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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που τροποποιει΄ την οδηγι΄α 92/6/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου σχετικα΄
µε την εγκατα΄σταση και τη χρη΄ση διατα΄ξεων περιορισµου΄ της ταχυ΄τητας σε ορισµε΄νες κατηγορι΄ες
οχηµα΄των µε κινητη΄ρα στην Κοινο΄τητα»
(2002/C 48/09)
Στις 11 Ιουλι΄ου 2001 και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 71 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας,
το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε να ζητη΄σει τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την
ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Το τµη΄µα «Μεταφορε΄ς, ενε΄ργεια, υποδοµε΄ς, κοινωνι΄α των πληροφοριω΄ν» στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α
των σχετικω΄ν εργασιω΄ν κατη΄ρτισε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 6 Νοεµβρι΄ου 2001 βα΄σει της εισηγητικη΄ς ΄εκθεσης
του κ. Colombo.
Κατα΄ την 386η συ΄νοδο ολοµε΄λειας (συνεδρι΄αση της 28ης Νοεµβρι΄ου 2001), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 113 ψη΄φους υπε΄ρ, 4 κατα΄ και 24 αποχε΄ς την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1. Κυ΄ρια σηµει΄α της προ΄τασης της Επιτροπη΄ς

∆ιατα΄ξεις περιορισµου΄ ταχυ΄τητας — επε΄κταση
(Προ΄ταση οδηγι΄ας COM(2001) 318 τελικο΄. της 14.6.2001
Κατηγορι΄ες

Η οδηγι΄α 92/6/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την εγκατα΄σταση
και τη χρη΄ση διατα΄ξεων περιορισµου΄ της ταχυ΄τητας σε ορισµε΄νες
κατηγορι΄ες οχηµα΄των µε κινητη΄ρα στην Κοινο΄τητα (1) προβλε΄πει
τη χρη΄ση διατα΄ξεων περιορισµου΄ της ταχυ΄τητας σε οχη΄µατα της
κατηγορι΄ας Μ3 (2) µε µε΄γιστο βα΄ρος α΄νω των 10 το΄νων, καθω΄ς
και σε οχη΄µατα της κατηγορι΄ας Ν3.

M3
Σηµερινη΄
κατα΄σταση
N3
M2/M3
Προ΄ταση
N2/N3

1.1.
Η προ΄ταση τροποποι΄ησης της οδηγι΄ας 92/6/ΕΟΚ που
αποτελει΄ το αντικει΄µενο της παρου΄σας γνωµοδο΄τησης αποβλε΄πει
στην καθιε΄ρωση διατα΄ξεων περιορισµου΄ της ταχυ΄τητας και για τα
οχη΄µατα της κατηγορι΄ας M2 µε µε΄γιστο βα΄ρος κα΄τω των 5 το΄νων
(λεωφορει΄α) και της κατηγορι΄ας Ν2 (ηµιφορτηγα΄ µε΄γιστου βα΄ρους
α΄νω των 3,5 το΄νων).

1.2.
Για µια σαφη΄ εικο΄να της σηµερινη΄ς κατα΄στασης και της
προ΄τασης της Επιτροπη΄ς παραπε΄µπουµε στον ακο΄λουθο πι΄νακα

(1) ΕΕ L 57 της 2.3.1992 σ. 27.
(2) Υπενθυµι΄ζεται ο΄τι οι κατηγορι΄ες Μ και Ν αποτελου΄νται απο΄ τα
ακο΄λουθα οχη΄µατα:
Μ1 = 8+1 Θε΄σεις
Μ = Οχη΄µατα για τη µεταΜ2 = > 8+1 και συνολικο΄ βα΄ρος <5 Τ
φορα΄ ατο΄µων
Μ3 = > 8+1 και συνολικο΄ βα΄ρος >5 Τ
Ν1= συνολικο΄ βα΄ρος ≤ 3,5 Τ
Ν = Οχη΄µατα γαι τη µεταΝ2= συνολικο΄ βα΄ρος > 3,5Τ ≤ 12 Τ
φορα΄ εµπορευµα΄των
Ν3= συνολικο΄ βα΄ρος > 12 Τ

Με΄γιστη
ταχυ΄τητα

Χρονικη΄ κλι΄µακα

100 km/h Νε΄α οχη΄µατα
'Αδεια κυκλοφ. 1.1.88–
1.1.94
90 km/h 'Αδεια κυκλοφ. 1.1.88

1.1.94

100 km/h Νε΄α οχη΄µατα
'Αδεια κυκλοφ. 1.1.01–
1.1.04
90 km/h 'Αδεια κυκλοφ. 1.1.2001

1.1.04

1.1.95 (1)
1.1.94

1.1.05
1.1.06 (2)

(1) Για διεθνει΄ς µεταφορε΄ς.
(2) Μο΄νο για εθνικε΄ς µεταφορε΄ς.

2. Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις
2.1.
Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ευχαρι΄στηση΄ της διο΄τι η προ΄ταση
της Επιτροπη΄ς επιδιω΄κει την εξασφα΄λιση καλυ΄τερων προτυ΄πων
ασφαλει΄ας για την κυκλοφορι΄α και συνεπω΄ς για τα α΄τοµα. Η
µει΄ωση των εκποµπω΄ν ρυ΄πων, που θα ακολουθη΄σει τον περιορισµο΄
της ταχυ΄τητας των οχηµα΄των αυτω΄ν, θεωρει΄ται εξα΄λλου ο΄τι
υπεραµυ΄νεται της πολιτικη΄ς για την προστασι΄α του περιβα΄λλοντος
την οποι΄α πα΄ντοτε επιδιω΄κει η ΟΚΕ. Η προ΄ταση καλυ΄πτει επι΄σης
την ανα΄γκη για την εναρµο΄νιση των κανο΄νων συµπεριφορα΄ς στους
νευραλγικου΄ς τοµει΄ς της οικονοµι΄ας της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης,
ο΄πως η µεταφορα΄ εµπορευµα΄των και ατο΄µων. Συνεπω΄ς, η ΟΚΕ
επιδοκιµα΄ζει, ΄εστω και µε τις προτα΄σεις τροποποι΄ησης που
αναφε΄ρονται στο κεφα΄λαιο 3, την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς ο΄πως
η΄δη ει΄χε πρα΄ξει (3) µε την προηγου΄µενη γνωµοδο΄τηση για την
προ΄ταση που στη συνε΄χεια ΄εγινε η οδηγι΄α 92/6/ΕΟΚ.
2.2.
Ο α΄µεσος οικονοµικο΄ς αντι΄κτυπος δεν φαι΄νεται να ει΄ναι
σηµαντικο΄ς ω΄στε να επιβαρυ΄νει την οικονοµικη΄ διαχει΄ριση των
επιχειρη΄σεων µεταφορα΄ς και των χρηστω΄ν των εν λο΄γω οχηµα΄των.
(3) Γνωµοδο΄τηση CES ΕΕ C40 της 17.2.91.
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Το µε΄σο κο΄στος της δια΄ταξης περιορισµου΄ ταχυ΄τητας σε παλαια΄
οχη΄µατα ανε΄ρχεται περι΄που σε 515 EUR· στα νε΄α οχη΄µατα ει΄ναι
αση΄µαντο λο΄γω υπαρχο΄ντων ηλεκτρονικω΄ν µε΄σων. Υφι΄σταται
ωστο΄σο, ο συγκεκριµε΄νος φο΄βος ΄εµµεσης αυ΄ξησης του κο΄στους
για το κοινωνικο΄ συ΄νολο, ο΄πως πιο λεπτοµερω΄ς αναφε΄ρεται στο
κεφα΄λαιο των ειδικω΄ν παρατηρη΄σεων.

2.3.
'Εχει ιδιαι΄τερη σηµασι΄α να καταστει΄ η εν λο΄γω κανονιστικη΄
ρυ΄θµιση υποχρεωτικη΄ για τις χω
΄ ρες της Ανατολικη΄ς Ευρω΄πης και
ειδικο΄τερα για τις χω΄ρες που προ΄κειται να ενταχθου΄ν και µα΄λιστα
χωρι΄ς την παραχω΄ρηση της παραµικρη΄ς εξαι΄ρεσης. Η διαφορετικη΄
κανονιστικη΄ ρυ΄θµιση θα ΄εχει επιπτω΄σεις σε ο΄λες τις πτυχε΄ς που
αναφε΄ρθηκαν προηγουµε΄νως και επιπλε΄ον θα αποτελε΄σει αιτι΄α για
περαιτε΄ρω σοβαρη΄ νο΄θευση του ανταγωνισµου΄.

2.3.1. ∆εν ει΄ναι δυ΄σκολο να φαντασθει΄ κανει΄ς πρα΄γµατι τη
µαζικη΄ προσφυγη΄ σε οχη΄µατα που ει΄ναι καταχωρηµε΄να εκτο΄ς της
Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης, για να αναπτυχθου΄ν οι µεταφορε΄ς που
εξαρτω΄νται απο΄ υψηλο΄τερες ταχυ΄τητες ΄εστω και αν πραγµατοποιου΄νται σε συνθη΄κες πλη΄ρους ασφα΄λειας και συµµορφω΄νονται
προς τους κοινοτικου΄ς κανο΄νες για την ενεργο΄ και παθητικη΄ οδικη΄
ασφα΄λεια.

3. Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις

3.1.
Βα΄σει της προτα΄σεως της Επιτροπη΄ς η δια΄ταξη περιορισµου΄ θα πρε΄πει να ρυθµιστει΄ στην ΄δια
ι
ταχυ΄τητα για τα
οχη΄µατα συνολικου΄ βα΄ρους 4Τ και για τα οχη΄µατα συνολικου΄
βα΄ρους 40/44 Τ. Η επιλογη΄ αυτη΄ προκαλει΄ αµηχανι΄α.

3.2.
Αυτη΄ η αντιµετω΄πιση φαι΄νεται πρα΄γµατι απαρα΄δεκτη απο΄
καθαρα΄ τεχνικη΄ α΄ποψη καθω΄ς και απο΄ την πιο σφαιρικη΄ α΄ποψη
της πολιτικη΄ς των µεταφορω΄ν.
α)

( 1)

Απο΄ τεχνικη΄ α΄ποψη ο οµοιογενη΄ς περιορισµο΄ς της ταχυ΄τητας
θα εφαρµοζο΄ταν σε οχη΄µατα διαφορετικου΄ βα΄ρους, τα οποι΄α
αντιθε΄τως εξετα΄ζονται χωριστα΄ σε α΄λλες κοινοτικε΄ς ρυθµι΄σεις,
λο΄γω των διαφορετικω΄ν τεχνικω΄ν τους χαρακτηριστικω΄ν.
Παρατηρει΄ται σχετικα΄ για παρα΄δειγµα ο΄τι η οδηγι΄α 98/12 (1)
σχετικα΄ µε την ΄εγκριση οχηµα΄των σε ο΄,τι αφορα΄ την τροχοπε΄δηση, προβλε΄πει για τα Ν2 (12 το΄νοι) ταχυ΄τητα δοκιµη΄ς
100 χιλ. την ω΄ρα για χω΄ρο τροχοπε΄δησης 112 µε΄τρα ανα΄
το΄νο. Τα πειρα΄µατα που ΄εχουν γι΄νει απο΄ τους κατασκευαστε΄ς
αυτοκινη΄των κατα΄ το στα΄διο που προηγει΄ται της εγκρι΄σεως
µε οχη΄µατα συνολικου΄ βα΄ρους κα΄τω των 7,5 το΄νων δι΄νουν
για ταχυ΄τητα 110 χιλ. την ω΄ρα χω΄ρο τροχοπε΄δησης σαφω΄ς
κατω΄τερο απο΄ τα 112 µε΄τρα. Για ΄ενα ο΄χηµα 4,5 το΄νων που
κινει΄ται µε ταχυ΄τητα 110 χιλ. την ω΄ρα ο χω΄ρος τροχοπε΄δησης
ει΄ναι περι΄που 92 µε΄τρα. Ει΄ναι σκο΄πιµο να σηµειω΄σουµε ο΄τι
τα οχη΄µατα µε το΄σο χαµηλο΄ συνολικο΄ βα΄ρος διαθε΄τουν
κατα΄λληλους κινητη΄ρες, ο΄ργανα τροχοπε΄δησης, και κινηµατικη΄ αλυσι΄δα και ΄εχουν ρυθµιστει΄ για ταχυ΄τητες που ξεπερνου΄ν κατα΄ πολυ΄ τις υπο΄ συζη΄τηση ταχυ΄τητες.

ΕΕ L 081 της 18.3.1998, σ. 27.

β)

21.2.2002

Σε ο΄,τι αφορα΄ την πολιτικη΄ των µεταφορω΄ν, ει΄ναι αναγκαι΄ο
να ληφθει΄ υπο΄ψη το γεγονο΄ς ο΄τι τα εν λο΄γω οχη΄µατα
σχεδια΄ζονται και χρησιµοποιου΄νται για τη διανοµη΄, για τη
συ΄νδεση χω΄ρων αποθη΄κευσης και εµπορικω΄ν καταστηµα΄των,
για τη µεταφορα΄ αλλοιω΄σιµων εµπορευµα΄των και για τον
γρη΄γορο εφοδιασµο΄ των µεγα΄λων αγορω΄ν (π.χ. αλιευτικω΄ν
προϊο΄ντων και οπωροκηπευτικω΄ν) δηλαδη΄ για υπηρεσι΄ες για
τις οποι΄ες, α΄λλωστε, δεν µπορου΄ν να χρησιµοποιηθου΄ν
διαφορετικοι΄ τρο΄ποι µεταφορα΄ς.
Σ' αυτο΄ θα πρε΄πει να προστεθει΄ ο΄τι το ηλεκτρονικο΄ εµπο΄ριο
(e-commerce) που µεταµορφω΄νει κυριολεκτικα΄ ορισµε΄νους
οικονοµικου΄ς τοµει΄ς, απαιτει΄ταχει΄ες και ευε΄λικτες απαντη΄σεις
απο΄ την α΄ποψη των µεταφορω΄ν, διαφορετικα΄ το συ΄στηµα
χα΄νει την αξιοπιστι΄α του και καταρρε΄ει, εκτο΄ς και εα΄ν
προσφυ΄γει κανει΄ς στη χρη΄ση περισσο΄τερων οχηµα΄των.
Προκυ΄πτει συνεπω΄ς µε σαφη΄νεια ο΄τι το να τεθει΄ στο ΄διο
ι
επι΄πεδο ΄ενα ο΄χηµα µικρω΄ν διαστα΄σεων µε ΄ενα ο΄χηµα µεγα΄λων
διαστα΄σεων µοια΄ζει αδικαιολο΄γητο, θα ευνοη΄σει τη δηµιουργι΄α ατελει΄ωτων ουρω΄ν και οπωσδη΄ποτε θα αποτελε΄σει πηγη΄
παρακινδυνευµε΄νων χειρισµω΄ν (2). Ειδικο΄τερα οι προτα΄σεις
θα γι΄νονται πιθανω΄ς µο΄νο στα τµη΄µατα µεγαλυ΄τερης κλι΄σεως
του οδικου΄ δικτυ΄ου ο΄που τα πιο βαρια΄ οχη΄µατα ανακο΄πτουν
την ταχυ΄τητα΄ τους ακο΄µη περισσο΄τερο λο΄γω των παθητικω΄ν
αντιστα΄σεων· πρα΄γµα που θα επαυξη΄σει τα φαινο΄µενα
συνωστισµου΄, δεδοµε΄νου ο΄τι το οδικο΄ δι΄κτυο ει΄ναι µικτη΄ς
χρη΄σης (ιδιωτικα΄ αυτοκι΄νητα λεωφορει΄α και φορτηγα΄) και
συνεπω΄ς τη συµφο΄ρηση µε αναπο΄φευκτη ρυ΄πανση λο΄γω
εκποµπω΄ν.

3.3.
Σε τελευται΄α ανα΄λυση ο΄λα αυτα΄ θα οδηγη΄σουν σε
σηµαντικη΄ αυ΄ξηση του κο΄στους για το κοινωνικο΄ συ΄νολο και
συνεπω΄ς για το συ΄νολο της οικονοµι΄ας.

3.4.
Ανα΄λογες θεωρη΄σεις ισχυ΄ουν και για τη µεταφορα΄ ατο΄µων
(κατηγορι΄α Μ). Φτα΄νει να σκεφτει΄ κανει΄ς τα µικρα΄ λεωφορει΄α
συ΄νδεσης µε τα αεροδρο΄µια, η΄ εκει΄να που χρησιµοποιου΄νται απο΄
τα µεγα΄λα ξενοδοχει΄α, τα διευθυντικα΄ στελε΄χη κ.λπ.

3.5.
Η ΟΚΕ προτει΄νει συνεπω΄ς στην Επιτροπη΄ να επανεξετα΄σει
την προ΄ταση και να προβλε΄ψει για την κατηγορι΄α των ελαφρω΄ν
οχηµα΄των (Μ2 και Ν2) δια΄ταξη περιορισµου΄ της ταχυ΄τητας
ρυθµισµε΄νη σε υψηλο΄τερη ταχυ΄τητα.

3.5.1. Υπενθυµι΄ζεται π.χ. ο΄τι το ελα΄χιστο ο΄ριο των 7,5 το΄νων,
που ΄εχει η΄δη υιοθετηθει΄ για τον προσδιορισµο΄ της ταχυ΄τητας
απο΄ πολλα΄ κρα΄τη µε΄λη (ΗΒ/ΓΕΡ/Γ/B), αποτελει΄ την τιµη΄ που
προσδιορι΄ζει τη χρη΄ση των οικοσηµει΄ων για τη διε΄λευση µε΄σω της
Αυστρι΄ας, και προβλε΄πεται απο΄ την προ΄ταση οδηγι΄ας για τον

(2) Η Επιτροπη΄ α΄λλωστε αποδε΄χεται αυτο΄ το ενδεχο΄µενο και αυτο΄ν τον
κι΄νδυνο (Βλ. COM (2001) 318 τελικο΄, το΄µος Ι, σ. 4).
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ενιαι΄ο χαρακτη΄ρα των απαγορευ΄σεων της κυκλοφορι΄ας κατα΄ τη
δια΄ρκεια των εορτω΄ν (1).
(1) COM(2000) 759 τελικο΄ — ΕΕ 2001/C 120 E/02 της 24.4.2001.
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3.6.
Επιπλε΄ον, ει΄ναι προφανω΄ς αναγκαι΄ο να τροποποιηθει΄, η
οδηγι΄α 92/24 που επιτρε΄πει την ΄εγκριση ΕΚ των διατα΄ξεων
περιορισµου΄ της ταχυ΄τητας. Πρα΄γµατι, η Επιτροπη΄ ΄εχει την
προ΄θεση να προτει΄νει την τροποποι΄ηση αυτη΄ το ταχυ΄τερο.

Βρυξε΄λλες, 28 Νοεµβρι΄ου 2001.

Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τις κρατικε΄ς ενισχυ΄σεις προς την βιοµηχανι΄α α΄νθρακα»
(2002/C 48/10)
Στις 19 Σεπτεµβρι΄ου 2001 και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 262 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας, το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε να ζητη΄σει τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
για την ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Το τµη΄µα «Μεταφορε΄ς, ενε΄ργεια, υποδοµε΄ς, κοινωνι΄α των πληροφοριω΄ν», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α
των σχετικω΄ν εργασιω΄ν, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 6 Νοεµβρι΄ου 2001 µε βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση
του κ. Gafo Fernandez.
Κατα΄ την 386η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 28ης και 29ης Νοεµβρι΄ου 201 (συνεδρι΄αση της 28ης Νοεµβρι΄ου), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄, υιοθε΄τησε µε 107 ψη΄φους υπε΄ρ, 1 κατα΄ και 8 αποχε΄ς την ακο΄λουθη
γνωµοδο΄τηση.
1. Εισαγωγη΄

2. Παρατηρη΄σεις

1.1.
Ει΄ναι η πρω΄τη φορα΄ που ζητει΄ται γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ
για αυτο΄ το θε΄µα, για το οποι΄ο αρµο΄δια παραδοσιακα΄ η΄ταν η
Συµβουλευτικη΄ Επιτροπη΄ της ΕΚΑΧ. Ωστο΄σο, η εκπνοη΄ της
Συνθη΄κης ΕΚΑΧ τον Ιου΄λιο του 2002 καθιστα΄ απαραι΄τητη αυτη΄
τη διαβου΄λευση και µε τα δυ΄ο κοινοτικα΄ ο΄ργανα. Γι' αυτο΄, η
βου΄ληση της ΟΚΕ ει΄ναι να στηριχθει΄ στη γνωµοδο΄τηση της
Συµβουλευτικη΄ς Επιτροπη΄ς της ΕΚΑΧ, η οποι΄α, ο΄πως ει΄ναι φυσικο΄,
διαθε΄τει µεγαλυ΄τερη πει΄ρα επι΄ του θε΄µατος, χωρι΄ς ωστο΄σο να
παραιτηθει΄ για αυτο΄ το λο΄γο απο΄ τη διατυ΄πωση των παρατηρη΄σεων
που θα επιτρε΄ψουν τη διασυ΄νδεση αυτη΄ς της γνωµοδο΄τησης µε
α΄λλες προηγου΄µενες που ει΄χε εκδω΄σει παλαιο΄τερα η ΟΚΕ στον
τοµε΄α της ενεργειακη΄ς πολιτικη΄ς και των επιµε΄ρους πηγω΄ν ενε΄ργειας.

2.1.
Η ΟΚΕ τα΄σσεται υπε΄ρ της υποβολη΄ς αυτου΄ του κανονισµου΄, ο οποι΄ος ΄εχει σκοπο΄ να επεκτει΄νει µε΄χρι το 2010 τους
ο΄ρους υπο΄ τους οποι΄ους ει΄ναι συµβατε΄ς µε την κοινη΄ αγορα΄,
υ΄στερα απο΄ προηγου΄µενη ΄εγκριση της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς, οι
ενισχυ΄σεις που χορηγου΄ν τα κρα΄τη µε΄λη στις ανθρακοβιοµηχανι΄ες
τους.

1.2.
Η συνεργασι΄α αυτη΄ θα δω΄σει επι΄σης τη δυνατο΄τητα να
τεθου΄ν οι βα΄σεις για την επιδι΄ωξη της ενσωµα΄τωσης της το΄σο
πολυ΄τιµης πει΄ρας της Συµβουλευτικη΄ς Επιτροπη΄ς της ΕΚΑΧ στις
µελλοντικε΄ς δραστηριο΄τητες της ΟΚΕ. Η εν λο΄γω ενσωµα΄τωση
βρι΄σκεται σε πολυ΄ προχωρηµε΄νο στα΄διο µελε΄της απο΄ τα δυ΄ο
ο΄ργανα, πριν υποβληθει΄ ως επι΄σηµη προ΄ταση στην Επιτροπη΄, στο
Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και στο Συµβου΄λιο Υπουργω΄ν.

2.3.
Η ΟΚΕ τα΄σσεται υπε΄ρ της υ΄παρξης τριω΄ν διακεκριµε΄νων
κατηγοριω΄ν ενισχυ΄σεων προς τη βιοµηχανι΄α α΄νθρακα, οι οποι΄ες
καλυ΄πτουν, πρω΄τον, τις ονοµαζο΄µενες ΄εκτακτες ενισχυ΄σεις που
συνδε΄ονται µε τις «επιβαρυ΄νσεις που ΄εχουν κληρονοµηθει΄ απο΄
δραστηριο΄τητες του παρελθο΄ντος», δευ΄τερον, τις ονοµαζο΄µενες
«ενισχυ΄σεις για τη διασφα΄λιση των πο΄ρων» και, τε΄λος, τις ενισχυ΄σεις
για την οργανωµε΄νη συρρι΄κνωση της δραστηριο΄τητας.

2.2.
H OKE φρονει΄ ο΄τι η ασφα΄λεια του ενεργειακου΄ εφοδιασµου΄, ο΄πως δει΄χνουν οι παρου΄σες συνθη΄κες, ει΄ναι ΄ενα µακροπρο΄θεσµο µε΄ληµα, το οποι΄ο πρε΄πει να λαµβα΄νεται υπο΄ψη, επαρκω΄ς
και αναλογικα΄, στη χα΄ραξη α΄λλων πολιτικω΄ν ο΄πως η πολιτικη΄ για
την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των εµπορευµα΄των η΄ η πολιτικη΄
ανταγωνισµου΄.

