i mindre virksomheder normalt er temmelig lang. Det
største problem ligger derfor ikke i en eventuel mangel på edbressourcer, men derimod ganske enkelt i en manglende
forberedelse. Hvis antallet af virksomheder, som ikke er
forberedte, er stort, vil denne kerne af virksomheder, der ikke
er i stand til at arbejde med den gældende valuta, udgøre en
risiko for samfundet — de andre virksomheder og borgerne/
forbrugerne. Denne risiko er på nuværende tidspunkt ren teori,
men medlemsstaterne bør være særdeles opmærksomme på
denne mulighed. Sideløbende med forebyggende foranstaltninger ville det være hensigtsmæssigt at finde ud af, hvad man
gør, hvis denne situation alligevel skulle opstå.

2.2. Borgerne/Forbrugerne

2.2.1. Euroen har fået en temmelig lunken modtagelse af
størstedelen af borgerne/forbrugerne, og under alle omstændigheder har modtagelsen været væsentlig dårligere, end man
havde forventet før indførelsen af euroen den 1. januar
1999 (2). Måske har euroens skuffende kursudvikling over for
dollaren — især i løbet af 2000 — bidraget til den manglende
interesse. Faktum er, at der har været en minimal efterspørgsel
efter eurokonti, og det samme gør sig gældende for betalinger
i euro, hvis man ser bort fra betalinger for handel med
værdipapirer, hvor euroen er obligatorisk. Betalingsterminalerne (hvoraf halvdelen allerede er omstillet til at kunne håndtere
to valutaer) bruges kun ganske lidt. Det skal dog bemærkes, at
de institutionelle investorer har vist betydelig større interesse
for euroen end den almindelige borger/forbruger.

2.2.2. I Kommissionens meddelelse (3) foreslås det ligesom
i det omtalte Euro Paper (4), at ejerne af betalingsterminaler
tilskyndes til at fremskynde arbejdet med at gøre betalingsterminalerne eurokompatible. Mere generelt efterlyses der en
diskussion af, hvordan borgerne kan tilskyndes til at gøre
større brug af de eurodenominerede betalingsmidler. I Kom-

(1) EFT C 18 af 22.1.1996, s. 112, pkt. 5.3.4.
(2) Se Kommissionens Euro Paper nr. 38 fra august 2000, andet
afsnit, side 5 i den engelske version.
(3) Punkt 2, afsnit a.
(4) Euro Paper nr. 38.

29.5.2001

missionens meddelelse ses forbrugernes dalende interesse bl.a.
som en reaktion på de høje bankgebyrer på bankforretninger i
euroland.
2.2.3. De årsager, som Kommissionen anfører til den
dalende interesse, synes ikke at have hold i virkeligheden — i
hvert fald ikke i denne sammenhæng. Åbningen af konti og
anvendelsen af betalingsterminaler har intet at gøre med
internationale bankoverførsler, der under alle omstændigheder
kun udgør en lille brøkdel på 1 % af de samlede nationale
bankoverførsler. Bankgebyrerne (som vil blive behandlet senere
i teksten) er i eurolandene de samme for betalinger i national
valuta og i euro, og summen af de samlede betalinger synes
ikke at være faldet. ØSU mener, at forklaringen skal findes
andetsteds, hvilket det vil komme nærmere ind på længere
fremme i teksten.

2.3. Dobbelt angivelse af priser
2.3.1. Meddelelsen (5) oplyser, at den dobbelte prismærkning er meget udbredt i de fleste af landene, især i detailhandlen og i handels- og servicevirksomheder af en vis størrelse.
Som forventet er den vigtigste undtagelse herfra de små
virksomheder, der hverken har tilstrækkelige midler eller
knowhow. »Der er imidlertid begyndt at opstå tvivl om
virkningen af denne fremgangsmåde, idet forbrugerne øjensynligt kun i ringe grad lægger mærke til prisen i euro«. ØSU
forudså denne situation i sin udtalelse om grønbogen (6), hvor
det anførte forhold, der talte kraftigt imod indførelsen af
tvungen dobbelt prisangivelse, og anviste nogle alternative
eller komplementære løsninger, der sandsynligvis ville være
mere effektive.

2.4. De centrale og de lokale myndigheder
2.4.1. Generelt synes de centrale myndigheder — med visse
iøjnefaldende undtagelser — at være godt med i forberedelserne til overgangen til euroen. Situationen ser ikke helt så
positiv ud for de lokale myndigheder, der ofte synes at have
undervurderet sagens betydning og omfang. Dette er i hvert
fald den konklusion, der synes at fremgå af Kommissionens
meddelelse (7).
2.4.2. Til gengæld har medlemsstaterne, de centrale myndigheder — og i et vist omfang også de lokale myndigheder —
gjort en virkelig stor oplysningsindsats over for befolkningen.
At dømme ud fra betragtningerne i det foregående punkt
kunne det se ud, som om nogle af de offentlige myndigheder i
første omgang har satset på de »lettere« eller mere »folkelige«
programmer, dvs. oplysning af borgerne/vælgerne, før de har
taget hul på de mere problematiske og tekniske problemer
med at omstille deres egen administration.
(5) Punkt 2, afsnit c.
(6) EFT C 18 af 22.1.1996, s. 112, pkt. 6.1.5.
(7) Del B, punkt 2, afsnit a.
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Kommissionens meddelelse

3.1.
I hele EU’s historie er der ikke noget initiativ, der har
været genstand for en så massiv indsats i form af både
ressourcer og midler som indførelsen af euroen. Kommissionen, Europa-Parlamentet, medlemsstaterne, Den Europæiske
Centralbank, Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, de offentlige myndigheder og private organisationer
har alle ydet en stor, målrettet indsats, og der har hverken været
sparet på kræfter eller midler. Heller ikke i den internationale
monetære historie findes der et tilsvarende fortilfælde. Tidligere
har overgang til en ny valuta været en tilbagevendende
begivenhed, som blev accepteret uden særlig dramatik som et
uundgåeligt »onde« i det økonomiske liv. Der tænkes her
f.eks. på det engelske punds overgang til decimalsystemet og
Brasiliens overgang fra cruzado til real.

3.1.1. Kommissionen har fungeret som koordinator, men
også som initiativtager på mange forskellige områder. Kampagnen »Euroen, en valuta for Europa« blev lanceret i 1996 og
kører fortsat. I løbet af de seneste to år er der blevet brugt
117 millioner euro, og heraf blev ca. to tredjedele brugt
via aftaler med medlemsstaterne. Der er afsat midler til
forberedende aktioner (tryksager og andre publikationer, konferencer, seminarer, undervisningsmateriale til skoler osv.).
Den enkelte medlemsstats finansielle bidrag er mindst lige så
stort som den støtte, den modtager fra Kommissionen.

3.1.2. Der er endvidere afsat midler til organisationer, der
kan skabe »multiplikatoreffekt«, til programmet »Euroen —
kort sagt« og til pilotprojekter i byer og regioner. Med henblik
på den mere »tekniske« modtagergruppe har Kommissionen
afholdt seminarer i de større finanscentre og 80 aktioner af
forskellig art i tredjelande. Alt dette skal lægges til kurser
(generelle og målrettede for »svage« samfundsgrupper), seminarer og træning, deltagelse i internationale udstillinger, informationsmateriale, referencedokumenter, nyhedsbrevet InfEuro,
interaktivt forberedelsesmateriale, vejledninger, videoer og
plakater samt et websted om euroen med en interaktiv
database. Man kan sige, at alle kommunikationsformer har
været taget i brug.

3.1.3. Europa-Parlamentet har for sit vedkommende bevilget midler til lignende aktiviteter, herunder også nogle med
direkte bidrag fra visse af medlemmerne, men oftest i samarbejde med Kommissionen og medlemsstaterne.

3.1.4. Også medlemsstaterne og de offentlige myndigheder
har ydet deres bedste i form af generelle og sektorielle
initiativer, der fortrinsvis tager sigte på borgere, virksomheder
og de svagere befolkningsgrupper. Der foreligger for øjeblikket
ikke præcise oplysninger om midlernes anvendelse, men det
står klart, at der har været tale om en bred, helhjertet indsats.
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3.1.5. Den Europæiske Centralbank har i 1999 forberedt
den europæiske finansverden på overgangen til euroen på
upåklagelig vis. Ud over Target-systemet, der har fungeret
problemfrit lige fra begyndelsen, har Den Europæiske Centralbank bidraget til at skabe »en euro-politik« såvel i eurolandene
som i forhold til tredjelande. Bankens vanskelige opgave med
at koordinere nationalbankernes arbejde med at forberede
udstedelsen af mønter og sedler har været ledsaget af en
særdeles effektiv kommunikation. Det skal bemærkes, at
Den Europæiske Centralbank nu har afsat et stort beløb
(80 mio. euro) til offentliggørelse af brochurer med billeder af
de nye euromønter og -sedler.

3.1.6. ØSU har heller ikke unddraget sig sine forpligtelser
over for civilsamfundet. Mange af ØSU’s medlemmer har
iværksat eller deltaget i oplysningskampagner over for den
brede befolkning samt nationale eller internationale organisationer og myndigheder.

3.1.7. De private organisationer har reageret ansvarsfuldt
og generøst på Kommissionens og regeringernes appel. Forbrugerorganisationerne har, som man kunne forvente, primært
koncentreret sig om borgerne/forbrugerne generelt og de
dårligere stillede samfundsgrupper, medens de faglige organisationer primært har taget sig af deres medlemmer. Man går ud
fra, at praktisk talt alle virksomheder har modtaget oplysninger
fra deres respektive erhvervssammenslutninger. Finanssektoren
(især bankerne) har informeret hele kundegruppen — og
offentligheden generelt — ved hjælp af brochurer (et anslået
tal på 300 millioner brochurer), offentliggørelse af regnskaber
i euro og skriftlige meddelelser på al kommunikation til
kunderne — gentaget ved enhver given lejlighed. Dobbelt
anførelse af beløb er næsten almindelig praksis.

3.2. Resultaterne

3.2.1. Den sektor, der har tilpasset sig euroen bedst, er i
sagens natur den finansielle sektor. Eftersom denne sektor
siden begyndelsen af 1999 har været forpligtet til at anvende
den fælles valuta til de monetære og finansielle transaktioner
samt handelen med værdipapirer og har erfaring med åbning af
konti for en lille, men betydningsfuld kundegruppe, frembyder
overgangen til euro i alle forretningsforhold ved udgangen af
2001 — eller måske før — ikke specielle problemer, hvis man
ser bort fra selve arbejdsbyrden.

3.2.2. SMV’s og borgernes/forbrugernes dårlige respons er
derimod som sagt generelt skuffende og i visse sammenhænge
bekymrende. Eurobarometer og private organisationers undersøgelser afspejler denne situation. Enten ved de adspurgte
ingenting om euroen, har glemt det, vil skaffe sig viden »når
det bliver aktuelt«, eller også sætter de spørgsmålstegn ved, om
euroen i virkeligheden vil blive vedtaget.
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3.3. Læren af denne erfaring

3.3.1. Bortset fra den finansielle sektor, der var forpligtet til
at tilpasse sig euroen, og dem, der har set de umiddelbare
fordele derved (især store og internationale virksomheder), kan
man sige, at denne erfaring har bevist et princip, der er
velkendt af marketing- og kommunikationseksperter: man kan
påvirke en persons adfærd via kommunikation og andre
midler, men det er så godt som umuligt at få en person til at
træffe et valg, hvis det ikke har nogen direkte eller umiddelbar
interesse for vedkommende.

3.3.2. Hvad angår specielt virksomhederne, siger Kommissionen i sin meddelelse, at »Der er behov for en ekstra indsats
for at underrette virksomhederne om, nøjagtigt hvortil man er
nået i køreplanen ..., og for at indprente dem, at deadline for
overgangen til euroen hedder den 31. december 2001, og at
der derfor er god grund til at fremskynde forberedelserne«.
ØSU mener, at der især bør gøres en indsats for at underrette
erhvervsorganisationerne, der så bør påtage sig den opgave at
sende deres medlemmer en meddelelse, der i udformning og
indhold er afpasset efter de relevante forhold, som de kender
bedre end andre. Generelt bør denne meddelelse opfordre
medlemmerne til at konsultere det materiale, der allerede
findes i stort mål, og til i rette tid at træffe de nødvendige
forholdsregler. I modsat fald vil konsekvenserne udelukkende
ramme dem, der ikke opfylder kravene. Det er Kommissionens
og medlemsstaternes opgave at informere og holde erhvervsorganisationerne ajourførte omkring de praktiske betingelser for
overgangen til euro, men det er erhvervsorganisationernes
opgave at videreformidle disse oplysninger til deres medlemmer. Alt i alt finder ØSU det uacceptabelt, at der tys til
offentlige EU-midler for at finansiere oplysningskampagner
rettet mod erhvervslivet. De enkelte medlemsstater kan beslutte
at yde finansiel bistand til særligt »svage« nationale organisationer, men der vil forhåbentlig være tale om undtagelsestilfælde.

3.3.3. For så vidt angår borgerne/forbrugerne, bør der
foretages en afbalanceret og objektiv undersøgelse uden indblanding af uvedkommende overvejelser. Kommissionen (1)
konstaterer, at størstedelen af befolkningen har modtaget en
del oplysninger, som de dog tilsyneladende er ved at glemme.
Efter den massive oplysningskampagne, der fulgte lanceringen
af euroen, var befolkningens interesse for, kendskab og støtte
til euroen opmuntrende. De fleste af de senere undersøgelser
viser, at det med visse bemærkelsesværdige undtagelser efterfølgende er gået ned ad bakke, og at folk har tendens til at
glemme, hvad de har lært. Dette bekræfter et grundlæggende
princip for massepsykologien: et budskab, der ikke har nogen
direkte eller umiddelbar interesse, har tendens til enten at blive
ignoreret eller glemt.
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ne, herunder især de mere velorienterede (men ikke nødvendigvis de mere velstående). Dette faktum bekræfter, at ØSU havde
ret i sine bemærkninger (2) om, »at det først og fremmest må
være virksomhederne og i særdeleshed banksektoren, som skal
sørge for, at informationen når helt ud til den enkelte kunde,
for kun på denne måde kan der formidles en information af
konkret og direkte interesse for forbrugerne«.

3.3.5. Endelig har eksperimentet kastet lys over manglerne
ved de rent teoretisk baserede hypoteser. Ud over det forudsigelige udfald af den dobbelte prismærkning er det endvidere
blevet slået fast, at grønbogen byggede på en forkert antagelse
om, at konkurrencen ville få de private operatører til at tilbyde
tjenesteydelser i euro, hvilket ville give forbrugerne store
fordele.

3.3.5.1. ØSU har tidligere advaret mod visse ubegrundede
vurderinger. I ovennævnte udtalelse sagde ØSU, at hvad
angår føring af konti i euro (og den deraf følgende brug af
tjenesteydelser i den pågældende valuta), »er der tale om
noget rent bogholderiteknisk, som måske nok kan hjælpe
forbrugeren til at tænke i euro-baner, men som er helt uden
praktisk betydning«. Først nu erkender man, at kun knap 1,1 %
af forbrugerne har åbnet en konto i euro. Teknisk set var
budskabet upåklageligt, men desværre undlod man at tage
højde for det i punkt 2.2.1 omtalte princip om, at budskaber,
der ikke har nogen direkte eller umiddelbar betydning for
forbrugeren, preller af.

3.3.6. Oplysningskampagnen ønskes nu genoptaget og
intensiveret. ØSU anbefaler indtrængende, at kampagnen
begrænses til de tekniske aspekter af overgangen til euromønter
og -sedler, kontokonvertering, veksling af kontante beløb osv.,
så forståelsen ikke besværliggøres af andre aspekter. Få og enkle
oplysninger huskes bedst. Det er især vigtigt at afdramatisere
begivenheden og understrege, at alle kan klare omstillingen
med blot en minimal indsats. Man skal dog gøre en undtagelse
for de »svagere« befolkningsgrupper (blinde, fattige, analfabeter
eller læsehandicappede, beboere i isolerede områder) og anvende egnede kommunikationsmidler og -måder.

3.3.6.1. Oplysningskampagnen må i øvrigt ikke være »europæisk«, men skal primært overlades til medlemsstaterne. De
3.3.4. Den eneste forbrugergruppe, der synes at have et
euro-kendskab, der ligger over gennemsnittet, er bankkunder-

(1) Euro Paper nr. 38, punkt 2.2, s. 10.

(2) EFT C 18 af 22.1.1996, s. 112, punkt 8.2.3.
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ved, hvad der kendetegner befolkningen, hvilken mentalitet
borgerne har, og hvordan særlige nationale eller lokale forhold
skal gribes an, og de bør især sørge for, at de nødvendige
oplysninger når frem til de geografiske områder og samfundslag, der er vanskelige at nå med massekommunikation.

3.3.6.2. Med hensyn til gennemførelsestidspunkterne anbefaler ØSU, at kampagnen forberedes i god tid, men først
lanceres, når vi nærmer os deadline, dvs. i fjerde kvartal 2001.
Hvis man begynder før, løber man endnu en gang den risiko,
der peges på i undersøgelserne: informationer, der gives alt for
tidligt, går i glemmebogen.

3.3.6.3. Lige som ved virksomhederne drejer det sig også
ved borgerne om først at gribe til offentlige midler, hvis og når
mediernes og den private sektors initiativer ikke når målet.
Kommissionen og ikke mindst medlemsstaterne bør skabe sig
et overblik over situationen i de forskellige grupper, dvs.
privatpersoner, virksomheder og offentlige organer, og planlægge eventuelle tiltag, der kan »udfylde hullerne«. Det er
nødvendigt at undgå overlapninger og gentagelser af tiltag.

3.3.6.4. Det er særlig vigtigt, at man modstår fristelsen til
at flette to budskaber sammen, nemlig et »teknisk« og et
»politisk« budskab, hvor sidstnævnte består i meddelelser om
fordele ved euroen. En sådan sammenfletning kan være nyttig
i nogle tilfælde, men det skal overlades til medlemsstaterne at
vurdere, om — og i givet fald hvordan — et sådant budskab
skal formidles. Dette bekræfter blot, at det er nødvendigt
at føre »nationale« frem for »europæiske« kampagner (jf.
punkt 3.3.6.1).

3.3.7. ØSU har tillid til, at man i forbindelse med kampagner, der skal forberede euroens indførelse i praksis, tager
hensyn til de forslag, som ØSU ved flere lejligheder har
fremsat, men som hidtil ikke synes at have vakt genklang. ØSU
har anbefalet (1), at man i oplysningskampagnerne om de
praktiske aspekter af overgangen til euroen gør opmærksom
på fordelene ved en udbredt anvendelse af betalingskort, der
automatisk foretager omregninger og overflødiggør beregningen af byttepenge. Dette aspekt bør understreges i alle
meddelelser, især meddelelser fra bank- og handelssektoren.
Hvis beregningerne ser komplicerede ud, eller man ikke har
tillid til modpartens beregninger, skal man bruge betalingskort
mest muligt.

3.3.8. Efter ØSU’s mening er »tonen« i budskabet ikke uden
betydning. De hidtidige kampagner har omhandlet fordelene
ved euroen og opfordret målgrupperne til at forberede sig.

(1) EFT C 73 af 9.3.1998, s. 130, punkt 5.4 og 5.4.1.
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Indholdet bør skifte karakter og fokusere på, at overgangen til
euroen er uopsættelig og obligatorisk. Målgrupperne skal
forstå, at det haster, og at den, der ikke tilpasser sig — ved at
erhverve viden og/eller træffe passende foranstaltninger — vil
stå med de problemer, det giver at »stå uden for systemet«. I
sidste ende gælder princippet fra romerretten om, at manglende kendskab til loven ikke fritager for ansvar (ignorantia legis
non excusat), eftersom dette princip danner grundlag for enhver
lovgivning. Et høfligt, men meget direkte budskab, der skal
minde målgrupperne om deres borgerlige pligter over for
samfundet og samtidig tjener deres egne interesser, er meget
mere værd end en stribe henstillinger og opfordringer, hvor
man nærmest undskylder ulejligheden.

3.3.9. Man skal også være opmærksom på spørgsmålet om
afrunding af priser i euro, der især kan blive aktuelt i lande,
der ikke (længere) er fortrolige med deres nationale valutas
»centimer«. Skønt prisfastsættelsen på et frit marked er sælgerens sag, kan man frygte, at en generel tendens til at runde op
vil virke inflationsskabende, også selv om konkurrencen
mellem virksomhederne burde virke som en bremse. Man bør
gøre virksomhederne og forbrugerorganisationerne opmærksomme på denne problematik, men uden at give indtryk af, at
der er tale om en konfliktsituation.

4.

Indførelsen af eurosedler og -mønter

4.1.
I meddelelsen anføres det, at euromønterne er sikrere
end nogen af de nationale mønter, der er i omløb. ØSU tager
dette til efterretning, men advarer mod enhver form for
overmod. Nutidens teknologi er så avanceret, og den organiserede kriminalitet råder over så omfattende midler, at man ikke
kan tillade sig at sove på vagten. Centralbankerne, OLAF og
Europol er involveret i en forsvarsopgave, som aldrig har været
nem. Selv om det er indlysende, og der måske allerede er taget
højde for det, kan det ikke skade at minde om, at det er
nødvendigt at sikre en koordination med Interpol, eftersom
euroen uvægerligt i stort omfang vil være i omløb på
verdensplan.

4.2.
Kommissionen tilføjer, at den er tilfreds med, at
mønterne uden problemer vil kunne genkendes af salgsautomater. Den nævner ikke genkendelse af sedler, som også
anvendes i automater i forskellige lande, især i forbindelse med
parkeringsanlæg og benzintanke. Da eurosedlerne har en høj
værdi, og genkendelsesteknologierne er meget omkostningskrævende, bør man nok tilskynde til ikke at anvende automater, der accepterer sedler. Automaterne bør derfor kun acceptere mønter eller betalingskort.
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Bekæmpelse af seddel- og møntfalskneri

5.1.
ØSU noterer sig Rådets rammeafgørelse af maj 2000
om styrkelse af beskyttelsen mod falskmøntneri (1), ved hjælp
af strafferetlige og andre sanktioner, i forbindelse med indførelsen af euroen. I afgørelsen opfordres medlemsstaterne til at
indføre strafferetlige sanktioner, der er effektive, står i et
rimeligt forhold til overtrædelsen og har en afskrækkende
virkning mod fremstilling eller illegal afsætning af den fælles
valuta. ØSU konstaterer med beklagelse, at Kommissionen
ikke har fulgt dets forslag (2) om at lade afgørelsen omfatte
tilsvarende præventive og repressive foranstaltninger mod
forfalskning og illegal afsætning af andre betalingsmidler som
kort og checks, herunder rejsechecks.

5.2.
I betragtning af, at disse betalingsmidler er meget
udbredte og formodentlig vil blive endnu mere udbredte efter
euroens indførelse (i nogle supermarkeder i visse lande betales
70-80 % af dagsomsætningen allerede nu med kort), må det
anbefales, at andre betalingsmidler end kontanter beskyttes
med foranstaltninger, der — selv om de relativt set er mindre
strenge — svarer til de foranstaltninger, der træffes i forbindelse
med den officielle valuta.

5.2.1. Disse foranstaltninger bør træffes for at beskytte
borgernes interesser og — især — som et led i bekæmpelsen
af den organiserede kriminalitet. Når man udelukkende fokuserer på beskyttelsen af den officielle valuta, vidner det om
en snæversynet tilgang til beskyttelsen af offentlighedens
interesser, som er begrænset til staten som sådan. Samfundets
interesser (beskyttelse af borgerne og bekæmpelse af organiseret kriminalitet) er lige så vigtige i økonomisk og ikke mindst i
social henseende. ØSU sætter sin lid til, at Kommissionen
hurtigt vil træde i aktion, så der kan træffes passende foranstaltninger.

5.3.
Spørgsmålet om forfalskning og illegal afsætning af
den officielle valuta og andre betalingsmidler falder inden for
det mere generelle spørgsmål om bekæmpelse af organiseret
kriminalitet, som ØSU har afgivet udtalelse om(3). I denne
udtalelse blev medlemsstaterne opfordret til hurtigt at omlægge
deres strukturer og tilpasse lovgivningen for at muliggøre en
effektiv koordinering af kriminalitetsbekæmpelsen. Kommissionen har foreslået en forordning på området, som imidlertid
er begrænset til bekæmpelse af forfalskninger af eurosedler
og -mønter, men vedtagelsen synes at trække ud på grund
af forhindringer, der på ingen måde kan retfærdiggøres i
betragtning af, hvor presserende og betydningsfuldt problemet
er.

(1) Jf. også nedsættelsen af en »steering group« med henblik på
udvikling af en fælles strategi for Europol og Den Europæiske
Centralbank (Joint Press Release af 7. marts 2001).
(2) EFT C 18 af 22.1.1996, s. 112, punkt 7.13 og 7.14.
(3) EFT C 268 af 19.9.2000, s. 48.
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Nationale planer og udskiftningen af sedler og
mønter

6.1.
Perioden umiddelbart efter den 31. december 2001 er
måske den vanskeligste fase i hele europrojektet, fordi den ikke
alene berører de professionelt forberedte aktører, men samtlige
borgere, og dermed også de befolkningsgrupper, som ikke kan
forventes at have et indgående kendskab til reglerne og
procedurerne. Hver enkelt medlemsstat har planlagt foranstaltninger, der må formodes at tage højde for de behov og
traditioner, der kendetegner det pågældende land.

6.2.
Hver medlemsstat har vedtaget sin egen politik med
hensyn til forudforsyning (»frontloading«) med eurosedler og
-mønter. For detailhandlende og for virksomheder i servicesektoren — især i randområder — består de største udfordringer
i, at de allerede fra den første dag skal råde over en tilstrækkelig
beholdning til at kunne give kunderne penge tilbage i euro, og
i at vænne personalet til at håndtere den nye valuta. For den
store befolkning, derimod, er det primært et spørgsmål om at
lære at genkende de forskellige mønter og sedler. Dette
mål skulle kunne nås med de gengivelser, der findes i
informationsbrochurer og foldere, som allerede er omdelt,
eller som trykkes og omdeles, når tiden skønnes at være inde.
Når det gælder genkendelse af forfalskninger, er det tvivlsomt,
om en almindelig borger kan opnå tilstrækkelig indsigt til at
kunne skelne dem fra den »ægte vare«.

6.3.
Handels- og servicesektoren har størst behov for at
kunne beskytte sig mod forfalskninger. Disse sektorer bør
— lige fra den første dag — kunne råde over billige, men
effektive apparater, der kan afsløre forfalskninger. Det er
muligt, at passende foranstaltninger allerede er truffet eller er
undervejs, men ØSU har ikke kendskab til nogen.

6.4.
To afgørende problemer består i, at man skal undgå
kødannelser i bankerne, fordi alle vil forsyne sig med den nye
valuta allerede den første dag, og i, at detailhandelen — så vidt
muligt — bør give penge tilbage i euro, også når betalingen
foretages i national valuta. Her spiller informationer en
afgørende rolle — og man skal holde sig for øje, at tv er det
mest effektive og overbevisende medium og tillige en billig
kontaktmetode. Borgerne skal være informeret om, at den
nationale valuta fortsat kan bruges uden problemer i en vis
periode (omkring to måneder), men at det vil være fordelagtigt
(ikke obligatorisk), at de kontanter, man ikke behøver for at
klare de umiddelbart forestående udgifter, indsættes på en
konto i december. Det vil dog ikke være et problem for
vedkommende, hvis den handlende ikke har tilstrækkeligt
mange euro og derfor er nødt til at give tilbage i national
valuta. Budskabet skal med andre ord lade forstå, at der ikke
vil opstå større komplikationer og vanskeligheder, hvis blot
borgerne gør, som det foreslås. I denne forbindelse henleder
ØSU endnu en gang opmærksomheden på sit forslag — som
har været fremsat i flere sammenhænge — om at få forbrugerne
og detailhandlen til at gøre udstrakt brug af de elektroniske
betalingsmidler. Kun disse betalingsmidler overflødiggør
kursomregninger, kontrol, tvivl og byttepenge i kontanter.
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6.5.
Det vil være gratis at omveksle »husholdningsbeløb« i
banken, men det bør oplyses, at kun omveksling af national
valuta er gratis. Ved veksling af udenlandsk valuta (sedler) vil
man fortsat skulle betale de omkostninger, der er knyttet til
selve omvekslingen og fremsendelsen til udlandet, på de
allerede gældende betingelser, som ikke må ændres, men
eventuelt kan lempes. Det bør også præciseres, at veksling af
udenlandske mønter ikke er planlagt, fordi transaktionen er alt
for dyr i forhold til mønternes værdi. Dette spørgsmål har kun
begrænset betydning for den enkelte borger. I nogle lande har
man iværksat kampagner for at få privatpersoner til at donere
deres beholdning af udenlandske mønter til velgørende formål
eller til forskningsinstitutter, og disse initiativer fortjener at
finde almen udbredelse.

6.6.
Med hensyn til spørgsmålet om veksling af »husholdningsbeløb« (det ville være bedre at tale om »rimelige beløb«)
bør banksystemet gebyrfrit betjene de personer, der ikke råder
over en konto. Hvis sagen gribes rigtigt an, burde det ikke
skabe større problemer. De, der ikke har en konto, kan dårligt
begrunde, at de ejer større summer. Maksimumsbeløbet bør
under alle omstændigheder være af en sådan størrelsesorden,
at det ikke letter hvidvaskning af penge for den organiserede
kriminalitet. Kriminelle kredse kunne benytte lejligheden til at
konvertere »sorte penge« ved, at en række personer henvender
sig i forskellige bankfilialer og hver gang hævder, at de ikke
har nogen konto.

6.6.1. Det har været indvendt mod ovenstående, at det i
nogle lande ikke er alle borgere, der råder over en konto, og at
mange fortsat opbevarer store beløb i hjemmet. Da det er
vanskeligt at forestille sig, at det skulle være obligatorisk at
oprette en konto eller en sparebog i bank- eller postsektoren,
består problemet i at skelne mellem »legale« og »illegale« penge.
Dette problem kan løses ved hjælp af de eksisterende love om
hvidvaskning af penge. I hovedparten af landene foreskriver
sådanne love, at besiddelse af beløb over en vis grænse skal
begrundes af personer, hvis identitet er velkendt. Enhver
undtagelse fra denne regel åbner en dør for hvidvaskning, som
lovgiveren har ønsket at lukke. ØSU anbefaler, at denne regel
anvendes generelt.

6.7.
Logistikken vil være en afgørende faktor for de praktiske vilkår for veksling af sedler og mønter til euro. Den brede
befolkning har ikke megen indsigt i, hvor mange penge det
drejer sig om, og hvilke problemer der er forbundet med
transport, bevogtning, beskyttelse og distribution, og dernæst
indsamling og destruktion af de penge, der ikke længere er i
omløb. Centralbankerne og de nationale banksystemer har
allerede længe arbejdet på at løse de ikke altid enkle problemer,
der opstår, men ØSU har indtryk af, at nogle af problemerne
ikke helt er løst. At mane til flid og omhu forekommer
malplaceret og kan fremstå som en uberettiget kritik af de
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involverede parters professionalisme. ØSU mener dog, at man
bør pege på den mulighed, at praktiske hindringer i sidste
øjeblik kan gøre nogle af de foranstaltninger ubrugelige, der i
dag forekommer fornuftige og nyttige.

7.

Del II — Henstillingen

7.1.
Som nævnt i indledningen har oplysningerne og
overvejelserne i Kommissionens meddelelse og Euro Papers
deres naturlige fortsættelse i Kommissionens henstilling. ØSU
har valgt en analog fremgangsmåde, hvor det belyser og
kommenterer dokumenterne i samme rækkefølge for således
at afklare sine tanker og gøre sine synspunkter mere forståelige.

7.2.
Artikel 1. Henstillingerne i denne artikel (»information
af de kommende brugere«) bygger på det logiske princip, at
der skal sikres en fint forgrenet udbredelse af informationerne.
ØSU kan kun være enig i dette, men gør dog opmærksom på
de forskellige forbehold og bemærkninger ovenfor i punkt 3.
Det må især anbefales, at man i første række trækker på
erhvervsorganisationerne og bankerne og derudover trækker
på medlemsstaterne og deres offentlige organer, når det er
nødvendigt. Eftersom kampagnerne sigter mod et nationalt
publikum og nationale grupper, ser ØSU ikke noget behov for
EU-tiltag. Man skal også tænke på, hvor mange midler der alt i
alt allerede er brugt på opgaven. Selv uden at råde over
konkrete data kan man vist med sindsro slå fast, at aldrig før
har en oplysningskampagne kostet så meget pr. kontakt og
givet så skuffende resultater.

7.3.
Artikel 2 — Hjælp til borgerne med tilvænningen til
euroen. Det anbefales, at medlemsstaterne sørger for, at den
dobbelte prisangivelse vendes om senest i løbet af det sidste
kvartal af 2001, så man først angiver prisen med klare typer i
euro og derefter modværdien i national valuta. Det er en
fornuftig foranstaltning, men man skal ikke gøre sig for store
forhåbninger om, at den er effektiv i alle tilfælde. Tiltaget vil
være nyttigt, hvis forbrugeren allerede råder over en eurokonto,
mens forbrugere, der bruger den nationale valuta (i form af
kontanter eller kontopenge), vil være nødt til at konsultere
beløbet i den valuta. Generelt set er det ikke sikkert, at denne
foranstaltning er egnet til at vænne forbrugerne til at foretage
omregninger, men det vil tiden vise. Man kan forestille sig, at
de mest kyndige forbrugere opnår denne tilvænning, mens de
andre, de »svagere« grupper, bør kunne regne med bistand fra
leverandørerne.

7.3.1. I løbet af 2001 bør lønninger fra offentlige administrationer og virksomheder udbetales i euro, og det samme
gælder pensionsydelser. Dette burde få en del af de ansatte til
at konvertere beløbene på deres bankkonti til euro, hvilket i
sig selv er et positivt skridt i retning af tilvænning til den nye
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valuta. ØSU vil i øvrigt gerne gøre opmærksom på et problem:
hvis kun en del af de ansatte tager dette skridt (og det er
sandsynligt), vil der være behov for et samarbejde mellem dem,
der udbetaler lønnen, de ansatte og banksystemet for at sikre,
at det ved kilden fastslås, hvilke beløb der skal krediteres i euro
(for dem, der allerede råder over en eurokonto), og hvilke
beløb der skal konverteres til den nationale valuta. Eftersom
åbningen af nye konti er præget af dynamik (i og med, at de
næppe alle åbnes på én gang), vil den løbende ajourføring af
disse data udgøre en ikke ubetydelig administrativ byrde.

7.3.2. Præmie- og quizudsendelser mv. i tv kunne i høj grad
bidrage til en fint forgrenet udbredelse af euroen, meget bedre
end nogen »reklamekampagne«, hvis de blot — og i så fald
hurtigst muligt — ville have ulejlighed med altid at nævne
præmiesummen i euro i stedet for national valuta. Det samme
gælder lotterier, væddeløb osv. Emnet virker måske nok
betydningsløst, men hensigten er seriøs nok, og ØSU mener,
at det er værd at overveje det grundigt.

7.4.
Artikel 3 — Ansporing af de økonomiske beslutningstagere til at bruge euroen i praksis. Det foreslås, at bankkonti
og dertil knyttede betalingsmidler skal overgå til euro i
begyndelsen af tredje kvartal 2001, medmindre kunden udtrykkeligt giver anden instruks. Kontoudtog skal indeholde en
angivelse af modværdien i national valuta. Dermed ville den
obligatoriske overgang til euroen faktisk blive fremskyndet
med mindst et kvartal, og en stor del af kunderne kunne se
velvilligt på et sådant skridt. Også en del af banksektoren
kunne have fordel af det, idet de dermed kan »fordele chokket«
og undgå et »big bang« ved årets udgang, hvis de allerede
vedtagne konversionsprogrammer vel at mærke muliggør det.
Det synes nemlig ikke at være tilfældet for alle kreditinstitutters
vedkommende. Medlemsstaterne bør høre de berørte parter og
under alle omstændigheder undgå at gøre dette til en ufravigelig
regel.

7.4.1. Ud over ovennævnte gør ØSU opmærksom på
sammenhængen mellem bestemmelserne i artikel 2 og bestemmelserne i artikel 3. Hvis lønmodtagerne fortsat aflønnes i
national valuta frem til udgangen af 2001 — og det er meget
sandsynligt i mange virksomheder — vil de pågældende
lønmodtagere skulle tænke i to valutaer, hvis det er obligatorisk
at konvertere lønkontoen til en eurokonto. Samme problem,
men med modsat fortegn, gør sig gældende for de lønmodtagere, der får lønnen udbetalt i euro og har en konto i national
valuta. Generelt vil det være hensigtsmæssigt, hvis lønudbetalingen i euro går hånd i hånd med kontokonverteringen. Det
er ikke let at gennemføre denne foranstaltning, som under alle
omstændigheder bør træffes efter samråd med de berørte
parter: fagforeninger, forbrugere og banker.

7.5.
Artikel 4 — Fald i antallet af transaktioner, der skal
omregnes til euro. ØSU støtter bestemmelserne i denne
artikel fuldt ud. Kontrakter, indkøbsaftaler og nyoprettede

29.5.2001

virksomheders kapital bør denomineres i euro, især — og
måske nødvendigvis — hvis de er gyldige længere end til den
31. december 2001. Der bør træffes tilsvarende foranstaltninger i forbindelse med overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter. ØSU har allerede udtalt sig (1) positivt om
forslaget om, at forbrugerne opfordres til at sætte ubenyttede
kontantbeholdninger ind på en konto inden udgangen af
december 2001.

7.5.1. Som en supplerende foranstaltning til at nedbringe
antallet af vekseltransaktioner kunne man vedtage en regel,
som nogle medlemsstater allerede har anvendt i nogen tid med
et andet mål for øje, nemlig at lønninger og pensionsydelser
ikke må udbetales i kontanter, men skal krediteres en bankeller postgirokonto. Dette vil ikke alene mindske omfanget af
veksling til euro, men også tilskyndelsen til at begå røverier
mod personer eller banker og postkontorer, og samtidig vil
det bidrage til at bekæmpe sort arbejde. Nogle er imod at gøre
en sådan foranstaltning bindende, men i forskellige lande synes
det ikke at have skabt problemer. Hvis man ikke ønsker at
gribe til tvang, bør man efter ØSU’s mening i det mindste gøre
alt for at vanskeliggøre kontant udbetaling af lønninger og
pensioner.

7.6.
Artikel 5 — En let overgang til eurosedler og -mønter.
De foranstaltninger, der omtales i denne artikel, er allerede
behandlet ovenfor i punkt 6; ØSU tilslutter sig foranstaltningerne, men gør opmærksom på mulige hindringer af
logistisk karakter (2) (punkt 6.7) og på behovet for at forebygge
hvidvaskning af penge (3) (punkt 6.6) og beskytte sig mod
bedrageri og forfalskninger (4) (punkt 5.2 og 6.2). Det skal i
øvrigt indskydes, at handelssektoren allerede nu foretrækker
kontopenge (især betalingskort) frem for kontanter, dvs.
uafhængigt af euroens indførelse. Forbrugerne opfordres udtrykkeligt til at anvende kort, når der er strejker på pengetransportområdet, men også under normale vilkår tilstræbes det at
reducere kontantbeholdningen.

8.

Konklusioner

8.1.
ØSU er enig i, at der er behov for en yderligere
oplysningskampagne, hvor der anvendes flere medier — men
frem for alt tv-udsendelser — i tilknytning til den nationale
valutas udskiftning med euroen, men det anbefales, at kampagnen først gennemføres, når tiden er inde, og at der anvendes
færrest mulige offentlige midler, både nationale og især EUmidler, til formålet. På det praktiske plan er det enkelte land
ansvarlig for sin egen kommunikationspolitik.

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)

Jf. punkt 6.4 ovenfor.
Jf. punkt 6.7.
Jf. punkt 6.6.
Jf. punkt 5.2 og 6.2.
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8.2.
I samme ånd skal det »politiske« budskab om euroens
fordele og de plusser, euroen giver Europa, være forbeholdt de
nationale myndigheder, da kun de er i stand til at vurdere,
hvilke budskaber der skal bringes, hvordan de skal formidles,
og hvordan man bedst får landets borgere i tale.
8.3.
De praktiske problemer, der er knyttet til overgangen
til euroen, er mangfoldige, men må ikke dramatiseres, hverken
i praksis eller i oplysningerne til borgerne. Borgerne skal dog
samarbejde ved at udvise den anbefalede adfærd og følge de
råd, der gives i henstillingerne; de skal således afholde sig fra at
ligge inde med og veksle store kontantbeløb, undgå kødannelser for at forsyne sig med den nye valuta, åbne bank- og
postgirokonti, hvis de ikke allerede har gjort det, og anvende
betalingskort i størst muligt omfang.
8.4.
Banksystemet og detailhandelen kommer til at spille
en central rolle. Førstnævntes rolle vedrører veksling af konto-
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beholdninger og alle andre mellemværender samt, på det
logistiske plan, modtagelse, deponering og distribution af den
nye valuta; sidstnævntes rolle vedrører modtagelse af national
valuta fra kunden, aflevering heraf til banken og udbetaling af
eventuelle byttepenge i euro. Alt dette rejser spørgsmålet om
forudforsyning med sedler og mønter, tilknyttede logistiske og
sikkerhedsmæssige problemer og beregning af renter.

8.5.
ØSU er klar over, at dette spørgsmål henhører under
de nationale myndigheders kompetenceområde og er genstand
for vanskelige forhandlinger, og vil derfor ikke udtale sig om
det. De logistiske problemer skal løses af dem, der står med
ansvaret, og under hensyntagen til den periode, hvor der er
både euro og national valuta i omløb. I den forbindelse gør
ØSU opmærksom på, at jo kortere perioden med dobbelt
omløb er, jo større er de logistiske problemer.

Bruxelles, den 29. marts 2001.
Göke FRERICHS

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forskelsbehandling af mænd og kvinder på
det lønmæssige område«
(2001/C 155/12)
Det Økonomiske og Sociale Udvalg besluttede 21. september 2000 under henvisning til forretningsordenens artikel 23, stk. 3, at afgive udtalelse om »Forskelsbehandling af mænd og kvinder på det lønmæssige
område«.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Sektion for Beskæftigelse, Sociale og Arbejdsmarkedsmæssige
Spørgsmål og Borgerrettigheder, som udpegede Susanna Florio til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse
den 7. marts 2001.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 380. plenarforsamling af 28.-29. marts 2001, mødet
den 28. marts, følgende udtalelse med 65 stemmer for, 8 imod og 14 hverken for eller imod.
1.

Indledning

1.1.
Retten til lige løn har lige fra starten været nedfældet i
EU-lovgivningen. Rom-traktaten fra 1957 indeholdt således i
artikel 119 bestemmelser om, at medlemsstaterne skulle sikre
gennemførelsen af et princip om, at mænd og kvinder skulle
modtage »lige løn for lige arbejde«.
1.1.1. Efterfølgende blev det med direktiv 75/117/EØF om
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om
gennemførelse af princippet om lige løn til mænd og kvinder
bekræftet, at der skulle betales »lige løn for samme arbejde eller
for arbejde, som tillægges samme værdi«.

1.1.2. Med Amsterdam-traktatens artikel 141, der ændrer
og erstatter artikel 119, har Rådet fået et retsgrundlag, der gør
det muligt at vedtage foranstaltninger til sikring af princippet
om ligebehandling.
1.1.3. Andre direktiver har ligeledes indirekte bidraget til at
styrke dette princip i Den Europæiske Union (1).

(1) Blandt de vigtigste kan nævnes direktiv 76/207/EØF (adgang til
beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår), direktiv 79/7/EØF, 86/378/EØF og 96/97/EF (om sociale
sikkerhedsordninger).
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1.2.
ØSU håber endvidere, stadig i relation til EU, at
vedtagelsen af chartret om grundlæggende rettigheder skal ses
som et afgørende skridt i retningen af EU-borgerskab, og at
chartret på internationalt plan fører til en fornyet opmærksomhed om de principper, der ligger til grund for enhver demokratisk forfatning. Disse principper omfatter princippet i chartrets
artikel 23 om ligestilling mellem mænd og kvinder, der
skal sikres »på alle områder, herunder i forbindelse med
beskæftigelse, arbejde og løn«.

1.3.
Spørgsmålet om ligebehandling behandles ligeledes af
De Forenede Nationer, specielt i Menneskerettighedserklæringen (1948) (1), i Konventionen om afskaffelse af alle former for
diskrimination mod kvinder (1979) (2), i Sluterklæringen og
Handlingsprogrammet fra Beijing (1995) samt slutdokumentet, der blev vedtaget på den særlige samling af De Forenede
Nationers generalforsamling, »Beijing +5«, i New York i juni
2000.
1.3.1. Den Internationale Arbejdstagerorganisation (ILO)
har behandlet spørgsmålet og opstillet forskellige regler, ikke
mindst reglerne i konvention nr. 100 om ligeløn, der er
ratificeret af EU’s 15 medlemsstater.

1.4.
Lønmæssig ligebehandling bør derfor i såvel EUlovgivningen som den internationale lovgivning betragtes som
en egentlig grundlæggende rettighed.

2.

Den lønmæssige situation

2.1.
Til trods for de tiltag, der er gennemført, og de
bestemmelser, der er indført for at styrke kvindens stilling på
lønområdet med henblik på at sikre reel lønmæssig ligestilling
med mandlige lønmodtagere, kan man konstatere, at lønspændet bliver ved med at være der, og at det endda ser ud til at
blive større i visse områder. Nyere undersøgelser har vist, at
forskellen mellem mænds og kvinders løn ligger på gennemsnitlig 27 % i EU’s medlemslande; i nogle lande er forskellen
endda over 30 % (3). Selv hvis man korrigerer for visse
strukturelle forskelle på mænd og kvinders tilknytning til
arbejdsmarkedet (alder, erhverv og beskæftigelsessektor), der
ikke kan siges at være udtryk for diskrimination, er der alligevel
en grundlæggende forskel på 15 %.

2.2.
Lønspændet mellem mænd og kvinder er blevet større
i EU-landene pga. en række økonomiske og sociale faktorer,

(1) Menneskerettighedserklæringens art. 23.
(2) Artikel 11 i Konventionen om afskaffelse af alle former for
diskrimination mod kvinder.
(3) UN/ECE 1999 Women and economy in the ECE region (E/ECE/
RW.2/2000/2).
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der er forskellige fra land til land. Selv en mere præcis
undersøgelse, hvor de tre strukturelle elementer (alder, beskæftigelse og arbejdsgiverens aktivitetssektor) elimineres, viser, at
der er en forskel. Det skal i øvrigt bemærkes, at forskellen
bliver større på de højere løntrin, hvor kvinders løn gennemsnitligt udgør 2/3 af mænds løn (4).

2.3.
De seneste tal fra Eurostat, der stammer fra 1995, viser,
at kvinders løn i gennemsnit svarede til 72 % af mænds
løn. De tilgængelige oplysninger dækker især fuldtidsansatte
lønarbejdere i alle produktionssektorer, dog undtaget landbrugs-, undervisnings-, sundheds- og plejesektoren samt den
offentlige administration.

2.4.
Disse oplysninger er særdeles utilstrækkelige og mangelfulde, og de er vanskelige at sammenligne indbyrdes på
grund af forskellen mellem mænds og kvinders arbejdsopgaver.
Næsten en tredjedel af de kvinder, der arbejdede på fuld tid i
1995, var beskæftigede i funktionærjobs, medens det kun var
tilfældet for 10 % af mændene. 47 % af mændene mod 18 % af
kvinderne var faglærte. Generelt er kvindelige fabriksarbejdere
aflønnet mere jævnbyrdigt med mændene end kvinder, der
arbejder på kontor (definerede opgaver), selv om der ses klare
forskelle mellem hele industrisektorer med mange kvindelige
ansatte, som f.eks. tekstilindustrien, og f.eks. jern- og metalindustrien.

2.5.
Desuden er oplysningerne fra Eurostat, hvis oplysninger relaterer til den gennemsnitlige situation i medlemsstater, i høj grad blevet sejlet agterud af de seneste års udvikling
på arbejdsmarkedet, og de tager heller ikke højde for de nye
teknologisektorer, de nye jobprofiler, atypiske arbejdstagere,
vikarer, deltidsansatte og telearbejdere osv.

2.6.
Stadig ifølge Eurostat, hvis oplysninger relaterer til den
gennemsnitlige situation i medlemsstater, er de arbejdende
kvinder desuden gennemsnitligt yngre end mændene: 44 % af
kvinderne mod kun 32 % af mændene er under 30 år. Denne
forskel indsnævres og får ligefrem modsat fortegn efter de
fyldte 30 år, hvor mange kvinder trækker sig tilbage fra
arbejdsmarkedet, enten midlertidigt eller definitivt, især pga.
graviditet og efterfølgende børnepasning. Disse valg har indflydelse på såvel kvindernes eventuelle tilbagevenden til jobbet
som deres karrieremuligheder og deres adgang til de ledende
stillinger. Dette forhold har en direkte indvirkning på kvindernes gennemsnitsløn og kan i nogle tilfælde udgøre en indirekte
løndiskriminering.

(4) Employment in Europe, 1998.
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2.7.
En anden forskel ligger i lønstrukturen for hhv. mænd
og kvinder. Kommissionen har i flere dokumenter understreget, at der findes forskellige lønstrukturelle faktorer, der kan
føre til lønmæssige forskelle mellem mænd og kvinder. Der
tænkes her bl.a. på erhverv, sektor, karrieretype og aflønningsform (niveau, anciennitet, uddannelse osv.), men også såvel
jobfunktion som antallet af arbejdstimer, især hvad angår
overarbejdstimer.

2.8.
Forskellen er endnu mere udtalt mellem fabriksarbejdere, hvor overarbejdsbetalingen udgør en væsentlig del af
lønnen, og hvor der er en klar overvægt af mænd, men også i
handelssektoren, især detailhandlen, hvor der er flest kvinder
ansat, og hvor lønningerne er betydeligt lavere.

2.9.
Heller ikke i gruppen af lavtlønnede (1) er kvindernes
situation i bedring. Faktisk udgør kvinderne tre fjerdedele af
denne gruppe. Dette kan kun delvist forklares med den høje
andel af deltidsjobs (43 %), som især varetages af kvinder. For
resten af gruppen, og især kvinderne, er det navnlig de lave
lønninger, der gør sig gældende.

2.10. Disse strukturelle faktorer og manglen på nøjagtige
og opdaterede oplysninger gør det særdeles vanskeligt at
vurdere situationen og følgelig at iværksætte konkrete foranstaltninger med henblik på at skabe større lønmæssig ligestilling. En sammenligning af skatter, tilskudsordninger, socialsikring, børnepasningsordninger og ældreomsorg i medlemsstaterne kunne bidrage til en bedre analyse.

3.

Vertikal og horisontal forskelsbehandling

3.1.
En undersøgelse af de forskellige lønstrukturer afslører,
at der er en klar forbindelse mellem lønsystemer, definitionen
af arbejdsopgaver og karrierer i de forskellige sektorer, arbejdets tilrettelæggelse, samt den faglige uddannelse og kvalifikationer.

3.2.
Forskelsbehandlingen på lønområdet til ulempe for
den kvindelige arbejdskraft er af såvel horisontal som vertikal
karakter. Horisontal i den forstand, at samme arbejde ofte
aflønnes forskelligt, hvilket rammer kvinderne og skyldes en
forskellig vurdering og dermed en forskellig definition af

(1) Betegnelsen dækker arbejdstagere, hvis løn udgør mindre end
60 % af gennemsnitslønnen i det pågældende land. I statistikken
indgår personer, der arbejder mindst 15 timer om ugen (Eurostat
1996).

C 155/67

arbejdsopgaver og kvalifikationer. Den vertikale diskrimination
skyldes, at kvinder har svært ved at få adgang til de højere
karrieretrin. Det skal bemærkes, at meget ofte — i visse
lande især — opfylder de sociale tjenesteydelser vedrørende
børnepasning og ældreomsorg ikke det behov, der kommer til
udtryk på et arbejdsmarked, der i stadig højere grad burde
sikre og fremme kvinders adgang til beskæftigelse. Ud fra
denne synsvinkel kunne man eventuelt anvende et alment og
fagligt uddannelsessystem til at forbedre kvindernes situation.

3.3.
Traditionelle kvindefag, f.eks. inden for den offentlige
sektor, pleje af børn og ældre eller handelssektoren, er de
dårligst aflønnede. Mandsdominerede sektorer er derimod
kendetegnet ved præmier, tillæg og økonomiske incitamenter,
der bidrager til at øge lønforskellene mellem mænd og kvinder.
Kvinder skal derfor opmuntres til at gå ind i mandsdominerede
sektorer, hvor der er mulighed for en positiv lønudvikling.

3.4.
Udviklingen på arbejdsmarkedet i retningen af mere
fleksible ansættelsesformer er ikke i sig selv negativ, når
blot den ikke forværrer arbejdstagernes lønmæssige situation
yderligere.

4.

Lønforskelle i de central- og østeuropæiske ansøgerlande

4.1.
Lønforskelle ses også i Østeuropa, hvor kvindernes løn
er 20-35 % lavere end mændenes. Man har konstateret, at
lønforskellene i disse lande er blevet større gennem de
seneste år, hvilket især skyldes et kønsopdelt arbejdsmarked.
Overgangen til markedsøkonomi har, selv om den er både
nødvendig og ønskelig, i visse sektorer faktisk forårsaget en
forværrelse af kvindernes sociale og økonomiske situation.
Dette skyldes især, at de tidligere havde mulighed for at få
en god almen og faglig uddannelse og havde adgang til
børnepasningsordninger, ofte tæt på arbejdspladsen. I banksektoren, der før havde lave lønninger og mange kvindelige
ansatte, er andelen af kvindelige ansatte faldet, og samtidig er
lønningerne steget betydeligt. Der er fortsat mange kvinder
ansat i den offentlige sektor, især i skolerne og i social- og
sundhedssektoren (2).

5.

Fællesskabsaktioner

5.1.
På Det Europæiske Råd i Luxembourg i 1997 besluttede
man, at retningslinjerne for beskæftigelsen 2000 skulle inddrage kønsaspektet i alle søjlerne, og at en af søjlerne skulle

(2) UN/ECE 1999 Women and economy in the ECE region (E/ECE/
RW.2/2000/2).
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handle om lige muligheder, hvorved man understregede,
at ligestillingen spiller en central, aktiv rolle i fremme af
beskæftigelsen. I retningslinjerne for søjle IV opfordres medlemsstaterne direkte til at vedtage positive foranstaltninger til
fremme af ligeløn og forhindring af lønforskelle.

5.2.
En af målsætningerne for Den Europæiske Socialfond
er at forbedre kvindernes situation på arbejdsmarkedet, herunder deres karriereforløb, adgang til nye faglige udfordringer
og iværksættervirksomhed, og den vertikale og horisontale
kønsopdeling, der helt klart har indflydelse på lønforskellene.

6.

29.5.2001

Henstillinger

6.1.
ØSU ønsker at bidrage til at fjerne enhver form for
uligevægt, diskrimination og kønsudstødelse, der måtte findes
på arbejdsmarkedet som følge af overtrædelse af princippet
om ligebehandling af mænd og kvinder.

6.2.
Selv om EU-lovgivningen teoretisk set sikrer princippet
om ligeløn, er der fortsat et betydeligt lønspænd. ØSU har
derfor i flere udtalelser gjort opmærksom på, at det er
nødvendigt at styrke ligestillingspolitikkerne (4).

5.3.
I oktober 1998 fremlagde Kommissionen resultaterne
af »Undersøgelse af lønstrukturerne«, der bekræftede lønforskellen mellem mænd og kvinder og pegede på årsagerne
hertil. Endnu engang blev der taget udgangspunkt i oplysninger
fra 1995 (for Frankrig 1994), der ikke er fuldstændige, da der
mangler oplysninger om Irland, Østrig og Portugal. Naturligvis
skal der også tages højde for de overordnede beskæftigelsesforanstaltninger, der er fastlagt i traktatens artikel 128 (herunder
retningslinjerne for beskæftigelsespolitikkerne, Rådets henstillinger til medlemsstaterne og de nationale handlingsplaner),
der fastlægger, at en af de fire søjler skal omhandle ligestilling
mellem mænd og kvinder, og at medlemsstaterne skal træffe
konkrete foranstaltninger til at fremme ligestilling.

6.3.
ØSU mener, at der, for så vidt angår gennemsigtigheden vedrørende lønspændet mellem mænd og kvinder, er
behov for nye initiativer på EU- og nationalt plan, der
understøtter Amsterdam-traktaten, specielt artikel 141, og
direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om
ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (5),
hvilket også blev påpeget på den særlige ministerkonference
om ligestilling og beskæftigelsespolitik (Helsingfors, 1999).

5.4.
I 1996 vedtog Kommissionen nogle »Regler for god
praksis i forbindelse med sikring af lige løn for arbejde af
samme værdi til mænd og kvinder på arbejdspladsen« med det
formål at afdække eventuel løndiskrimination, specielt hvor
den skyldtes uretfærdige jobklassificeringssystemer eller kvalifikationsvurderingssystemer. Skønt disse regler ikke gav sig ud
for at være udtømmende eller juridisk bindende, var de
henvendt til arbejdsmarkedets parter, til arbejdsgiveren og den
enkelte ansatte i såvel den offentlige som den private sektor (1).
I den forbindelse skal også nævnes EF-handlingsprogrammet
vedrørende fællesskabsstrategien for ligestilling mellem mænd
og kvinder (2001-2005) (2).

6.4.
ØSU finder manglen på nyere oplysninger om lønforskellene særdeles alvorlig. Det er derfor nødvendigt at opfordre
de kompetente institutioner i EU og i medlemsstaterne til
at indsamle korrekte oplysninger. Oplysningerne bør være
kønsopdelte og sammenlignelige inden for den pågældende
sektor på EU-plan, nationalt og regionalt plan, således at man
kan danne sig et tidssvarende overblik over situationen og
på den baggrund udarbejde ad hoc-politikker og eventuelle
tilpasnings- og harmoniseringsforanstaltninger. Det er også
vigtigt at fremme undersøgelser af og forskning i spørgsmålet
om lønmæssige forskelle mellem kønnene.

5.5.
Også EF-Domstolen har i talrige sager beskæftiget sig
med ligeløn, og det faktum i sig selv beviser dels, at de
kvindelige arbejdstagere bliver mere og mere bevidste om deres
rettigheder på det lønmæssige område, dels at lovgivningen på
dette område bør ajourføres med henblik på at gøre den mere
gennemsigtig og ensartet, og at arbejdsmarkedets parter i vid
udstrækning bør inddrages i at tilpasse lovgivningen til den nye
arbejdsmarkedssituation (3). ØSU ønsker, at arbejdsmarkedets
parter hele tiden arbejder for ligestilling og imod diskrimination.

(1) KOM(96) 336 endelig udg. af 17. juli 1996.
(2) EFT L 17 af 19.1.2001, s. 22-29.
(3) Vedlagt er en liste over de vigtigste domme (se referencelisten i
slutningen af dokumentet).

6.5.
ØSU ser også gerne, at det undersøges, hvilke sektorer
der er mandsdominerede, og at der udarbejdes grund- og
faguddannelsesprogrammer med henblik på at fremme kvinders adgang til de pågældende sektorer. Såvel ud fra et
samfundsmæssigt som et juridisk synspunkt vil det også være
hensigtsmæssigt at indkredse de kvindedominerede sektorer
og at iværksætte foranstaltninger til fremme af mænds adgang
dertil i de tilfælde, hvor loven ikke anvendes.

(4) EFT C 116 af 20.4.2001 og EFT C 123 af 25.4.2001.
(5) Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle
rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv, EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16-22.
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6.6.
Efter ØSU’s opfattelse bør Kommissionen undersøge,
hvordan medlemsstaterne har omsat direktivet fra 1975 og
EF-Domstolens domme i praksis. På grundlag af en sådan
undersøgelse kan man dernæst under hensyntagen til den skete
udvikling på arbejdsmarkedet diskutere nødvendigheden af at
ændre den bestående EU-lovgivning.

6.7.
ØSU mener, at Kommissionen bør oprette et permanent observatorium under Generaldirektoratet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som burde tage sig af lønspørgsmål,
herunder spørgsmål om ligebehandling af mænd og kvinder
på det lønmæssige område, samt overvågning, analyse og
sammenligning af oplysninger om situationen i de forskellige
EU-lande (EFS, UNICE, Eurostat). Observatoriet burde bl.a.
varetage følgende opgaver: opstilling af fælles kriterier for
benævnelse af lønnens forskellige bestanddele og undersøgelse
af ændringer på arbejdsmarkedet med særlig vægt på de
nye teknologisektorer, atypiske arbejdsformer osv. Det skal
bemærkes, at det svenske formandskab har forpligtet sig med
et specifikt projekt om ligeløn for mænd og kvinder.

6.8.
Det vil være vigtigt at udbrede kendskabet til de
indsamlede oplysninger og især til eksemplerne på god praksis
i de forskellige EU-lande.
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6.9.
ØSU finder det tvingende nødvendigt, at Kommissionen foretager en forudgående høring af arbejdsmarkedets
parter, hvis målet er en bedre udformning af den nye EUlovgivning og nogle foranstaltninger, der i højere grad er
afstemt efter den nye situation på arbejdsmarkedet.
6.10. Som det også fremgår af retningslinjerne for beskæftigelsen i år 2001, er det desuden ønskeligt, at medlemsstaterne
overvejer specifikke aktioner og instrumenter i deres nationale
handlingsplaner til fremme af kvinders adgang til arbejdsmarkedet, og at de tilkendegiver, hvilke foranstaltninger der efter
deres mening bør iværksættes for at bekæmpe lønmæssig
forskelsbehandling.
6.11. ØSU ønsker, at »reglerne for god praksis i forbindelse
med sikring af lige løn for arbejde af samme værdi til mænd
og kvinder på arbejdspladsen« uddeles i så stort omfang
som muligt til arbejdsmarkedets parter og de kompetente
organisationer på alle niveauer, og at arbejdsmarkedets parter
sammen med Kommissionen går i gang med en ny vurdering af
de nye beskæftigelsesformer og af arbejdsmarkedets indretning
generelt.
6.12. Hvad angår de central- og østeuropæiske lande mener
ØSU, at politikkerne til fremme af kvindens stilling bør
indgå og overtages som en naturlig del af den gældende
fællesskabsret.

Bruxelles, den 28. marts 2001.
Göke FRERICHS

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
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Referenceliste
Nedenstående er en liste over nogle af de vigtigste domme fra EF-Domstolen vedrørende lønmæssig ligestilling.
Sag 80/70

Gabrielle Defrenne mod Belgien (Defrenne I) (art. 119)

Sag 43/75

Gabrielle Defrenne mod Société anomyme belge de navigation aérienne (Saben)
(Defrenne II) (art. 119)

Sag 149/77

Gabrielle Defrenne mod Société anomyme belge de navigation aérienne (Saben)
(Defrenne III) (art. 119)

Sag 129/79

Macarthys Ltd mod Wendy Smith (art. 119; direktiv 75/117/EØF)

Sag 69/80

Susan Jane Woringham og Margaret Humphreys mod Lloyds Bank Ltd (art. 119; direktiv
75/117/EØF)

Sag 96/80

J.P. Jenkins mod Kingsgate (Clothing Production) Ltd (art. 119; direktiv 75/117/EØF)

Sag 12/81

Eileen Garland mod British Rail Engineering Ltd (art. 119; direktiv 75/117/EØF)

Sag 170/84

Bilka-Kaufhaus GmbH mod Karin Weber von Hartz (art. 119)

Sag 157/86

Mary Murphy m.fl. mod Bord Telecom Eireann (art. 119; direktiv 75/117/EØF)

Sag C-33/89

Maria Kowalska mod Freie und Hansestadt Hamburg (art. 119; direktiv 75/117/EØF)

Sag C-177/88

Elisabeth Johanna Pacifica Dekker mod Stichtingvormingscentrum voor Jong Volwassenen (VJV-Centrum) Plus (direktiv 76/207/EØF)

Sag C-184/89

H. Nimz mod Freie und Hansestadt Hamburg (art. 119; direktiv 75/117/EØF)

Sag C-435/93

Francina Johanna Dietz mod Stichting Thuiszorg Rotterdam (art. 119; protokol nr. 2)

Sag C-249/96

Lisa Jacqueline Grant mod South-West Trains Ltd (art. 119; direktiv 76/207/EØF)

Sag C-243/95

Kathleen Hill, Ann Stapleton mod the Revenue Commisioners, Department of Finance
(art. 119)

Sag C-326/96

Levez mod T.H. Jennings (Harlow Pools) Ltd (af 1. december 1998, endnu ikke
offentliggjort)

Sag C-66/96

Pedersen m.fl. mod Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger m.fl. (af 19. november 1998, endnu ikke offentliggjort)

Sag C-281/97

Krüger mod Kreiskankenhaus Ebersberg (af 9. september 1999; endnu ikke offentliggjort)

29.5.2001

29.5.2001

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

BILAG
til Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse
Forkastet ændringsforslag
Følgende ændringsforslag blev forkastet under forhandlingerne, men opnåede mindst en fjerdedel af de afgivne
stemmer:
Punkt 6.7
Teksten erstattes af følgende:
»Både Kommissionen og Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene bruger betydelige
ressourcer på at overvåge udviklingen med hensyn til ligeløn og gennemførelse af lovgivning i tilknytning hertil.
Disse allerede eksisterende institutioner bør videreføre dette arbejde. I øvrigt har det svenske formandskab forpligtet
sig til at arbejde for lige løn for mænd og kvinder.«
Begrundelse
Selvindlysende.
Afstemningsresultat
For: 37, imod: 46, hverken for eller imod: 2.
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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens forslag til Rådets forordning
(EF) om fravigelse af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 2792/1999 om de nærmere regler
og betingelser for Fællesskabets strukturforanstaltninger for fiskeriet«
(2001/C 155/13)
Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 21. februar 2001 under henvisning til EF-traktatens
artikel 37 og 262 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte
emne.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg udpegede Jesús Muñiz Guardado til hovedordfører.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 380. plenarforsamling af 28.-29. marts 2001, mødet
den 29. marts 2001, enstemmigt følgende udtalelse.
1.
ØSU godkender det foreliggende forslag fra Kommissionen.

12 måneder, der oprindeligt var grænsen, dvs. indtil 30. juni
2001, og at støtten fra FIUF følgelig kan overskride det loft,
der er fastsat i artikel 16, stk. 3, i den nævnte forordning.

2.
I henhold til artikel 16, stk. 1, litra b, i forordning (EF)
nr. 2792/1999 kan der kun i tilfælde af, at en fiskeriaftale
suspenderes eller ikke forlænges, ydes godtgørelse til fiskere og
fartøjsejere for midlertidigt aktivitetsophør, og den maksimale
periode for ydelse af de pågældende godtgørelser er seks
måneder (med mulighed for forlængelse med endnu seks
måneder, hvis Kommissionen godkender en omstillingsplan).

4.
ØSU er af den opfattelse, at EU bør kræve, at forhandlingerne føres videre, indtil der kommer en brugbar aftale med
Marokko i stand (det er første gang i historien, at man ikke er
nået frem til at forny aftalen). Under alle omstændigheder må
der ufortøvet tages fat på omstillingsprocessen og omfordeling
af fiskebanker i såvel EU- som tredjelandsfarvande.

3.
Hensigten med Kommissionens forslag er undtagelsesvist
at give tilladelse til, at den EF-fiskerflåde, der berøres af
aftalen med Marokko, kan modtage godtgørelse ud over de

Den manglende fornyelse af fiskeriaftalen rammer ikke blot
redere og fiskere, men også en lang række andre fiskeriafhængige aktiviteter. Man må huske på, at hver enkelt fisker på havet
giver grundlag for 5-7 arbejdspladser på land.

Bruxelles, den 29. marts 2001.
Göke FRERICHS

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
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Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Rådets forordning om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 og om ændring af forordning (EØF)
nr. 1017/68, (EØF) nr. 2988/74, (EØF) nr. 4056/86 og (EØF) nr. 3975/87 (gennemførelsesforordning til traktatens artikel 81 og 82)«
(2001/C 155/14)
Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 17. oktober 2000 under henvisning til EF-traktatens
artikel 262 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte emne.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Sektion for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug, som
udpegede Edoardo Bagliano til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 14. marts 2001.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 380. plenarforsamling af 28. og 29. marts 2001, mødet
den 29. marts 2001, med 83 stemmer for og 1 hverken for eller imod, følgende udtalelse.
1.

Indledning

1.1.
I hvidbogen om »Modernisering af gennemførelsesbestemmelserne til EF-traktatens artikel 81 og 82«, som blev
offentliggjort i april 1999 (1), redegjorde Kommissionen for
grundene til, at en radikal reform er nødvendig. Hvidbogen
udløste den tilsigtede brede debat med deltagelse af alle berørte
parter — virksomheder, organisationer, jurister, økonomer,
advokater, dommere samt medlemsstaternes regeringer — som
fremkom med kritik, vurderinger og forslag samt yderligere
analyser, uddybninger og overvejelser.

1.2.3. Virksomhederne får selv ansvaret for at evaluere en
aftales lovlighed i lyset af artikel 81 (herunder stk. 3).

1.2.4.

Kommissionen tiltænkes:

—

en styrende og kontrollerende rolle bl.a. via meddelelser,
forordninger og beslutninger vedrørende konkrete sager
samt

—

ansvaretfor koordination af de nationale konkurrencemyndigheder, idet det forudsættes, at alle parter (myndigheder og domstole) samarbejder.

1.2. I korte træk
1.3. ØSU’s udtalelse om hvidbogen
1.2.1. Med reformen afskaffes den obligatoriske anmeldelse
af konkurrencebegrænsende aftaler (forbudte i henhold til
artikel 81, stk. 1), som er nødvendig for at opnå fritagelse (i
henhold til stk. 3 i samme artikel 81) fra forbuddet (i stk. 1).
Denne procedure varetages i dag af Kommissionen, som har
enekompetence til at indrømme fritagelse (det nuværende
system kaldes derfor et »fritagelsessystem«). Kommissionen
giver således afkald på sit monopol på indrømmelse af
fritagelser (artikel 81, stk. 3), men får mere tid og flere
ressourcer til at tage sig af problemerne med de store
monopoler og internationale karteller og de mere alvorlige
problemer i det hele taget.

1.2.2. Det nuværende centralistiske system, hvor Kommissionen spiller en nøglerolle, afskaffes således til fordel for et
decentralt system, hvor gennemførelsen af artikel 81 i sin
helhed (dvs. også stk. 3 og uden anmeldelsespligt) uddelegeres
til de nationale konkurrencemyndigheder og domstole, som
kun kan gribe ind efterfølgende i tilfælde af tvist.

(1) KOM(1999) 101 endelig udg., EFT C 132 af 12.5.1999.

1.3.1. ØSU blev hørt af Kommissionen i henhold til EFtraktatens artikel 262 og vedtog sin udtalelse den 8. december
1999 næsten enstemmigt (kun to stemmer hverken for eller
imod) (2). I denne udtalelse betegnede ØSU hvidbogens oplæg
til reform af gennemførelsesbestemmelserne til artikel 81 og 82
som et »modigt og banebrydende initiativ«.

1.3.2. ØSU betegnede den foreslåede reform som »berettiget
og fornuftig«, men pegede dog på »vanskeligheder og risici«,
som kun »et program for forberedelses- og ledsageforanstaltninger« vil kunne løse. Disse tiltag blev i udtalelsen betegnet
som »væsentlige og nødvendige«.

1.3.3. ØSU’s udtalelse er blevet rost som et grundlæggende
positivt og konstruktivt bidrag, og der er i mange fora blevet
henvist til dens ideer og forslag.

(2) EFT C 51 af 23.2.2000, s. 55.

C 155/74

1.3.4.

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

ØSU var især optaget af følgende spørgsmål:

—

retssikkerhed (hele punkt 2.3.6, som også indeholder
nogle vigtige praktiske bemærkninger og forslag)

—

ret til forsvar (punkt 2.3.5.7)

—

ensartet fortolkning (punkt 2.3.5.10)

—

EU-rettens forrang (punkt 1.5.5)

—

bevarelse af
(punkt 2.3.5)

systemets

enhed

og

sammenhæng

utilstrækkelige forholdsregler mod »forum shopping«
(punkt 2.3.2.8)

—

den nødvendige inddragelse af nationale myndigheder og
dommere i debatten (punkt 2.3.2 og 2.3.3).

Bemærkninger

2.1.
Den af Kommissionen foreslåede forordning er det
første skridt i den rigtige retning til gennemførelse af reformen.
ØSU er helt enig og støtter Kommissionens dristige og
innovative indsats i denne retning.

2.2.
Det skal dog straks understreges, at Kommissionens
forslag ganske vist fastlægger de principper for reformen, men
det leverer ikke en komplet lovramme og giver derfor ikke
mulighed for på passende og effektiv vis at foretage en samlet
vurdering. Der mangler stadig vigtige elementer i reformen.
Såvel i artiklerne som i begrundelsen bebudes utallige initiativer
fra Kommissionens side (forordninger, meddelelser, retningslinjer osv.) om vigtige aspekter uden tilstrækkelig angivelse af
indhold, kriterier, afgrænsninger og tidshorisont.

2.3.
Med hensyn til de aspekter, som ØSU lægger vægt på
(jf. punkt 1.3.4), tages der i forslaget ikke hensyn til visse
vigtige bemærkninger i ØSU’s udtalelse, især vedrørende
»retssikkerhed« (punkt 2.3.6.3, 2.3.6.4, 2.3.6.5, 2.3.6.6, 2.3.6.7
og 2.3.6.8 i udtalelsen fra 1999) og »bevarelse af enheden i EU’s
konkurrencesystem« (alle 13 underpunkter under punkt 2.3.5 i
udtalelsen fra 1999).

2.4.
—

ikke omfatter supplerende initiativer, som ikke desto
mindre følger af bestemmelserne i selve forslaget (f.eks.
»meddelelser« om bevisbyrden og om, hvilken lov der
finder anvendelse).

2.5.
ØSU glæder sig dog over det arbejde, som Kommissionen hidtil har udført for at følge den brede debat om hvidbogen
op, og især over dette indledende lovgivningsinitiativ.

—

2.

—
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Endvidere bemærkes det, at forslaget
hverken indeholder eller bebuder visse ledsageforanstaltninger, som ØSU anser for »væsentlige, nødvendige og
præjudicielle« (jf. punkt 3 »Konklusioner« i udtalelsen fra
1999);

2.6.
Den direkte anvendelighed af artikel 81 og 82 »uden at
det er nødvendigt at træffe nogen forudgående beslutning
derom« er det princip, der fastlægges i artikel 1, og det er
samtidig selve definitionen på reformen, som netop afskaffer
anmeldelses- og godkendelsesordningen til fordel for en ordning med lovfæstet undtagelse.

2.6.1. Klar — og ikke mindst dristig i al sin korthed — er
bestemmelsen i artikel 3 — Forholdet mellem artikel 81 og 82
og medlemsstaternes konkurrenceret — som helt må kunne
fjerne en af de vigtigste grunde til bekymring.

2.6.2. I sin udtalelse fra december 1999 (1) pegede ØSU på
dette vigtige spørgsmål, »som ikke kan overlades alene til
domstolene og de kompetente myndigheder« (punkt 2.3.5.12).
I øvrigt hedder det i Rom-traktatens artikel 83 — dvs. lige fra
begyndelsen! — udtrykkeligt, at de »fornødne forordninger
og direktiver om anvendelsen af principperne i artikel 81
og 82«(stk. 1) blandt andet har til formål »at bestemme
forholdet mellem den nationale lovgivning på den ene side« og
på den anden side fællesskabsretten (stk. 2, litra e).

2.6.3. Efter ØSU’s mening er forpligtelsen (som netop
fastlægges i artikel 3) til at anvende Fællesskabets konkurrenceret — når situationen eller praksis»kan påvirke handelen
mellem medlemsstater« — det bedste svar på frygten for
renationalisering af konkurrencereglerne. Denne vigtige bestemmelse forudsætter dog, at der samtidig med forordningens
ikrafttræden vedtages en vejledende meddelelse for at afklare,
hvornår der er tale om påvirkning af samhandelen.

2.7.
Bevisbyrden er i henhold til artikel 2 fordelt mellem
sagsøger (overtrædelse af artikel 81, stk. 1) og sagsøgte
(opfyldelse af betingelserne i artikel 81, stk. 3).

(1) EFT C 51 af 23.2.2000, s. 55.
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2.7.1. En forudsætning for, at dette princip kan anvendes,
er imidlertid, at Kommissionen nærmere præciserer det reelle
indhold af artikel 81, stk. 1, og artikel 81, stk. 3. Dette er
nødvendigt, fordi der — som Kommissionen selv erkender i
hvidbogen (punkt 56 og 57) — er forskellige fortolkninger
(såvel fra Kommissionens som Domstolens side) af sammenhængen mellem stk. 1 og stk. 3 i artikel 81.

2.8. Kommissionens beføjelser

2.8.1. Stk. 2 i artikel 4 (Kapitel II — »Kompetence«), som
går mere i detaljer (men dog langt fra tilstrækkeligt), giver
Kommissionen særlig beføjelse til ved forordning at fastlægge,
»hvilke typer aftaler, vedtagelser inden for virksomhedssammenslutninger og samordnet praksis, virksomhederne er forpligtede til at lade registrere«. Såvel definitionen af disse typer
aftaler som de »nærmere regler for denne registrering og
de sanktioner, der finder anvendelse« vil blive fastlagt i
gennemførelsesbestemmelser (se også den efterfølgende artikel 34, litra a), i forordningen).
2.8.1.1. Denne registreringspligt er utvivlsomt et nyt element, som umiddelbart forekommer at være i modstrid med
afskaffelsen af anmeldelserne (et kerneelement i reformen).
Man må ikke undervurdere de byrder og det tunge bureaukrati,
som en sådan registrering kan medføre, skønt ånden i reformen
og målet med den netop er begrænsning, afskaffelse og
forenkling af administrationen. Hvis der i nogle medlemsstater
i forvejen findes et sådant register, må dobbeltregistrering
naturligvis undgås.
2.8.1.2. Der er tale om en registrering, som Kommissionen
anser for hensigtsmæssig »for at forbedre gennemsigtigheden«
(betragtning nr. 10), også selv om registrering ikke kan »give
de registrerede virksomheder nogen rettigheder«. Uden at
kende de bebudede gennemførelsesbestemmelser kan det slås
fast, at en bestemmelse, som indfører en »pligt« (og sanktioner
i tilfælde af overtrædelse) uden garanti for en tilsvarende
»rettighed« forekommer umiddelbart uacceptabel. Ganske vist
indledes artikel 4, stk. 2, med formuleringen »Kommissionen
kan ...«, men også selv om der formelt er tale om en mulig
beføjelse, er det under alle omstændigheder et blankomandat
(også for sanktionernes vedkommende), som denne rådsforordning giver Kommissionen på dette område. Uden at
kende de gennemførelsesbestemmelser, som Kommissionen
vil vedtage for at udøve denne kompetence, er det således
hverken muligt eller seriøst at foretage en endelig vurdering.

2.8.2. Kommissionen får også beføjelse til at »pålægge
[virksomhederne] alle nødvendige forpligtelser, herunder af
strukturel art« (artikel 7, stk. 1) for at bringe en overtrædelse
til ophør.

2.8.2.1. Den tilhørende betragtning nr. 11 uddyber ikke
denne bestemmelse, men kommentaren i begrundelsen til
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forordningsforslaget er derimod helt klar: »Forpligtelser af
strukturel karakter kan være nødvendige for at bringe en
overtrædelse definitivt til ophør. Dette kan især være tilfældet
i forbindelse med visse samarbejdsaftaler og misbrug af en
dominerende stilling, hvor det kan være nødvendigt at afhænde
visse aktiver«.

2.8.2.2. En sådan forpligtelse, som overhovedet ikke var på
tale i hvidbogen, forekommer — hvis det drejer sig om indgreb
over for eksisterende forhold — ganske uforenelig med
mekanismerne og ånden såvel i EU’s gældende konkurrenceret
som i den planlagte reform. Desuden vil en sådan bestemmelse
indføre et nyt konkurrencepolitisk instrument uden behørig
forudgående debat og uden den nødvendige afklaring fra
Kommissionens side.

2.8.2.3. ØSU understreger i denne forbindelse, at forpligtelser af strukturel art er forbundet med uhyre store omkostninger
— såvel økonomisk som socialt — og vanskelige at gennemføre. Ofte har de en tvivlsom og begrænset indvirkning på
konkurrenceevnen og den samlede økonomiske effektivitet.
Kommissionens og de økonomiske og sociale aktørers erfaringer i forbindelse med anvendelsen af fusionskontrolforordningen har til fulde vist, at passende forebyggende procedurer er
de mest effektive instrumenter til løsning af strukturelle
problemer på konkurrenceområdet. Af disse grunde blev det i
hvidbogen (punkt 79) fremført, at det er »ønskeligt, at alle
produktions-joint ventures, der er delvis selvstændigt fungerende, i fremtiden underlægges en forudgående kontrol«. ØSU gik
i sin udtalelse fra december 1999 (punkt 2.3.6.3–2.3.6.7) ind
for en udvidelse af ordningen med forudgående godkendelse
også til andre tilfælde.

Der siges intet herom i forordningen. Kun til allersidst i det
korte kapitel I i forordningsforslaget — og udelukkende
vedrørende produktions-joint ventures — anføres det, at dette
spørgsmål »vil blive genstand for yderligere undersøgelser i
forbindelse med det forestående arbejde vedrørende en revision
af fusionskontrolforordningen«.

2.8.2.4. Erfaringen fra fyrre års anvendelse af Fællesskabets
konkurrenceregler viser — og dette gælder ikke kun fusionsforordningens anvendelsesområde — at mange vigtige initiativer
af de berørte parter er blevet bedømt som uigennemførlige,
netop fordi der ikke forelå en formel eller uformel godkendelse
fra Kommissionens side. I sin udtalelse fra 1999 (punkt 2.3.6.9)
påpegede ØSU følgende. »I alle tilfælde bør det tydeliggøres og
sikres, at ophævelsen af systemet med forhåndsanmeldelse
ikke på nogen måde må forhindre — men tværtimod skal
fremme — at der etableres en indledende — dialog mellem
virksomhederne, Kommissionen og de nationale myndigheder,
hvis virksomhederne ellers ønsker det. Denne »dialog« kan
selvsagt ikke træde i stedet for en egentlig »beslutning«
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eller skabe retssikkerhed, men kan udgøre en nødvendig,
indledende, uformel og ikke-bindende undersøgelse i vigtige
tilfælde, og udvikle sig til en gængs arbejdsgang baseret på
gensidig tillid og gennemsigtighed.« Kommissionen nævner
selv i kommentaren til artikel 4 (»Kommissionens kompetence«), fjerde afsnit, at »under den nye ordning [skal]
virksomhederne i almindelighed selv vurdere, om deres adfærd
er i overensstemmelse med reglerne«.

2.8.2.5. Rent bortset naturligvis fra den generelle anerkendelse af virksomhedernes rettigheder synes der at ligge
en passende anerkendelse i den bebudede anvendelse af
»begrundede udtalelser«, som dog kun omtales i begrundelsen
(slutningen af kapitel II):

»Endelig vil Kommissionen være åben over for drøftelser
af bestemte sager med virksomhederne, hvor det er
hensigtsmæssigt. Den vil især vejlede dem om aftaler,
vedtagelser eller samordnet praksis, der giver anledning til
et helt nyt fortolkningsproblem, som ikke tidligere har
været løst. Kommissionen vil i så henseende offentliggøre
en meddelelse med de betingelser, hvorpå den kan udstede
begrundede udtalelser. En sådan ordning må dog ikke give
virksomhederne ret til at kræve en udtalelse, da dette ville
betyde indførelse af en ny form for anmeldelsesordning«.
Kommissionen er muligvis mere præcis i slutningen af
punkt 3 i »Konsekvensanalysen« (sidste led), hvor der
henvises til »sjældne tilfælde« som »rejser nye og uløste
spørgsmål«.
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2.8.3.1. Hvad artikel 10 angår, ville virksomhedernes retssikkerhed styrkes betydeligt, hvis Kommissionen kunne vedtage en beslutning om uanvendelighed ikke alene, når almene
interesser taler herfor, men også når virksomhederne selv har
en berettiget interesse heri, især når der er tale om store
investeringer eller strukturelle ændringer.

2.8.3.2. Kommissionen har i henhold til artikel 7 mange
muligheder for at gribe ind »på grundlag af en klage eller på
eget initiativ« (artikel 7, stk. 1, og artikel 10, stk. 1) og kan
træffe foreløbige forholdsregler »i hastetilfælde« (artikel 8,
stk. 1). Denne mulighed bør udvides i den i punkt 2.8.3.1
nævnte retning.

2.8.4. ØSU har i sin udtalelse om hvidbogen udtrykt støtte
til den styrende og kontrollerende funktion, som Kommissionen fortsat bør have også i et decentraliseret system for at sikre
ensartet anvendelse af Fællesskabets konkurrenceret og give
virksomhederne retssikkerhed. ØSU mener derfor, at der er
behov for større klarhed, så man kan få et bedre overblik over
Kommissionens beføjelser.

2.8.5. Forordningsforslaget giver Kommissionen særlige
beføjelser ikke kun til at vedtage beslutninger (kapitel III), men
også til at foretage undersøgelser (kapitel V), idet Kommissionens interventionsområde udvides og dens kompetence styrkes
med følgende begrundelse:
»Da det bliver stadig vanskeligere at afsløre overtrædelser
af konkurrencereglerne, er det nødvendigt at supplere
Kommissionens undersøgelsesbeføjelser for at sikre en
effektiv beskyttelse af konkurrencen« (betragtning nr. 21).

Under alle omstændigheder bør Kommissionen være rede til
at afgive udtalelse ikke kun i sjældne tilfælde, men også når der
er tale om store investeringer og store eller irreversible
strukturelle ændringer.

Der vil navnlig være tale om at:
2.8.3. Kapitel III giver Kommissionen mange andre beføjelser, og den bevarer meget vidtgående muligheder for at gribe
ind, idet den via beslutninger kan:
—

»bringe den pågældende overtrædelse til ophør« (artikel 7,
stk. 1);

—

»i hastetilfælde ... træffe ... foreløbige forholdsregler«
(artikel 8, stk. 1);

—

gøre virksomhedernes tilsagn om at »imødekomme Kommissionens klagepunkter« bindende (artikel 9, stk. 1);

—

i givet fald genåbne procedurer, som er indstillet via
beslutning (artikel 9, stk. 3);

—

fastsætte, at artikel 81 (og artikel 82) ikke finder anvendelse på en given aftale (artikel 10).

—

foretage »undersøgelse af erhvervssektorer« (artikel 17);

—

indhente »oplysninger« (artikel 18);

—

»indhente udtalelser« (artikel 19);

—

foretage »kontrolundersøgelser« (artikel 20).

Også på disse punkter bør denne forordning efter ØSU’s
mening trække klare grænser for Kommissionens beføjelser.

2.8.5.1. ØSU holder sig for øje, at det i betragtning
nr. 29 hedder, at »i overensstemmelse med subsidiaritetsog proportionalitetsprincippet, som omhandlet i traktatens
artikel 5, er nærværende forordning begrænset til det minimum, der er nødvendigt for at nå dens mål, nemlig en effektiv
anvendelse af Fællesskabets konkurrenceregler, og den
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strækker sig heller ikke ud over det, der er nødvendigt for at
nå dette mål«. ØSU er dog af den faste overbevisning, at dette
princip bør være bindende og ikke kun et abstrakt begreb, og
opfordrer Kommissionen til at tage konkret hensyn hertil i de
mange gennemførelsesbestemmelser, den skal vedtage for at
gennemføre denne banebrydende forordning.
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2.10.1.1.
Artikel 11, stk. 1, foreskriver et »nært« samarbejde
med de nationale konkurrencemyndigheder i form af et
»netværk« som danner den nødvendige infrastruktur for udveksling af oplysninger og administrativ bistand. Disse planer
om et netværk, om informations- og høringsmekanismer, om
overdragelse af sagsakter og hele sager går utvivlsomt i
den rigtige retning, men de bør ledsages af en tilsvarende
retsbeskyttelse af det nye decentrale systems målgruppe (virksomheder og forbrugere).

2.9. Gruppefritagelser

I sin udtalelse fra december 1999 bifaldt ØSU »den rolle, som
i hvidbogen tillægges fortolkningsmeddelelser og gruppefritagelsesforordninger« (punkt 2.3.4.1), som Kommissionen også
i det nye decentraliserede system forbeholder sig ret til at
vedtage for at »tilpasse og klarlægge retsreglerne« (betragtning
nr. 9). Disse forordninger »skaber retssikkerhed for bestemte
aftalekategorier« påpeger Kommissionen i begrundelsen
(II.C.2.b, første afsnit).

2.9.1. Endvidere hedder det i begrundelsen (II.C.3, femte
afsnit): »Virksomhedernes vurdering af deres adfærd på det
konkurrenceretlige område lettes af gruppefritagelser og retningslinjer, der klarlægger anvendelsen af reglerne. Som supplement til den igangværende reform forpligter Kommissionen
sig til at skærpe sin indsats på dette område. Forordningsforslagets artikel 28 giver Kommissionen en almindelig beføjelse til
at udstede gruppefritagelsesforordninger. Denne beføjelse vil
sikre, at den kan reagere med fornøden hurtighed på nye
udviklinger og skiftende markedsforhold«.

2.9.2. Da der er tale om en almindelig beføjelse, får
Kommissionen hermed et instrument i hænde, hvormed den
ikke blot kan forenkle procedurerne og øge gennemsigtigheden, men også afstikke kursen i EU’s konkurrencepolitik i det
nye decentraliserede system. ØSU støtter dette forslag, men
understreger, at dette generelle mandat bør ledsages af visse
betingelser.

2.10. Samarbejde med de nationale myndigheder og domstole

2.10.1. Kapitel IV i forordningen omhandler et centralt
element i det nye system, der foreslås indført, nemlig samarbejde:
—

—

mellem Kommissionen og konkurrencemyndighederne i
medlemsstaterne og
mellem Kommissionen og domstolene i medlemsstaterne.

2.10.1.2.
I begrundelsen siges det i kommentaren til artikel 11 (første afsnit) udtrykkeligt, at:

»... de grundlæggende informations- og konsultationsprocedurer ... vil blive fastlagt nærmere i en gennemførelsesforordning, som Kommissionen udsteder i henhold til artikel 34, og i en meddelelse om samarbejdet mellem
konkurrencemyndighederne.«

Denne præcisering imødekommer kun delvist den kritik, som
ØSU — skønt det bifalder mekanismerne for samarbejdet
mellem Kommissionen og de nationale myndigheder (vertikalt
samarbejde) — retter mod den manglende omtale af samarbejdet mellem de nationale myndigheder indbyrdes (horisontalt
samarbejde), som er lige så uundværligt, og hvor der også er
brug for klare og bindende regler. Bestemmelsen i artikel 13
om (begrænset) samarbejde mellem de nationale myndigheder
(mht. indstilling af proceduren, hvis den pågældende sag i
forvejen behandles af konkurrencemyndighederne i en anden
medlemsstat), er under alle omstændigheder fakultativ. Set i
forhold til artikel 13 og faktisk også artikel 12 forekommer
artikel 11 at være mere bindende.

2.10.1.3.
Artikel 11 bør fastlægge kompetenceopbygningen og dermed henvisningen af de sager, der er omhandlet i
artikel 5. De enkelte sager kan behandles af konkurrencemyndighederne i en medlemsstat, når konkurrencebegrænsningerne først og fremmest berører den pågældende medlemsstat.
Det kan også forekomme, at Kommissionen ud fra særlige
kriterier afgør, hvilke af de nationale konkurrencemyndigheder
der skal undersøge en aftale, som påvirker konkurrencen. Det
er vigtigt, at beføjelser og opgaver ikke blandes sammen
inden for netværket, men fastsættes klart og tydeligt for
virksomhederne, således at disse beføjelser kommer til at
udgøre et instrument, som — sammen med de øvrige instrumenter og mekanismer — kan sikre en ensartet anvendelse
af Fællesskabets konkurrenceret inden for et netværk af
konkurrencemyndigheder.

2.10.2. Samarbejdet med de nationale domstole er utvivlsomt på visse punkter mere prekært og under alle omstændigheder vanskeligt at regulere med bindende bestemmelser.
Artikel 15 er da også i praksis fakultativ (såvel for de nationale
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domstole som Kommissionen), bortset fra stk. 2, som — uden
at være bydende, men dog bindende — fastsætter, at:
»Medlemsstaternes domstole tilsender Kommissionen en
kopi af de domme, de afsiger i henhold til traktatens
artikel 81 eller 82, senest en måned efter, at de er afsagt«.

2.10.2.1.
Men Kommissionen (artikel 15, stk. 3) kan desuden anmode de nationale domstole om at få tilsendt »alle
nødvendige dokumenter«. Endvidere kan Kommissionen forelægge bemærkninger og lade sig repræsentere. Der siges dog
intet i denne artikel om de berørte virksomheders rettigheder
(ret til underretning, fremsættelse af modudtalelser osv.).

2.10.2.2.
I de tilfælde, hvor Fællesskabets konkurrenceret
finder anvendelse, bør parterne i en sag, som verserer for en
domstol, have ret til at anmode om konkurrencemyndighedernes udtalelse. At forelægge bemærkninger, når almene interesser taler herfor (artikel 15, stk. 3), er ikke tilstrækkeligt. Kun
ved at give parterne krav på en udtalelse fra konkurrencemyndighederne kan man konsolidere disse myndigheders kompetence på de berørte markeder og sikre anvendelsen af Fællesskabets konkurrenceret i de retlige procedurer. Dette ville nedbringe risikoen for, at de nationale domstole træffer divergerende
afgørelser.

2.10.3. Samarbejdet mellem Kommissionen og de nationale
konkurrencemyndigheder og samarbejdet mellem de nationale
domstole og Kommissionen er behandlet i to meddelelser fra
henholdsvis 1996 og 1993.

2.10.3.1.
ØSU konkluderede i sin udtalelse (1) om den
seneste meddelelse fra 1996 vedrørende de nationale myndigheder:
»Formålet med meddelelsen er uden diskussion prisværdigt.
Det er et emne, der har været oppe til diskussion i årevis.
Resultatet forekommer imidlertid hverken fyldestgørende
eller overbevisende, der er nemlig kun tale om en mulig
forbedring af de formelle forbindelser mellem Kommissionen og de nationale myndigheder. Der er dog håb om, at
sagsbehandlingen ikke forlænges, men tværtimod afkortes
betydeligt. En egentlig, effektiv decentralisering kan kun
ske ved hjælp af langt mere radikale tiltag, som fx:
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2.10.4. Udviklingen går i den retning, som ØSU har ønsket,
bortset fra tilpasningen af medlemsstaternes lovgivning til
Fællesskabets konkurrenceret. I denne forbindelse erkender
Kommissionen i begrundelsen (II.C.2.a, andet afsnit), at selv om
»flere medlemsstaters konkurrencelovgivninger er opbygget på
grundlag af artikel 81 og 82«, er der »dog ikke foretaget nogen
formel harmonisering, og der er fortsat forskelle i henseende
til såvel regler som praksis, hvilket kan medføre, at aftaler
og praksis, der påvirker handelen mellem medlemsstater,
behandles forskelligt«. Men den er dog på den anden side
overbevist om, at artikel 3 »på en enkel og effektiv måde sikrer,
at alle grænseoverskridende transaktioner er undergivet et
enkelt sæt retsregler«.

2.10.5. Men man må ikke overse procedurereglernes betydning. På dette punkt er ØSU ikke enig med Kommissionen. I
det sidste afsnit i kapitel III i begrundelsen står der faktisk at
læse:

»Forslaget tager derforikke sigte på at harmonisere de
nationale procedureregler ud over at give Kommissionen
og de nationale konkurrencemyndigheder beføjelse til at
fremsætte bemærkninger på eget initiativ«.

2.10.6. ØSU vil ikke undlade at udtrykke sin bekymring
over at se, hvorledes de fælles principper, som alle har tilsluttet
sig, løber ud i sandet på grund af medlemsstaternes meget
forskelligartede praksis. Procedurerne (i det mindste på administrativt plan) bør til en vis grad afspejle de fælles principper.
ØSU anbefaler Kommissionen at have i mente, at artikel 83 i
traktaten også giver mulighed for at anvende »direktiver« for at
sikre »anvendelsen af principperne i artikel 81 og 82«. Et
direktiv er et mere fleksibelt instrument, fordi det normalt
giver mulighed for at vælge mellem flere løsninger og rimelig
god tid til gennemførelsen af bestemmelserne. Det er følgelig
et instrument, som kan anvendes til at påbegynde fastlæggelsen
af et konkret lovgivningsmæssigt grundlag — omend perspektivet er langsigtet — med henblik på en harmonisering også
på komplicerede områder som procedurerne.

2.11. Det rådgivende udvalg

— revision af forordning nr. 17/62 og
— harmonisering af de nationale konkurrenceregler; først
og fremmest en hurtig harmonisering af de proceduremæssige regler«
.

(1) CES 1510/96 af 19.12.1996, punkt 11, EFT C 75 af 10.3.1997,
s. 22.

2.11.1. Artikel 14 giver det rådgivende udvalg en central
placering i samarbejdet (kapitel IV) og styrker dets rolle dels
med indførelsen af den skriftlige procedure, dels ved at give
mulighed for, at også sager, der behandles af konkurrencemyndighederne i en medlemsstat, kan sættes på dagsordenen for
det rådgivende udvalgs møde. I sin udtalelse om hvidbogen
gav ØSU sin fulde støtte til denne styrkelse med henblik på
»koordinering af Kommissionens og konkurrencemyndighedernes afgørelser« (punkt 1.5.4.2).
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2.11.2. ØSU mener dog, at det rådgivende udvalg ikke
tildeles en tilstrækkelig stor rolle inden for de rammer, som
den nye rådsforordning fastlægger, og håber, at dets udtalelser
fremover vil blive offentliggjort hurtigere og i større omfang,
og at dets kompetenceområde udvides, så det også kommer
til at omfatte »meddelelser«, »retningslinjer« og måske også
»forordninger«, uden at procedurerne hermed bliver mere
besværlige eller langsommelige.

2.13.2. ØSU understregede i sin udtalelse fra 1999 om
hvidbogen (punkt 2.3.5.11), at det instrument, som bedst kan
forhindre modstridende beslutninger og vurderinger samt sikre
systemets enhed, er en appelmekanisme, som også omfatter
EU-planet. Disse mål kan ikke opfyldes med de beføjelser,
der i dette forslag tillægges Kommissionen med hensyn til
koordination (herunder beføjelsen til at afgive udtalelser)
og styring eller indbringelse af præjudicielle spørgsmål for
Domstolen.

2.12. Ret til forsvar

2.13.3. ØSU er klar over, hvor komplekst og vanskeligt
dette problem er, set i lyset af såvel EU-retten som de nationale
lovgivninger, men mener, at det bør søges løst i en så
vidtrækkende reform som denne vedrørende decentralisering
af konkurrencereglernes anvendelse. Det er et spørgsmål
om at skitsere en lovgivningsmæssig tidshorisont, som på
mellemlang og lang sigt også bør omfatte yderligere ændringer
af traktaten. I mellemtiden bør EU’s lovgiver søge egnede
løsninger, som er i samklang med reformens ånd og målsætning.

2.12.1. Artikel 26, stk. 1, imødegår kun delvist bekymringen for, om retten til forsvar er sikret. Heri fastsættes det
nemlig, at »Kommissionen ... giver de virksomheder eller
virksomhedssammenslutninger, som proceduren omfatter, lejlighed til at udtale sig om Kommissionens klagepunkter«. Men
dette gælder kun »beslutninger« om konstatering og standsning
af overtrædelser (artikel 7), »foreløbige forholdsregler« (artikel 8) samt »bøder« (artikel 22) og »tvangsbøder« (artikel 23).
Artikel 26, stk. 2, kan også kun vedrøre de nævnte artikler,
skønt bestemmelsen er generelt formuleret: »De deltagende
parters ret til forsvar er sikret fuldt ud i procedureforløbet«.

2.12.2. ØSU påpeger, at dette princip — som egentlig
sikrer ret til kontradiktion — er et generelt princip, som
udtrykkeligt bør anerkendes som sådant i denne forordning.

2.12.3. Denne garanti bør også ydes i de nationale procedurer, som har forbindelse med procedurerne på EU-plan. F.eks.
må virksomhederne i det mindste høres, inden en procedure
indstilles eller overdrages til konkurrencemyndighederne i en
anden medlemsstat, så de får mulighed for at tilkendegive
deres egen holdning til den pågældende indstilling eller
eventuelle overdragelse.

2.13. Decentralisering, sammenhæng mellem dommene og appelprocedurer

2.13.1. Appelmulighederne er et andet grundlæggende problem, fordi det i et decentralt system, som ikke har en central
appelinstans, er vanskeligt at sikre ikke blot retten til forsvar,
men også en sammenhængende og ensartet anvendelse af EU’s
konkurrenceregler i hele EU. Kommissionens beføjelser i
forbindelse med det næresamarbejde med de nationale myndigheder og domstole er langt fra tilstrækkelige til at nå dette mål.

2.13.4. Naturligvis bør en eventuel appelmekanisme på EUplan være passende afgrænset og principielt kun vedrøre
afgørelser truffet af den øverste nationale instans. Appelinstansen bør være Domstolen eller Retten i Første Instans efter den
nødvendige tilpasning af deres respektive kompetenceområder.

2.14. Domstolens nuværende præjudicielle kompetence er
omfattende, men ikke tilstrækkelig. Med decentraliseringen vil
mange afgørelser, som tidligere skulle appelleres ved Retten i
Første Instans (hvis de var truffet af Kommissionen), kun
kunne appelleres ved nationale instanser (idet de vil blive
truffet af nationale instanser), og det er utænkeligt, at eventuelle
problemer — også selv om de vedrører det materielle indhold — kan løses alene gennem præjudicielle afgørelser.

2.14.1. Artikel 32 — Prøvelse ved De Europæiske Fællesskabers Domstol — i denne nye forordning er en nøjagtig
gengivelse af artikel 17 i forordning (EOF) nr. 17/62. Domstolen vil derfor fortsat kun have fuld prøvelsesret vedrørende
»klager over beslutninger, hvorved Kommissionen fastsætter
en bøde eller en tvangsbøde«.

2.14.2. Problemet med etablering af en appelinstans på EUplan er uomgængeligt, og man kommer heller ikke uden om
problemet med den nødvendige tilpasning af EF-Domstolens
kompetenceområde.
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Konklusion

3.1.
ØSU støtter helt og fuldt reformen af ordningen for
anvendelse af konkurrencereglerne og hermed dette første
lovgivningsinitiativ, hvori strukturen og vigtige mekanismer
fastlægges, og det bifalder den klare og dristige formulering af
bestemmelserne.
3.2.
I betragtning af emnets kompleksitet og i ønsket om at
kunne bidrage til Kommissionens prisværdige indsats, kunne
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ØSU dog ønske flere og mere præcise oplysninger i form af
konkrete støtte- og ledsageforanstaltninger til forslaget, som
nævnt i ØSU’s udtalelse fra december 1999.

3.3.
ØSU vil med stor interesse følge Kommissionens
fremtidige arbejde, især de bebudede vigtige supplerende
bestemmelser, og vil som hidtil samarbejde konstruktivt med
Kommissionen.

Bruxelles, den 29. marts 2001.
Göke FRERICHS

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Rådets forordning om EF-patenter«
(2001/C 155/15)
Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 7. september 2000 under henvisning til EF-traktatens
artikel 262 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte emne.
Det forberedende arbejde henvistes til ØSU’s Sektion for Det Indre Marked, Produktion og Forbrug, som
udpegede John Simpson til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 14. marts 2001.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 380. plenarforsamling, mødet den 29. marts 2001,
følgende udtalelse med 77 stemmer for og 22 stemmer imod, mens 8 stemte hverken for eller imod.
1.

Konklusion og henstillinger

1.1.
ØSU ser positivt på og støtter Kommissionens forslag
til en forordning med henblik på at lette indførelsen af et EFpatent.

1.2.
ØSU støtter forslaget om, at EF-patentet skal indføres
ved, at Fællesskabet tiltræder München-konventionen.

1.3.
ØSU håber, at Den Europæiske Patentorganisation
vil hilse dette forslag velkommen og samarbejde om dets
gennemførelse og dermed give yderligere opmuntring til
innovation og forskning i Det Europæiske Fællesskab.

1.4.
ØSU er enig i, at der er tungtvejende og velbegrundede
argumenter for at indføre EF-patentet via en passende forordning.

1.5.
ØSU accepterer, at forslaget om at benytte Den Europæiske Patentmyndigheds procedurer til at registrere et EFpatent er både logisk og mere enkelt end forslag om at indføre
et parallelt system.

1.6.
ØSU mener, at det er et afgørende element i forslaget
til en EF-patentansøgningsprocedure, at denne eksisterer side
om side med de gældende regler vedrørende nationale og
europæiske patentansøgningsprocedurer.

1.7.
ØSU betragter udsigten til lavere omkostninger ved et
EF-patent som et afgørende krav i forbindelse med det
foreslåede system. Kommissionens forslag stiller i udsigt, at
omkostningerne ved et EF-patent måske vil blive betydeligt
lavere end omkostningerne ved registrering af et europæisk
patent i flere EF-lande.
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1.8.
Efter at have overvejet andre muligheder støtter ØSU
Kommissionens henstilling om, at det bør være et krav, at et
EF-patent registreres fuldstændigt på ét af de tre arbejdssprog,
og at kravene bør oversættes til de øvrige to.

1.8.1. Efter ØSU’s opfattelse bør Kommissionen acceptere
en ordning med, at en EF-patentansøgning kan indgives på
ansøgeres sprog, hvorefter den skal oversættes til et af de tre
arbejdssprog uden yderligere omkostninger for ansøgeren.

1.9.
ØSU henstiller, at når et patent ubevidst krænkes, fordi
det ikke er direkte tilgængeligt på patentkrænkerens sprog, bør
den pågældende kun kunne påberåbe sig dette som forsvar,
når han kan påvise, at han ikke med rimelighed og uden
besvær kunne have indhentet denne oplysning. Kompetencen
til at træffe beslutning om disse spørgsmål ligger hos EF-retten
for intellektuel ejendomsret.

1.10. ØSU mener, at hvis et EF-patent skal fungere effektivt,
er det vigtigt, at de retlige mekanismer på hvert niveau er klart
definerede og letforståelige. ØSU vil se positivt på en yderligere
høring om disse spørgsmål for at afprøve, om de kan
accepteres af dem, der har den primære forretningsmæssige
interesse i, at de fungerer optimalt.

1.11. Hvis et EF-patent skal fungere effektivt, er det ifølge
ØSU nødvendigt at oprette en form for retskompetence,
der dækker hele Fællesskabet, og ØSU støtter forslaget om
oprettelse af en EF-ret for intellektuel ejendomsret på grundlag
af Kommissionens retningslinjer, med det forbehold, at rollen
som første instans også varetages af eksisterende nationale
retsinstanser, der fungerer som en EF-ret i Første Instans (i det
land, hvor sagsøgte har bopæl, eller hvor overtrædelsen har
fundet sted).

1.12. ØSU mener, at Kommissionen i nuværende fase bør
fremsætte forslag til at sikre, at EF-retten for intellektuel
ejendomsret er tilgængelig for mindre virksomheder til en
overkommelig pris. Det vil være uacceptabelt, hvis EF-retten
på grund af omkostninger, adgang og »møderet« i praksis
bliver utilgængelig for små og mellemstore virksomheder eller
små forskningsorganisationer.

1.13. Når Kommissionen offentliggør forslag til, hvordan
EF-retten kan fungere effektivt, forventer ØSU, at disse forslag
er udformet således, at man sikrer ensartet anvendelse af
afgørelser i hele Fællesskabet, og undgår de potentielle uoverensstemmelser, der er mellem de nuværende nationale patentprocedurer, som indgår i den europæiske patentordning.

2.
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Indledning

2.1.
Der er ingen tvivl om fordelene ved og værdien af en
patenteringsprocedure, der fremmer en ensartet anvendelse og
håndhævelse af patentrettigheder i hele EU. En mekanisme til
at sikre, at rettigheder kan håndhæves i hele Fællesskabets
område, er et logisk og nødvendigt led i skabelsen af et virkeligt
indre marked. Som det vil fremgå af senere afsnit i denne
udtalelse, anser ØSU det for både nødvendigt og presserende,
at der vedtages en aftale om tidlig indførelse af et enhedspatent
i Fællesskabet.

2.2.
ØSU støtter den bærende idé i Kommissionens forslag
og roser, at der er blevet fastlagt en tidsramme for hurtig
gennemførelse af forslaget, eventuelt inden medio 2002.

2.3.
Det er allerede muligt at blive omfattet i hele EU af et
centralt udstedt europæisk patent, om end der er tale om en
patent, der er konverteret til et sæt nationale patenter i hver
enkelt medlemsstat. En ny industriel ejendomsrettighed, der
anvendes på tværs af grænserne i hele EU, er imidlertid
nødvendigt for at sikre den fri bevægelighed af varer, der
beskyttes af patenter på tværs af grænserne.

2.4.
Et enhedspatent i Fællesskabet er et nyttigt skridt i
retning mod skabelsen af en virkeligt indre marked. For
virksomheders vedkommende vil dette fremme innovation,
forskning og udvikling, forbedre markedsadgangen og øge
retssikkerheden. Det forventes, at dette med tiden vil opmuntre
til registrering af et større antal patenter og mindske Europas
underskud i forhold til USA, hvad angår antallet af registrerede
patenter.

2.5.
Den tidligste diskussion af fordelene ved et patent for
hele Fællesskabet (et EF-patent) fandt sted i 1960’erne. Der er
på forskellige tidspunkter blevet taget en række initiativer, men
ingen er resulteret i et forslag, der formelt er blevet godkendt
og implementeret inden for Fællesskabet.

2.6.
Det presserende behov for at skabe et EF-patent blev
igen for nyligt formelt påpeget af EU-Kommissionen (1) med
støtte fra Det Europæiske Råd (2). Hvis disse hensigtserklæringer skal afspejle den politiske vilje, der kom til udtryk på
Lissabon-topmødet, bør de gennemføres hurtigst muligt. En
god afslutning er af endnu større betydning på grund af den
hurtige udvikling, hvad angår kapacitet og brug af nye former
for IT-teknologi.

(1) KOM(1999) 42 endelig udg., 5. februar 1999.
(2) Konklusionerne fra Det Europæiske Råd, Lissabon, den 23. marts
2000.
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2.7.
ØSU behandlede spørgsmålet om formålet med et EFpatent i en udtalelse (1) vedtaget i februar 1998 med Giannino
Bernabei som ordfører. Denne udtalelse var en reaktion på en
grønbog fra Kommissionen om fordelen ved et EF-patent,
og om hvordan det eksisterende patentsystem i Europa
fungerede (2).

2.8.
I maj 2000 pointerede ØSU, at »de procedurer, der er
nødvendige for at få og bevare et »europæisk patent«, bør gøres
enklere, billigere og mindre langvarige« i udtalelsen »Mod et
europæisk forskningsrum« (3) med Gerd Wolf som ordfører.

2.9.
For nyligt, i september 2000, anmodede ØSU Kommissionen om at indlede arbejdet med at skabe en EF-patent som
led i en politik for industriel og intellektuel ejendomsret, der
afspejler behovet for at styrke forskningen i EU. Ordføreren
var Giannino Bernabei (4).

2.10. Som led i forberedelserne til udarbejdelsen af udtalelsen besøgte studiegruppens medlemmer Den Europæiske
Patentorganisation i München og havde stor nytte af at lytte til
rådene fra de overordnede medarbejdere under ledelse af
Patentmyndighedens formand, Ingo Kober, og repræsentanter
for personalet. Dette gjorde det lettere at føre en bred drøftelse i
en rundbordskonference af eksperter, hvortil også var inviteret
repræsentanter for de lande, der måske optages i EU, når den
nuværende forhandlingsrunde om udvidelsen er overstået.

3.
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fastlægger proceduren for meddelelse af patenter. Den Europæiske Patentorganisation inkorporerer et administrationsråd,
der udpeges af de medlemsstater, som har undertegnet
München-konventionen.

3.2.1. Den Europæiske Patentorganisation er en mellemstatslig organisation, ikke en EU-institution, og selv om alle
EU’s medlemsstater har undertegnet konventionen, har den
også ikke-EU-lande som medlemmer (7).

3.2.2. Et patent registreret hos Den Europæiske Patentorganisation er gyldigt i et eller alle af de lande, der er nævnt i
patentansøgningen, forudsat at det (hvis ansøgeren kræver
dette) i sin helhed er blevet oversat til det officielle sprog i
hvert land, efter at det er blevet meddelt. Et europæisk patent
kan således være gyldigt i op til 20 forskellige lande.

3.2.3. Europæiske patenter kan håndhæves, men kun under
hvert enkelt lands nationale lovgivning. Selv om de defineres
som »europæiske«, har de derfor den samme status i hvert
enkelt land som en national patent. En retstvist vedrørende
patentet vil måske føre til retssager i alle involverede lande.
Særskilte retssager indebærer også en risiko for inkonsekvente
retsafgørelser under forskellige nationale lovgivninger.

3.2.4. Det europæiske patentsystem indebar et betydeligt
fremskridt i forhold til tidligere nationale systemer, men er
utilfredsstillende, eftersom det fortsat er dyrt at registrere et
patent i kun et lille antal lande.

Kommissionens forslag: Baggrund

3.1.
Forslaget til Rådets forordning om et EF-patent er
blevet udviklet på basis af bl.a. reaktionerne på den tidligere
grønbog. Det blev varslet i Kommissionens meddelelse (5), der
offentliggjordes i begyndelsen af 1999.

patent (6)

blev indført i 1973 som
3.2.
Det europæiske
resultat af München-konventionen, der oprettede Den Europæiske Patentorganisation. Den Europæiske Patentkonvention

(1) EFT C 129 af 27.4.1998, s. 8.
(2) »Patentering som innovationsfremme — Grønbog om EF-patentet
og det europæiske patentsystem«, KOM(1997) 314 endelig udg.
af 24.6.1997.
(3) »Mod et europæisk forskningsrum«, EFT C 204 af 18.7.2000,
s. 70.
(4) »Opfølgning, evaluering og optimering af den økonomiske og
sociale virkning af forskning og teknologisk udvikling«, EFT C 367
af 20.12.2000, s. 61.
(5) Citeret ovenfor, februar 1999.
(6) Det er vigtigt, at man i denne udtalelse ikke forveksler de
forskellige begreber om et europæisk patent (som det nu er
defineret) og et EF-patent (som Kommissionens forslag omhandler).

3.3.
Efter kompromiset, der førte til München-konventionen i 1973, behandlede EU’s medlemsstater i 1975 i en anden
forhandlingsrunde et yderligere forslag til et EF-patent.

3.3.1. I princippet var der enighed om at skabe et EF-patent
via det, som udvikledes til Luxembourg-konventionen. I de
følgende år blev Luxembourg-konventionen modificeret; bl.a.
tilføjedes en protokol om bilæggelse af retstvister vedrørende
henholdsvis krænkelse af EF-patenter og disses gyldighed.
Protokollen trådte imidlertid aldrig i kraft, eftersom den kun
ratificeredes af syv (af de dengang 12) medlemsstater.

3.3.2. At ingen af EU-landene kunne ratificere Luxembourgkonventionen, tilskrives uenighed om omkostningerne og
problemerne i forbindelse med den oversættelse, som de
forskellige stater krævede, samt at det domstolssystem, man
ville have anvendt, var for kompliceret.

(7) Dette omfatter i begyndelsen af 2001 Schweiz, Monaco, Liechtenstein, Cypern og Tyrkiet.
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3.3.3. Det er på den baggrund, at Kommissionen har
udarbejdet nærværende forslag til en ny forordning.

4.

Kommissionens forslag: Resumé

4.1.
Kommissionens forslag indeholder to afgørende elementer. Det første element er en udvidelse af Den Europæiske
Patentorganisations mandat til at udvikle et EF-patent. Det
andet element er et forslag om indførelse af en mekanisme til
at sikre en acceptabel form for retlig håndhævelse af EFpatentet inden for EF’s institutionelle rammer. ØSU foreslår, at
man tager begge disse to elementer i betragtning, når der skal
træffes en afgørelse om Kommissionens forslag. Der findes
andre opfølgningsforslag til, hvordan de administrative ordninger kan gøres klarere.

4.2.
Et EF-patent vil blive indført ved at tillade, at Fællesskabet som en enkelt enhed tiltræder München-konventionen (der
oprettede Den Europæiske Patentorganisation). Fællesskabet
vil få samme status som et medlem, der tilslutter sig en
international konvention, så enhver ansøger, både i og uden for
Fællesskabet, kan opnå et patent, der dækker hele Fællesskabets
område. Registrering, behandling af ansøgning og meddelelse
af patent vil blive foretaget af Den Europæiske Patentmyndighed.

4.3.
Når procedurerne til registrering og meddelelse af et EFpatent er fastlagt, vil tre patentinstrumenter være til rådighed.
Patentbrugere kan ud fra deres egne interesser enten registrere
hos deres nationale myndigheder eller ansøge om et europæisk
patent eller overveje registrering af et EF-patent.
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5.2.2. Dette vil kræve visse ændringer af München-konventionen, som må vedtages på en ny diplomatisk konference om
konventionen (1).

5.2.3. ØSU bemærker, at Kommissionen har fået et forhandlingsmandat fra Rådet til at tiltræde München-konventionen. Disse forhandlinger vil ikke kun have til formål at sikre
mekanismerne til at skabe et EF-patent, men skal også sørge
for, at ordningerne udformes på en sådan måde, at ændringer,
der med tiden tilføjes, bliver tilpasset på en symbiotisk
måde, og således at der fortsat er overensstemmelse mellem
forordningen og München-konventionen.

5.2.4. ØSU bemærker, at EF-patentets indførelse vil få
betydelige konsekvenser for de nationale patentkontorer, navnlig med hensyn til deres rolle og opgaver og endda også deres
finansielle ressourcer. EF-patentet som sådan er ikke afhængigt
af de nationale patentkontorers medvirken. Ikke desto mindre
tilkommer der disse kontorer en vigtig rolle i udviklingen af
den europæiske patentordning. Derfor er det nødvendigt at
tage fat om spørgsmålet om de nationale patentkontorers
fremtid for at få afklaret, hvilke foranstaltninger det vil være
hensigtsmæssigt at træffe for at sikre, at de fortsat kan bidrage
til at fremme innovationen i Fællesskabet.

6.

Særlige bemærkninger til forslaget

6.1.
Idéen om skabelse af et EF-patent via tiltrædelse af Den
Europæiske Patentkonvention rejser en række relaterede og
operationelle spørgsmål.

6.1.1.

De vigtigste spørgsmål er følgende:

1.

metoden til indførelse af denne beslutning i EF-lovgivningen;

2.

samspillet med Den Europæiske Patentorganisation;

3.

forholdet til gældende patentsystemer og nationale patentmyndigheder;

4.

omkostningerne ved et EF-patent;

5.2.
ØSU støtter forslaget om, at Fællesskabet skal tilslutte
sig konventionen om meddelelse af europæiske patenter med
sigte på indførelse af et EF-patent.

5.

informations- og sprogkrav;

5.2.1. ØSU bemærker, at Den Europæiske Patentmyndighed ser positivt på dette forslag og aktivt vil samarbejde om
gennemførelsen med henblik på at forbedre adgangen til et
patent, der dækker hele Fællesskabet.

(1) En diplomatisk konference om en reform af Den Europæiske
Patentorganisation blev afholdt i München i november 2000. EFpatentet behandledes imidlertid ikke på denne konference.

5.

Generelle bemærkninger

5.1.
Hvis forslaget til Rådets forordning om et EF-patent
skal vedtages, er man nødt til at løse en række beslægtede
spørgsmål, herunder spørgsmålet om behovet for at samarbejde med Den Europæiske Patentorganisation.
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6.

sprogbestemmelsernes følger for håndhævelsesprocedurer;

7.

passende retlige institutioner til at håndhæve EF-patentet.

6.2.
ØSU erkender, at det er nødvendigt at sammenkæde
spørgsmålene om omkostninger, sprog og retlige procedurer,
hvis der skal fastlægges en acceptabel ramme for skabelsen af
et EF-patent. De forslag, der fremsættes i de kommende
punkter, repræsenterer et kompromis, som afspejler presset
fra forskellige sider, når der skal findes et acceptabelt og
brugbart resultat.
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ser vil gælde. Det samme gælder den retspraksis under
München-konventionen, som har udviklet sig inden for Den
Europæiske Patentorganisation.

6.2.2.3. Kommissionen foreslår imidlertid, at EF-patenter
bør administreres med visse undtagelser fra (eller tilføjelser til)
eksisterende bestemmelser i konventionen. Disse variationer
vedrører navnlig omkostningerne ved at meddele patentet,
behovet for og omfanget af oversættelser samt spørgsmålet
om kompetence. Disse aspekter vil blive behandlet i de
følgende afsnit.

6.2.2.4. ØSU er enig i, at dette udgør grundlaget for en
mere effektivt relation til Den Europæiske Patentorganisation.
6.2.1. R e t s g r u n d l a g e t f o r e t E F - p a t e n t

6.2.1.1. Kommissionen har foreslået, at indførelsen af et
EF-patent baseres på en forordning i henhold til Traktatens
artikel 308. Denne procedure er allerede blevet anvendt i
forbindelse med det fuldt gennemførte EF-varemærke og
forslaget om EF-mønstre (1).
6.2.1.1.1.
Forslaget om at benytte en forordning som
retsinstrument er begrundet med, at procedurerne er nødt til
at være standardiserede i hele Fællesskabet og ikke bør
overlades til medlemsstaternes skøn, hvilket et direktiv ville
indebære. Hvis et EF-patent skal have den nødvendige effekt
hvad angår anerkendelse, anvendelse og administration, er der
brug for fælles og klare bindende rammer.
6.2.1.1.2.
ØSU er enig i, at indførelse af et EF-patent via en
forordning både er passende og nødvendig, og dette forslag
støttes på det kraftigste af ØSU.

6.2.2. S a m s p i l l e t m e d D e n E u r o p æ i s k e P a tentorganisation

6.2.2.1. EF-forordningen må nødvendigvis være i overensstemmelse med München-konventionens krav, så Fællesskabet
kan tiltræde som medlem af konventionen.

6.2.2.2. En fordel ved Fællesskabets tiltrædelse af Münchenkonventionen er, at EF-forordningen ikke behøver at udvikle
et særskilt sæt af konkrete bestemmelser om specifikke mekanismer til registrering af et EF-patent. For eksempel vil
bestemmelserne om patenterbarhed blive de, som er fastsat i
konventionen. Konventionens allerede afprøvede bestemmel-

(1) KOM(2000) 412, punkt 2.2.

6.2.3. F o r b i n d e l s e n
tentsystemer

med

eksisterende

pa-

6.2.3.1. Kommissionen har foreslået, at Fællesskabets patentsystem bør eksistere side om side med de andre systemer
(f.eks. det nationale patentsystem og det europæiske patentsystem).

6.2.3.2. I denne fase i Fællesskabets udvikling synes der
ikke at være nogen overbevisende argumenter for, at sameksistensen af forskellige patentsystemer vil medføre unødvendige
problemer. Sameksistens kan imidlertid ikke være lig med
fuldstændig fleksibilitet i valget mellem det europæiske patentsystem og EF-patentsystemet, når først en indledende ansøgning både er blevet indgivet i de lande, der deltager i Münchenkonventionen, og i EF.

6.2.3.3. Når en part, der ansøger om et europæisk patent,
kun angiver, at det gælder visse — dvs. ikke alle — EF-lande,
vil det ikke være muligt at konvertere dette til et EF-patent.
Denne holdning er baseret på det generelt anerkendte princip
i patentlovgivning om beskyttelse af tredjeparts rettigheder, at
listen over territorier, som skal beskyttes, må være fastlagt i
forbindelse med ansøgningen og ikke senere kan udvides med
andre. Dette rejser spørgsmålet om, hvorvidt det er muligt at
gennemføre et EF-patent i lande, som bliver medlemmer af
Fællesskabet på et senere tidspunkt.

6.2.3.4. Hvis EF-patentet får tilstrækkelig stor opbakning,
som man forventer, vil Kommissionen måske på et senere
tidspunkt være interesseret i at overveje en henstilling til Den
Europæiske Patentmyndighed om at forenkle det europæiske
patent eller gøre det til en variant eller forlængelse af EFpatentet, som er gyldigt uden for Fællesskabet. Ikke desto
mindre bør det fortsat være muligt for ansøgere at indlevere
deres ansøgning i et udvalg af de lande, der deltager i det
europæiske patentsystem, snarere end at ansøge om et EFpatent.

29.5.2001

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

6.2.3.5. ØSU mener, at det er et afgørende element i
forslaget til en EF-patentansøgningsprocedure, at denne uden
problemer kan eksistere side om side med de gældende
bestemmelser om nationale og europæiske patentansøgningsprocedurer.

6.2.4. O m k o s t n i n g e r n e v e d e t E F - p a t e n t

6.2.4.1. Udfordringen ved et EF-patent er at finde et
acceptabelt kompromis, der mindsker oversættelsesomkostninger, forenkler og mindsker gebyrer, herunder årsgebyrer,
og følgelig også reducerer omkostningerne til fuldmægtige for
et patent, der dækker hele Fællesskabet, indeholder tilstrækkelig
information og er acceptabelt i alle medlemsstater.

6.2.4.2. Kommissionen har i sit forslag til Rådets forordning
vedlagt en forklarende udregning af de forholdsmæssige omkostninger ved at registrere et EF-patent, der er gyldigt i alle
EF-lande, og som skal være registreret i ansøgerens sprog samt
være oversat til op til otte nationale sprog (1). Omkostningerne
vil variere meget afhængigt af ansøgningens karakter og
oversættelsens omfang. Ikke desto mindre er der kun ringe
tvivl om, at et europæisk patentsystem, som stiller som krav,
at meddelte europæiske patenter skal oversættes til alle berørte
landes sprog, hvorved der påløber årsgebyrer og omkostninger
til fuldmægtige, er betydeligt dyrere end en enkelt fælles
ansøgning og patent på ét sprog i lande som f.eks. USA og
Japan (2).

6.2.4.3. Ansøgerens interesser står i modsætning til interesserne hos den brede offentlighed og andre potentielle brugere,
der er forpligtet til at rette sig efter en industriel ejendomsrettighed med gyldighed i hele EF. Nationale patentmyndigheder har
også brug for finansielle ressourcer til at udføre deres opgaver,
og disse hentes fra gebyrer.

6.2.4.4. Kommissionens henstillinger vedrørende et EFpatent indebærer, at:
a.

indledende behandlings- og indleveringsgebyrer er de,
som opkræves af Den Europæiske Patentmyndighed;

b.

opretholdelsesgebyrer fastsættes i EF-forordningen og
betales til Den Europæiske Patentmyndighed og bør være
lavere end summen af nationale årsgebyrer for hver af
EU’s medlemsstater;

c.

oversættelsesomkostningerne vil blive mindre, hvis man
afskaffer forpligtelsen til at foretage en oversættelse til

(1) KOM(2000) 412, punkt 2.4.3.1, tabel 1.
(2) KOM(2000) 412, punkt 2.4.3.2, tabel 2.
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alle EF-sprog. Det anerkendes, at dette vil føre til, at
information om gældende ejendomsrettigheder vil blive
mindre tilgængelig i visse lande. For at kompensere for
dette påtænker man at indføre særlige bestemmelser (se
nedenfor) om patentkrænkelse.

6.2.4.5. Det forventes, at et EF-patent vil være mindre
bekosteligt end et europæisk patent, der er blevet registreret i
flere lande. De opkrævede gebyrer (der udgør en væsentlig del
af de samlede omkostninger) vil blive lavere, og det samme
bør være tilfældet med oversættelsesomkostningerne.

6.2.4.6. ØSU betragter udsigten til lavere omkostninger ved
et EF-patent som et afgørende krav til det foreslåede system.
Kommissionens forslag indebærer, at omkostningerne ved et
EF-patent kan blive betydeligt lavere end omkostningerne ved
at registrere et europæisk patent i flere EF-lande.

6.2.5. I n f o r m a t i o n s - o g s p r o g k r a v

6.2.5.1. Et omkostningseffektivt forslag, der tager sigte på at
hjælpe patentsystemets brugere, forudsætter en vigtig politisk
beslutning om sprogordningen for EF-patenter med særlig
henblik på en acceptabel reduktion af antallet af oversættelser.

6.2.5.2. Det foreslås i forslaget til forordning, at EF-patentet,
når det først er blevet meddelt på et af Den Europæiske
Patentmyndigheds tre arbejdssprog (fransk, tysk og engelsk)
og offentliggjort på dette sprog, kun skal ledsages af oversættelser af patentkravene (og der er kun forpligtelse til at oversætte
kravene) på de to andre arbejdssprog. EF-patentet vil da være
gyldigt i denne form i alle EU-lande uden nogen anden
oversættelse.
6.2.5.2.1.
ØSU bemærker, at fysiske og juridiske personer,
som er bosiddende, eller som har deres hjemsted i en
medlemsstat, hvis officielle sprog hverken er engelsk, fransk
eller tysk, kan indgive en patentansøgning på (et af) deres lands
officielle sprog. De skal dog inden for en nærmere fastsat frist
forelægge en oversættelse til et af ovennævnte officielle
arbejdssprog.

6.2.5.3. En fuldstændig oversættelse — som det europæiske
patentsystem for øjeblikket kræver — kunne være relevant i
forbindelse med anlæggelse af søgsmål, hvor en påstand om
krænkelse fremsættes. I så fald kan det være nødvendigt at
foretage en fuldstændig oversættelse af beskrivelsen og kravene
til sproget i den medlemsstat, hvor den formodede krænker
har bopæl, så man kan opnå de fulde retlige fordele.

6.2.5.4. ØSU har overvejet forskellige muligheder vedrørende to aspekter af denne del af forslaget om et EF-patent. For
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det første sprogkravene om registrering og for det andet den
foreslåede formodning, når spørgsmålet om sprog kobles
sammen med en påstand om »ubevidst« krænkelse.

6.2.5.5. Kommissionen har foreslået en vidtgående ændring
af sprogkravene i forbindelse med et europæisk patent. En
sådan overvejelse er nødvendig, hvis et EF-patent for alvor skal
være omkostningseffektivt. Den Europæiske Patentmyndighed
mener, at dette er en afgørende faktor.

6.2.5.6. Udover Kommissionens forslag (jf. punkt 6.2.5.2)
behandlede ØSU en række mulige alternativer.

6.2.5.6.1.
Ét forslag gik ud på at anmode om en oversættelse
af kravene (og kun af kravene) til alle Fællesskabets officielle
sprog. Problemet består i antallet af krævede sprog. Hvis EU
udvides til at omfatte mere ens 20 medlemsstater, bliver
omkostningerne langt større, men vil stadig være mere beskedne, end hvis der foretages en fuldstændig oversættelse af EFpatentet.

6.2.5.6.2.
En anden mulighed er, at ansøgningen udarbejdes
på ansøgerens sprog og kravene oversættes til engelsk (men
ikke nødvendighed til fransk og tysk), eftersom engelsk er
det vigtigste arbejdssprog, der benyttes i Den Europæiske
Patentmyndighed (1). I den forbindelse overvejedes også et krav
om oversættelse af hele patentet til engelsk.

6.2.6. S p r o g r e g l e r n e s b e t y d n i n g f o r h å n d hævelsen

6.2.6.1. Som følge af forslaget om EF-patentets officielle
sprog er Kommissionen konfronteret med et andet vanskeligt
spørgsmål, nemlig håndhævelsen af EF-patenter. Bør forpligtelsen til at overholde EF-patentet gælde uden nogen undtagelse i
hele Fællesskabet? Dette ville være i overensstemmelse med
den sædvanlige antagelse, at »uvidenhed« ikke er nogen
undskyldning. Men er den manglende offentliggørelse af
kravene og/eller det fuldstændige patent på det pågældende
lands sprog på den anden side et acceptabelt forsvar for, at
man ubevidst har krænket patentet, uanset organisationernes
størrelse? Målet om at sikre retssikkerhed viser et behov for, at
tilstrækkelig information om i hvert fald kravene er tilgængelig
i fuldstændig oversættelse.

(1) EFT C 204 af 18.7.2000, jf. fodnote 5 — (ordfører: Gerd Wolf)
foreslog ØSU, at engelsk anvendes som fælles andet sprog
(punkt 7.9) i forbindelse med det europæiske patentsystem.
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6.2.6.2. Kommissionen har forslået, at »en formodet patentkrænker, der ikke har haft adgang til patentteksten på det
officielle sprog i den medlemsstat, hvor han har bopæl, ikke
bevidst [formodes] at have krænket patentet, medmindre det
modsatte bevises« (2).

6.2.6.3. Denne antagelse har følger for kravene om erstatning på vegne af patenthaveren, men ikke for strafansvaret for
krænkelsen.

6.2.6.4. Ét alternativ er, at Fællesskabet pålægger virksomheder og deres repræsentanter en forpligtelse til at foretage en
informationssøgning på EF-patenter. I modsætning til andre
retlige procedurer, hvor der er en pligt til »at vide«, anses en
forpligtelse til at kende til eksisterende patenter imidlertid ikke
for at være en praktisk mulighed. I modsætning til det
eksisterende europæiske patent ville denne forpligtelse i stedet
pålægge alle potentielle brugere en yderligere byrde.

6.2.6.5. Hvis det er acceptabelt at påberåbe sig »ubevidst
krænkelse« som forsvar, bør Kommissionens formulering
måske gøres mere restriktiv. Forslaget i dets nuværende
formulering kan måske foranledige forsætlig forsømmelse
af, hvad burde være en pligt til tilstrækkelig omhu og
agtpågivenhed. Patenthavere, der uberettiget, men ubevidst,
har registreret et patent, der senere konstateres ugyldigt, får
ifølge artikel 6 desuden en vis ret til at erhverve licens til
patentet.

6.2.6.6. Kommissionen foreslår endvidere, at hvis den
påståede patentkrænker formodes ikke at have haft kendskab
til krænkelsen, vil patenthaveren ikke kunne opnå erstatning
for »den periode, der ligger før patentkrænkerens modtagelse
af en oversættelse af patentet«. De investeringer, som den part,
der ubevidst har krænket patentet, har foretaget og derefter
mistet, risikerer imidlertid at være langt større end erstatningen.

6.2.6.7. Er Kommissionen villig til at tilføje en betingelse
om, at en påstand om »ubevidst krænkelse« kun kan godtages,
hvis krænkeren ikke med rimelighed kunne have haft kendskab
til patentet og ikke kunne have opnået dette kendskab uden
urimeligt besvær?

6.2.6.8. Efter at have overvejet andre muligheder støtter
ØSU Kommissionens henstilling om, at det bør være et
krav, at EF-patentet registreres fuldstændigt på ét af de tre
arbejdssprog, og at kravene bør oversættes til de øvrige to
sprog, selv om dette kan komplicere retshåndhævelsen.

(2) KOM(2000) 412, punkt 2.4.4.

29.5.2001

DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

6.2.6.8.1.
Vælger man denne metode, bør Kommissionen
efter ØSU’s opfattelse acceptere en ordning med, at en EFpatentansøgning kan indgives på ansøgeres sprog, hvorefter
den skal oversættes til et af de tre arbejdssprog uden omkostninger for ansøgeren.

6.2.6.9. ØSU henstiller, at når et patent ubevidst krænkes,
fordi det ikke er direkte tilgængeligt på krænkerens sprog, bør
man kun kunne påberåbe sig dette som forsvar, når krænkeren
kan påvise, at han ikke med rimelighed og uden urimeligt
besvær kunne have indhentet denne oplysning. Beslutningskompetencen om disse spørgsmål ligger hos EF-retten for
intellektuel ejendomsret (der diskuteres i næste afsnit).

6.2.6.10.
Sprogspørgsmålet vedrører ikke kun retssikkerheden, men også tilgængeligheden af informationer om EFpatentets tekniske indhold. Kommissionen bør overveje, hvilke
skridt der kan tages for at sikre en større informationsspredning.

6.2.6.11.
ØSU mener, at hvis de retlige institutioner skal
fungere optimalt, må både EF-patentregistret og EF-Patenttidende betragtes som nødvendige bekendtgørelsesinstrumenter,
ikke blot hvad angår kendskab til meddelte patenter, men også
hvad angår brugere.

6.2.7. P a s s e n d e
retlige
institutioner
håndhævelse af EF-patentet

til

6.2.7.1. Kommissionen foreslår, at der oprettes en EF-ret
for intellektuel ejendomsret, der afgør retssager vedrørende
gyldigheden af et EF-patent såvel som krænkelser af det. Retten
vil bestå af to afdelinger, nemlig en førsteinstans- og en
appelafdeling. Dette indebærer et centralt domstolssystem, der
bl.a. specialiserer sig i patentspørgsmål. Kun et centralt system
sikrer ifølge Kommissionen, at lovgivningen anvendes i hele
Fællesskabet, samt at der udvikles en konsekvent retlig kompetence.

6.2.7.2. I andre henseender falder EF-patentet ind under
nationale domstoles kompetence (f.eks. lovgivning om unfair
konkurrence, erstatning til opfinder, lovgivning om medarbejderopfindelser).

6.2.7.3. Disse forslag adskiller sig radikalt fra forslagene i
Luxembourg-konventionen, der forudså en blanding af rent
national domstolskompetence og regler om afgrænsning af EFDomstolens rolle. Reaktionerne på den tidligere høring har
overbevist Kommissionen om, at begreberne i Luxembourgkonventionen kunne vise sig uigennemførlige. Det nye forslag
er mere vidtgående, men klarere hvad kompetenceområde og
virkemåde angår.
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6.2.7.4. Da der er tale om et meget snævert juridisk speciale,
da sagerne skal afvikles hurtigt, og da Den Europæiske Ret i
Første Instans og Domstolen i forvejen har en stor sagsbyrde,
foreslås det at oprette et system, der i visse institutionelle
henseender svarer til EF-Domstolen. Som støtte for dette
forslag citerer Kommissionen Domstolen, der har fastslået, at
der ikke kan indføres intellektuelle ejendomsrettigheder på EFplan gennem en harmonisering af de nationale lovgivninger (1).

6.2.7.5. Nationale domstole vil måske være nødt til at
henvise en sag til EF-retten, når den rejser mere vidtgående
spørgsmål om et patents gyldighed. Nationale domstole vil
imidlertid være kompetente til at anmode om en præjudiciel
afgørelse om den intellektuelle ejendomsret til et EF-patent.

6.2.7.6. EF-retten for intellektuel ejendomsret skal behandle
sager om krænkelse og sager om modkrav med påstand om
ugyldighed. Den skal også behandle sager, der opstår i løbet af
perioden for »midlertidig beskyttelse«, dvs. i tidsrummet mellem aflevering af patentansøgning og den faktiske meddelelse
af patent. EF-retten vil ikke have kompetence til at behandle
sager, der hører ind under nationale domstole, f.eks. retten til
et patent, overførelse af et patent eller en licensaftale.

6.2.7.7. ØSU erkender og accepterer behovet for en EF-ret
for intellektuel ejendomsret, men henstiller på grund af
sprogproblemerne og behovet for at bringe den retlige procedure tættere på de berørte parter, at Den Europæiske Ret i
Første Instans, hvor dette anses for hensigtsmæssigt, behandler
sager på det lands nationale sprog, i hvilket sagen verserer.

6.2.7.8. Med topmødet i Nice i december 2000 indførtes i
EF-traktaten en erklæring om artikel 229 A, der åbner
mulighed for at oprette de nødvendige retlige institutioner.

6.2.7.9. Forholdet mellem EF-retten for intellektuel ejendomsret, Den Europæiske Ret i Første Instans og EF-Domstolen
rejser nogle vanskelige spørgsmål om de forskellige institutioners kompetence og forholdet mellem Kommissionen og
nationale myndigheder.

6.2.7.10.
Hvad angår indlevering af ansøgning om og
registrering af et EF-patent, går forslaget ud på, at man
accepterer Den Europæiske Patentmyndigheds og dens administrative appelmekanismes eksisterende eller modificerede
procedurer. Der vil ikke være tale om en yderligere appelmulighed fra Den Europæiske Patentmyndighed om disse spørgsmål

(1) Domstolens udtalelse 1/94 af 15. november 1994.
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til andre instanser. Når et EF-patent er registreret, vil tvister om
gyldighed og/eller krænkelse hører ind under EF-retten for
intellektuel ejendomsret. Når det gælder administrative tiltag
fra Kommissionens side, vil det i henhold til forslaget til
forordning normalt være ved Den Europæiske Ret i Første
Instans, at der skal gøres indsigelse mod Kommissionens
kompetence eller tiltag.
6.2.7.11.
Hvis et EF-patent skal fungere effektivt, er det
vigtigt, at de retlige mekanismer på hvert niveau er klart
definerede og letforståelige. ØSU vil se positivt på en yderligere
høring om disse spørgsmål for at afprøve, om de kan
accepteres af dem, der har den primære forretningsmæssige
interesse i, at de fungerer optimalt.
6.2.7.12.
Hvis et EF-patent skal fungere effektivt, er det
ifølge ØSU nødvendigt at oprette en form for retskompetence,
der dækker hele Fællesskabet, og ØSU støtter forslaget om
oprettelse af en EF-ret for intellektuel ejendomsret på grundlag
af Kommissionens retningslinjer, med det forbehold, at rollen
som første instans også varetages af eksisterende nationale
retsinstanser, der fungerer som en EF-ret i Første Instans (i det
land, hvor sagsøgte har bopæl, eller hvor overtrædelsen har
fundet sted) og benytter procedureregler, der er fastlagt af og
omfatter alle aspekter af EF-retten for intellektuel ejendomsret.
6.2.7.13.
ØSU mener, at Kommissionen i nuværende fase
bør fremsætte forslag til at sikre, at EF-retten for intellektuel
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ejendomsret er tilgængelig for mindre virksomheder til en
overkommelig pris. Det vil være uacceptabelt, hvis EF-retten
på grund af omkostninger, adgang og »møderet« i praksis
bliver utilgængelig for små og mellemstore virksomheder eller
små forskningsorganisationer.
6.2.7.14.
De operative forslag vedrørende EF-retten for
intellektuel ejendomsret vil formodentlig blive udredt i en ny
høringsproces. Det bør ifølge reglerne være muligt at forlægge
retssager i EF-Retten i Første Instans til mere end ét sted. Retten
bør tage hensyn til fordelene ved at være så nær brugerne,
især SMV’erne, som muligt. Desuden bør reglerne tillade, at
intermediære organisationer eller fag- og erhvervsorganisationer kan repræsentere deres medlemmer.
6.2.7.15.
Kommissionen har foreslået (punkt 2.4.5.4 i
forslaget), at der ikke skal fastsættes bestemmelser om indbringelse af sager til EF-retten med henblik på foreløbig fortolkning
af vanskelige spørgsmål. Dette synes at være alt for restriktivt,
når der indføres en ny, parallel retsramme.
6.2.7.16.
Når Kommissionen offentliggør forslag til, hvordan EF-retten kan fungere effektivt, forventer ØSU, at disse
forslag er udformet således, at man sikrer ensartet anvendelse
af afgørelser i hele Fællesskabet, og undgår de potentielle
uoverensstemmelser, der er mellem de nuværende nationale
patentprocedurer, som indgår i den europæiske patentordning.

Bruxelles, den 29. marts 2001.
Göke FRERICHS

Formand for
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
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