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II
(Προπαρασκευαστικές πράξεις)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γνωμοδότηση για την πρόταση για οδηγία του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 87/102/ΕΟΚ για
την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που
διέπουν την καταναλωτική πίστη(ι)
(88/C 337/01)
Το Συμβούλιο αποφάσισε την 1η Ιουνίου 1988 να ζητήσει από την ΟΚΕ, βάσει του άρθρου 100Α της
Συνθήκης ΕΟΚ να γνωμοδοτήσει για την παραπάνω πρόταση.
Το τμήμα περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας και κατανάλωσης, το οποίο επιφορτίσθηκε με την προετοιμα
σία των σχετικών εργασιών υιοθέτησε τη γνωμοδότηση του στις 4 Οκτωβρίου 1988. Εισηγητής ήταν
ο κ. Meyer-Horn.
Η ΟΚΕ κατά την 259η σύνοδο ολομέλειας της (συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου 1988), υιοθέτησε κατά
πλειοψηφία και με μία αποχή την ακόλουθη γνωμοδότηση.
1. Εισαγωγή
1.1. Η Επιτροπή υπέβαλε στις 2 Μαΐου 1988 μια οδηγία με
την οποία τροποποιείται η οδηγία του Συμβουλίου 87/102/
ΕΟΚ της 22ας Δεκεμβρίου 1986 για την προσέγγιση των
νομοθετικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών
σχετικά με τη καταναλωτική πίστη. Η πρόταση οδηγίας
αφορά τη θέσπιση μιας ενιαίας μεθόδου για τον υπολογισμό
των πραγματικών ετήσιων επιτοκίων σχετικά με την κατανα
λωτική πίστη. Η θέσπιση παρόμοιας ενιαίας μεθόδου προβλέ
πονταν ήδη ρητώς στην ένατη αιτιολογική σκέψη και στο
άρθρο 5 της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του 1986.
1.2. Στην πρόταση οδηγίας που κατατέθηκε ενάμιση χρόνο
αργότερα από την Επιτροπή εξετάζονται, όμως, μόνο μαθημα
τικές πτυχές του θέματος, δηλαδή ο τύπος υπολογισμού, αλλά
όχι οι συντελεστές του κόστους της καταναλωτικής πίστης
οι οποίοι όμως πρέπει να ληφθούν υπόψη. Στην αιτιολογική
έκθεση η Επιτροπή παρατηρεί ότι, όσον αφορά το θέμα των
συντελεστών του κόστους, δεν έχει επιτευχθεί συναίνεση έως
σήμερα.

2. Γενικές παρατηρήσεις
Στην οδηγία για την καταναλωτική πίστη (87/102/ΕΟΚ) της
22ας Δεκεμβρίου 1986, προβλέπεται η αναφορά του πραγματι
κού ετήσιου συνολικού επιτοκίου με σκοπό αφενός να γνω-

(') ΕΕαριθ. C 155 της 14.6. 1988, σ. 10.

ρίζει ο καταναλωτής την πραγματική συνολική επιβάρυνση
— εκφραζόμενη σε ετήσιο ποσοστό του ποσού της πίστωσης
— και αφετέρου να μπορεί να συγκρίνει ευκολότερα τις διά
φορες πιστωτικές προσφορές. Από τα παραπάνω προκύπτουν
οι ακόλουθες γενικές παρατηρήσεις σχετικά με την πρόταση
της Επιτροπής.

2.1. Καταρχήν πρέπει να επικροτηθεί η όσο το δυνατό
ευρύτερη ενοποίηση του υπολογισμού του πραγματικού συνο
λικού ετήσιου επιτοκίου στα κράτη μέλη, επειδή αποφεύγε
ται, κατ'αυτόν τον τρόπο, η εισαγωγή διαφορετικών, σε κάθε
χώρα, μεθόδων υπολογισμού.

Συγχρόνως επιβάλλεται να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην θίγε
ται η προστασία του καταναλωτή που ήδη διασφαλίζεται
από τις εθνικές διατάξεις. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στις
παραμεθόριες περιοχές. Διότι δεν θα πρέπει να παραπλανάται
ο καταναλωτής κατά τη σύγκριση προσφορών καταναλωτικής
πίστης στη χώρα του και σε γειτονικές χώρες από μία
αναφορά στην ενιαία κοινοτική μέθοδο υπολογισμού, κυρίως
όταν με τις προσφορές αυτές χρειάζεται να ληφθούν υπόψη
και άλλοι — νομικοί και οικονομικοί — όροι, οι οποίοι,
όσο δεν έχουν εναρμονισθεί και αυτοί, εξακολουθούν να
διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Πράγματι, θα ήταν αναγκαία μία ευρύτατη προσέγγιση της
προστασίας του καταναλωτή, πράγμα που όμως δύσκολα μπο
ρεί να υλοποιηθεί επειδή η προστασία αυτή αποτελεί κατά
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κανόνα αναπόσπαστο μέρος των νομικών διατάξεων που
εξυπηρετούν το γενικό συμφέρον, οι οποίες έχουν σε κάθε
χώρα διαφορετική υπόσταση. Επίσης η προτεινόμενη οδηγία
για τον υπολογισμό των επιτοκίων δεν ρυθμίζει όλα τα προ
βλήματα για τον καταναλωτή, όπως π.χ. τον μη λαμβανόμενο
υπόψη στο παρόν κείμενο κίνδυνο μεταγενέστερων μεταβο
λών των επιτοκίων ή — στην περίπτωση λήψης πίστωσης σε
ξένο νόμισμα — μειώσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας.
2.2. Η εναρμόνιση του τρόπου του πραγματικού υπολο
γισμού της καταναλωτικής πίστης δεν επιτυγχάνεται με την
καθιέρωση ενιαίας μεθόδου υπολογισμού μόνο. Μάλλον
απαιτείται συγχρόνως και ομοιόμορφος προσδιορισμός των
παραγόντων που αποτελούν τον ενιαίο τύπο υπολογισμού,
δηλαδή των συντελεστών του κόστους που πρέπει να συνυπο
λογίζονται στα επιτόκια. Μέχρι την ενοποίηση — που θα
ρυθμισθεί με μεταγενέστερη οδηγία — των παραγόντων του
κόστους που συνυπολογίζονται επιβάλλεται να διασφαλισθεί
ότι οι καταναλωτές ενημερώνονται κατά τη λήψη μιας πίστω
σης για όλα τα έξοδα που δεν συνυπολογίζονται (ακόμη)
στην ετήσια ποσοστιαία συνολική επιβάρυνση. Τέτοια —
διαφορετικά κατά περίπτωση — στοιχεία κόστους είναι
κυρίως τα έξοδα της κατάρτισης του φακέλου και των δια
πραγματεύσεων, προμήθειες από πιστώσεις και απώλεια,
καθώς και ενδεχόμενα ασφάλιστρα. Καθόσον είναι γνωστό
προβλέπεται ώς τώρα στη Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Βέλγιο
και στις Κάτω Χώρες, ποια στοιχεία κόστους πρέπει να συνυ
πολογίζονται στον υπολογισμό και να γνωστοποιούνται στον
πελάτη.
2.3. Κατά τον συνυπολογισμό διαφορετικών συντελεστών
του κόστους μπορεί να προκύψουν σημαντικές διαφορές της
ετήσιας ποσοστιαίας συνολικής επιβάρυνσης. Αναλόγως με
το αν και ποιοι συντελεστές του κόστους συνυπολογίζονται
προκύπτουν (υποχρεωτικά) διαφορές στην επιβάρυνση που
επιδρούν περισσότερο από ό,τι οι αποκλίσεις λόγω περισσό
τερο διαφοροποιημένων μεταξύ τους μεθόδων υπολογισμού.
Η παρούσα πρόταση ενοποίησης της μεθόδου υπολογισμού
αποτελεί βέβαια σημαντικό βήμα προς την επίτευξη ενιαίων,
συγκρίσιμων για τον καταναλωτή, πραγματικών επιτοκίων,
επειδή αποφεύγεται κατ'αυτόν τον τρόπο η εισαγωγή στα
κράτη μέλη διαφορετικών τύπων υπολογισμού. Ο ουσιαστι
κός στόχος όμως δεν επιτυγχάνεται για τους καταναλωτές με
την ενοποίηση του μαθηματικού και μόνο τύπου.
2.4. Υπάρχει κίνδυνος, μέσω της μεμονωμένης ενοποίησης
μόνο της μεθόδου υπολογισμού, να δημιουργηθεί στους κατα
ναλωτές η εντύπωση ότι στο εξής τα στοιχεία του πραγματι
κού επιτοκίου είναι συγκρίσιμα. Επειδή όμως μια σύγκριση
είναι εφικτή μόνον, εφόσον είναι ενοποιημένοι και οι παράγο
ντες που πρέπει να συνυπολογισθούν, θα μπορούσε ο κατανα
λωτής ενδεχομένως να παραπλανηθεί από την παρούσα πρό
ταση, εφόσον μάλιστα σε μερικά κράτη μέλη ο συνυπολογι
σμός άλλων δαπανών αποτελούσε ήδη ώς τώρα αντικείμενο
νομικών διατάξεων.
Συνεπώς θα πρέπει να επιδιωχθεί η πραγματοποίηση της
ενοποίησης της μεθόδου υπολογισμού με μια κοινή πράξη
και ταυτόχρονα να καθορισθούν οι παράγοντες που πρέπει
να συνυπολογισθούν. Εάν η ενιαία μέθοδος υπολογισμού
τεθεί σε ισχύ από την ενοποίηση των συντελεστών του
κόστους που πρέπει να συνυπολογίζονται, οι καταναλωτές θα
βρεθούν σε μειονεκτική θέση.
Πάντως η οδηγία θα πρέπει να ορίζει υποχρεωτικά ότι εκτός
από τα πραγματικά επιτόκια θα πρέπει να αναφέρεται υπο
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χρεωτικά και κάθε άλλη επιβάρυνση. Διότι χωρίς μια παρό
μοια διευκρίνιση, υπάρχει φόβος ορισμένοι πιστοδότες να
βελτιώνουν την ανταγωνιστική τους θέση επιρρίπτοντας
ξεχωριστά ένα ολοένα μεγαλύτερο μέρος του κόστους που
δεν χρειάζεται να προστεθεί υποχρεωτικά στον υπολογισμό
του πραγματικού επιτοκίου.

2.5. Επειδή τα στοιχεία του πραγματικού επιτοκίου δεν
χρησιμεύουν μόνο για την σύγκριση διαφορετικών προσφο
ρών, αλλά έχουν σαν σκοπό να δείξουν στον πιστοδοτούμενο
την πραγματική συνολική ετήσια επιβάρυνση, απαιτείται από
την πλευρά του καταναλωτή ένας κατά το δυνατό απλούστε
ρος υπολογισμός του πραγματικού επιτοκίου. Παράλληλα
όμως δεν είναι τόσο σημαντικό αν ο ίδιος ο τύπος υπολο
γισμού είναι πολύπλοκος. Ευκταία για τον καταναλωτή
ωστόσο είναι μια κατά το δυνατό εκτεταμένη διαφάνεια και
όσον αφορά τα στοιχεία που έχουν υπολογισθεί και βάσει
ποιων παραγόντων.
Συνεπώς η μέθοδος υπολογισμού είναι ανάγκη να παρέχει
τιμές πραγματικού επιτοκίου, οι οποίες δηλώνουν — υπό μια
για τον καταναλωτή καταληπτή μορφή — την πραγματική
συνολική ετήσια επιβάρυνση του πιστοδοτούμενου. Θα ήταν
ευκταίο να έχει και ο καταναλωτής ο ίδιος τη δυνατότητα να
ελέγχει την ορθότητα της επιβάρυνσης αυτής. Η δυνατότητα
παρόμοιου ελέγχου θα εμποδίσει εξάλλου, τους πιστοδότες
και τους μεσολαβητές να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους
θέση δηλώνοντας αναληθή πραγματικά επιτόκια τα οποία οι
καταναλωτές δύσκολα μπορούν να ελέγξουν.
Επειδή έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία για τον καταναλωτή
να γνωρίζει τη μηνιαία επιβάρυνση του, θα πρέπει να επιδιω
χθεί η αναφορά, εναλλακτικά ή επιπλέον και του ποσού της
μηνιαίας ή τρίμηνης επιβάρυνσης του πελάτη. Μόνο όταν ο
καταναλωτής ενημερώνεται για όλες τις δαπάνες που τον
βαρύνουν, ιδιαίτερα για εκείνες που δεν περιλαμβάνονται
στην ετήσια ποσοστιαία συνολική επιβάρυνση, θα είναι σε
θέση να συγκρίνει τις διάφορες προσφορές πίστης, να εκτι
μήσει τον βαθμό της ενδεχόμενης χρέωσης του και συνεπώς
να αξιολογήσει τη δυνατότητα επαναπληρωμής της πίστω
σης.

2.6. Θα ήταν σκόπιμο να επισημανθεί ρητά ότι η οδηγία
87/102/ΕΟΚ της 22ας Δεκεμβρίου 1986 καθορίζει το γενικό
νομικό πλαίσιο και ιδίως ρυθμίζει τον τρόπο και τη μορφή
της γνωστοποίησης της πραγματικής επιβάρυνσης, επιτοκίου
και του τομέα εφαρμογής, που περιλαμβάνει όλους και τους
ιδιωτικούς, επιχειρηματίες που προσφέρουν καταναλωτική
πίστη — συμπεριλαμβανομένων και των γνωστών ως μεσολα
βητών πίστωσης.
Ο νέος καθορισμός του πεδίου εφαρμογής φαίνεται σκόπιμος,
επειδή από την υιοθέτηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ η Επι
τροπή των ΕΚ πρότεινε και μία δεύτερη οδηγία (87/195/ΕΟΚ)
σχετικά με την εναρμόνιση των διατάξεων περί εποπτείας των
τραπεζών, σύμφωνα με την οποία οι περισσότερες τραπεζικές
υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται ελεύθερα, σε όλη την
επικράτεια των ΕΚ (με ή δίχως ίδρυση υποκαταστημάτων).
Πολλοί πιστωδότες και διαμεσολαβητές καταναλωτικής
πίστης δεν θα εμπίπτουν όμως στο πεδίο εφαρμογής της 2ης
αυτής συντονιστικής οδηγίας, λόγω του στενού ορισμού που
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υιοθετείται από την πρώτη οδηγία σχετικά με τις δύο αυτές
έννοιες. Γίνεται παραπομπή στην γνωμοδότηση της ΟΚΕ
(έγγρ. CES αριθ. 287/88 τελ.) γι'αυτή την πρόταση οδηγίας
και ιδιαίτερα στο σημείο 2.1.

— με την δεδομένη διαφορά ανοχής του 0,1 — προς τα κάτω.
Αυτό προβλεπόταν εξάλλου και στο προσχέδιο της πρότασης
οδηγίας της Επιτροπής (ΧΙ/245/87/ΕΟΚ).

2.7. Σε μερικά κράτη μέλη υπάρχουν διατάξεις για τους
γνωστούς ως αισχροκερδείς τόκους. Ως «αισχροκερδές» θεω
ρείται, π.χ. στην Γαλλία, ένα επιτόκιο που είναι διπλάσιο
από τον κατά μέσο όρο τόκο των δημόσιων χρεωγράφων.
Σ'αυτή και σε παρόμοιες περιπτώσεις θα ήταν δυνατό η απαι
τούμενη από την οδηγία 88/201/ΕΟΚ δήλωση για μια πραγμα
τική επιβάρυνση που στο μέλλον θα υπολογίζεται διαφο
ρετικά λόγω επιτοκίων να προκαλέσει δικαστικές διενέξεις
σε περίπτωση μιας ποινικής διαδικασίας.

3.3. Με την πρόταση οδηγίας οι πιστοδότες θα υποχρεω
θούν να χρησιμοποιούν την παραλλαγή ενός ασφαλιστικοτεχνικού τύπου. Η παραλλαγή που συνέστησε στην Επι
τροπή ο καθηγητής E.S. Kirschen στην έκθεση του της 19ης
Οκτωβρίου 1984 επιδοκιμάζεται από τα περισσότερα κράτη
μέλη.

3. Παρατηρήσεις σχετικά με τα επιμέρους άρθρα
3.1. Με το άρθρο 1 της πρότασης οδηγίας αντικαθίσταται
το ένατο αιτιολογικό σημείο της οδηγίας του Συμβουλίου της
22ας Δεκεμβρίου 1986 από ένα νέο κείμενο. Συγκεκριμένα
στο κείμενο αυτό προσδιορίζεται ότι με τον μαθηματικό τύπο
που αναφέρεται στο παράρτημα, επιτυγχάνεται ο «ανώτατος
βαθμός ακρίβειας» κατά τον υπολογισμό του πραγματικού
ετήσιου επιτοκίου της καταναλωτικής πίστης. Αντίθετα στο
προοίμιο της πρότασης της δηλώνει η ίδια η Επιτροπή ότι ο
προτεινόμενος μαθηματικός τύπος αποτελεί απλώς ένα πρώτο
«χρήσιμο» βήμα.
Με βάση τη γενική παρατήρηση του σημείου 2.1 υπενθυμίζε
ται ότι το συνολικό κόστος του πραγματικού επιτοκίου μπορεί
να καταστεί συγκρίσιμο για τον καταναλωτή μόνον, όταν
και τα στοιχεία κόστους που πρέπει να συνυπολογισθούν
καθορίζονται με ενιαίο τρόπο. Κατά λογικό τρόπο ένας
«ανώτατος βαθμός ακρίβειας» μπορεί να επιδιωχθεί μόνο
κατόπιν, ως δεύτερο βήμα — ή και τα δύο βήματα με μια
πράξη.
3.2. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της πρότασης οδηγίας προστί
θεται στην οδηγία της 22ας Δεκεμβρίου 1986 ένα νέο άρθρο
ΙΑ. Βάσει της παραγράφου 3 του νέου αυτού άρθρου ΙΑ,
απαγορεύεται η χρησιμοποίηση άλλων μεθόδων υπολο
γισμού, εάν το προκύπτον ετήσιο επιτόκιο αποκλίνει περισ
σότερο από το ένα δέκατο μιας ποσοστιαίας μονάδας από το
ποσοστό που προκύπτει με βάση την ενιαία μέθοδο.
Αν έτσι εννοείται ένα σταθερό όριο ανοχής της τάξης του
0,1 — το οποίο μπορεί να ληφθεί ως βάση — τότε θα πρέπει
η διαφορά αυτή ανοχής να χαρακτηρισθεί στο κείμενο με
ακρίβεια ως «ένα δέκατο ποσοστιαίας μονάδας».
Σημασία έχει κανείς πιστοδότης να μην μπορεί να απατήσει
τον καταναλωτή όσον αφορά την πραγματική συνολική
επιβάρυνση δελεάζοντας τον με ένα πολύ χαμηλό ποσοστό
πραγματικού επιτοκίου και να τον παρασύρει να δεχθεί μια
προσφορά που στην πραγματικότητα δεν είναι ευνοϊκότερη
έναντι άλλων προσφορών πίστωσης. Η δήλωση μιας κάπως
υψηλότερης τιμής πραγματικού επιτοκίου δεν βλάπτει τον
καταναλωτή, αλλά, σε τελική ανάλυση, στον ανταγωνισμό,
τον ίδιο τον προσφέροντα. Συνεπώς θα ήταν αρκετό, να
απαγορεύονται στην πρόταση οδηγίας αποκλίσεις των πραγ
ματικών τιμών επιτοκίου βάσει άλλων μεθόδων υπολογισμού

3.3.1. Ο μαθηματικός τύπος που προτείνει ο καθηγητής
κ. Kirschen χρησιμοποιείται διεθνώς με την ονομασία Rule
803 κατά τον υπολογισμό της πραγματικής προσόδου από
αξιόγραφα. Ο τύπος αυτός λαμβάνει υπόψη τη συνεχή επανε
πένδυση των εσόδων, πράγμα που συνηθίζεται στους εμπο
ρικούς κύκλους, δηλαδή τον υπολογισμό των εσόδων που
προκύπτουν από τις εξοφλήσεις του πιστοδοτούμενου.
Δηλαδή ουσιαστικά προσδιορίζεται κατ'αυτόν τον τρόπο η
αξία της πίστωσης από την πλευρά του πιστοδότη και όχι
από εκείνη του καταναλωτή. Για τον καταναλωτή δηλ. η
επανατοποθέτηση των ωφελημάτων υπό τις προϋποθέσεις του
πιστοδότη αποτελεί ψευδαίσθηση. Από αυτήν την άποψη
είναι αμφίβολο αν ο μαθηματικός τύπος που προτείνει
ο.κ. Kirschen αποτελεί την ιδανική μέθοδο υπολογισμού του
πραγματικού επιτοκίου της καταναλωτικής πίστης όπου έχει
καθοριστική σημασία η επιβάρυνση του πιστοδοτούμενου.

3.3.2. Με βάση τις γενικές παρατηρήσεις του σημείου 2.5
προτείνεται επομένως να επανεξετάσει η Επιτροπή, αν η
μέθοδος υπολογισμού που προτείνει είναΓ πράγματι η πιο
ενδεδειγμένη. Υπάρχουν και άλλες, από μαθηματική και οικο
νομική άποψη, θεμελιωμένες μέθοδοι (π.χ. η γνωστή στην
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας μέθοδος των 360
ημερών), οι μέθοδοι αυτές παρέχουν επίσης την απαιτούμενη
ακρίβεια στοιχείων και εξασφαλίζουν μια συγκρισιμότητα
για τον καταναλωτή. Προσφέρουν όμως επιπροσθέτως πλεο
νεκτήματα από την άποψη ότι ο καταναλωτής μπορεί κατόπιν
να ελέγξει εύκολα την ορθότητα των αναφερόμενων τιμών του
πραγματικού επιτοκίου (και χωρίς ειδικά προγραμματισμένο
υπολογιστή) π.χ. με τον συμψηφισμό της πίστωσης με το
πραγματικό επιτόκιο ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να
συγκρίνει καλύτερα αυτούς τους τόκους με τους τόκους που
λαμβάνει από το ταμιευτήριο. Εξάλλου η ευκολία του ελέγχου
όσον αφορά την ορθότητα των πραγματικών επιτοκίων που
δηλώνουν ο πιστοδότης ή ο διαμεσολαβητής, συμβάλλει στην
μεγαλύτερη προστασία του καταναλωτή.
Θα πρέπει ενδεχομένως να εξετασθεί, αν και τέτοιες άλλες,
από πλευράς οικονομικών μαθηματικών επίσης θεμελιωμένες
μέθοδοι με τα προαναφερόμενα πλεονεκτήματα μπορούν του
λάχιστο τότε να επιτραπούν εάν οι διαφορές που προκύπτουν
κατόπιν δεν είναι σημαντικές. Παρόμοιες διαφορές εφόσον
δεν είναι σημαντικές είναι αποδεκτές επειδή προσφέρουν
στους καταναλωτές πρόσθετα πλεονεκτήματα, όπως τον
εύκολο έλεγχο του πραγματικού επιτοκίου.

3.4. Στην παράσταση της μεθόδου υπολογισμού του Πα
ραρτήματος II, στην αριστερή στήλη (γενικός τύπος) θα πρέ
πει να διορθωθεί το στοιχείο «η = 1» σε «κ = 1».
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Στο «απλό παράδειγμα» που παρατίθεται στη δεξιά στήλη,
μετά την φράση «η εξίσωση έχει ως εξής ...:» υπάρχει στο
γερμανικό κείμενο στην αναγραφόμενη εξίσωση ένα λάθος:
Τα στοιχεία του παρανομαστή «(1 = Ι)» πρέπει να διορθω
θούν σε «(1 + Ι)». Στην τελευταία πρόταση του παραδείγμα
τος στο παράρτημα II, αντί για 713,66 ECU θα πρέπει να
γράφει 713,1 ECU.
Αφού στην τρίτη από το τέλος παράγραφο αναφέρεται η τιμή
για Ι = 0,1306 ..., στην επόμενη παράγραφο (δεύτερη από το
τέλος) η τιμή στρογγυλοποιείται προς τα άνω ή κάτω με
Ι = 13,1 ή 13,07. Οι λόγοι γι'αυτή την εμφανή αντίφαση θα
πρέπει να διευκρινισθούν στην πρόταση οδηγίας.
Όσον αφορά την υπόθεση που γίνεται στο Παράρτη
μα III (ii) θα πρέπει να εξακριβωθεί αν είναι ορθό το ποσό
των 200 ECU.
3.5. Για τον υπολογισμό ενός πραγματικού επιτοκίου στην
περίπτωση χορήγησης πίστωσης σε τρέχοντα λογαριασμό
δηλ. ανάληψης καθ'υπέρβαση ή πιστώσεων σε τρέχοντα
λογαριασμό καθορίζεται στο άρθρο ΙΑ, παράγραφος 4, η
βάση ορισμένων σκέψεων, που στο παράρτημα III παρουσιά
ζονται αναλυτικά. Εδώ πρέπει να παρατηρηθεί ότι δεν πρόκει
ται για πρακτικά παραδείγματα μιας ενδεχομένης αξίωσης
μιας τρέχουσας πίστωσης· οι σκέψεις είναι μάλλον εξωπραγ
ματικές κι αυτό για τους ακόλουθους λόγους:
3.5.1. Σύμφωνα με το σημείο β) του παραρτήματος III, η
διάρκεια της πίστωσης υπολογίζεται σε ένα έτος, εάν δεν
υφίσταται σταθερό χρονοδιάγραμμα πληρωμών. Κατά κανόνα
στην περίπτωση παροχής πίστωσης στον τρέχοντα λογαρια
σμό του καταναλωτή (ανάληψη καθ'υπέρβαση) δεν ρυθμίζεται
η πληρωμή αναλυτικά. Επαναφορές της αξίωσης γίνονται —
είτε πλήρως είτε εν μέρει — εκάστοτε μέσω των τρεχουσών
εγγράφων (κατά κανόνα των πληρωμών των αποδοχών), που
αποτελούν τη βασική προϋπόθεση για την πίστωση υπερανάληψης. Η πίστωση υπερανάληψης δεν ισχύει όμως μόνο για
ένα έτος, αλλά διαρκεί — εφόσον δεν προκύπτουν ανωμαλίες
στην πορεία της σύμβασης για την παροχή καταναλωτικής
πίστης που ενδεχομένως θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε
καταγγελία του λογαριασμού και ταυτόχρονα της πίστωσης
υπέρβασης, επί αόριστο χρόνο, κανονικά για πολλά χρόνια.
Ο συμψηφισμός ενδεχομένων μεμονωμένων δαπανών,
ανεξαρτήτως διάρκειας, κατά την παραχώρηση της πίστωσης
(π.χ. ενός τέλους επεξεργασίας Χ%, που οπωσδήποτε είναι
κατά κανόνα ασυνήθιστο) μόνο για ένα έτος, θα δήλωνε στον
καταναλωτή μια υπερβολικά ανυψωμένη συνολική επιβά
ρυνση.
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3.5.2. Σύμφωνα με το σημείο γ) του παραρτήματος III η
αξίωση της πίστωσης τρέχοντος λογαριασμού υπολογίζεται
χρονικά απεριόριστα στο ύψος του παρεχόμενου ορίου
(ανώτατο όριο πίστωσης). Κι αυτό είναι όχι μόνο εξωπραγμα
τικό, αλλά ακόμη και εκ των πραγμάτων αδύνατο, διότι πέρα
από το ανώτατο όριο δεν είναι δυνατό να υπάρχει αξίωση
για πίστωση, από την άλλη όμως πλευρά, πρέπει να γίνει
αναγκαστικά μια μείωση της αξίωσης μέσω των μηνιαίων
τρεχουσών πληρωμών του κατόχου του λογαριασμού.
Η πραγματική επιβάρυνση του κατόχου του λογαριασμού
μπορεί — με κλεισίματα λογαριασμού σε διάστημα μικρότερο
του έτους και συνεπώς δυνατότητα υπολογισμού του ανατο
κισμού — να είναι υψηλότερη από το ονομαστικό επιτόκιοαυτό όμως συμβαίνει μόνον, όταν η πίστωση απαιτείται πέρα
από μια προθεσμία κλεισίματος λογαριασμού. Το ύψος εξαρ
τάται από το διάστημα κατά το οποίο διατηρείται η απαίτηση.
Η συνολική επιβάρυνση όμως μπορεί να είναι και ίση προς
το ονομαστικό ετήσιο επιτόκιο εφόσον επαναφέρεται η απαί
τηση της πίστωσης ιδίως κατά το χρονικό σημείο του κλεισί
ματος λογαριασμού — μέσω των μηνιαίων εσόδων. Τούτο
εξαρτάται από τις εκάστοτε μεμονωμένες περιπτώσεις και δεν
μπορεί να καθορισθεί προκαταβολικά σε ένα συγκεκριμένο
πρότυπο.
Αντί του καθορισμού των πραγματικών επιτοκίων με βάση
εξωπραγματικά παραδείγματα θα έπρεπε να εξετασθεί μήπως
θα ήταν σκοπιμότερο να προβλεφθεί μια επιπλέον ρύθμιση
για τις πιστώσεις σε τρεχούμενο λογαριασμό; Θα μπορούσε
π.χ. να προβλεφθεί η υποχρέωση του δανειστή να αναφέρει,
εκτός από το πραγματικό επιτόκιο που χρεώνεται, και τα
χρονικά διαστήματα κατά τα οποία θα επιβαρύνεται με τόκους
ο δανειζόμενος, αλλά και την ανώτατη δυνατή επιβάρυνση
που θα μπορούσε να προκύψει κατ'αυτόν τον τρόπο σε περί
πτωση που η πίστωση απαιτηθεί εξ'ολοκλήρου.
3.6. Επίσης είναι αμφίβολο αν υπάρχει ανταπόκριση στο
δίκαιο αίτημα των καταναλωτών με το «απλό» παράδειγμα
(«με αλγεβραϊκή, τετραγωνική εξίσωση») που περιγράφεται
στο παράρτημα 1 της πρότασης οδηγίας και με τον ορισμό
στο άρθρο 1 της πρότασης οδηγίας («ισότητα μεταξύ επίκαι
ρων τιμών των μελλοντικών ή επίκαιρων υποχρεώσεων του
δανειστή και του δανειζόμενου»). Επιπλέον θα ήταν σκόπιμο
στο παράρτημα της οδηγίας να παρατεθεί ένα παράδειγμα για
τον υπολογισμό των τόκων σε μια περίοδο μικρότερη του 360
ημερών. Σκόπιμο θα ήταν να παρατεθεί στο παράρτημα της
οδηγίας και ένα παράδειγμα με μηνιαίες πληρωμές του πιστοδοτούμενου καθώς επίσης και ένα παράδειγμα πληρωμών σε
άνισα χρονικά διαστήματα (π.χ. τρίμηνη διακοπή των πλη
ρωμών).

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 1988.
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Alberto MASPRONE
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Γνωμοδότηση για την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που τροποποιεί για πέμπτη φορά την οδηγία
74/329/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους γαλακτωματοποιητές, σταθεροποιητές, τα πυκνωτικά και πηκτικά μέσα που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα
(88/C 337/02)
Την 1η Ιουλίου 1988, το Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 100Α της Συνθήκης για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, να ζητήσει από την Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή να γνωμοδοτήσει για την παραπάνω πρόταση.
Η ΟΚΕ ανέθεσε στο τμήμα περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας και κατανάλωσης να προετοιμάσει τις
σχετικές εργασίες. Το τμήμα υιοθέτησε τη γνωμοδότηση του στις 4 Οκτωβρίου 1988 (Εισηγήτρια: η
κ. Williams, συνεισηγητές: οι κ.κ. Riera-Marsa και Sa'iu).
Κατά τη 259η σύνοδο ολομέλειας της (συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου 1988), η Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση.
1. Γενικές παρατηρήσεις
Όλοι οι γαλακτωματοποιητές και οι σταθεροποιητές στους
οποίους αναφέρεται η οδηγία αυτή, περιλαμβάνονται στο
παράρτημα II της οδηγίας 74/329/ΕΟΚ. Αυτό σημαίνει ότι
τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη χρήση τους χωρίς
όμως αυτό να είναι υποχρεωτικό. Προς το παρόν, μόνον σε
ορισμένα κράτη μέλη επιτρέπεται η χρήση όλων αυτών των
ουσιών. Οι διαφορές αυτές έχουν ιστορικά αίτια που προηγού
νται χρονικά της ίδρυσης της ΕΟΚ. Προϋπήρχαν επίσης
πολλών από τις δοκιμές για το αβλαβές των ουσιών που έχουν
διενεργηθεί.
Έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των πολύχρονων δοκιμών
για το αβλαβές των ουσιών, η Επιτροπή προτείνει να μεταφερ
θούν τα προϊόντα αυτά στο Παράρτημα Ι και να διατίθενται
γενικότερα σε ολόκληρη την Κοινότητα. Αυτό είχε ήδη προ
ταθεί το 1984 και είχε τύχει της γενικής επιδοκιμασίας της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Ωστόσο, το Συμβούλιο απέφυγε τεχνηέντως
κάθε δράση, πράγμα για το οποίο η παρούσα οδηγία έχει,
συνεπώς, καταστεί αναγκαία. Στην οδηγία λαμβάνονται
υπόψη και άλλες δοκιμές για το αβλαβές των ουσιών που
έχουν διενεργηθεί από το 1984.
Η ΟΚΕ υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να μεταφερ
θούν οι υπό εξέταση ουσίες από το Παράρτημα II (προσωρι
νός πίνακας) στο Παράρτημα Ι (Μόνιμος πίνακας) καταρ
γώντας με τον τρόπο αυτό το Παράρτημα II, και με προτεινό
μενη ημερομηνία εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 1989.
Ωστόσο, η ΟΚΕ σημειώνει ότι η Επιτροπή θα υποβάλει σε
εύθετο χρόνο μια διεξοδικότερη πρόταση για τους όρους
χρησιμοποίησης αυτών και άλλων ουσιών, πράγμα σημα
ντικό στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς
το 1992.

2.2. Τόσο η Κοινή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για τις
Πρόσθετες Ουσίες (ΚΕΕΠΟ) της Παγκόσμιας Οργάνωσης
Υγείας (WHO) και του Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων
(FAO) όσο και η Επιστημονική Επιτροπή Τροφίμων (ΕΕΤ)
εξέτασαν την ουσία αυτή και κατέληξαν στο ότι μπορεί να
οριστεί μια «μη προσδιοριζόμενη» (δηλαδή απεριόριστη)
επιτρεπτή ημερήσια δόση (ΕΗΔ).
2.3.
πής.

Η ΟΚΕ επικροτεί την παρούσα πρόταση της Επιτρο

3. Κόμμι Karaya — Ε 416
3.1. Είναι κόμμι από φυτό που συναντάται κυρίως στην
Ινδία. Ενώ χρησιμοποιείται βασικά ως πυκνωτικό μέσο στα
φάρμακα, χρησιμοποιείται επίσης και σε ορισμένα τρόφιμα
για ειδικούς σκοπούς.
3.2. Η Επιστημονική Επιτροπή Τροφίμων έδωσε
πρόσφατα μια ΕΗΔ 0-12,5 mg/kg του βάρους του σώματος,
ενώ η ΚΕΕΠΟ έδωσε μια μη προσδιοριζόμενη ΕΗΔ. Αιτία
της διαφοράς είναι ότι η ΚΕΕΠΟ μπόρεσε να λάβει στην
εκτίμηση της υπόψη και πρόσφατες μελέτες της Ινδίας για
την αβλαβή χρήση της ουσίας.
3.3. Η ΟΚΕ εμμένει στην προηγούμενη θέση της('), υπέρ
της πρότασης της Επιτροπής, δηλαδή ότι σύμφωνα με περαι
τέρω έρευνα της Επιστημονικής Επιτροπής Τροφίμων, μπορεί
να επιτραπεί ευρύτερη χρήση της ουσίας αυτής και ότι μπορεί
να μεταφερθεί από το Παράρτημα Ι στο Παράρτημα II.

4. Πολυσορβικά — Ε 432 έως Ε 436
2. Τραγακάνθινο κόμμι — Ε 413
2.1. Το κόμμι αυτό προέρχεται από θάμνο που φύεται στην
Περσία και την Τουρκία. Η ανθεκτικότητα του στα οξέα είναι
μεγάλη και για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται σε σάλτσες
σαλατών και τη μαγιονέζα. Επειδή γίνεται μια πυκνόρρευστη
ζύμη, είναι πολύ χρήσιμο ως άλευρο ζαχαροπλαστικής.

4.1. Είναι μια ομάδα εστέρων που παρασκευάζονται από το
πολυοξυαιθυλένιο και τα λιπαρά οξέα. Είναι αποτελεσματικοί
γαλακτωματοποιητές του ελαίου στο νερό. Οι συγκεκριμένες
ιδιότητες τους ποικίλλουν ανάλογα με τα ποσοστά λιπαρών

(·) ΕΕ αριθ. C 248 της 17. 9. 1984. σ. 28/29.
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οξέων καθιστώντας έτσι δυνατή την ακριβή προσαρμογή των
λιποφιλικών ιδιοτήτων στο προϊόν διατροφής που παράγεται.
4.2. Η ΚΕΕΠΟ έχει εκτιμήσει τα πολυσορβικά σε
0-25 mg/kg του βάρους του σώματος και η ΕΕΤ σε 10 mg/kg
του βάρους του σώματος.
4.3. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή εμμένει στην
προηγούμενη θέση της υπέρ της πρότασης της Επιτροπής, η
οποία παρατηρεί ότι σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΕΤ οι
ουσίες αυτές μπορούν τώρα να συμπεριληφθούν στο Παράρ
τημα Ι.

31. 12.88

5. Οξειδωμένο με θέρμανση σογιέλαιο — Ε 479
5.1. Το προϊόν αυτό αποτελείται από με μονογλυκερίδια
και διγλυκερίδια λιπαρών οξέων που έχουν αντιδράσει με
σογιέλαιο και χρησιμοποιείται κυρίως ως αντιαναπηδητική
ουσία στη μαργαρίνη όταν αυτή χρησιμοποιείται για τηγάνι
σμα.
5.2. Η ΕΕΤ όρισε ΕΗΔ 0-25 mg/kg του βάρους του σώμα
τος, ενώ δεν έχει ζητηθεί ακόμη από την ΚΕΕΠΟ να εξετάσει
το θέμα.
Και πάλι η ΟΚΕ προσυπογράφει την πρόταση της Επιτροπής.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 1988.
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Alberto MASPRONE
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Αριθ. C 337/7

Γνωμοδότηση για:
— την τροποποίηση της πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ
περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών
που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικίνδυνων ουσιών και
παρασκευασμάτων, και
— την τροποποίηση της πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την προσέγγιση των νομοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, τη
συσκευασία και την επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων
(88/C 337/03)
Στις 12 Οκτωβρίου 1987 το Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 100 Α της Συνθήκης ΕΟΚ να
ζητήσει από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή να εκδώσει γνωμοδότηση για τις παραπάνω
οδηγίες.
Το τμήμα περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας και κατανάλωσης στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των
σχετικών εργασιών, κατήρτισε τη γνωμοδότηση του βάσει της έκθεσης του κ. Beltrami στις 4 Οκτωβρίου
1988.
Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε κατά τη 259η σύνοδο ολομέλειας της (συνεδρίαση
της 27ης Οκτωβρίου 1988) ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση.
Η ΟΚΕ συμφωνεί με τους στόχους της Επιτροπής και εγκρί
νει την πρόταση της.
Θεωρεί, ωστόσο, πιο κατάλληλη, στη θέση της διαδικασίας
της συμβουλευτικής επιτροπής, την ιδέα της κανονιστικής
επιτροπής('), δεδομένου ότι η διαδικασία αυτή υιοθετήθηκε
') Βλ. απόφαση του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 1987 (ΕΕ αριθ.
L 197 της 17.7.1987, σ. 33).

σε όλες τις άλλες οδηγίες για τις επικίνδυνες ουσίες και
παρασκευάσματα, όπως η 73/173/ΕΟΚ, η 77/728/ΕΟΚ, η
78/631 /ΕΟΚ και οι διαδοχικές τροποποιήσεις τους, όπως
επίσης από τις οδηγίες 79/831/ΕΟΚ και 88/379/ΕΟΚ.
Θεωρεί πράγματι σκόπιμο να μην αλλάξει ένας τύπος που
είναι πλέον παγιωμένος από χρόνια και έχει επιφέρει επιτυχή
αποτελέσματα.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 1988.
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Alberto MASPRONE
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Γνωμοδότηση για την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για το συντελεστή φερεγγυότητας των πιστω
τικών ιδρυμάτων (')
(88/C 337/04)
Στις 11 Μαΐου 1988, το Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 της Συνθήκης
για την ίδρυση της ΕΟΚ, να ζητήσει από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή να γνωμοδοτήσει
για την παραπάνω πρόταση.
Το τμήμα βιομηχανίας, εμπορίου, βιοτεχνίας και υπηρεσιών, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των
σχετικών εργασιών της ΟΚΕ, κατάρτισε τη γνωμοδότηση του στις 5 Οκτωβρίου 1988 (εισηγητής: ο κ.
Pardon).
Κατά την 259η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου 1988), η Οικονομική και Κοινω
νική Επιτροπή υιοθέτησε ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση.
Η ΟΚΕ επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής με την
επιφύλαξη των ακόλουθων παρατηρήσεων:
1. Γενικές παρατηρήσεις
1.1. Παράλληλα με τη δεύτερη τραπεζική συντονιστική
οδηγία, η Επιτροπή υποβάλλει ένα σχέδιο οδηγίας για το
συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Θεω
ρεί ότι η κατάρτιση κοινών κανόνων όσον αφορά τη σχέση
που πρέπει να τηρείται ανάμεσα στα ίδια κεφάλαια, αφενός,
και στα στοιχεία ενεργητικού καθώς και τα στοιχεία εκτός
ισολογισμού, σταθμιζόμενα ανάλογα με τους υφιστάμενους
κινδύνους, αφετέρου, αποτελεί βασικό στοιχείο της εναρμόνι
σης που απαιτείται για την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρί
σεων που εκδίδουν οι εθνικές αρχές.
1.2. Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας συνεπάγεται αναγ
καστικά την υιοθέτηση και την εφαρμογή μιας οδηγίας σχε
τικά με τον καθορισμό των ίδιων πόρων των πιστωτικών
ιδρυμάτων (2), δεδομένου ότι τα ίδια κεφάλαια αποτελούν τον
αριθμητή του προτεινόμενου συντελεστή φερεγγυότητας.
1.3. Η εφαρμογή της παρούσας πρότασης οδηγίας ταυτό
χρονα με την πρόταση οδηγίας για τα ίδια κεφάλαια και
τις κοινοτικές πράξεις σχετικά με τον έλεγχο των μεγάλων
χρηματοδοτικών κινδύνων και τη διασφάλιση των καταθέ
σεων, αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της δεύτερης
οδηγίας που αποβλέπει στον συντονισμό των νομοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την
πρόσβαση στην πιστωτική δραστηριότητα και την άσκηση
της, όπως έχει τονίσει η ΟΚΕ στη γνωμοδότηση της της 29ης
Σεπτεμβρίου 1988.
1.4. Ο προτεινόμενος συντελεστής συσχετίζει τα ίδια κεφά
λαια κάθε πιστωτικού ιδρύματος με την αξία, η οποία σταθμί
ζεται σε συνάρτηση με το βαθμό κινδύνου, του ενεργητικού
και των εκτός ισολογισμού υποχρεώσεων του.
Η Επιτροπή τονίζει ότι το είδος αυτό προσέγγισης του θέμα
τος της στάθμισης των κινδύνων αναπτύχθηκε μετά από πολυ
ετείς εργασίες της Τραπεζικής Συμβουλευτικής Επιτροπής,
που συστάθηκε με την πρώτη συντονιστική οδηγία του 1977.
(') ΕΕ αριθ. C 135 της 25. 5. 1988, σ. 4.
(2) ΕΕ αριθ. C 243 της 27. 9. 1986, σ. 4, στην οποία επήλθαν τρο
ποποιήσεις στις 15 Ιανουαρίου 1988 που υποβλήθηκαν στο Συμ
βούλιο των Υπουργών.

Η ΟΚΕ εκφράζει την ευχή όπως δημοσιευθούν τα αποτε
λέσματα των υπολογισμών που διενεργούνται σήμερα πριν
υιοθετηθεί οριστικά η απόφαση για το προβλεπόμενο επίπεδο
του συντελεστή του 8 %.

1.5. Η Επιτροπή θεωρεί δικαιολογημένα ότι έχει μεγάλη
σημασία για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων να
συνεκτιμώνται και να λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι που
απορρέουν από τα επιτόκια και τις τιμές συναλλάγματος,
καθώς και οι άλλοι κίνδυνοι της αγοράς. Επομένως, η Επι
τροπή αναγγέλλει ότι θα συνεχίσει την μελέτη των τεχνικών
που μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ότι θα διατυπώσει κατάλ
ληλες προτάσεις για την καλύτερη εναρμόνιση των κανόνων
ελέγχου των κινδύνων αυτών.
Στη γνωμοδότηση της της 29ης Σεπτεμβρίου 1988 για την
πρόταση δεύτερης οδηγίας σχετικά με το συντονισμό των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων όσον
αφορά την πρόσβαση στην πιστωτική δραστηριότητα και την
άσκηση τους, η ΟΚΕ είχε διαπιστώσει ότι η εγκατάλειψη του
ελέγχου σχετικά με τους κινδύνους της αγοράς στις αρμόδιες
αρχές των χωρών υποδοχής αποτελούσε πολύ σοβαρή παρέκ
κλιση από την αρχή της εποπτείας που ασκείται στα υποκα
ταστήματα από τις αρμόδιες αρχές των χωρών προέλευσης
και διασάλευε την εννοιολογική ενότητα της οδηγίας εκείνης
(αριθμός 2.10.3).
Η ΟΚΕ είχε εκτιμήσει ότι θα ήταν προτιμότερο να προβλεφ
θεί από τώρα η κάλυψη και των κινδύνων της αγοράς από το
συντελεστή φερεγγυότητας.
Η ΟΚΕ δεν μπορεί παρά να επαναλάβει τη γνώμη της για το
θέμα αυτό και καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει το συντο
μότερο δυνατό σχετικές προτάσεις.

1.6. Η σημασία που έχει για τις τραπεζικές εργασίες ο
προσδιορισμός κανόνων για τα ίδια κεφάλαια είναι τόσο
μεγάλη ώστε, πριν από αρκετά χρόνια, είχε εξετασθεί στη
Bale μια εναρμόνιση από μια επιτροπή που τελούσε υπό την
αιγίδα των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της ομάδας
των Δέκα. Η Επιτροπή είχε συνδεθεί πολύ ενεργά με τις
εργασίες αυτές· η ΟΚΕ σημειώνει το γεγονός ότι οι λύσεις
που υιοθετήθηκαν στη Bale του περασμένου Ιουλίου είναι
παρεμφερείς με εκείνες που προβλέπει η παρούσα οδηγία.
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Η ΟΚΕ εύχεται όπως οι λύσεις που θα επιλέξει η Επιτροπή,
από τη μία πλευρά, και εκείνες που θα επιλέξουν οι διοικητές
των κεντρικών τραπεζών, από την άλλη, συγκλίνουν. Και
αυτό για να διευκολυνθούν οι εργασίες των πιστωτικών ιδρυ
μάτων καταρχήν, αλλά και κυρίως για να μην περιέλθουν οι
τράπεζες της Κοινότητας σε μειονεκτική θέση έναντι των
ανταγωνιστών τους σε άλλες χώρες, π.χ. στις ΗΠΑ ή την
Ιαπωνία.
Ωστόσο, η μεγαλύτερη ομοιογένεια των τραπεζικών λογαρια
σμών που θα προκύψει από την εφαρμογή της οδηγίας αριθ.
86/635/ΕΟΚ της 8ης Δεκεμβρίου 1986 (ΕΕ αριθ. L 372 της
31. 12. 1986) μπορεί να επιτρέψει ιδιαίτερα όσον αφορά τα
ίδια κεφάλαια ορισμένες προσαρμογές, π.χ. καθιστώντας
δυνατή την κατάλληλη χρησιμοποίηση των αποθεματικών
για επανεκτιμήσεις και των προβλέψεων για γενικούς κιν
δύνους.
Συγκεκριμένα η ΟΚΕ εύχεται όπως τα δύο κείμενα είναι
επαρκώς παρεμφερή ως προς την μορφή τους ώστε να αποφευ
χθεί κατά το δυνατό οποιαδήποτε ερμηνευτική διαφορά.

2. Ειδικές παρατηρήσεις

2.1. Άρθρο 1 — Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί
Στη γνωμοδότηση της της 29ης Σεπτεμβρίου 1988 σχετικά με
την πρόταση δεύτερης οδηγίας όσον αφορά το συντονισμό
των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
για τις δραστηριότητες των πιστωτικών ιδρυμάτων και την
άσκηση τους, η ΟΚΕ είχε παρατηρήσει ότι θα έπρεπε, για
την καλύτερη προστασία των καταθετών και των καταναλω
τών και για τη διατήρηση ίσων όρων ανταγωνισμού, να δοθεί
ένας ευρύτερος ορισμός των πιστωτικών ιδρυμάτων από εκεί
νον που είχε δοθεί στην πρώτη οδηγία 77/780/ΕΟΚ.
Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η γνώμη της πρέπει να ακολουθηθεί και
συνεπώς το άρθρο 1, παράγραφος 1 πρέπει να τροποποιηθεί.

2.2. Άρθρο 2 — Ημεδαπά/αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα
Η διάκριση αυτή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη στάθ
μιση των κινδύνων που προβλέπονται από το άρθρο 6. Επομέ
νως, οι ορισμοί που έχουν διατυπωθεί εν προκειμένω έχουν
ως αποτέλεσμα (όταν πρόκειται για δάνεια διάρκειας μεγαλύ
τερης του ενός έτους ή για εγγυήσεις), οι κίνδυνοι που διατρέ
χουν οι κυβερνήσεις και τα πιστωτικά ιδρύματα, χωρών που
απολαμβάνουν πιστώσεων ανώτατου ποιοτικού επιπέδου (π.χ.
ΗΠΑ, Καναδάς, Ελβετία, Ιαπωνία), να σταθμίζονται με ένα
συντελεστή φερεγγυότητας 5 σε σχέση με τους κινδύνους
που αντιμετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα των χωρών της
Κοινότητας. Μια τέτοια κατάσταση θα ήταν πολύ επιζήμια
γενικότερα για τις συναλλαγές στη διεθνή κεφαλαιαγορά· θα
απέβαινε κυρίως εις βάρος των δραστηριοτήτων των υποκα
ταστημάτων των ιδρυμάτων της Κοινότητας που έχουν την
έδρα τους σε μεγάλα οικονομικά κέντρα, εκτός από εκείνα
της Κοινότητας.
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Θα ήταν επίσης αναγκαίο να εξομοιωθεί το σύνολο των
χωρών του Οργανισμού οικονομικής συνεργασίας και
ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) με τις χώρες της ΕΟΚ.

2.3. Άρθρο 3 — Γενικές αρχές
Οι συντελεστές πρέπει να υπολογίζονται επί μίας ενοποιημέ
νης βάσης, σύμφωνα με την οδηγία 83/350/ΕΟΚ και την
οδηγία 86/635/ΕΟΚ.
Οι μη ενοποιημένοι συντελεστές πρέπει, ωστόσο, να υπολο
γίζονται για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα.
Η εποπτεία επί μιας ενοποιημένης βάσης ανταποκρίνεται
αναμφισβήτητα στην περίπλοκη δομή σημαντικών τραπεζι
κών ομίλων. Μια τέτοια εποπτεία, όμως, θα πρέπει να
αποκλείει όπως οι μητρικές εταιρείες και τα παραρτήματα,
στα οποία κατέχουν το σύνολο ή σχεδόν το σύνολο του
κεφαλαίου, υποχρεούνται ταυτόχρονα να υφίστανται την
εποπτεία σε μη ενοποιημένη βάση.
Για να τηρηθεί η προϋπόθεση αυτή, πολλοί όμιλοι θα είναι
αναγκασμένοι να υποστούν επώδυνες και οικονομικά επα
χθείς αναδιαρθρώσεις, οι οποίες είναι δύσκολο να εκτιμηθεί
κατά πόσο θα συμβάλουν στη βελτίωση της φερεγγυότητας
του συνόλου.
Η ΟΚΕ εύχεται όπως η υποχρέωση εποπτείας σε μη ενοποιη
μένη βάση περιορισθεί στα υποκαταστήματα όπου η μητρική
κατέχει τουλάχιστον το 90 % του κεφαλαίου.
Φαίνεται, εξάλλου, ότι υπό αυτό το πνεύμα αναφέρεται στο
σχέδιο οδηγίας ότι:
«Εντούτοις, οι αρμόδιες αρχές έχουν τη διακριτική ευχέ
ρεια να απαιτούν τον υπολογισμό των υπό ενοποιημένων
αντί των μη ενοποιημένων συντελεστών για τις θυγατρι
κές των πιστωτικών ιδρυμάτων.»
Εξάλλου, η ΟΚΕ εύχεται όπως παρασχεθεί ορισμένη ευελιξία
ως προς τους όρους επαλήθευσης των συντελεστών και ιδιαί
τερα όπως οι σχετικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται μια φορά
και όχι «τουλάχιστον δύο φορές κάθε χρόνο».

2.4. Άρθρο 4 — Αριθμητής ίδιων κεφαλαίων
Ελλείψει ακριβών πληροφοριών για τους οριστικούς κανό
νες, η ΟΚΕ δεν μπορεί να εκφέρει τη στιγμή αυτή γνώμη.
Η πρόταση οδηγίας που αφορά τα ίδια κεφάλαια των πιστω
τικών ιδρυμάτων [έγγρ. COM(86) 169 τελικό] υπέστη πράγ
ματι σοβαρές τροποποιήσεις. Λόγω της σημασίας του αριθ
μητή για τον υπολογισμό του συντελεστή φερεγγυότητας, η
ΟΚΕ επιφυλάσσεται να εξετάσει αυτή τη νέα διατύπωση για
να επαληθεύσει κυρίως, αν, καθώς επιθυμεί, έχει εξασφαλι
σθεί η αναγκαία σύγκλιση μεταξύ της οδηγίας αυτής και των
λύσεων της Bale.
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2.5. Άρθρο 6 — Στάθμιση των κι νδύνων
Η ΟΚΕ επικροτεί γενικά την αρχή της στάθμισης των κινδύ
νων και αντιλαμβάνεται ότι η στάθμιση αυτή δεν μπορεί να
είναι παρά μόνο μια κατ'αποκοπή στάθμιση. Ωστόσο, θεωρεί
αναγκαίο να αποφευχθούν οι υπερβολικές στρεβλώσεις και
υπενθυμίζει σχετικά το πρόβλημα που παρουσιάζουν οι έν
νοιες του «ημεδαπού» και του «ξένου».
Επειδή δεν επιθυμεί να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες μιας αναγ
καστικά περίπλοκης ρύθμισης, περιορίζεται στις εξής παρα
τηρήσεις:
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Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για τα δάνεια και τα εκτός
ισολογισμού στοιχεία τα οποία έχει εγγυηθεί ρητώς μια περι
φερειακή κυβέρνηση ή τοπική αρχή, που έχουν την ίδια
στάθμιση με τα δάνεια τα οποία χορηγούνται από μια τέτοια
περιφερειακή κυβέρνηση ή τοπική αρχή.
Το σύστημα αυτό είναι σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης των
σταθμίσεων που θεωρούνται κατάλληλες στην περίπτωση των
ίδιων περιφερειακών και τοπικών αρχών ή διοικήσεων, από
τις αρχές εποπτείας κάθε κράτους μέλους. Θα έπρεπε να
προβλεφθεί μια διαδικασία που είναι δυνατό να θέσει υπό
αμφισβήτηση αυτήν την πρόθεση ενός κράτους μέλους.

2.7. Άρθρο 8 — Τεχνικές τροποποιήσεις
— Όσον αφορά τα ενυπόθηκα δάνεια, η ΟΚΕ εκφράζει τη
δυσαρέσκεια της επειδή η ευνοϊκή μεταχείριση που τους
επιφυλάσσεται περιορίζεται μόνο στα δάνεια τα οποία
χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα για κατοικία προοριζό
μενη για ίδια χρήση· το γεγονός ότι τα ακίνητα προορίζο
νται για μίσθωση το οποίο εξάλλου δεν είναι δυνατό να
ελεγχθεί κατά τη διάρκεια της ενυπόθηκης πίστης δεν
φαίνεται στην ουσία να αυξάνει τον εγγενή κίνδυνο·
επίσης, φαίνεται δύσκολο να δικαιολογηθεί μια διαφορά
ανάμεσα σε ένα κτίριο που προορίζεται για επαγγελματική
χρήση και σε ένα κτίριο που προορίζεται για κατοικία.
Τέλος, οι πιστωτικές συναλλαγές για την μίσθωση ακινή
των θα έπρεπε να εξομοιωθούν με ενυπόθηκα δάνεια.
— Όσον αφορά, εξάλλου, τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, η
ΟΚΕ κρίνει ότι η κατοχή τους αποτελεί πολύ συχνά για
τους καταθέτες εγγύηση, πράγμα που θα δικαιολογούσε
μια μηδενική στάθμιση για τα στοιχεία αυτά ενεργητικού.
Τούτο θα επέτρεπε επίσης να αποφευχθεί η ύπαρξη διαφο
ράς ανάλογα με τους τρόπους απόκτησης τους, εφόσον
στην περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία αυτά έχουν
παραχωρηθεί με «lease-back» σε ένα τρίτο πρόσωπο, δεν
θα λαμβάνονται υπόψη στο συντελεστή.
Η ΟΚΕ εύχεται όπως στον τομέα των τραπεζικών λογαρια
σμών υπάρχει συμφωνία μεταξύ της σύστασης της επιτροπής
διοικητών τραπεζών (Bale) και της οδηγίας για τους τραπεζι
κούς λογαριασμούς όσον αφορά τον τρόπο της λογιστικής
απεικόνισης των ενεργητικών στοιχείων σε συνάρτηση με τη
διάρκεια τους.

2.6. Άρθρο 7—Περιφερειακή κυβέρνηση και τοπικές αρχές
Η ΟΚΕ διερωτάται κατά πόσο υπάρχει κίνδυνος να δοθούν
στον όρο «περιφερειακή κυβέρνηση και τοπικές αρχές» δια
φορετικές ερμηνείες, π.χ. όσον αφορά το καθεστώς των οργα
νισμών που έχουν ενσωματωθεί στο δημόσιο τομέα, οι οποίες
μπορεί να μην ανταποκρίνονται στην έννοια με την οποία ο
όρος «περιφερειακή κυβέρνηση και τοπικές αρχές» χρησιμο
ποιείται στην περίπτωση μας.
Εκφράζονται φόβοι, επίσης, ότι το άρθρο 7 μπορεί να επιτρέ
ψει σε ορισμένα κράτη μέλη να διευκολύνουν τη χρέωση των
περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων και αρχών που κατά
μεγάλο μέρος εξαρτώνται από αυτά.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να επιφέρει «τεχνικές
τροποποιήσεις» στην υπό κατάρτιση οδηγία, σύμφωνα με την
περιγραφόμενη διαδικασία.
Οι «τεχνικές αυτές τροποποιήσεις» απαριθμούνται με τρόπο
περιοριστικό:
— ο κατώτατος συντελεστής που καθορίζεται στο άρθρο 9,
— ο σταθμίσεις και τα στοιχεία του ενεργητικού που αναφέ
ρονται στα άρθρα 6,
— ο κατάλογος και η ταξινόμηση των στοιχείων εκτός
υπολογισμού που αναφέρονται στα παραρτήματα 2 και 4
και η μεταχείριση τους στον υπολογισμό του συντελεστή,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 και στα παραρτήματα 1
και 3,
— η επέκταση στις τρίτες χώρες των σταθμίσεων που εφαρ
μόζουν οι κεντρικές κυβερνήσεις, οι κεντρικές τράπεζες
και τα πιστωτικά ιδρύματα των κρατών μελών της Κοινό
τητας, όταν οι κίνδυνοι θεωρούνται ισοδύναμοι, ιδιαίτερα
όσον αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα λόγω της ύπαρξης
διεθνών συμφωνιών,
— η επέκταση της στάθμισης του 50 % στα ενυπόθηκα δάνεια
για την απόκτηση στέγης σε τρίτες χώρες.
Η ΟΚΕ θεωρεί αναγκαίο να μπορούν να προσαρμόζονται
ταχέως οι συχνά τεχνικοί κανόνες της παρούσας οδηγίας για
να ανταποκρίνονται στην εξέλιξη της οικονομικής συγκυρίας
και των τρόπων λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυ
μάτων. Διερωτάται ταυτόχρονα κατά πόσο οι προηγούμενες
διαδικασίες μπορούν να αποδυναμωθούν και το πεδίο εφαρμο
γής τους να προσδιορισθεί με λιγότερο περιοριστικό τρόπο.
Η Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 8.3 πρέπει να αποτε
λείται από πρόσωπα που ασκούν τραπεζικό έλεγχο στα κράτη
τους.
2.8. Άρθρο 9
Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ορίζουν συντελεστές άνω του
8 %, αν το κρίνουν σκόπιμο.
Η ΟΚΕ παραπέμπει σχετικά στο σημείο 1.6.2 της γνωμοδό
τησης της της 29ης Σεπτεμβρίου 1988 σχετικά με την πρόταση
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δεύτερης οδηγίας για το συντονισμό των νομοθετικών, κανο
νιστικών και διοικητικών διατάξεων όσον αφορά την
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πρόσβαση στην πιστωτική δραστηριότητα και την άσκηση
της και τροποποίηση της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 1988.
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Alberto MASPRONE

Γνωμοδότηση για την πρόταση για πέμπτη οδηγία του Συμβουλίου που αφορά τις διατάξεις σχετικά με
τη θερινή ώρα(1)
(88/C 337/05)
Το Συμβούλιο αποφάσισε στις 2 Αυγούστου 1988 να ζητήσει, σύμφωνα με το άρθρο 100 Α της Συνθήκης
για την ίδρυση της ΕΟΚ, από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή γνωμοδότηση για την
παραπάνω πρόταση.
Το τμήμα μεταφορών και επικοινωνιών, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των σχετικών εργασιών,
υιοθέτησε τη γνωμοδότηση του στις 12 Οκτωβρίου 1988 βάσει της εισηγητικής έκθεσης του κ. Haas.
Η ΟΚΕ εξέδωσε ομόφωνα κατά τη 259η σύνοδο ολομέλειας της (συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου
1988) την ακόλουθη γνωμοδότηση.
1. Προκαταρκτική παρατήρηση
1.1. Το Συμβούλιο Υπουργών εξέδωσε στα τελευταία χρό
νια τέσσερεις οδηγίες για τη ρύθμιση της θερινής ώρας.
Τελευταία στις 22 Δεκεμβρίου 1987, καθόρισε τη θερινή ώρα
για το 1989 με τέτοιο τρόπο, ώστε να αρχίσει να εφαρμόζεται
σε ολόκληρη την Κοινότητα στις 26 Μαρτίου 1989, την 1η
πρωινή ώρα και να λήγει — με εξαίρεση την Ιρλανδία και το
Ηνωμένο Βασίλειο — στις 24 Σεπτεμβρίου 1989, την 1η
πρωινή ώρα, ενώ στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο
στις 29 Οκτωβρίου 1989, την 1η πρωινή ώρα.

1.3. Τώρα η Επιτροπή υποβάλλει εκ νέου πρόταση που
προβλέπει για τα έτη 1990, 1991 και 1992 τη συνέχιση του
καθεστώτος, δηλ. μια διαφορετική λήξη της θερινής ώρας
για τις ηπειρωτικές χώρες της Κοινότητας αφενός και για
την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο αφετέρου, ενώ στις
δύο τελευταίες χώρες παρέχεται η δυνατότητα να προσχω
ρήσουν στην κοινοτική ρύθμιση πριν από το 1992.

2. Γενικές παρατηρήσεις
1.2. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επέμενε διαρ
κώς σε όλες τις γνωμοδοτήσεις για την εναρμόνιση της έναρ
ξης και της λήξης της θερινής ώρας σε ολόκληρη την Κοινό
τητα και τελευταία σε γνωμοδότηση της 16ης Νοεμβρίου
1987.
(') ΕΕ αριθ. C 201 της 2. 8. 1988, σ. 5.

Ως συνέπεια των προηγούμενων γνωμοδοτήσεων της η ΟΚΕ
επικροτεί τη διαφαινόμενη και από πλευράς της Επιτροπής
τάση να λάβει υπόψη το στόχο αυτό, υπέρ του οποίου έχει
ταχθεί σταθερά να καθιερώσει δηλαδή στο σύνολο της Κοινό
τητας μια ενιαία έναρξη και λήξη της θερινής ώρας.
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Η ΟΚΕ πάντως είναι της γνώμης ότι το θέμα «θερινή ώρα»
δεν θα πρέπει να συνδεθεί με την ενδεχόμενη αλλαγή της
κανονικής ώρας σε μερικές χώρες μέλη — στην περίπτωση
αυτή στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία — δεδομένου
μάλιστα ότι η έκβαση των διαβουλεύσεων στις ανωτέρω
χώρες δεν είναι ακόμη βέβαιη. Εκτός αυτής δεν πρέπει, λόγω
της πολυπλοκότητας του προβλήματος, να αναμένεται ότι η
μελέτη που ανέλαβε η Επιτροπή για τις επιπτώσεις της θερι
νής ώρας θα οδηγήσει σε αναμφίλεκτα αποτελέσματα που θα
ισχύουν κατά τον ίδιο τρόπο για όλες τις χώρες μέλη.
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Εξάλλου η ενιαία λήξη της θερινής ώρας σε ολόκληρη την
περιοχή της Κοινότητας θα απέτρεπε σημαντικές — και εν
μέρει συνεπαγόμενες δαπάνες — δυσχέρειες, που προκύπτουν
για τις επιχειρήσεις μεταφορών, τους ταξιδιώτες, αλλά και
για άλλους οικονομικούς κλάδους, λόγω της διαφορετικής
αλλαγής του χρόνου κατά τη λήξη της θερινής ώρας.
Για το λόγο αυτό η ΟΚΕ παροτρύνει να καθορισθεί με τρόπο
ενιαίο όχι μόνο η έναρξη, αλλά και η λήξη της θερινής ώρας
το δυνατό συντομότερα.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 1988.
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Alberto MASPRONE

Γνωμοδότηση για την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση ενός ειδικού προγράμ
ματος για τη διάδοση και χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής και τεχνολογικής
έρευνας (1988 έως 1992)
(88/C 337/06)
Στις 16 Ιουνίου 1988, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από την Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή, με βάση το άρθρο 130 Ζ της Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΟΚ, να γνωμοδοτήσει για την
παραπάνω πρόταση.
Το τμήμα ενέργειας, πυρηνικών θεμάτων και έρευνας, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των
σχετικών εργασιών της ΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωμοδότηση του στις 7 Οκτωβρίου 1988 με βάση την
εισήγηση του κ. Proenga.
Κατά τη 259η σύνοδο ολομέλειας της (συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου 1988) η Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση.
1. Εισαγωγή
1.1. Η παρούσα ανακοίνωση και η πρόταση απόφασης της
Επιτροπής εντάσσονται στη δράση 8.4 του προγράμματοςπλαίσιο κοινοτικών δράσεων έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης (Ε και ΤΑ) (1987-1991).

Ο τρίτος τομέας δραστηριότητας αναφέρεται στην ανάπτυξη
συστημάτων πληροφορικής για τη μετάφραση και σχετίζεται
με τη συνέχιση του προγράμματος EUROTRA που αποφα
σίσθηκε στα τέλη του 1982.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο υποπρογράμματα, τα οποία αντιστοιχούν στους δύο από τους τρεις τομείς
ερευνητικής δραστηριότητας που περιλαμβάνει η δράση
αυτή:

1.2. Το πρώτο υποπρόγραμμα έχει ως στόχο τη διάδοση
πληροφοριών σχετικά με τα κοινοτικά σχέδια και προγράμ
ματα Ε και ΤΑ και την ενεργό χρησιμοποίηση των αποτε
λεσμάτων τους, με στόχο την ενίσχυση των επιστημονικών
και τεχνολογικών βάσεων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, που
συγκεκριμενοποιείται με τις παρακάτω πέντε δράσεις:

— διάδοση και χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων των κοινωτικών δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης,

— διάδοση πληροφοριών Ε και ΤΑ,

— δίκτυα επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών.

— εξακρίβωση, χαρακτηρισμός και διαλογή των αποτε
λεσμάτων,
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— νομική προστασία των αποτελεσμάτων,
— διάδοση των αποτελεσμάτων,
— εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων.
1.3. Το δεύτερο υποπρόγραμμα στοχεύει στην αύξηση της
αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων έρευνας και
ανάπτυξης που αναπτύσσονται στην Ευρώπη, με την προώ
θηση μιας κοινής υποδομής επικοινωνίας μεταξύ συστημάτων
πληροφορικής, και περιλαμβάνει με τη σειρά του τρεις
δράσεις:
— ενίσχυση στη λειτουργία της ένωσης RARE (Συνδεδεμένα
δίκτυα για την Ευρωπαϊκή Έρευνα),
— συμμετοχή στο πρόγραμμα EUREKA COSINE,
— ενέργειες σχετικά με τις απαιτήσεις για τήρηση της
εμπιστευτικότητας και πληρότητας των κοινοτικών πλη
ροφοριών Ε και ΤΑ.

2. Γενικές παρατηρήσεις
2.1. Με ικανοποίηση η ΟΚΕ διαπιστώνει ότι το
πρόγραμμα αυτό συγκεκριμενοποιείται σύμφωνα με τη γνω
μοδότηση της για το «Πρόγραμμα-πλαίσιο»(]) στο οποίο
αναφέρεται ότι:
«Ο βραδύς και μη αποτελεσματικός μετασχηματισμός των
αποτελεσμάτων της Ε και ΤΑ σε εμπορικά προϊόντα
αποτελεί σοβαρό μειονέκτημα για την ανταγωνιστικότητα
της κοινοτικής βιομηχανίας. Η Κοινότητα πρέπει να
προσπαθήσει να μειώσει το χρονικό διάστημα που χρειά
ζεται για να επιτείνει την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων
της έρευνας.»
2.2. Η ΟΚΕ αποδέχεται τους στόχους του προγράμματος,
ανεξάρτητα από την ανάγκη αποσαφήνισης ορισμένων προ
βλημάτων που θέτει και τα οποία αφορούν κυρίως στον τρόπο
εφαρμογής του.
2.3. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι το πρόγραμμα πρέπει να συμβάλει
άμεσα και αποτελεσματικά:
— στην αύξηση των οικονομικών και κοινωνικών αποτε
λεσμάτων του προγράμματος-πλαίσιο και των άλλων
δράσεων της κοινοτικής Ε και ΤΑ,
— στην ενίσχυση μιας στρατηγικής Ε και ΤΑ με συντονισμό
σε κοινοτική κλίμακα,
— στην ενδυνάμωση της εσωτερικής συνοχής, κυρίως με
την ενίσχυση των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών της
Κοινότητας,
— στην ενίσχυση των τεχνολογικών βάσεων των μικρο
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της Κοινότητας.
Οι στόχοι αυτοί, παρά το γεγονός ότι θεμελιούνται και αιτιο
λογούνται στο πρόγραμμα, χρειάζονται περαιτέρω εμβάθυνση
από την Επιτροπή, ώστε να επιδιωχθεί η συγκεκριμένη
υλοποίηση τους.
(') ΕΕ αριθ. C 333 της 29. 12. 1986.
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2.4. Η ΟΚΕ ελπίζει ότι η Επιτροπή θα δείξει αυξημένη
ενεργητικότητα στην εκτέλεση του προγράμματος, ώστε αυτό
να έχει επωφελείς επιπτώσεις σε ολόκληρο τον κοινοτικό
χώρο και να ενταχθεί όχι μόνο σε μια γεωγραφική προοπτική,
αλλά αφού ληφθούν υπόψη οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι οικο
νομικοί και κοινωνικοί παράγοντες.

2.5. Το πρόγραμμα-πλαίσιο έχει σαν κύριο στόχο τη στή
ριξη της προ-ανταγωνιστικής έρευνας σε ειδικούς τομείς
αιχμής, στους οποίους ο διεθνής ανταγωνισμός είναι σημαντι
κότερος.
Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, με επιτά
χυνση της διαδικασίας διάθεσης στην αγορά, απαιτεί μια
στενή σχέση του προγράμματος αυτού με τα υπόλοιπα
προγράμματα που έχουν επιπτώσεις στην ανάπτυξη της τεχ
νολογικής βάσης της Κοινότητας.

2.6. Η χρηματοδοτούμενη από την Κοινότητα έρευνα
αποτελεί το 2 έως 3 % της συνολικής έρευνας που πραγματο
ποιείται στα κράτη μέλη και για το λόγο αυτό εκτιμάται ότι
το ανωτέρω πρόγραμμα πρέπει να δημιουργήσει συνθήκες για
μια σε κοινοτικό επίπεδο συντονισμένη μελλοντική προσπά
θεια αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της Ε και ΤΑ, κυρίως
με τη στενή συνεργασία των εθνικών οργανισμών αξιοποίη
σης των αποτελεσμάτων της έρευνας, όπως επίσης και άλλων
φορέων που αναπτύσσουν σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο δραστηριότητα σ'αυτόν τον τομέα.

2.7. Η τωρινή διάδοση των κοινοτικών προγραμμάτων
Ε και ΤΑ είναι σχετικά περιορισμένη και αγνοείται σε μεγάλο
βαθμό από τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα από τις ΜΜΕ, από την
επιστημονική κοινότητα και το κοινό γενικά, όπως επίσης
δεν γίνονται αντιληπτές οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται και
ο τρόπος συμμετοχής σ'αυτές.
Οι εμπειρίες ορισμένων χωρών της Κοινότητας που πραγμα
τοποίησαν ειδικές δράσεις διάδοσης και ενίσχυσαν τη συμμε
τοχή σ'αυτά τα προγράμματα (περιπτώσεις της Δανίας και
της Ιρλανδίας) είναι ενδεικτικές των δυνατοτήτων που υπάρ
χουν αν διευρυνθεί ο χώρος της συμμετοχής.
Η διάδοση των προγραμμάτων πρέπει, λόγω της σημασίας
τους, να πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με τα κράτη
μέλη και τους οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς και
κυρίως με τα περιφερειακά ιδρύματα και ομάδες.

2.8. Η ΟΚΕ έχει εκδηλώσει σε διάφορες γνωμοδοτήσεις
το ενδιαφέρον της για την προώθηση και άμεση ενίσχυση
των ΜΜΕ από τις δράσεις που αναπτύσσονται στον τομέα
της Ε και ΤΑ.
Οι θέσεις αυτές διατυπώνονται στην ενημερωτική έκθεση
σχετικά με τη «Σημασία που έχει η έρευνα και η τεχνολογική
ανάπτυξη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις», στην
οποία διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις για την τεχνο
λογική ενίσχυση των κοινοτικών ΜΜΕ.
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Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην πρόσβαση των
ΜΜΕ στα αποτελέσματα της κοινοτικής έρευνας και στην
εμπορική εκμετάλλευση τους, όπως αναφέρεται στη γνωμοδό
τηση της ΟΚΕ για το πρόγραμμα-πλαίσιο(') στο οποίο επιβε
βαιώνεται κυρίως ότι:
«Πρέπει να μελετηθούν τρόποι ώστε τα αποτελέσματα της
έρευνας, που ήδη διατίθενται σε βάσεις δεδομένων, να
γίνουν πιο προσιτά για τις ΜΜΕ.
Πρέπει να μελετηθούν οι ανάγκες των ΜΜΕ αν επιδιώκε
ται η πλήρης συμμετοχή τους στην εκμετάλλευση των
αποτελεσμάτων της κοινοτικής Ε και ΤΑ.»
Οι μεγάλες επιχειρήσεις κατά γενικό κανόνα συμμετέχουν
στα κοινοτικά προγράμματα Ε και ΤΑ και γι'αυτό το λόγο η
ΟΚΕ φρονεί ότι το πρόγραμμα αυτό πρέπει να αφορά ειδικό
τερα τις ΜΜΕ.
2.9. Η ΟΚΕ εκτιμά ότι πρέπει να αποτραπεί η δημιουργία
μιας Ευρώπης δύο ταχυτήτων και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
έμφαση στην ενίσχυση των προσπαθειών δημιουργίας μιας
σταθερής και ανταγωνιστικής τεχνολογικής βάσης στις λιγό
τερο αναπτυγμένες περιοχές.
Είναι γνωστό ότι το πρόγραμμα STRIDE αποβλέπει
συγκεκριμένα σε αυτόν το στόχο.
Ανεξάρτητα όμως από αυτό, η ΟΚΕ εκτιμά ότι οι καλύτεροι
τρόποι διάδοσης των στόχων και των ευκαιριών που απορ
ρέουν από τα κοινοτικά προγράμματα στις λιγότερο αναπτυγ
μένες περιοχές πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης,
ώστε να αυξηθούν οι γνώσεις για τα κοινοτικά προγράμματα
Ε και ΤΑ και να διευρυνθεί σχετικά η πρόσβαση των επιχει
ρήσεων στα οφέλη.
2.10. Η προτεινόμενη χρηματοδότηση των 38 εκατομμυ
ρίων ECU φαίνεται ότι είναι επαρκής, και μπορεί να επανε
ξετασθεί με βάση την εμπειρία των δύο πρώτων ετών και σε
συνάρτηση με την έκθεση εφαρμογής και τις προτάσεις που
θα παρουσιάσει η Επιτροπή.
3. Ειδικές παρατηρήσεις
3.1. Άρθρο 1
Δεδομένου ότι η προταθείσα ημερομηνία έναρξης ισχύος του
προγράμματος, δηλαδή η 1η Ιουλίου 1988, έχει ήδη παρέλθει,
απαιτείται επαναπροσδιορισμός της.
3.2. Άρθρο 2 — Υποπρόγραμμα Ι
Διάδοση των πληροφοριών
λεσμάτων

και των αποτε

3.2.1. Ο ορισμός του υποπρογράμματος Ι είναι υπερβολικά
περιοριστικός και δεν περιλαμβάνει τη δράση 1.1 που προβλέ
πεται στο Παράρτημα 1. Πράγματι, ο τίτλος του υποπρογράμ
ματος αυτού είναι «Διάδοση και χρησιμοποίηση των αποτε
λεσμάτων των κοινοτικών δραστηριοτήτων Ε και ΤΑ». Δεν
πρόκειται όμως μόνο για τα αποτελέσματα αλλά και για τη
διάδοση των προγραμμάτων της.
(') ΕΕ αριθ. C 333 της 29. 12. 1986.
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Με την έννοια αυτή ο τίτλος του υποπρογράμματος θα πρέπει
να γίνει «Διάδοση των κοινοτικών προγραμμάτων και
σχεδίων Ε και ΤΑ και των αποτελεσμάτων των κοινοτικών
δράσεων Ε και ΤΑ».
Η ΟΚΕ θεωρεί ότι έχει μεγάλη σημασία η εφαρμογή αυτής
της δράσης, η οποία θα πρέπει να υλοποιηθεί με τη δημιουρ
γία ενός δικτύου πληροφοριών μέσω της συμμετοχής τοπικών
οργανισμών που θα διαδίδουν, με τρόπο επιλεκτικό και μελε
τημένο, τις σχετικές πληροφορίες.
3.2.2. Η ΟΚΕ θεωρεί σκόπιμη τη δημιουργία μιας βάσης
δεδομένων που θα συστηματικοποιεί τις πληροφορίες σχετικά
με τα προγράμματα, την εκτέλεση τους και τα αποτελέσματα,
και με τις αναγκαίες προφυλάξεις όσον αφορά τις απαιτήσεις
εμπιστευτικότητας των επιχειρήσεων και άλλων συμμε
τεχόντων.
Αναγνώριση, χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ό ς και διαλογή
των αποτελεσμάτων και νομική προστασία
τους
3.2.3. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι σχετικά με τις δράσεις 1.2 και 1.3
του Παραρτήματος Ι, η ενέργεια της Επιτροπής πρέπει να
είναι συμπληρωματική των υποχρεώσεων των συμβαλλομέ
νων όσον αφορά την έρευνα που χρηματοδοτείται από την
Κοινότητα.
3.2.4. Η ΟΚΕ εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στο
γεγονός ότι επιβάλλεται να ληφθούν οι αναγκαίες προφυλά
ξεις ώστε οι εργασίες που καταλήγουν σε σημαντικά αποτε
λέσματα να μην αποτελούν αντικείμενο αποκλεισμού από
τους ερευνητές ή τα ενδιαφερόμενα ιδρύματα με τρόπο που
δεν επιτρέπει την άμεση εμπορική εκμετάλλευση, ή την πραγ
ματοποίηση της τελευταίας στα κράτη μέλη και να βλάπτει
έτσι τα κοινοτικά συμφέροντα.
3.2.5. Η ΟΚΕ επίσης θεωρεί ότι έχει μεγάλη σημασία η
αποσαφήνιση και η προστασία των δικαιωμάτων της επιστη
μονικής ιδιοκτησίας, τόσο όσον αφορά τους εργαζόμενους
στα ερευνητικά προγράμματα, όσο και τις αντίστοιχες επιχει
ρήσεις και ιδρύματα.
Θα πρέπει να θεσπιστούν στον κοινοτικό χώρο κανόνες που
θα προστατεύουν και θα παρέχουν κίνητρα στους επιστήμονες
ώστε να ενισχυθεί η εμπορική εκμετάλλευση των αποτε
λεσμάτων.
Εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων
3.2.6. Η εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων αποτελεί την
πλέον κρίσιμη δράση όλου του προγράμματος και η σφαιρική
της εκτίμηση απαιτεί την προηγούμενη γνώση του κανονι
σμού που θα διέπει την εφαρμογή της.
Η ΟΚΕ θεωρεί ότι ο κανονισμός χρειάζεται να εξασφαλίζει
με τρόπο αναμφίλεκτο την ισότητα ευκαιριών σε όλους τους
κοινοτικούς οικονομικούς επιχειρηματίες με τους παρακάτω
κυρίως τρόπους:
— παροχή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης μέσω δημόσιων δια
γωνισμών,
— προηγούμενη γνώση από τις διάφορες ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις των κριτηρίων επιλογής που θα χρησιμο
ποιηθούν.
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3.2.7. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι οι χρηματοδοτήσεις της Κοινό
τητας, οποιουδήποτε τύπου, δεν πρέπει κατά κανόνα να χορη
γούνται δωρεάν αλλά να επιστρέφεται το σύνολο των δαπα
νών, σε περίπτωση επιτυχίας της εμπορικής εκμετάλλευσης,
με βάση ένα ποσοστό επί του συνόλου των πωλήσεων του
ενισχυθέντος προϊόντος/μεθόδου.
3.2.8. Η ΟΚΕ εκτιμά ότι στα πλαίσια της ενίσχυσης των
πρωτοτύπων, προτύπων προγραμμάτων ή προγραμμάτων
επίδειξης, δεν θα πρέπει να απαιτείται υποχρεωτικά η συμμε
τοχή εταίρων από δύο τουλάχιστον κράτη μέλη, αλλά αντί
θετα να λειτουργεί ως κριτήριο επιλογής.
3.2.9. Η Επιτροπή, κατά την εκμετάλλευση των αποτε
λεσμάτων, πρέπει να εξετάζει τις επιπτώσεις τους στην αντα
γωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις σχετικές οικονομι
κές και κοινωνικές συνέπειες.
3.3. Άρθρο 2 — Υκοπρόγραμμα Π
Η ΟΚΕ, αν και εγκρίνει στο σύνολο της την εφαρμογή του
υποπρογράμματος II και θεωρεί ότι μπορεί να συμβάλει στην
ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων Ε και ΤΑ, πιστεύει ότι θα
πρέπει να αποσαφηνισθεί το επίπεδο της συμμετοχής της
Κοινότητας στη χρηματοδότηση της Ένωσης RARE και
του προγράμματος EUREKA COSINE, όπως επίσης και το
επίπεδο της άμεσης συμμετοχής των διάφορων κρατών μελών.
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3.4. Άρθρο 3
Η ΟΚΕ δεν είναι σε θέση να αποφανθεί για τον προταθέντα
αριθμό των 20 προσωρινών υπαλλήλων και διερωτάται αν το
αντικείμενο αυτών των θέσεων δεν έχει μόνιμο χαρακτήρα.
Δεδομένης της διάδοσης των αποτελεσμάτων, ιδιαίτερα στις
λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές, η ΟΚΕ πιστεύει ότι θα
πρέπει να μελετηθεί η δυνατότητα είτε να τοποθετηθούν
ορισμένοι υπάλληλοι στα κράτη μέλη, είτε να εργάζονται σε
στενή επαφή με τα τοπικά προγράμματα, όπως π.χ. συμβαίνει
με τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ).
3.5. Άρθρο 7
3.5.1. Το άρθρο 7 προβλέπει επανεξέταση του προγράμμα
τος στο τέλος των 2 ετών και την υποβολή μιας έκθεσης και
ενδεχόμενων προτάσεων στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, αλλά όχι και στην Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή.
Η ΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της γι'αυτή την παράλειψη και ζητά
εκ νέου να συμπεριληφθεί και η Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή στους αποδέκτες της έκθεσης.
3.5.2. Την ίδια θέση διατυπώνει η ΟΚΕ για την τελική
έκθεση όσον αφορά τα αποτελέσματα που πραγματοποιούνται
και που προβλέπεται στο σημείο 2 του άρθρου 7.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 1988.
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Alberto MASPRONE
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Γνωμοδότηση για:
— την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/88
περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων,
— την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 857/84
περί γενικών κανόνων για την εφαρμογή της εισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 5 γ) του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 804/68 στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων,
— την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2237/88
σχετικά με τον καθορισμό, για την περίοδο από 1ης Απριλίου 1988 έως 31 Μαρτίου 1989, της
κοινοτικής εφεδρικής ποσότητας για την εφαρμογή της εισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 5 γ) του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/88 στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων,
— την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό από την 1η... 1988 της τιμής παρέμβασης
του βουτύρου,
— την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1079/77
όσον αφορά την εισφορά συνυπευθυνότητας και τα μέτρα που προορίζονται για τη διεύρυνση των
αγορών στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων
(88/C 337/07)
Στις 23 Σεπτεμβρίου 1988 το Συμβούλιο αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 198 της
Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΟΚ να ζητήσει από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή να
γνωμοδοτήσει για τις παραπάνω προτάσεις κανονισμού.
Το τμήμα γεωργίας και αλιείας στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των σχετικών εργασιών υιοθέτησε
τη γνωμοδότηση του στις 6 Οκτωβρίου 1988 με βάση προφορική έκθεση του κ. Luchetti.
Κατά τη 259η σύνοδο ολομέλειας της (συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου 1988) η ΟΚΕ υιοθέτησε
ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση.
1.
Η ΟΚΕ λαμβάνει γνώση των λόγων που οδήγησαν την
Επιτροπή στην υποβολή των υπό εξέταση προτάσεων και
διαπιστώνει ότι αυτές έχουν στόχο τη συμμόρφωση με την
απόφαση του Δικαστηρίου της 28ης Απριλίου 1988, με την
ενσωμάτωση στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 857/84 της περί
πτωσης των παραγωγών που επωφελήθηκαν από το επίδομα
μη εμπορίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1078/
77 και οι οποίοι συνεπώς δεν έχουν παραδώσει γάλα στο έτος
αναφοράς που λαμβάνεται υπόψη από το κράτος μέλος.

1.1.
Αυτές οι προτάσεις ευθυγραμμίζονται επιπλέον με τη
πολιτική που εφαρμόστηκε ώς τώρα στο γαλακτοκομικό και
τυροκομικό τομέα.

2.
Η ΟΚΕ, μολονότι κατανοεί τους λόγους για τους
οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εν λόγω προτάσεις συναρ
θρώνονται και συνεπάγονται, συνεπώς, μια συνολική
απόφαση, διερωτάται ωστόσο αν δικαιολογείται η πρόταση
να μειωθεί η τιμή παρέμβασης του βουτύρου κατά 2 % από
την 1η Οκτωβρίου 1988 ως αντιστάθμισμα της αύξησης των
κοινοτικών αποθεμάτων κατά 500 000 τόνους με τις επακόλου
θες δημοσιονομικές συνέπειες που υπολογίζονται περίπου σε
93 εκατομμύρια ECU.

2.1.
Φαίνεται πράγματι δύσκολο να δικαιολογηθεί το γεγο
νός ότι το κόστος μιας επιχειρηματικής πράξης που έχει
καταστεί αναγκαία λόγω του λάθους κατά την εκτίμηση που
έγινε από την Επιτροπή πρέπει να επιβαρύνει τους παραγω
γούς, κυρίως σε μια περίοδο που έχει ήδη αρχίσει.

2.2.
Μπορεί να αναφερθεί σχετικά ότι οι διεθνείς
ελάχιστες τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων των χωρών
της Γενικής Συμφωνίας δασμών και εμπορίου (ΓΣΔΕ) έχουν
αυξηθεί, λόγω μιας βελτίωσης της κατάστασης της αγοράς
πράγμα που είχε σαν αποτέλεσμα να εξοικονομηθούν κοινο
τικές επιστροφές κατά την εξαγωγή.

2.3.
Επιπλέον, η βελτιωμένη κατάσταση του προϋπολογι
σμού των ΕΚ [Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανα
τολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)] καθιστά περιττές τις
προτεινόμενες αντισταθμιστικές οικονομίες.

2.4.
Η ΟΚΕ καλεί για το λόγο αυτό την Επιτροπή να
μελετήσει την εφαρμογή διαφορετικών μέτρων που δεν θα
πλήξουν τους κοινοτικούς παραγωγούς.

3.
Τέλος, η ΟΚΕ εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στον
κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων διοικητικής και νομικής
τάξης που μπορεί να προσδιορίσουν το κριτήριο που αποφα
σίστηκε από την Επιτροπή βάσει του οποίου οι παραγωγοί
που αποκαλούνται SLOM(') απαιτείται να υποβάλουν στις
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αίτηση καθορισμού μιας

(') Σημείωμα του μεταφραστή: αρχικά γράμματα της ολλανδικής
έκφρασης Slacht- en Omschakelingspremie.
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ποσοτικής αναφοράς μεταξύ της 31ης Μαρτίου 1984 και της
31ης Ιουλίου 1988, αίτημα το οποίο έχει απορριφθεί. Πράγ-
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μάτι, σε πολλά κράτη μέλη οι αρμόδιες αρχές συμβουλεύουν
τους παραγωγούς να μην υποβάλουν αυτή την αίτηση.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 1988.
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Alberto MASPRONE

Γνωμοόότηση για την πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1360/78 περί των ομάδων παραγωγών και των ενώσεων αυτών
(88/C 337/08)
Στις 5 Οκτωβρίου 1988, το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφάσισε, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 198 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, να
ζητήσει τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την παραπάνω πρόταση.
Το τμήμα γεωργίας, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη
γνωμοδότηση του στις 6 Οκτωβρίου 1988, με βάση την προφορική έκθεση του κ. Rea.
Κατά τη 259η σύνοδο ολομέλειας της (συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου 1988), η ΟΚΕ υιοθέτησε
ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση.
Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επιδοκιμάζει την
πρόταση της Επιτροπής με την επιφύλαξη των ακόλουθων
παρατηρήσεων.

— θα συμβάλει σε μια πιο αποτελεσματική από την άποψη
του κόστους διάδοση της πληροφόρησης συμβουλευτικού
και ερευνητικού χαρακτήρα,

Η γεωργία στην Ιρλανδία έχει πολύ μεγάλη οικονομική σημα
σία δεδομένου ότι συμβάλλει κατά 11 % στο σχηματισμό του
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), απασχολεί το 16%
του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ενώ, τέλος, τα γεωργικά
προϊόντα αντιπροσωπεύουν το 27 % της αξίας του συνόλου
των εξαγωγών.

— θα βοηθήσει τους γεωργούς να κατανοήσουν καλύτερα
τις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις του καταναλωτή και να
προμηθεύουν προϊόντα καλύτερης ποιότητας ώστε να
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις τους,

Όμως, η γεωργία στην Ιρλανδία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από γεωργικά προϊόντα τα οποία θεωρούνται ότι είναι πλεο
νασματικά στην ΕΟΚ και υπόκεινται σε μια αυστηρή πολι
τική τιμών και σε σταθεροποιητές (το γάλα, το βόειο κρέας
και τα σιτηρά ισοδυναμούν με το 72% της ακαθάριστης
γεωργικής παραγωγής).
Εκτός από το ότι αντιμετωπίζει μια μείωση της υποστήριξης
της αγοράς, η γεωργία της Ιρλανδίας υποφέρει επίσης από
διαρθρωτικές αδυναμίες όπως, π.χ., την απόσταση από τις
κύριες ευρωπαϊκές αγορές, τις μικρές εκμεταλλεύσεις και τον
έντονα εποχιακό χαρακτήρα της παραγωγής.
Οι παραγωγοί βρίσκονται επίσης σε μειονεκτική θέση λόγω
της συγκέντρωσης της προσφοράς των παραγωγικών συντε
λεστών και των αγοραστών της γεωργικής παραγωγής.
Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1360/78 στην Ιρλανδία:
— θα επιτρέψει στους γεωργούς να επωφεληθούν από τις
οικονομίες κλίμακας σε σχέση με την αγορά παραγωγικών
συντελεστών και την πώληση προϊόντων,

— θα βοηθήσει τους παραγωγούς να οργανώσουν πιο μεθο
δικά την εμπορία της παραγωγής, έτσι ώστε να περιορι
σθεί το πρόβλημα του εποχιακού χαρακτήρα της παραγω
γής και να βελτιωθούν οι δυνατότητες κέρδους,
— θα βοηθήσει τους παραγωγούς σιτηρών να εξασφαλίσουν
την αποθήκευση των προϊόντων στη γεωργική εκμετάλ
λευση ώστε να μειωθεί η εξάρτηση τους από την κατά
σταση της αγοράς κατά την περίοδο της συγκομιδής (το
70% των σιτηρών πωλούνται από τη γεωργική εκμετάλ
λευση κατά την εποχή της συγκομιδής),
— θα βοηθήσει τους παραγωγούς της πατάτας που
υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των διακυμάνσεων
των τιμών και της συγκέντρωσης του τομέα λιανικής
πώλησης να εξασφαλίσουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης
και μια καλύτερη οργάνωση αγοράς σε τοπικό επίπεδο.
Η ΟΚΕ τάσσεται υπέρ αυτής της πρότασης, αλλά εκφράζει
τη λύπη της για το γεγονός ότι δεν έχει επεκταθεί για να
συμπεριλάβει το χοιρινό κρέας, τα πουλερικά και την παρα-
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γωγή αυγών, δύο τομείς για τους οποίους έχει εκδηλωθεί
ενδιαφέρον όσον αφορά τη συγκρότηση ομάδων παραγωγών.
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Η ΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει την πρόταση
της για να συμπεριλάβει αυτούς τους τομείς.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 1988.
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Alberto MASPRONE

Γνωμοδότηση σχετικά με την κατάσταση της αγοράς της ρέγγας
(88/C 337/09)
Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε στις 15 Δεκεμβρίου 1987 σύμφωνα με το άρθρο
20, παράγραφος 4 του εσωτερικού της κανονισμού να καταρτίσει γνωμοδότηση για την κατάσταση της
αγοράς της ρέγγας και την κατάσταση της αγοράς της σαρδέλλας στην Κοινότητα.
Στις 29 Σεπτεμβρίου 1988, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να χωρίσει το έγγραφο
σε δύο μέρη και να προχωρήσει στην κατάρτιση δύο χωριστών γνωμοδοτήσεων.
Το τμήμα γεωργίας και αλιείας, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των σχετικών εργασιών για την
κατάσταση της αγοράς της ρέγγας, υιοθέτησε τη γνωμοδότηση του στις 6 Οκτωβρίου 1988. Εισηγητής
ήταν ο κ. Hancock.
Κατά τη 259η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου 1988) η Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή υιοθέτησε ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση.
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις και στοιχεία για την εξέλιξη
της αγοράς
Από τη δημοσίευση της έκθεσης της Επιτροπής στις 9 Νοεμβρίου 1987, η κατάσταση της αγοράς συνέχισε να εξελίσσε
ται.
Δανία
Ηνωμένο Βασίλειο
Κάτω Χώρες
Δυτική Γερμανία
Γαλλία
Ιρλανδία
Βέλγιο

1.1. Τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (ΣΕΑ) για τους
κοινοτικούς στόλους ορίσθηκαν στους 502 900 τόννους
[κανονισμός (ΕΟΚ) του Συμβουλίου αριθ. 3977/87] (') οι
οποίοι κατανέμονται ως εξής:

155 550 τόννους
107 460 τόννους
88 350 τόννους
71 240 τόννους
37 670 τόννους
33 440 τόννους
9190 τόννους

Πρόκειται για 47 000 τόννους λιγότερο από το 1987, λόγω
μιας καθοδικής προσαρμογής των επιστημονικών προβολών.
Εντούτοις η προσαρμογή αυτή δεν ήταν τόσο σημαντική για
να ανατρέψει τα συμπεράσματα στο έγγραφο της Επιτροπής.
Προβλέπεται ότι, ενδεχομένως, τα διαθέσιμα αποθέματα θα
φθάσουν τους 800 000 τόννους, ή περισσότερο, ετησίως. Το
ερώτημα που τίθεται είναι ποιες μέθοδοι πρέπει να χρησιμο
ποιηθούν για να διατεθούν τα αποθέματα αυτά με εμπορικό
τρόπο.

(30,9 % των ΣΕΑ της ΕΟΚ)
(21,4% των ΣΕΑ της ΕΟΚ)
(17,6 % των ΣΕΑ της ΕΟΚ)
(14,2 % των ΣΕΑ της ΕΟΚ)
(7,5 % των ΣΕΑ της ΕΟΚ)
(6,6 % των ΣΕΑ της ΕΟΚ)
(1,8% των ΣΕΑ της ΕΟΚ)

1.2. Οι τιμές απόσυρσης για το 1988 μειώθηκαν κατά 9%,
εξαιρουμένων των προσαρμογών της πράσινης ισοτιμίας.
Από τον τέταρτο πίνακα στο Παράρτημα της έκθεσης της
Επιτροπής «Εξέλιξη των τιμών της ρέγγας», φαίνεται ότι
κατά το 1986, σημειώθηκαν ευρείες διακυμάνσεις στα μέσα
επίπεδα τιμών που επιτεύχθηκαν στα κράτη μέλη.
(') ΕΕ αριθ. L 375 της 31. 12. 1987.
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Κατά το 1987, παρόλο ότι δεν είναι ακόμη διαθέσιμα τα
επίσημα κοινοτικά στοιχεία όσον αφορά τις τιμές στα μεμο
νωμένα κράτη μέλη, φαίνεται ότι οι τιμές σταθεροποιήθηκαν.
Οι επιστροφές στο Ηνωμένο Βασίλειο (κυρίως στη Σκωτία)
βελτιώθηκαν κατά 8 % ανά τόννο πωλήσεων, παρατηρήθηκαν
όμως ελαφρές μειώσεις στην Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες και
τη Δανία. Η μέση κοινοτική τιμή κατά το 1987 ήταν
242,73 ECU ανά τόννο για τις νωπές ρέγγες.
Πρέπει να τονισθεί ότι η συζήτηση των μέσων τιμών είναι
κάπως παραπλανητική δεδομένου ότι πρόκειται για πολλές
διαφορετικές αγορές, καθεμία με διαφορετικό επίπεδο τιμών,
απαιτήσεις προϊόντος και συναφή προβλήματα.
1.3. Με τα παρόντα επίπεδα τιμών αναφέρεται ότι μόνο τα
μεγαλύτερα πλοία, π.χ. αυτά με δυνατότητα κατάψυξης ή
διατήρησης με απλή ψύξη, μπορούν να λειτουργήσουν
επικερδώς. Κατά συνέπεια οι αλιείς δεν αλιεύουν πλέον ρέγ
γες και δεν χρησιμοποιούνται πλήρως οι ποσοστώσεις. Με
βάση τα προσωρινά στοιχεία για τη χρήση των ποσοστώσεων
αυτή η διαπίστωση φαίνεται να είναι υπερβολική. Σύμφωνα
με τα στοιχεία αυτά τα επίπεδα ποσοστώσεων κατά χώρα
είναι:
0,4%
89,0%
23,0%
102,0%
101,0%
98,0%
18,0%

Βέλγιο
Δανία
Γαλλία
Ιρλανδία
Κάτω Χώρες
Ηνωμένο Βασίλειο
Δυτική Γερμανία

Έτσι ενώ το Βέλγιο έχει σχεδόν σταματήσει να αλιεύει ρέγγες
και η Γαλλία έχει όπως φαίνεται μειώσει σημαντικά τη
δραστηριότητα της, τρεις χώρες έχουν χρησιμοποιήσει ή
σχεδόν χρησιμοποιήσει την ποσόστωση τους. Η Δυτική Γερ
μανία αποτελεί ειδική περίπτωση με την έννοια ότι οι έμποροι
αγοράζουν ρέγγες σε διεθνείς και κοινοτικές αγορές λόγω των
ειδικών απαιτήσεων της μεταποιητικής βιομηχανίας τους.
Η ατυχής δημοσιότητα για τους νηματώδεις θα πρέπει να
επηρέασε τις αλιευόμενες από τη Δυτική Γερμανία ποσότη
τες. Στην περίπτωση της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασι
λείου σημαντικές ποσότητες διοχετεύθηκαν στα Klondijkers
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(πλοία εργοστάσια που λειτουργούν στη θάλασσα για παρατε
ταμένες περιόδους). Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτά τα πλοία
εργοστάσια προέρχονται από μη κράτη μέλη και ότι είναι
δύσκολο να ελεγχθεί η όλη επιχείρηση από τις αρχές.
Οι δηλωμένες παραδόσεις σε Klondijkers κατά το 1986
ήταν:
— Πλοία ΕΣΣΔ: 53 734 τόννοι,
— Πλοία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας:
12 297 τόννοι,
— Πολωνικά πλοία: 5 165 τόννοι,
— Βουλγαρικά πλοία: 555 τόννοι.
Η κατάσταση όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο βελτιώθηκε
σημαντικά κατά το 1987 με την έννοια ότι οι αλιείς αντιστά
θηκαν πεισματωδώς για να επιτύχουν υψηλότερες τιμές και
παρέδωσαν μικρότερες ποσότητες. Η εξέλιξη αυτή βοήθησε
να αναχαιτισθεί η συνεχιζόμενη καθοδική τάση των τιμών
σε κοινοτικό επίπεδο.
1.4. Η έκθεση της Επιτροπής, αν και διακρίνεται για την
εμπεριστατωμένη ανάλυση της, υστερεί όσον αφορά τα
συμπεράσματα. Πιθανώς αυτό να οφείλεται σε διαφορές
απόψεων σε πολιτικό επίπεδο. Η γνωμοδότηση θα ήταν καλύ
τερα να χωρίζεται στα προβλήματα που μπορούν να εξετα
σθούν βραχυπρόθεσμα και στα προβλήματα που απαιτούν μια
μακροπρόθεσμη προοπτική· όμως για λόγους σαφήνειας τα
σημεία θα εξετασθούν με την ίδια σειρά όπως παρατίθενται
στο έγγραφο της Επιτροπής. Θα ακολουθήσει χωριστή αξιο
λόγηση ορισμένων κοινωνικών πτυχών της βιομηχανίας της
ρέγγας.
2. Έλεγχος των εισαγωγών
2.1. Οι εισαγωγές χρησιμοποιούνται σχεδόν πλήρως από
τη μεταποιητική βιομηχανία κυρίως στη Δυτική Γερμανία.
Κατά το 1986 ανήλθαν σε 108 743 τόννους από τους οποίους
81 518 τόννοι ήταν ρέγγες νωπές ή διατηρημένες με απλή
ψύξη, ολόκληρες, αποκεφαλισμένες ή τεμαχισμένες. Το
υπόλοιπο (τα στοιχεία δεν ισοσκελίζονται ακριβώς) των
21 664 τόννων εισάχτηκε σε κατεψυγμένη μορφή.

Κυριότεροι προμηθευτές νωπών και διατηρημένων με απλή ψύξη ρεγγών:
(39,60%)
(53,92%)

Σουηδία
Νορβηγία

(3,40%)

Νήσοι
Φερόαι

33 284 τόννοι
43 954 τόννοι
2 774 τόννοι

(94 % στη Δανία)
(67% στη Δανία, 22% στην Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας)
(όλη η ποσότητα στη Δανία)

(96,92%)
Κυριότεροι προμηθευτές κατεψυγμένων ρεγγών:
(49,32%)

Νορβηγία

10 685 τόννοι

(23,79%)

Ισλανδία

5 155 τόννοι

(23,56%)

Καναδάς

5 105 τόννοι

(96,67%)

(49% στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της
Γερμανίας, 25% στο Ηνωμένο Βασίλειο, 10%
στη Γαλλία, 10% στις Κάτω Χώρες)
(41% στο Ηνωμένο Βασίλειο, 34% στην
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας,
17% στη Γαλλία)
(78% στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της
Γερμανίας, 7% στις Κάτω Χώρες, 7% στο
Ηνωμένο Βασίλειο)

Έτσι στην κάθε κατηγορία, τρεις χώρες καλύπτουν πάνω από το 96% των συνολικών εισαγωγών.
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Το 1987 σημειώθηκε φαινομενική μείωση των εισαγωγών
νωπής ρέγγας σε 72 440 τόννους. Αυτό οφειλόταν κυρίως
στην κατά 50% μείωση των εισαγωγών από τη Σουηδία. Οι
εισαγωγές ρέγγας από τη Νορβηγία αυξήθηκαν σε 50 920
τόννους και καλύπτουν σήμερα το 70% των συνολικών εισα
γωγών. Αυτή η φαινομενική μείωση δεν είχε ιδιαίτερη σημα
σία για τους κοινοτικούς αλιείς διότι οι εισαγωγές από τη
Σουηδία αφορούν μια ειδική ποικιλία ρέγγας που δεν διατί
θεται στην Κοινότητα και για την οποία υπάρχει ζήτηση από
τη μεταποιητική βιομηχανία. Έτσι, ο ανταγωνισμός από τις
εισαγωγές νορβηγικής νωπής ρέγγας στην πραγματικότητα
αυξήθηκε.
Τα στοιχεία για τις κατεψυγμένες ρέγγες παρουσιάζουν
μικρές διαφορές και συγκεκριμένα ελαφρά αύξηση από 21 664
σε 22 683 τόννους. Η Ισλανδία προμήθευσε μικρότερες ποσό
τητες, σημείωσαν όμως αύξηση οι θαλάσσιες μεταφορές ρέγ
γας από τη Νορβηγία (συν 769 τόννοι) και τον Καναδά (συν
1 688 τόννοι).
Θα πρέπει να εκφρασθούν επιφυλάξεις ως προς την ακρίβεια
των στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις εισαγωγές. Στα
πλαίσια της ονοματολογίας των τελωνειακών δασμολογίων
είναι αδύνατο να γίνει διάκριση μεταξύ ολόκληρων ρεγγών
και φιλέτων ρεγγών. Έτσι ενώ το συνολικό βάρος μπορεί να
είναι ακριβές, ένα φιλέτο ρέγγας ισοδυναμεί ως προς το
χρησιμοποιούμενο βάρος με δύο ολόκληρες ρέγγες. Με τον
τρόπο αυτό στα στοιχεία δεν λαμβάνεται υπόψη το βάρος
της χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης που εισάγεται στην
Κοινότητα. Αυτό θα μπορούσε να έχει αυξηθεί ενώ οι εισαγω
γές φαινομενικά μειώνονται. Πρόκειται σαφώς για μια δυσά
ρεστη κατάσταση και συνίσταται να αλλάζει η ονοματολογία
ούτως ώστε οι στατιστικές εισαγωγών να είναι ακριβείς αλλά
και χρησιμοποιήσιμες.
Επίσης οι ποσοστώσεις της Γενικής Συμφωνίας δασμών και
εμπορίου (ΓΣΔΕ) θα πρέπει να εκφράζονται σε ισοδύναμα
ολόκληρης ρέγγας.
2.2. Ο περιορισμός των εισαγωγών θα μπορούσε να βοηθή
σει κάπως την κοινοτική αγορά της ρέγγας. Είναι δυνατό να
τεθούν ερωτήματα όσον αφορά την πραγματική ανάγκη για
ορισμένες από αυτές τις εισαγωγές. Μέρος της ευθύνης θα
μπορούσε να επιρριφθεί στην κοινοτική αλιευτική βιομη
χανία διότι δεν καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες ώστε να
ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες του μεταποιητικού
τομέα. Τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (ΣΕΑ) που κατα
νέμονται στη ζώνη 2α θα μπορούσαν επίσης να συμβάλουν
στη βελτίωση της γενικής ποιότητας των κοινοτικών εκφορ
τώσεων.

2.3. Η Γενική Επιτροπή Γεωργικής Συνεργασίας της ΕΟΚ
υποστηρίζει ότι μια σημαντική ποσότητα νωπής ρέγγας που
εισάγεται από τρίτες χώρες δεν ανταποκρίνεται στα ειδικά
ποιοτικά πρότυπα της μεταποιητικής βιομηχανίας. Αν ισχύει
αυτό, τότε οι τιμές θα συμπιεσθούν περισσότερο, δεδομένου
ότι αυτές οι κατώτερης ποιότητας προμήθειες θα πρέπει να
διοχετευθούν στην αγορά νωπών προϊόντων.
Θα πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες ώστε
να ενισχυθούν τα ποιοτικά πρότυπα για τις εισαγωγές, ιδίως
όσον αφορά τις εισαγωγές που μεταφέρονται οδικώς.
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2.4. Ορισμένα κράτη μέλη θα επιθυμούσαν μια επαναδια
πραγμάτευση των υποχρεώσεων όσον αφορά τις εισαγωγές
ρέγγας στα πλαίσια της ΓΣΔΕ. Αν και αυτό είναι δυνατό, η
διαδικασία θα είναι χρονοβόρα και είναι σχεδόν βέβαιο ότι
θα απαιτηθούν αμοιβαίες παραχωρήσεις σε άλλους τομείς.
Εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα δεν θα επιλυθεί μ'αυτό τον
τρόπο. Δεν θα επιλυθεί ούτε και με τον καθορισμό τιμής
αναφοράς για νωπά φιλέτα ή κομμάτια ρέγγας. Κατά το 1986
οι εισαγωγές ολόκληρων ρεγγών υπερέβησαν σε μεγάλο
βαθμό τις αφορολόγητες ποσοστώσεις και καταβλήθηκαν
δασμοί για τις πλεονάζουσες ποσότητες. Το πρόβλημα του
παρελθόντος είναι ότι, σε περίοδο έλλειψης, προβλέπονταν
ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες μπορούσαν να εισαχθούν
αφορολόγητα σημαντικές πρόσθετες ποσότητες ορισμένες
φορές το χρόνο. Αυτό οδηγεί σε μία κατάσταση όπου το 90 %
όλων των εισαγωγών μπορούν να εισέλθουν στην Κοινότητα
αφορολόγητα. Οι ρυθμίσεις αυτές δεν είναι πλέον απαραίτη
τες δεδομένου ότι τώρα υπάρχει επαρκής κοινοτικός εφοδια
σμός και επομένως οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν και πρέπει να
τύχουν επαναδιαπραγμάτευσης.

2.5. Έχει προταθεί όπως οι τιμές αναφοράς που τώρα εφαρ
μόζονται μόνο στις νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη
ρέγγες να συμπεριλάβουν επίσης και τις κατεψυγμένες ιδίως
τώρα που τα νορβηγικά γριγρί αρχίζουν να τεμαχίζουν σε
φιλέτα και να καταψύχουν τους ιχθύες εν πλώ. Αυτό θα ήταν
χρήσιμο μόνο αν:
— ίσχυε ένα διαφορετικό σύστημα τιμής αναφοράς από αυτό
που ορίζει το άρθρο 21 του βασικού κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3796/81. Τώρα, η τιμή αναφοράς είναι ίση με την
τιμή απόσυρσης και αποτελεί κατ'ανώτατο όριο το 90%
της τιμής προσανατολισμού. Για το 1988 η τιμή αναφοράς
για τη νωπή ρέγγα (μέγεθος 1) έχει ορισθεί σε 199 ECU
ανά τόννο. Τονίσθηκε ότι κατά το 1987 η μέση κοινοτική
τιμή ήταν 242,73 ECU ανά τόννο. Αυτό δείχνει ότι ακόμη
κι αν η παρούσα τιμή αναφοράς εφαρμόζονταν πράγματι
στις εισαγωγές, επαυξημένη με δασμούς της τάξης του
15%, η αγορά σημαντικών ποσοτήτων θα συνέχιζε να
είναι συμφέρουσα, κυρίως επειδή το κόστος μεταφοράς
από τις περιφερειακές περιοχές μπορεί να υπερβαίνει
σημαντικά τα ποσά που συνιστούν το δασμό εισαγωγής.
Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι τιμή αναφοράς (τιμή απόσυρ
σης) ουσιαστικά καθίσταται η τιμή αγοράς. Αυτό θα έχει
μακροπρόθεσμη επίπτωση στην αποτελεσματικότητα του κοι
νοτικού στόλου με την έννοια ότι η αλιεία δεν θα είναι
αρκετά αποδοτική ώστε να επιτρέπει επενδύσεις σε νέα και
βελτιωμένα αλιευτικά πλοία. Η μέση ηλικία του δανικού
στόλου είναι τώρα 30 έτη.
2.5.1. Προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι οι τιμές που αναφέ
ρονται στα τιμολόγια εισαγωγών αποτελούν, σε ορισμένες
περιπτώσεις, μόνο προβλεπόμενες τιμές και ότι οι τιμές που
τελικά καταβάλλονται είναι λίγο χαμηλότερες. Αυτό θα
μπορούσε σαφώς να ισχύει στην περίπτωση της Νορβηγίας
όπου οι επιδοτήσεις στο στόλο πιστεύεται ότι ανέρχονται
στα 100 εκατομμύρια ECU ετησίως. Εντούτοις ουδέποτε
υποβλήθηκαν συγκεκριμένα στοιχεία στην Επιτροπή σχετικά
με αυτούς τους ισχυρισμούς. Αυτό δεν είναι καθόλου περί
εργο, δεδομένου ότι ο μόνος τρόπος να αποκαλυφθούν παρό
μοιες παραβιάσεις είναι με επιτόπου ελέγχους πραγματο
ποιούμενους από τις τελωνειακές αρχές ενός κράτους μέλους
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στις εγκαταστάσεις του εισαγωγέα. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει
ότι υπάρχουν βάσιμες υποψίες. Εντούτοις παρόμοιοι έλεγχοι
ήδη πραγματοποιούνται στην περίπτωση των σταφίδων όπου
εφαρμόζεται μία ελάχιστη τιμή εισαγωγής. Συνεπώς, συνίστα
ται να πραγματοποιούνται εξίσου αυστηροί έλεγχοι και στην
περίπτωση εισαγωγής της ρέγγας. Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει
να περιλαμβάνουν καλύτερη επίβλεψη των ποσοτήτων που
έχουν εκφορτωθεί έναντι των ποσοτήτων που δηλώνεται ότι
έχουν εκφορτωθεί.
Οι έλεγχοι θα ήταν ευκολότεροι αν όλα τα εγγεγραμμένα στα
νηολόγια πλοία τρίτων χωρών που εκφορτώνουν ιχθύες στα
κοινοτικά λιμάνια διαβαθμίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως τα
κοινοτικά πλοία.
2.5.2. Ενώ θα μπορούσε να επιβληθεί ένα εξισωτικός
δασμός, ο οποίος να στηρίζεται στη διαφορά μεταξύ της τιμής
αναφοράς και της τιμής άνευ επιβολής φόρου στα σύνορα
(όπως ορίζεται στο άρθρο 21.4 του βασικού κανονισμού),
προκύπτουν δυσκολίες δεδομένου ότι οι εισαγωγές από μια
ορισμένη τρίτη χώρα θα πρέπει να παραμένουν κάτω από
την τιμή αναφοράς για τρείς συνεχείς ημέρες διάθεσης στην
αγορά. Εξάλλου, τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν την υπο
χρέωση να αναφέρουν εγκαίρως τις τρέχουσες τιμές με τις
οποίες εισάγονται οι ρέγγες. Διαφορετικά δεν είναι δυνατό
να αναληφθεί δράση. Στην πράξη, έως ότου ληφθούν και
παραβληθούν οι εκθέσεις, η αγορά έχει ήδη διαταραχθεί και
είναι πολύ αργά να αναληφθεί δράση.
2.5.3. Δεδομένου ότι το παρόν σύστημα δεν λειτουργεί,
προτείνεται να εξετασθούν οι δυνατές αλλαγές όπως:
— να βασίζεται η διαταραχή στην ποιότητα και/ή την τιμή
και να εφαρμόζεται στην αγορά κάθε κράτους μέλους,
— να ορίζεται τιμή αναφοράς για κάθε κράτος μέλος, όσον
αφορά τις εισαγωγές,
— είναι δυνατό να διαπιστωθεί αποδιοργάνωση ακόμη κι
αν ο εφοδιασμός προέρχεται από περισσότερες της μιας
χώρες,
— εξασφάλιση της δυνατότητας στα κράτη μέλη να εφαρμό
ζουν εγκαίρως τον εξισωτικό δασμό.
2.5.4. Εντούτοις, δεδομένου ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στο
σύστημα της τιμής αναφοράς θα συμβάλλουν με περιορισμένο
τρόπο στην επίλυση των προβλημάτων της αγοράς ρέγγας,
θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι δεν δημιουργούν δυσκολίες
όσον αφορά την εισαγωγή άλλων ειδών που απαιτούνται για
την αποτελεσματική λειτουργία της κοινοτικής μεταποιητι
κής βιομηχανίας.
2.5.5. Τέλος, θα πρέπει να τονισθεί όσον αφορά τις τιμές
αναφοράς ότι παρά τις σοβαρές υποψίες ότι επιδοτούνται οι
στόλοι οι οποίοι αλιεύουν ρέγγες που στη συνέχεια εισάγο
νται στην Κοινότητα, η Επιτροπή δεν προβαίνει σε καμία
ενέργεια καταπολέμησης παρόμοιων ενεργειών που, σε περί
πτωση που οι υποψίες ευσταθούν, επιφέρουν σαφείς στρε
βλώσεις του ελεύθερου ανταγωνισμού.
Μετά από έρευνα, η αμερικανική κυβέρνηση απαγόρευσε την
εισαγωγή ιχθύων από τον Καναδά έως ότου καταργηθούν οι

Αριθ. C 337/21

επιδοτήσεις. Η ΟΚΕ δεν γνωρίζει ποια είναι η κατάσταση
όσον αφορά τον Καναδά και την ΕΟΚ. Εντούτοις, δεν είναι
δίκαιο, ο Καναδάς να μπορεί να εξάγει στην Κοινότητα ενώ
οι κοινοτικοί στόλοι να αποκλείονται από τα καναδικά ύδατα.
Προτείνεται να πραγματοποιηθεί έρευνα όσον αφορά τις
επιδοτήσεις όλων των στόλων που επωφελούνται των ποσο
στώσεων εισαγωγής στην ΕΟΚ. Αν διαπιστωθούν αθέμιτες
πρακτικές, τότε θα πρέπει να αποκλεισθεί ο εφοδιασμός από
αυτή τη χώρα, ή να επιβληθεί ένας εξισωτικός δασμός έως
ότου επιλυθεί το ζήτημα. Αν αυτή η προσέγγιση αποδειχθεί
ατελέσφορη και αποτύχουν οι διαδικασίες συμβιβασμού, η
εναλλακτική λύση θα είναι να ζητήσει η Κοινότητα τη
σύσταση μιας επιτροπής στα πλαίσια της ΓΣΔΕ για να ερευ
νήσει το θέμα.

2.5.6. Το νορβηγικό σύστημα σύμφωνα με το οποίο οι
αφίξεις και εκφορτώσεις των κοινοτικών πλοίων ελέγχονται
αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματικό ως προς τις πωλήσεις
σ'αυτή τη χώρα. θα αποτελούσε λοιπόν μια λογική ενέργεια
να εφαρμοσθεί το σύστημα αυτό και αντιστρόφως.

2.6. Φαίνεται ότι αρνητικές λύσεις, οποιουδήποτε είδους,
θα παρείχαν μόνο περιθωριακές απαντήσεις. Αυτό που χρειά
ζεται είναι να καταβάλλουν οι κοινοτικοί παραγωγοί μεγαλύ
τερες προσπάθειες ώστε να εφοδιάζουν τη μεταποιητική βιο
μηχανία με την κατάλληλη ποιότητα.
Από ιστορική άποψη, η μεγαλύτερη ποσότητα ρέγγας προς
μεταποίηση αλιεύονταν στη Βόρειο Θάλασσα (ζώνες IV και
VII δ). Οι ετήσιες ανάγκες της κοινοτικής μεταποιητικής
βιομηχανίας εκτιμώνται σε 300 000 τόννους περίπου.
Υποστηρίζεται ότι 40 έως 50 000 τόννοι θα ήταν ποιοτικά
κατάλληλοι να υποκαταστήσουν τις εισαγωγές, εφόσον
επιλυθεί το θέμα που αναφέρεται στο σημείο 2.4.
Απαιτούνται σαφώς περισσότερες έρευνες σχετικά με το θέμα.

2.6.1. Τίθεται το ερώτημα, κατά πόσο, σε μια κατάσταση
υπερβολικά μεγάλης προσφοράς, θα πρέπει ακόμη να κατανέ
μονται ποσοστώσεις σε μεμονωμένα κράτη στις περιοχές
εκείνες όπου υπάρχει αφθονία εφοδιασμού. Θα ενδείκνυτο να
καθορισθεί ένα γενικό σύνολο επιτρεπόμενων αλιευμάτων
(ΣΕΑ) σ'αυτά τα ύδατα και να επιτραπεί στα κράτη που
διαθέτουν πραγματικές αγορές π.χ. κατεψυγμένες ρέγγες για
εξαγωγές, να μπορέσουν να καλύψουν το σύνολο των αναγκών
τους. Ζητείται από το Συμβούλιο το οποίο θα λάβει την τελική
απόφαση να εξετάσει αυτό το θέμα.

Αόγω των πραγματικών δυσκολιών που υφίστανται για να
μπορέσει να ληφθεί απόφαση, μια ενδιάμεση λύση θα ήταν
η διαπραγμάτευση ανταλλαγών ποσοστώσεων μεταξύ των
ενδιαφερόμενων κρατών μελών με ή χωρίς αμοιβαίες παραχω
ρήσεις.
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Εν πάση περιπτώσει δεδομένου ότι επίκειται μια πλήρης
αναθεώρηση του συστήματος ποσοστώσεων για το τέλος του
1992, θα ήταν καλύτερο να αναβληθούν οι πιο βασικές αποφά
σεις έως ότου αρχίσει αυτή η αναθεώρηση.

— θα είχε οριακή επίπτωση στο πρόβλημα,

2.6.2. Το θέμα του μεγέθους δημιουργεί πρόβλημα με την
έννοια ότι η ρέγγα Βορείου Θαλάσσης που κάποτε χρησιμο
ποιούνταν ευρέως ως καπνιστή, θεωρείται τώρα πολύ μικρή
γι' αυτό το σκοπό και υποκαθίσταται με εισαγωγές.

Η δεύτερη αντίρρηση έχει κάποια βαρύτητα, οι άλλες δύο
όμως είναι εσφαλμένες. Κατά την εξέταση της πρώτης, στρέ
βλωση του ανταγωνισμού, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι
υπάρχουν ομάδες χονδρέμπορων και επαγγελματιών στον
τομέα της μεταποίησης που βρίσκονται σε θέση ισχύος έναντι
των οργανώσεων παραγωγών και μπορούν κατά συνέπεια να
συμπιέζουν τις τιμές σε μη αποδοτικά επίπεδα. Αυτό συνεπά
γεται επίσης τη σοβαρή επίπτωση ότι μειώνεται το ενδιαφέ
ρον των αλιέων να παρουσιάζουν τους ιχθύες που αλιεύουν
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι σαφές ότι συμφέροντα
αυτού του είδους επιθυμούν να διατηρηθεί η παρούσα κατά
σταση. Ακόμη, θα πρέπει να τονισθεί ότι το κύριο πρόβλημα
τώρα και στο εγγύς μέλλον αφορά τις στρεβλώσεις που προ
καλούνται από εισαγωγές τρίτων χωρών.

Η προσοχή θα πρέπει να στραφεί στην προσπάθεια να ενημε
ρωθούν οι καταναλωτές όσον αφορά τη νόστιμη γεύση της
ρέγγας Βορείου Θαλάσσης ώστε οι βιομηχανίες μεταποίησης
να έχουν κίνητρο για να την χρησιμοποιήσουν.
2.6.3. Το μέγεθος δεν αποτελεί το μοναδικό κριτήριο στην
περίπτωση της μεταποίησης. Η περιεκτικότητα σε λίπος είναι
ιδιαίτερα σημαντική. Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης και η
μεταχείριση επί του πλοίου (προστασία από την έκθεση στον
ήλιο, ύγρανση και άμεση διατήρηση στο ψύχος, προσεκτικοί
χειρισμοί) δεδομένου ότι η τάγγη αποτελεί πρόβλημα για τη
ρέγγα. Εφιστάται η προσοχή στον Πίνακα 2 του εγγράφου
COM(84) 629 τελικό που εξηγεί σαφώς τις διάφορες απαιτή
σεις της βιομηχανίας.
2.6.4. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σημαντικές εξαιρέ
σεις, είναι μάλλον απίθανο να εφαρμόσει η βιομηχανία με
δική της βούληση τα απαραίτητα μέτρα. Η πρόθεση λοιπόν
της Επιτροπής να υποβάλει προτάσεις στον τομέα της
υγιεινής των ιχθύων και της διάθεσης στην αγορά είναι κα
ταρχήν ευπρόσδεκτη. Θα μπορούσε επίσης να εξετασθεί το
ενδεχόμενο της καθιέρωσης σήματος ποιότητας, όπως έχει
γίνει για τα φρούτα· ένα τέτοιο σήμα εμπνέει εμπιστοσύνη
στον καταναλωτή για την ποιότητα του προϊόντος.
2.6.5. Συνίσταται επίσης τα κράτη μέλη να είναι πολύ
αυστηρότερα στην επίβλεψη των εκφορτώσεων και ποιοτικών
προτύπων.

3. Ανάπτυξη των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και αύξηση
της κοινοτικής κατανάλωσης
3.1. Η Επιτροπή κάνει ορισμένες συγκεκριμένες προτάσεις
σε σχέση με αυτό το θέμα.
3.1.1. Θέσπιση τιμής απόσυρσης ανάλογα με την περιοχή
όπως προβλέπεται στο άρθρο 1.2.2 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3796/81, για την ενίσχυση παραγωγών σε περιοχές εκ
φόρτωσης που είναι πολύ απομακρυσμένες από τα κύρια κατα
ναλωτικά κέντρα. Αυτό θα τους επέτρεπε να εφοδιάζουν τη
μεταποιητική βιομηχανία σε ανταγωνιστικές τιμές και να
επιτυγχάνουν ικανοποιητικό κέρδος από τη δραστηριότητα
τους. Ένα παρόμοιο σύστημα έχει ήδη εφαρμοσθεί σε αρκετά
είδη, συμπεριλαμβανομένου του σκόμβρου, και σε μια περί
πτωση και στη ρέγγα.
Θα μπορούσαν να προβληθούν αντιρρήσεις πολιτικού και
εμπορικού χαρακτήρα με το επιχείρημα ότι ένα παρόμοιο
μέτρο:
— θα προκαλούσε στρέβλωση του ανταγωνισμού,

— θα αποτελούσε ένα βήμα προς τα πίσω σε σχέση με την
αρχή των ενοποιημένων τιμών στην πορεία προς το 1992.

Δεν είναι δυνατό να ισχυρισθεί κανείς ότι οι περιφερειακές
διαφορές στην τιμή συνιστούν ένα βήμα προς τα πίσω δεδομέ
νου ότι ήδη υφίστανται: μεταξύ 288 ECU ανά τόννο στη
Δανία και 165 ECU στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά το 1986. Η
κατάσταση αυτή μάλλον θα συνεχισθεί αν και η τιμή αγοράς
σχεδόν ισοδυναμεί με την τιμή απόσυρσης δεδομένου ότι η
διαφορά οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο κόστος μεταφοράς
προς τις κύριες αγορές.
Από την άλλη πλευρά, όταν υπεισέρχεται μια τόσο μεγάλη
διαφορά πρέπει να πραγματοποιείται μια ολοκληρωμένη
αξιολόγηση των επιπτώσεων της επί της σχέσης κόστους/
οφέλους. Συνίσταται λοιπόν στην Επιτροπή να ορίσει τις
ενδιαφερόμενες περιοχές και να πραγματοποιήσει τις απαιτο
ύμενες μελέτες το συντομότερο δυνατό.
Θα ήταν προτιμότερο να διευρυνθεί η μελέτη για να διαπιστω
θεί αν τα μέτρα που προβλέπονται στα πλαίσια του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 355/77 και της μετέπειτα νομοθεσίας με
στόχο την προώθηση της δημιουργίας περισσότερων εγκα
ταστάσεων μεταποίησης όπου υπάρχουν πλεονάσματα αποθε
μάτων αποτελούν μια πιο αποτελεσματική από την άποψη
του κόστους λύση ή μια λύση που θα μπορούσε να είναι
συμπληρωματική. Το γεγονός ότι η ρέγγα θα αποκτούσε
προστιθέμενη αξία λόγω της μεταποίησης ίσως οδηγούσε σε
μια κατάσταση όπου το κόστος μεταφοράς θα ήταν περισσό
τερο ανεκτό εκπεφρασμένο ως ποσοστό της αξίας του προϊό
ντος.
3.1.2. Διεύρυνσης της ψαλίδας ή του περιθωρίου ανοχής
στην τιμή απόσυρσης.
Προς το παρόν ισχύει ένα θετικό περιθώριο 5% και ένα
αρνητικό περιθώριο 10% αν και έχει τώρα συμφωνηθεί να
επεκταθεί το περιθώριο αυτό' ως προς τη θετική ανοχή. Το
θέμα αυτό σαφώς δεν μπορεί να διαχωρισθεί από το θέμα των
τιμών απόσυρσης ανάλογα με την περιοχή. Αόγω απουσίας
των τελευταίων θα μπορούσε να διευρυνθεί το θετικό περιθώ
ριο σε 10% και το αρνητικό περιθώριο σε 20%, παρά το
γεγονός ότι αυτό θα ήταν δύσκολο δεδομένου ότι το όριο
της χρηματοδοτικής αποζημίωσης έχει ορισθεί στο 85% της
τιμής απόσυρσης. Εντούτοις, ενώ μπορεί να επιφέρει κάποια
βελτίωση, το μέτρο αυτό θα έχει οριακή μόνο επίδραση στα
προβλήματα της βιομηχανίας, ενδεχομένως ακόμη και μετά-
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θέτοντας τα προβλήματα που υπάρχουν στην Κοινότητα σε
διαφορετικές περιοχές.

διεύρυνση της ψαλίδας όπως συνίσταται στο σημείο 3.1.2 θα
ήταν η προτιμότερη λύση διότι παρέχει μεγαλύτερη ευχέρεια
κινήσεων.

3.1.3. Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο συμφώνησε να
συμπεριλάβει τη ρέγγα στον κατάλογο των ειδών για τα οποία
μπορεί να εφαρμοσθεί η πριμοδότηση μεταφοράς. Επιπλέον,
το 80% των ποσοτήτων που δύναται να επωφεληθούν της
επιδότησης μεταφοράς, υπόκειται και στο σύστημα της οικο
νομικής ενίσχυσης που παρέχεται σε περίπτωση απόσυρσης
ψαριού από την αγορά. Εντούτοις πιστεύεται ότι αυτό δεν θα
επιλύσει το πραγματικό πρόβλημα.

3.2.3. Το πρόβλημα των Klondijkers θα πρέπει να εξετασθεί
ιδιαίτερα δεδομένου ότι οδήγησε σε μείωση των δυνατοτήτων
εξαγωγών, ιδιαίτερα προς την Ανατολική Ευρώπη. Δεν θα
πρέπει όμως η Κοινότητα να αντιδράσει με υπερβολικό
τρόπο.

Προς το παρόν οι κανόνες που διέπουν την πριμοδότηση
μεταφοράς είναι εξαιρετικά περιοριστικοί (βλέπε άρθρο 14
του κανονισμού βάσης). Μόνο το 15 % των ετήσιων ποσοτή
των που εκφορτώνονται δύναται να επωφεληθεί αυτής της
ρύθμισης. Επίσης επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται διάφο
ροι μέθοδοι μεταποίησης που θα μπορούσαν να προκαλέσουν
δυσκολίες. Αυτού του είδους οι διευκολύνσεις δεν μπορούν
να διατηρούνται με το σκεπτικό ότι δεν θα χρησιμοποιούνται
σε τακτική βάση και με προβλέψιμο τρόπο. Συνεπώς η δυνα
τότητα που παρέχει η πριμοδότηση μεταφοράς έχει χρησιμο
ποιηθεί σπανίως για τα είδη που εξετάζονται εδώ.
Παρόλο που θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί εδώ και καιρό μια
αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με την πριμοδότηση
μεταφοράς, δεν είναι σαφές το κατά πόσο οι οποιεσδήποτε
αλλαγές θα συνέβαλαν ουσιαστικά στη σταθεροποίηση της
αγοράς ρέγγας. Όταν εκφορτώνονται προμήθειες με την ενδε
δειγμένη περιεκτικότητα σε λίπος και τα λοιπά χαρακτη
ριστικά, οι επαγγελματίες στον τομέα της μεταποίησης
εξασφαλίζουν αποθέματα ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν
τη διαδικασία μεταποίησης κατά τη διάρκεια του έτους. Έτσι,
ακόμη κι αν υπήρχε δυνατότητα επαρκούς αποθήκευσης, η
κατάσταση της αγοράς της ρέγγας δεν θα βελτιώνονταν όταν
τα αποθέματα διετίθεντο εκ νέου στην αγορά.
Αντίθετα, δεδομένου ότι η παραγωγή είναι πλεονασματική,
σε λίγο καιρό θα γίνεται λόγος για ανταγωνισμό μεταξύ της
επιδοτούμενης ρέγγας και των νέων προμηθειών. Το αποτέ
λεσμα θα είναι σε τελική ανάλυση η πτώση των τιμών.
Με αυτά τα δεδομένα οποιαδήποτε περαιτέρω αλλαγή ή βελ
τίωση του κανονισμού θα είναι αποτελεσματική μόνο αν
εφαρμοσθεί ταυτόχρονα με τα μέτρα για τη βελτίωση της
ικανότητας της μεταποιητικής βιομηχανίας. Οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις ακολουθήσουν τις ρυθμίσεις που ορίζονται από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 355/77 είναι σημαντικό να διατη
ρήσουν την ίδια ευρύτητα πεδίου εφαρμογής και να προ
βλέπουν κατά προτίμηση μεγαλύτερη χρηματοδότηση.
3.2.

Άλλες εξεταζόμενες εναλλακτικές λύσεις είναι:

3.2.1. Περισσότερη έρευνα σχετικά με το πως θα μπορού
σαν να βελτιωθούν τα ποιοτικά πρότυπα. Αυτό είναι απαραί
τητο για να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των κατα
ναλωτών στο προϊόν. Οι Δανοί και Ολλανδοί πραγματοποιούν
ήδη έρευνα σχετικά. Σ'αυτό τον τομέα, θα ήταν χρήσιμο ένα
συμπληρωματικό κοινοτικό ερευνητικό πρόγραμμα.
3.2.2. Μετριασμό, έστω και προσωρινό, των επιπτώσεων
του συστήματος των φθινουσών πληρωμών. Μετά από
εξέταση του προβλήματος συνάχτηκε το συμπέρασμα ότι η

Παρόλο ότι είναι γεγονός ότι οι τιμές που επιτυγχάνονται με
τις πωλήσεις σε Klondijkers δεν είναι υψηλές, εξασφαλίζουν,
με την προϋπόθεση λογικών ελέγχων, μια ασφαλιστική
δικλείδα υπό συνθήκες πλεονάζοντος εφοδιασμού. Επίσης
λόγω της γεωγραφικής θέσης ορισμένων λιμανιών όπου
αλιεύεται η ρέγγα, δεν υπάρχει υποκατάστατο των πλοίων
εργοστασίων σε περίπτωση που τα αλιεύματα πρέπει να μετα
ποιηθούν. Κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, λειτουργεί
μια τριμερής επιτροπή στην Ιρλανδία. Την επιτροπή συγκρο
τούν εκπρόσωποι των αλιέων, επαγγελματιών του τομέα της
μεταποίησης και κυβερνητικοί εκπρόσωποι. Άδειες για
Klondijkers εκδίδονται μόνο εφόσον υπάρχει συμφωνία ότι
υφίσταται κατάσταση υπερπροσφοράς. Ακόμη και σ'αυτή την
περίπτωση οι άδειες ισχύουν για μια περίοδο 24 ωρών,
ορίζουν σαφώς το λιμάνι όπου μπορεί να γίνει η εκφόρτωση
και καθορίζουν τα πλοία που μπορούν να προβούν στον
εφοδιασμό. Αν το σύστημα αυτό εφαρμόζονταν γενικά, λαμ
βάνοντας υπόψη ότι διαφορετικές περιοχές έχουν διαφο
ρετικά προβλήματα, θα μπορούσε να οδηγήσει στην εφαρ
μογή ενός χρήσιμου συστήματος ελέγχου.
Αυξανόμενος αριθμός κοινοτικών αλιευτικών επιχειρήσεων
έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν το Klondijking. Η κατάσταση
αυτή δημιουργεί τόσο πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα
τα οποία θα πρέπει να εξετάσουν επειγόντως η Επιτροπή και
το Συμβούλιο.
3.2.4. Το βασικό πρόβλημα με την κοινοτική αγορά ρέγγας
είναι ότι εκτός από μια περιορισμένη περίοδο του χρόνου
όπου υπάρχει ικανοποιητική ζήτηση για ρέγγες του τύπου
maatjes (νεαρή παχειά ρέγγα με γονάδες λίγο ή καθόλου
αναπτυγμένες) και ρέγγες παρθένους προς μεταποίηση, παρα
τηρείται μια νοσηρή εξάρτηση από μια κοινοτική αγορά. Αν
και δεν μπορεί να κατηγορηθεί γι'αυτό το εν λόγω κράτος
μέλος, η φθίνουσα εξέλιξη των τιμών είναι η αναπόφευκτη
συνέπεια μιας κατάστασης όπου υπάρχει ένας επικρατών
πελάτης. Κατά συνέπεια προτεραιότητα πρέπει να δοθεί
κυρίως στη διεύρυνση της αγοράς, πράγμα που θα οδηγήσει
στην αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των επαγγελματιών
μεταποίησης και επομένως σε κέρδη από τις πωλήσεις για
του αλιείς.
3.2.5. Θα πρέπει να προβλεφθούν ρυθμίσεις για την αντι
μετώπιση της ζημιογόνου επίδρασης που προκαλούν στην
εμπιστοσύνη του καταναλωτή παραπλανητικά σχόλια των
μέσων μαζικής ενημέρωσης όπως στην περίπτωση των νημα
τωδών. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να προβλεφθούν μηχανι
σμοί αντιμετώπισης απρόβλεπτων γεγονότων σε συνεργασία
με τα κράτη μέλη για να είναι δυνατό να αναλαμβάνεται
ταχεία δράση προς επανόρθωση της ζημίας.
4. Καθιέρωση μέτρων προώθησης των προϊόντων με σκοπό
την αύξηση της κοινοτικής κατανάλωσης
Θα ήταν σκόπιμο να εξετασθεί αυτή η οδός. Ο όρος «προώ
θηση» όπως χρησιμοποιείται από την Επιτροπή θα μπορούσε
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ίσως να αντικατασταθεί από τον όρο «εμπορία» δεδομένου
ότι προβλέπεται έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, καθώς
και η βελτίωση των προτύπων όσον αφορά τις πρώτες ύλες
όπως ήδη αναφέρθηκε. Η διαφήμιση μεμονωμένα δεν αποτε
λεί λύση. Θα ήταν χρήσιμο να επιδιωχθούν τα επίπεδα κατα
νάλωσης των αρχών της δεκαετίας του 70 (περίπου 640 000
τόννοι κατά το 1975), σε ορισμένες όμως αγοράς σημειώνεται
μείωση της κατανάλωσης της νωπής και καπνιστής ρέγγας
από τις δύο πρώτες δεκαετίες αυτού του αιώνα.
Θα πρέπει επίσης να υπενθυμισθεί ότι ίσως υπάρξει στο
μέλλον η ανάγκη διάθεσης 800 000 τόννων ετησίως.
Δεδομένης αυτής της κατάστασης, προκαλεί έκπληξη το
γεγονός ότι η Επιτροπή δεν επείγεται να βελτιώσει το κλίμα
με μέτρα προώθησης του προϊόντος. Ειδικότερα, διατυπώνε
ται το ερώτημα γιατί μεσολάβησε τόσος χρόνος (ως τις
26 Ιουλίου 1988) για την υποβολή των μέτρων εφαρμογής στα
πλαίσια των άρθρων 29(3) και 31(2) του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 4028/86, ενώ το Συμβούλιο είχε συμφωνήσει νωρίτερα
για τη χορήγηση των πιστώσεων προώθησης των προϊόντων.
Ελπίζεται πλέον ότι θα αναληφθεί δράση, και ότι οι χορηγού
μενες πιστώσεις θα επαρκέσουν για να επιτευχθούν οι απαραί
τητοι στόχοι. Βέβαια αν εξετάσει κανείς το μέγεθος του
προϋπολογισμού αλιείας ίσως αυτό φανεί αμφίβολο. Θα πρέ
πει λοιπόν να ληφθεί υπόψη η σημασία των περιφερειακών
περιοχών αυτού του προγράμματος και να χορηγηθούν ίσως
πρόσθετες πιστώσεις από το διευρυμένο περιφερειακό και
κοινωνικό ταμείο.
Θα ήταν επίσης λογικό οι πιστώσεις αυτές να επεκταθούν για
να καλύψουν τις πωλήσεις εκτός Κοινότητας. Κρίνεται όμως
ότι αυτό υπερβαίνει το στόχο του αρχικού κανονισμού. Θα
μπορούσαν ίσως να χορηγηθούν εθνικές ενισχύσεις για το
σκοπό αυτό, με την προϋπόθεση ότι θα έχει δοθεί προηγουμέ
νως η έγκριση της Επιτροπής.

4.1. Για να αυξηθεί η κατανάλωση της ρέγγας θα πρέπει
να εισαχθούν νέα προϊόντα που να ανταποκρίνονται στις
επιθυμίες των σημερινών καταναλωτών. Η έρευνα της αγοράς
έχει δείξει ότι στις νεώτερες νοικοκυρές δεν αρέσει να
ασχολούνται με την προετοιμασία και παρασκευή ολόκλη
ρων, νωπών ιχθύων στην κουζίνα. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τη
ρέγγα με την ιδιότυπη μυρωδιά της. Οι μεγαλύτερες νοικο
κυρές σταμάτησαν να αγοράζουν νωπές ρέγγες μετά τις ελλεί
ψεις της δεκαετίας του '70. Έτσι δεν μπορεί να αποτελεί
ρεαλιστική προσδοκία η επίτευξη των παραδοσιακών επιπέ
δων κατανάλωσης της νωπής ρέγγας. Επίσης, άλλες εξελίξεις
στον τομέα των κανονισμών υγιεινής καθιστούν πλέον
αδύνατη τη διάθεση νωπής ρέγγας στην αγορά σ'ένα τουλά
χιστον κράτος μέλος το οποίο ήταν προηγουμένως από τους
κυριότερους καταναλωτές.

4.1.1.

Οι μόνες ρεαλιστικές εναλλακτικές λύσεις είναι:

— η ανάπτυξη νέων έτοιμων τροφών που έχουν ως κύριο
συστατικό τη ρέγγα,
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— η διάθεση της ρέγγας σε μορφή έτοιμη για μαγείρευμα
π.χ. ολόκληρη αλλά καθαρισμένη και προετοιμασμένη με
την προσθήκη γαρνιτούρας π.χ. κόκκους μαύρους πιπεριού.
Στο μεταξύ μόνο μία περιορισμένη γενική διαφήμιση έμμεση
κατά κύριο λόγο (επιδείξεις του προϊόντος σε καταστήματα,
κλπ.) θα είναι αποτελεσματική από την άποψη του κόστους.
4.1.2. Είναι σαφές ότι τα προϊόντα αυτά θα προσπαθήσουν
να εισέλθουν σε μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά δηλαδή
των ειδών παντοπωλείου, που είναι πολύ συγκεντρωμένη.
Μόνο αν οι κύριες υπεραγορές και εταιρείες τροφοδοσίας
προτίθενται να αποθεματοποιήσουν αυτά τα είδη θα προ
κύψουν σημαντικές πρόσθετες πωλήσεις. Εξάλλου, ιδίως οι
υπεραγορές θα τοποθετήσουν τα είδη αυτά στα ράφια τους,
μόνο εφόσον πεισθούν ότι θα προσελκύσουν τις νοικοκυρές
και ότι υπάρχει σημαντική διαφημιστική υποστήριξη. Αυτό
σημαίνει στην πράξη ότι μόνο αν οι κύριοι παραγωγοί τρο
φίμων διαπιστώσουν ότι αυτός είναι ένας επιτυχής τομέας
δραστηριότητας για εκμετάλλευση, θα επιτύχει η επιχείρηση.
4.1.3. Η διαδικασία αυτή είναι πολύ σημαντική για να
εγκαταλειφθεί στην τύχη. Συνίσταται στην Επιτροπή να χρη
ματοδοτήσει την έρευνα για την ανάπτυξη προϊόντων σε
ανεξάρτητα ινστιτούτα. Μόλις προκύπτουν προϊόντα από
αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να πραγματοποιούνται μελέτες
πιλότοι έρευνας της αγοράς για να αξιολογούνται οι
αντιδράσεις των καταναλωτών. Εφόσον οι μελέτες αυτές είναι
θετικές για ένα προϊόν ή για μία ομάδα προϊόντων, τα αποτε
λέσματα των ελέγχων θα πρέπει να ανακοινώνονται με δια
φανείς διαδικασίες σ'όλες τις ενώσεις των βιομηχανιών τρο
φίμων στην Κοινότητα.
4.1.4. Όσον αφορά τα προϊόντα που εισάγονται μετά από
την παραπάνω διαδικασία, εναπόκειται στην Επιτροπή να
κρίνει κατά πόσο απαιτείται περαιτέρω υποστήριξη για να
εξασφαλισθεί η επιτυχημένη προώθηση τους στην αγορά.
Αυτό θα πρέπει να αποφασίζεται κατά περίπτωση.
4.2. Υποστηρίζεται ότι θα μπορούσε να υφίσταται σημα
ντική αγορά ρέγγας, με την κατάλληλη ποιότητα, στα νότια
κράτη μέλη. Αυτό είναι συζητήσιμο, δεδομένου ότι το προϊόν
θα πρέπει να έχει καταψυχθεί, και ως κατεψυγμένο, να αντα
γωνίζεται τους επιτόπου αλιευθέντες νωπούς ιχθύς. Εντού
τοις, δεν θα πρέπει να απορρίπτονται οποιεσδήποτε δυνατότη
τες αγορών αν δεν έχει προηγηθεί έρευνα.
Η Επιτροπή μπορεί να πραγματοποιήσει μία έρευνα αγοράς
για να κρίνει τις πραγματικές προοπτικές. Θα πρέπει όμως
να δοθεί μεγάλη προσοχή ώστε να εξασφαλισθεί ότι η αγορά
για ρέγγες δεν θα αναπτυχθεί σε βάρος άλλων ποικιλιών
που πλεονάζουν, όπως οι σαρδέλλες. Θα πρέπει επίσης να
εκφρασθούν ορισμένοι ενδοιασμοί ως προς το κόστος διαφή
μισης που συνεπάγεται η ανάπτυξη μιας ουσιαστικά νέας
αγοράς.
5. Επιστροφές κατά την εξαγωγή και ενθάρρυνση των εισα
γωγών
5.1. Οι εξαγωγικές επιτυχίες ενός κράτους μέλους, σε πλή
ρως εμπορική βάση, δείχνουν ότι δεν είναι οπωσδήποτε
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απαραίτητο ένα ευρείας κλίμακας πρόγραμμα επιστροφών
κατά την εξαγωγή. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν στοιχεία
που μαρτυρούν ότι θα ήταν χρήσιμο ένα περιορισμένο
πρόγραμμα επιστροφών κατά την εξαγωγή σε φθίνουσα βάση
που να καλύπτει πενταετή περίοδο. Οι βιομηχανίες μεταποίη
σης εφόσον αρχίσουν τις εξαγωγές συνήθως συνεχίζουν όπως
ενήργησαν και με τον σκόμβρο τον κοινό, με μία βάση τιμο
λόγησης οριακού κόστους, στην αρχή όμως δεν πωλούν σ'αυτές τις τιμές, όταν έχουν να αντιμετωπίσουν τα πρόσθετα
έξοδα δημιουργίας μίας αγοράς.
5.2. Θα μπορούσε να εξετασθεί η χορήγηση πιστώσεων
για τη γενική διαφήμιση της ρέγγας στις νέες αγορές, στους
εμπόρους και καταναλωτές καθώς και στις αγορές όπου οι
κοινοτικές πωλήσεις βρίσκονται τώρα σε χαμηλό επίπεδο.
5.3. Οι πιστώσεις αυτές θα πρέπει να χορηγούνται μόνο
για κατεψυγμένα προϊόντα που προέρχονται από επιχειρήσεις
μεταποίησης εγκατεστημένες στην ακτή και οι οποίες χρη
σιμοποιούν ιχθύς που έχουν αλιευθεί από κοινοτικά πλοία, ή
έχουν αλιευθεί και υποστεί μεταποίηση επί του ιδίου κοινο
τικού πλοίου.
5.4. Φαίνεται επίσης ότι υπάρχουν αγορές για κατεψυγμέ
νες και κονσερβοποιημένες ρέγγες σε μη αναπτυγμένες
αγορές ή σε αγορές της Μέσης Ανατολής όπου υπάρχει
ανικανοποίητη ζήτηση. Από την άλλη πλευρά, σοβαρά προ
βλήματα χρηματοδότησης και, σε ορισμένες χώρες,
δυσκολίες με τις αρχές υποδοχής, αποτελούν δραστικά εμπό
δια για την ανάπτυξη αυτού του εμπορίου. Το χρηματοδοτικό
πρόβλημα θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί με ένα είδος ασφα
λιστικού καθεστώτος χρηματοδοτούμενο μερικώς ή πλήρως
από πριμοδοτήσεις πληρωτέες από τους εξαγωγείς. Τα συν
δεόμενα με τις αρχές υποδοχής προβλήματα χρήζουν σαφώς
της προσοχής του Συμβουλίου και της Επιτροπής ώστε να
υπαχθούν στα πλαίσια διμερών διαπραγματεύσεων με τις
αγορές εκείνες όπου υπάρχει το πρόβλημα.

6. Βιομηχανική αλιεία
6.1. Αν και η βιομηχανική αλιεία της ρέγγας πραγματο
ποιείται μόνο σε μία περιοχή ανεπίσημα, θα ήταν καλύτερο
να διέπεται από τις κατάλληλες ρυθμίσεις και να υπάρξει
πρόβλεψη για τη μελλοντική εξέλιξη της βιομηχανικής
αλιείας.
6.2. Αν στο μέλλον ισχύσει ένα σύνολο επιτρεπόμενων
αλιευμάτων (ΣΕΑ-TAC), για παράδειγμα, της τάξης των
700 000 τόννων στα κοινοτικά ύδατα με υποχρησιμοποιούμενη πλεονάζουσα ποσότητα 100 000 ίσως τόννων, η κατά
σταση θα είναι διαφορετική, ειδικότερα δεδομένου ότι η
βιομηχανία ιχθυαλεύρων αναπτύσσει προϊόντα με μεγαλύ
τερη προστιθέμενη αξία και κατά συνέπεια έχει ευνοϊκότερο
οικονομικό μέλλον μεσοπρόθεσμα.
6.3. Ακόμη και σ'αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη οπωσδήποτε η προστασία του περιβάλλοντος και η
διατήρηση των αλιευμάτων. Η θέση της κλυπέας της μικράς
(σαρδελλορέγγα) της Βορείου Θαλάσσης θα πρέπει να εξετα
σθεί σε εύθετο χρόνο.

Αριθ. C 337/25

6.4. Επιβάλλεται να ληφθούν τα πιο αυστηρά μέτρα ελέγ
χου τώρα και στον μέλλον τα οποία θα πρέπει, κατ'ελάχιστο,
να περιλαμβάνουν τις παρακάτω διατάξεις:
— Η διοίκηση πρέπει να βρίσκεται κάτω από εθνικό έλεγχο.
— Στα σκάφη πρέπει να χορηγούνται άδειες μεμονωμένα.
— Τα σκάφη αυτά θα πρέπει να αλιεύουν σύμφωνα με τον
κανονικό τρόπο αλλά να τους επιτρέπεται μία πρόσθετη
ποσόστωση η οποία θα μπορεί να διατίθεται για βιομη
χανικούς σκοπούς.
— Όλες οι παραδόσεις σε εργοστάσια ιχθυαλεύρων θα πρέ
πει να θεωρούνται ότι αφορούν ρέγγες και να λαμβάνονται
υπόψη έναντι αυτής της ποσόστωσης εκτός αν το σχετικό
πλοίο απαιτήσει ειδική επιθεώρηση για να δείξει ότι εκ
φορτώνει άλλο είδος π.χ. τρίγλη (χελιδονόψαρο).

7. Εναλλακτικές χρήσεις
Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή δεν είναι σε θέση
να κάνει μία ουσιαστική συμβολή σ'αυτόν τον τομέα. Για
παράδειγμα, δεν είναι σε θέση να σχολιάσει την επινοητική
πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των
γονάδων της ρέγγας για τη θεραπεία του Aids.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν τομείς όπου θα μπορούσε
να αναληφθεί θετική δράση·
7.1. Να γίνει ευρύτερα γνωστή η δυνατότητα χρησιμοποίη
σης της ρέγγας αντί των γαδιδών στην παραγωγή του Surimi
(πρωτεΐνη νωπού ιχθύος που χρησιμοποιείται στην Ιαπωνία)
δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει μία ταχέως αναπτυσσόμενη
αγορά.
7.2. Να προωθηθεί και ενδεχομένως να υποστηριχθεί η
έρευνα που έχει ήδη αναληφθεί για την ευρύτερη χρησιμο
ποίηση των ιχθυελαίων για φαρμακετικούς σκοπούς. Στη Νέα
Ζηλανδία και τον Καναδά έχουν πραγματοποιηθεί επιτυχημέ
νες διαφημιστικές εκστρατείες στο κοινό για την προώθηση
του Ωμέγα Η3 για τη μείωση του επιπέδου χοληστερίνης, οι
οποίες επηρέασαν θετικά την κατανάλωση των ιχθυελαίων.
Αυτό θα αποτελούσε μία ιδιαίτερα χρήσιμη αξιοποίηση των
ιχθύων μικρότερου μεγέθους.
7.3. Είναι ευνόητο ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη χρήση των
ιχθυελαίων ως συστατικό τροφίμων για λόγους υγείας. Θα
πρέπει να πραγματοποιηθούν έρευνες για να εξετασθεί πώς
μπορεί να ενθαρρυνθεί αυτή η εξέλιξη.
7.4. Η ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας, ιδιαίτερα του
σολωμού, συνεπάγεται μία αυξανόμενη ανάγκη για ιχθυάλευρα με σκοπό τη διατροφή των αποθεμάτων ιχθύων. Με τους
τρέχοντες ρυθμούς ανάπτυξης, η Ιρλανδία σε δύο έτη θα
χρειάζεται 150 000 τόννους ρέγγας σε περίπτωση που αυτή
χρησιμοποιούνταν ως μοναδική ιχθυοτροφή. Αυτό θα
εξασφάλιζε σαφώς μία πρόσθετη χρήση που θα παρείχε ένα
προϊόν μεγάλης αξίας ακόμη και σε μεταποιημένη μορφή.
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8. Κοινωνικοί παράγοντες
Σε όλα τα θέματα που συνδέονται με την αλιεία, θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη ότι ένας αλιεύς στη θάλασσα στηρίζει
έξι θέσεις απασχόλησης στην ξηρά. Κατά την εξέταση της
αγοράς ρέγγας, ειδικότερα στην Ιρλανδία και Σκωτία, που
αντιπροσωπεύει περισσότερο από 95 % των αλιευμάτων του
Ηνωμένου Βασιλείου και της Βορείου Δανίας, η δραστηριό
τητα αυτή πραγματοποιείται σε περιφερειακές περιοχές.
Αποτελεί επομένως ιδιαίτερα σημαντική πηγή απασχόλησης
και εισοδημάτων. Στην Βόρειο Δανία τουλάχιστον το 25 %
όλης της απασχόλησης εξαρτάται από τη βιομηχανία ρέγγας.
Εξαιτίας διάφορων παραγόντων συμπεριλαμβανομένων των
προβλημάτων με τους νηματώδεις στη Γερμανία, η Ιρλανδική
βιομηχανία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε σημείο που
δύο μεταποιητικές μονάδες σταμάτησαν να λειτουργούν. Δεν
υπάρχει καμία εναλλακτική λύση απασχόλησης στην πε
ριοχή.
8.1. Η Κοινότητα θα πρέπει να αποφασίσει κατά πόσο θα
επιτρέψει το παρόν, ουσιαστικά χωρίς περιορισμούς, επίπεδο
εισαγωγών (70 % αυτών εκφορτώνονται στη Δανία) ωθώντας
έτσι την τοπική βιομηχανία σε σταδιακό μαρασμό ή θα
αναλάβει δράση. Διαφορετικά, θα βρεθεί αντιμέτωπη με το
πρόβλημα της δαπάνης σημαντικών κεφαλαίων στην προσπά
θεια να προσελκύσει εναλλακτικές μορφές απασχόλησης.
8.2. Θα ήταν καλύτερο να αποφευχθούν οι επιδοτήσεις
στο στάδιο του χονδρικού εμπορίου και να εξετασθεί τι θα
μπορούσε επίσης να γίνει στα πλαίσια του Περιφερειακού και
του Κοινωνικού Ταμείου για να παρεμποδισθεί το ενδεχόμενο
μιας πολύ δυσάρεστης παρόμοιας κατάστασης.
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9.5. Οι ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται να
εισάγονται αφορολόγητα, σημαντικές ποσότητες ρέγγας που
υπερβαίνουν τις ποσοστώσεις ΓΣΔΕ θα πρέπει να τύχουν νέας
διαπραγμάτευσης.
9.6. Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών πρέπει να
πραγματοποιούν αυστηρούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις των
εισαγωγέων για να ελέγχουν κατά πόσο τηρούνται οι ρυθ
μίσεις σχετικά με την τιμή αναφοράς.
9.7. Όλα τα προερχόμενα από τρίτες χώρες πλοία που
εκφορτώνουν νωπούς ή μεταποιημένους εν πλω ιχθύες στα
κοινοτικά λιμάνια θα πρέπει να χωρίζονται σε κατηγορίες με
τον ίδιο τρόπο όπως τα κοινοτικά πλοία.
9.8. Για να αποφευχθούν οι διαταραχές της αγοράς από τις
εισαγωγές, θα πρέπει να εξετασθούν αλλαγές όπως αυτές που
προτείνονται στο σημείο 2.5.3.
9.9. Θα πρέπει είτε να αρχίσουν έρευνες όσον αφορά την
αθέμιτη επιδότηση των εισαγωγών ή να ζητηθεί η σύσταση
μιας επιτροπής ΓΣΔΕ η οποία θα εξετάσει το θέμα.
9.10. Πρέπει να θεσπισθεί σύστημα ελέγχου όσον αφορά
τις αφίξεις και εκφορτώσεις αλιευτικών πλοίων από τρίτες
χώρες.
9.11. Θα πρέπει να καθιερωθεί ένα σήμα ποιότητας, όπως
στην περίπτωση των φρούτων, για τις ρέγγες που ανταποκρί
νονται σε αυστηρά ποιοτικά κριτήρια, ώστε να αυξηθεί η
εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Η πρακτική αυτή θα πρέπει
να συνδεθεί στενά με την πολύ αυστηρότερη πολιτική, των
ισχυόντων ποιοτικών προτύπων.

9. Συμπεράσματα
Η εξέταση αυτή κατέδειξε σαφώς ότι δεν υπάρχουν λύσεις
άμεσες ή λύσεις θαύματα. Εξάλλου το ενεργετικό αποτέλεσμα
μιας προσπάθειας βελτίωσης των κοινοτικών μηχανισμών
που διέπουν την αγορά της ρέγγας θα ήταν οριακό μόνο. Οι
συστάσεις μας είναι:

9.12. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τις επιπτώσεις
κόστους/ωφέλους από τη θέσπιση ενός συστήματος περιφε
ρειακής τιμής απόσυρσης όπως προβλέπεται από το άρθρο
12.2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3976/81. Αυτό θα πρέπει να
συνδυασθεί με μια μελέτη για τη σκοπιμότητα ενθάρρυνσης
περισσοτέρων μεταποιητικών βιομηχανιών σε περιοχές όπου
υπάρχουν πλεονάζοντα αποθέματα.

9.1. Η τελωνειακή ονοματολογία θα πρέπει να αλλάξει
ώστε να γίνεται διάκριση μεταξύ ολόκληρων ρεγγών και
φιλέτων ρέγγας.

9.13. Να διευρυνθεί η ψαλίδα όπως προτείνεται στο ση
μείο 3.1.2.

9.2. Οι ποσοστώσεις ΓΣΔΕ θα πρέπει να εκφράζονται σε
ισοδύναμο ολόκληρης ρέγγας.

9.14. Να καθιερωθούν μέτρα που θα καταστήσουν την πρι
μοδότηση μεταφοράς πιο αποτελεσματική με την ενθάρρυνση
της αύξησης της δυναμικότητας της μεταποιητικής βιομη
χανίας.

9.3. Θα πρέπει να κατανεμηθεί ένα σύνολο επιτρεπόμενων
αλιευμάτων (ΣΕΑ-TAC), στη ζώνη 2α όπου βρίσκονται οι
ρέγγες της απαιτούμενης από τη μεταποιητική βιομηχανία
ποιότητας.
9.4. Θα πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες
για την επιβολή ποιοτικών προτύπων στις εισαγωγές, ειδικό
τερα όσον αφορά τις εισαγωγές που μεταφέρονται οδικώς.

9.15. Πρέπει να εκπονηθεί ένα κοινοτικό ερευνητικό
πρόγραμμα για τη βελτίωση των ποιοτικών προτύπων.
9.15.1. Για να εμποδισθεί η επανάληψη παραπλανητικού
εκφοβισμού όπως στην περίπτωση των νηματωδών, η Επι
τροπή θα πρέπει σε συνεργασία με τα κράτη μέλη να προβλέ
ψει ένα μηχανισμό αντιμετώπισης απρόβλεπτων γεγονότων
για την αποκατάσταση της αλήθειας ενώπιον του κοινού.
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9.16. Πρέπει να εξετασθεί η χορήγηση αδειών σε
Klondijkers με τρόπο περίπου ανάλογο αυτού που ισχύει στην
Ιρλανδία καθώς επίσης και η κατάσταση όσον αφορά τα
κοινοτικά Klondijkers.
9.17. Δεδομένου ότι οι πιστώσεις στα πλαίσια των άρθρων
29(3) και 31(2) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4028/86 για μέτρα
προώθησης θα αποδειχθούν μάλλον ανεπαρκείς, πρέπει να
διατεθούν πρόσθετα ποσά από το Περιφερειακό και/ή Κοινω
νικό Ταμείο σε περιοχές που χρήζουν βοηθείας.
9.18. Θα πρέπει να επεκταθεί το πεδίο του προγράμματος
προώθησης ώστε να επιτραπεί η χρησιμοποίηση πιστώσεων
με τις κατάλληλες εγγυήσεις, εκτός της Κοινότητας.
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9.22. Θα πρέπει να επινοηθούν μέτρα για την αντιμετώπιση
των εμποδίων κατά την εξαγωγή κατεψυγμένων και κονσερ
βοποιημένων ρεγγών στις αγορές της Μέσης Ανατολής και
στις υποανάπτυκτες χώρες.
9.23. Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα να επιτρέ
πεται η βιομηχανική αλιεία στο μέλλον καθώς και να ρυθμι
σθεί το ισχύον σύστημα.
9.24.
Πρέπει να αναληφθεί θετική δράση για την ενθάρ
ρυνση των εναλλακτικών χρήσεων της ρέγγας και του ελαίου
της ρέγγας στο Surimi, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα
τρόφιμα.
9.25. Πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης
της ρέγγας ως τροφή για ιχθυοκαλλιέργειες.

9.19. Η Κοινότητα πρέπει να χρηματοδοτήσει την έρευνα
για την ανάπτυξη νέων καταναλωτικών προϊόντων με κύριο
συστατικό τη ρέγγα ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας θα
πρέπει να ανακοινώνονται στις Ενώσεις Βιομηχανιών Τρο
φίμων των κρατών μελών.

9.26. Απαιτείται να δοθεί εγκαίρως προσοχή στα κοινω
νικά προβλήματα που θα προκύψουν στις περιφερειακές πε
ριοχές λόγω της περαιτέρω παρακμής της βιομηχανίας ρέγ
γας ενώ επείγει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα. Δεδομένου
ιδίως ότι θα απαιτηθεί χρόνος έως ότου υιοθετηθούν οι περισ
σότερες από τις άλλες συστάσεις.

9.20. Ο ισχυρισμός ότι υπάρχει αγορά για τη ρέγγα στα
νότια κράτη μέλη θα πρέπει να εξετασθεί με έρευνα αγοράς.

Δεδομένης της επινοητικότητας και βούλησης τόσο της
Επιτροπής όσο και του Συμβουλίου η ΟΚΕ πιστεύει ότι θα
μπορέσει να αναπτυχθεί ένα θετικό πρόγραμμα όσον αφορά
την κοινοτική αγορά ρέγγας. Έχει ζωτική σημασία να
εξασφαλισθεί ότι ένας τόσο πολύτιμος πόρος διατροφής που
παρέχει σημαντική απασχόληση στις περιφερειακές περιοχές
δεν θα πάει χαμένος.

9.21. Ο επιστροφές κατά την εξαγωγή θα πρέπει να παρέχο
νται κάτω από τις προϋποθέσεις που συνιστώνται στα σημεία
5.1 έως 5.3.
Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 1988.

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Alberto MASPRONE
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Γνωμοδότηση για την κατανομή των αμπελουργικών ζωνών στην Κοινότητα
(88/C 337/10)
Στις 28 Ιανουαρίου 1988, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε, σύμφωνα με την 4η
παράγραφο του άρθρου 20 του εσωτερικού κανονισμού να καταρτίσει γνωμοδότηση πρωτοβουλίας για
την κατανομή των αμπελουργικών ζωνών στην Κοινότητα.
Το τμήμα γεωργίας και αλιείας στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των σχετικών εργασιών της ΟΚΕ,
υιοθέτησε τη γνωμοδότηση του στις 6 Οκτωβρίου 1988 (με βάση την εισηγητική έκθεση του κ. Margalef
Masia).
Κατά την 259η σύνοδο ολομέλειας της (συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου 1988) η ΟΚΕ υιοθέτησε χωρίς
ψήφους κατά και 2 αποχές την ακόλουθη γνωμοδότηση.
1. Η μελλοντική ταξινόμηση των αμπελουργικών ζωνών
της ΕΟΚ δεν πρέπει να έχει ως μοναδικό στόχο την εδραίωση
της σημερινής κατάστασης, αλλά και να αποτελέσει βασικό
όργανο της μελλοντικής πολιτικής στον αμπελουργικό τομέα.
2. Στόχος της ταξινόμησης αυτής είναι να επιτρέψει την
ανάπτυξη μιας πολιτικής στον τομέα της φύτευσης των ευρω
παϊκών αμπελώνων, η οποία, λαμβάνοντας υπόψη τις κλι
ματολογικές συνθήκες των διάφορων ζωνών, να καθιστά
δυνατή την παραγωγή φυσικών προϊόντων ποιότητας, βελτιώ
νοντας την ισορροπία της παραγωγικής δυναμικότητας του
αμπελουργικού τομέα. Συνεπώς το όργανο αυτό αποτελεί
βασικά ένα τρόπο διαφοροποίησης των συνθηκών παραγωγής
μεταξύ των διάφορων ζωνών.
3. Πρέπει να υπογραμμισθεί η σημασία που αποκτά το
όργανο αυτό για την προστασία των περισσότερο κατάλλη
λων αμπελουργικών περιοχών λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη
τις υπάρχουσες παραδοσιακές πρακτικές στις διάφορες ζώνες
παραγωγής.
Συνεπώς, πρέπει να προσαρμοστούν τόσο οι δυνατότητες
εμπλουτισμού όσο και το ελάχιστο όριο φυσικού βαθμού
ώστε να αποφευχθούν τα πλεονάσματα παραγωγής και να
εξασφαλισθεί με τον τρόπο αυτό καλύτερη ισορροπία στην
αγορά.
4. Μολονότι δεν πρέπει να συγχέονται οι έννοιες των
αμπελοοινικών ζωνών και κατηγοριών, πρέπει να ληφθούν
υπόψη οι αλληλεπιδράσεις τους.

8. Μολονότι η ταξινόμηση φαίνεται ως ένα υπερβολικά
πολυσύνθετο έργο, αν ληφθούν υπόψη όλες οι προηγούμενες
παρατηρήσεις, το τμήμα εκφράζει την ευχή να αποφευχθεί
κάθε υπερβολική επιπλοκή που ενδέχεται να καθυστερήσει
πέραν του λογικού την κατανομή των ζωνών στην Κοινότητα
των 12.
8.1. Η ΟΚΕ κρίνει ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η εμπειρία
από την ταξινόμηση των περιοχών που είχε γίνει πριν τη
διεύρυνση της Κοινότητας, η οποία είχε γίνει ευνοϊκά δεκτή.
8.2. Επομένως, πρέπει να αντλήσουμε έμπνευση από τις
κύριες αρχές βάσει των οποίων έγινε η ταξινόμηση αυτή,
ώστε να τις επεκτείνουμε στα νέα κράτη μέλη με πνεύμα
δικαιοσύνης, όπως υπογραμμίσθηκε στην προηγούμενη σχε
τική γνωμοδότηση της ΟΚΕ· ωστόσο, στην Κοινότητα των
12 και για λόγους δικαιοσύνης θα πρέπει να διασαφηνισθούν
τα κριτήρια για να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των
νέων κρατών μελών.
8.3. Όσον αφορά τα κριτήρια ταξινόμησης, η ΟΚΕ αποδί
δει ιδιαίτερη σημασία στα ακόλουθα στοιχεία:
— βροχοπτώσεις,
— γεωγραφικό πλάτος,
— ηλιοφάνεια,
— θερμοκρασία,
— υψόμετρο.

5. Το πρώτο στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι
η ικανότητα εξέλιξης του βιολογικού κύκλου της αμπέλου για
την παραγωγή σταφυλών επαρκούς ωριμότητας στις διάφορες
αμπελουργικές ζώνες.

9. Όσον αφορά τους οίνους αμπελώνων που έχουν χαρα
κτηρισθεί ως VQPRD (vins de qualite produits dans des
regions determinees), η ΟΚΕ θεωρεί ότι πρόκειται για εξαιρε
τικές περιπτώσεις.

6. Αν και η ποιότητα του οίνου βασίζεται σε αρκετά στοι
χεία: οξύτητα, άρωμα, πολυφενόλη, ξηρά εκχυλίσματα κλπ.,
η σημασία του φυσικού αλκοολικού βαθμού που απορρέει
από το επίπεδο της ωριμότητας, και από τις ποσότητες που
παράγονται ανά μονάδα επιφανείας, έχει ιδιαίτερη σημασία
για την οροθέτηση των αμπελουργικών περιοχών.

9.1. Η οροθέτηση των εδαφών παραγωγής VQPRD, που
έχει πραγματοποιηθεί εδώ και πολύ καιρό σε συνάρτηση με
τις παραδόσεις και τις καλλιέργειες, έχει ως αποτέλεσμα την
παραγωγή γνήσιων προϊόντων που ελκύουν την προσοχή των
καταναλωτών.

7. Η ΟΚΕ αποδίδει, συνεπώς, κεφαλαιώδη σημασία στις
κλιματολογικές συνθήκες που συντελούν στην επίτευξη ενός
ελάχιστου φυσικού βαθμού για να δοθούν προσανατολισμοί
όσον αφορά την κατανομή και τον καταμερισμό των ζωνών.

9.2. Στους αμπελώνες παραγωγής VQPRD που βρίσκονται
σε διάφορες αμπελοοινικές περιοχές πρέπει, ωστόσο, να
υπάρχει δυνατότητα παραγωγής οινών, που να έχουν τουλά
χιστον τα ελάχιστα χαρακτηριστικά (ιδίως όσον αφορά την
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περιεκτικότητα σε ζάχαρη) από σταφύλια που προορίζονται
για την παραγωγή επιτραπέζιων οίνων της υπό εξέταση περιο
χής·
Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία για ορισμένους
VQPRD επιβάλει πολύ πιο αυστηρά χαρακτηριστικά, δεν
συνεπάγεται αλλαγή ζώνης.
10. Η ΟΚΕ εκφράζει την ευχή να καταρτίσει η Επιτροπή
προκαταρκτική έκθεση με την οποία να προωθεί την ταχύτητα
των εργασιών. Όσον αφορά τη μέθοδο που επιτρέπει σε
λογικά χρονικά περιθώρια την ταξινόμηση και την κατανομή
των αμπελουργικών περιοχών, η ΟΚΕ προτείνει τα εξής:
— Τον προσδιορισμό, με τη συμβολή των ιδρυμάτων και
των οργανισμών που είναι ειδικευμένοι στη μελέτη των
κλιματολογικών συνθηκών, ζωνών με ομοιόμορφες κλι
ματικές συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες
που αναφέρονται στο σημείο 8.3.
— Τη σύγκριση των ζωνών αυτών με το σημερινό καταμερι
σμό των αμπελουργικών περιοχών της ΕΟΚ.
— Τη σύνοψη των ανωμαλιών που έχουν διαπιστωθεί
ανάμεσα στις δύο κατανομές των περιοχών.
— Τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν στην κατανομή που
ισχύει σήμερα, διαμέσου ακριβών γεωγραφικών χαρτών
που να περιλαμβάνουν παράσταση των υπαρχουσών
αμπελουργικών εκτάσεων.
— Την εφαρμογή των ίδιων μεθόδων και κριτηρίων κατανο
μής των ζωνών στα νέα κράτη μέλη.
— Την ανακοίνωση των προτάσεων για την κατανομή και
την ταξινόμηση των ζωνών ή των διορθώσεων στις εθνικές

Αριθ. C 337/29

και περιφερειακές διοικητικές αρχές καθώς και στους μη
κυβερνητικούς οργανισμούς.
α) Σύνταξη ενός γενικού χάρτη κατανομής των ζωνών
της ΕΟΚ·
β) Σύνταξη ακριβέστερων χαρτών κατά ζώνη, με επίθεση
των αμπελουργικών εκτάσεων που καλλιεργούνται τη
στιγμή κατά την οποία θα συνταχθεί ο χάρτης.
10.1. Από τις πληροφορίες που παρέχει η Επιτροπή όσον
αφορά την πρόοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών, η
ΟΚΕ αποκομίζει την εντύπωση ότι η πρόοδος είναι υπερβο
λικά βραδεία.
Η ΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει όσο το δυνατό τις
εργασίες της ώστε να είναι σε θέση να υποβάλλει τη νέα
ρύθμιση εντός ενός έτους.

11. Η ΟΚΕ κρίνει ότι η παρακολούθηση και ο έλεγχος της
εξέλιξης των αμπελουργικών εκτάσεων στις διάφορες ζώνες
της ΕΟΚ θα μπορούσε να αποτελέσει αξιόλογο μέσο διευκό
λυνσης του ελέγχου του αμπελουργικού δυναμικού της Κοι
νότητας.
12. Φυσικά η ΟΚΕ επιφυλάσσεται να εκδώσει εμπεριστα
τωμένη γνωμοδότηση για το θέμα μόλις υποβάλλει τις προ
τάσεις κανονισμού, καθώς και να εκφράσει τις απόψεις της
πρωτύτερα σε περίπτωση του η Επιτροπή αποφασίσει να
συντάξει ενημερωτικά έγγραφα και/ή προσανατολισμού για
επί μέρους θέματα ή με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 1988.
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Alberto MASPRONE
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Γνωμοδότηση για την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών
μελών σχετικά με τις μηχανές(')
(88/C 337/11)
Στις 15 Ιανουαρίου 1988, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
100Α της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, τη γνωμοδότηση της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την παραπάνω πρόταση.
Το τμήμα βιομηχανίας, εμπορίου, βιοτεχνίας και υπηρεσιών, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των
σχετικών εργασιών της ΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωμοδότηση του στις 7 Σεπτεμβρίου 1988, με βάση την
εισηγητική έκθεση του κ. Perrin-Pelletier.
Κατά τη 259η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου 1988), η Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή υιοθέτησε την παρακάτω γνωμοδότηση με 119 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 15 αποχές.
Η ΟΚΕ τάσσεται υπέρ της πρότασης οδηγίας και εγκρίνει
την πρόταση τροποποίησης που υποβλήθηκε κατά τη διάρ
κεια των εργασιών του περί επέκτασης του πεδίου εφαρμογής
της οδηγίας και στις μηχανές ξύλου. Το τμήμα έχει ωστόσο
να παρατηρήσει τα παρακάτω.

Είναι, ωστόσο, αυτονόητο ότι η κοινωνική αυτή πολιτική θα
τελεσφορήσει μόνο αν η Επιτροπή, όπως αναφέρεται στην
αιτιολογική έκθεση και το δημοσιονομικό δελτίο, διαθέτει
τα οικονομικά μέσα που απαιτούνται για τη διαδικασία τυπο
ποίησης και θεσπίζει τις διαδικασίες πληροφόρησης και δια
βούλευσης που χρειάζονται οι κοινωνικοί εταίροι.

1. Γενικές παρατηρήσεις
1.1. Από τότε που το Συμβούλιο, στις 7 Μαΐου 1985, υιοθέ
τησε ψήφισμα για μια νέα προσέγγιση σχετικά με την εναρμό
νιση, η Επιτροπή έχει υποβάλει, σύμφωνα με το πρόγραμμα
του Λευκού Βιβλίου, έναν αριθμό προτάσεων, ορισμένες από
τις οποίες έχουν ήδη υιοθετηθεί από το Συμβούλιο (δοχεία
πίεσης, παιδικά παιχνίδια) ενώ άλλες βρίσκονται υπό συζή
τηση.
Ο τομέας που καλύπτεται από την εν λόγω πρόταση της
Επιτροπής είναι ουσιαστικής σημασίας για την πραγματοποί
ηση της εσωτερικής αγοράς και για την ανάπτυξη της νέας
προσέγγισης.
Οι αρχές που τίθενται στο ψήφισμα του Συμβουλίου έχουν
μέχρι σήμερα εφαρμοσθεί ποικιλοτρόπως. Όχι μόνο το ψήφι
σμα αφήνει περιθώρια πολλών επιλογών, αλλά και η Επι
τροπή στις προτάσεις της έχει λάβει υπόψη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου τομέα.
1.2. Η πρόταση οδηγίας αποσκοπεί στην ελεύθερη κυκλο
φορία των μηχανών και συσκευών που υπάγονται στο πεδίο
εφαρμογής της. Μ'αυτήν την έννοια, η ΟΚΕ αναγνωρίζει ότι
πρόκειται για ένα κείμενο που έχει πολύ μεγάλη σημασία για
να επιτευχθεί ο στόχος της υλοποίησης της ενιαίας ευρωπαϊ
κής αγοράς από 1ης Ιανουαρίου 1993. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση, τα εμπόδια στις συναλλαγές προκύπτουν ως
αποτέλεσμα των διαφορετικών ρυθμίσεων των κρατών μελών
σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό και την κατασκευή των μηχανών.
Οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνονται στο εργατικό δίκαιο και
είναι συμπληρωματικές εκείνων που αφορούν τις συνθήκες
εργασίας.
Αλλά, από την ίδια τη λογική μιας οδηγίας βασιζόμενης
στην έννοια της ολοκληρωμένης ασφάλειας, οδηγίας που
υποβάλλεται στα πλαίσια της νέας προσέγγισης η οποία
περιορίζει τελικώς το νομοθετικό έργο της Κοινότητας στον
καθορισμό βασικών απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας που
εντάσσονται αποκλειστικά στην περιοχή της πρόληψης, η
παρούσα πρόταση αποτελεί, κατά τη γνώμη της ΟΚΕ, ένα
ουσιαστικό στοιχείο κοινωνικής πολιτικής της Κοινότητας.
(') ΕΕ αριθ. C 29 της 3. 2. 1988, σ. 1.

Η ΟΚΕ εκτιμά, λοιπόν, το γεγονός ότι η Επιτροπή προτείνει
σειρά οδηγιών, μία από τις οποίες αφορά συγκεκριμένα τις
«ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας για τη χρήση
μηχανών, συσκευών και εγκαταστάσεων από τους εργαζομέ
νους». Η ΟΚΕ τονίζει το συμπληρωματικό χαρακτήρα των
οδηγιών αυτών και την ανάγκη να εξασφαλισθεί η μεταξύ
τους πλήρης συνάφεια που θα επιτρέψει την επίτευξη υψηλού
βαθμού ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
Το γεγονός ότι οι εν λόγω «βασικές απαιτήσεις» βασίζονται
στην έννοια της «ολοκληρωμένης ασφάλειας», δηλαδή στην
έρευνα για απάλειψη των κινδύνων διαμέσου του σχεδιασμού
και της κατασκευής, επιβεβαιώνει τη βούληση της Επιτροπής
να εξασφαλίσει με αυτό το κείμενο τον εν λόγω «υψηλό
βαθμό» ασφάλειας. Ούτως εχόντων των πραγμάτων, η αρχή
αυτή έχει δύο συνέπειες που η ΟΚΕ πρέπει να υπογραμμίσει
με την επιφύλαξη των παρατηρήσεων που διατυπώνονται
παρακάτω στα σημεία 2.3 και 2.5.
— Σχετικά, αφενός, με τις καινούριες μηχανές: ό,τι είναι
δυνατόν διαμέσω του σχεδιασμού και της κατασκευής, δεν
είναι κατ'ανάγκην δυνατόν και μετά την κατασκευή. Η
ΟΚΕ λαμβάνει, λοιπόν, επιφυλακτική στάση απέναντι σε
οποιοδήποτε στοιχείο της πρότασης που θα μπορούσε να
ερμηνευθεί ως παρέχον τη δυνατότητα «συμμόρφωσης»
ήδη κατασκευασμένης μηχανής με την οδηγία. Μια τέτοια
ερμηνεία θα μπορούσε κυρίως να δοθεί στην τελευταία
πρόταση του άρθρου 2, παράγραφος 4 ή του άρθρου 4,
παράγραφος 2.
Γενικότερα, αν η ευθύνη της «συμμόρφωσης» μιας μηχανής
πριν από την τοποθέτηση του σήματος αφηνόταν στον εισα
γωγέα (ή στον εντολοδόχο του κατασκευαστή τον εγκατεστη
μένο στην Κοινότητα), και ακόμα και στον χρήστη, αυτό θα
συνιστούσε σοβαρή παραβίαση της αρχής της «ολοκληρωμέ
νης ασφάλειας». Ευκταίο θα ήταν, λοιπόν, την ευθύνη της
βεβαίωσης καταλληλότητας (άρθρο 8 σημείο β) και της τοπο
θέτησης του σήματος ΕΚ (άρθρο 9) να την έχει μόνον ο ίδιος
ο κατασκευαστής, ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, και όχι
κάποιος ενδιάμεσος.
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— Σχετικά, αφετέρου, με τις μηχανές οι οποίες κατά την
έναρξη ισχύος της οδηγίας θα λειτουργούν ήδη ή με τις
παλιές μηχανές που θα διατεθούν στην αγορά μετά την
έναρξη ισχύος της οδηγίας, η συμμόρφωση δεν είναι
δυνατή ακόμη και εξ ορισμού. Η ΟΚΕ σημειώνει ότι
αναφορικά με τις μηχανές που θα λειτουργούν ήδη, η
βελτίωση των συσκευών αποτελεί τώρα αντικείμενο του
σχεδίου οδηγίας «χρησιμοποίηση», και ότι αναφορικά με
τις μηχανές ευκαιρίας η Επιτροπή προβλέπει την κατάρ
τιση σχεδίου ειδικής οδηγίας.

1.3. Το πεδίο εφαρμογής της πρότασης οδηγίας είναι πολύ
ευρύ.
Η ΟΚΕ σημειώνει ότι ορισμένες από τις μηχανές που έχουν
αποκλεισθεί θα πρέπει να υπαχθούν εκ νέου στο πεδίο εφαρ
μογής της οδηγίας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου
149, παράγραφος 3, της Συνθήκης. Η ΟΚΕ είναι της γνώμης
ότι οι μηχανές δεν παρουσιάζουν όλες εξίσου σοβαρούς εγγε
νείς κινδύνους. Έτσι, για τις μηχανές που παρουσιάζουν
σοβαρούς κινδύνους θα πρέπει να υπάρχουν ιδιαίτερες βασι
κές απαιτήσεις και να καθιερωθούν προηγούμενοι έλεγχοι
από τρίτους. Μ'αυτήν την έννοια, η ΟΚΕ σημειώνει με ικανο
ποίηση την τροποποίηση τη σχετική με τις μηχανές ξύλου.
Η ΟΚΕ εκφράζει την επιθυμία να ζητηθεί η γνώμη της επί
των σχετικών τροποποιήσεων όπως είχε γίνει και για την
παρούσα οδηγία, πολύ περισσότερο που η διαδικασία για
πιστοποίηση της καταλληλότητας είναι επιδεκτική τρο
ποποιήσεων. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα μήπως πρέπει να
καθιερωθεί ιδιαίτερη διαδικασία για τις μηχανές που θεωρού
νται ως οι πλέον επικίνδυνες.
Η ΟΚΕ κρίνει, εξάλλου, ότι θα ήταν σκόπιμο να διευκρινι
σθούν σαφέστερα τα αντίστοιχα πεδία εφαρμογής την εν λόγω
οδηγίας και άλλων οδηγιών που αφορούν τεχνικές προδιαγρα
φές σχεδιασμού και χρήσης σχετικά με θέματα ασφάλειας
και υγείας, όπως είναι συκεκριμένα η οδηγία 73/123/ΕΟΚ της
19ης Φεβρουαρίου 1973 περί προσέγγισης των νομοθεσιών
των κρατών μελών σχετικά με το ηλεκτρολογικό υλικό το
προοριζόμενο για χρήση εντός ορισμένων ορίων τάσεως
(οδηγία περί χαμηλών τάσεων).

1.4. Η πρόταση οδηγίας έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις
αρχές της «νέας προσέγγισης», τις οριζόμενες στο ψήφισμα
της 7ης Μαΐου 1985. Η ΟΚΕ θα επιθυμούσε να μάθει, τουλά
χιστον κατά προσέγγιση, τις προθεσμίες μέσα στις οποίες το
σύνολο των βασικών απαιτήσεων της οδηγίας (παράρτημα Ι)
θα καλύπτεται από εναρμονισμένους κανόνες. Η Επιτροπή
δεν μπόρεσε να δώσει μια λογικά ακριβή απάντηση στο
ερώτημα αυτό. Αλλά, και στην καλύτερη των περιπτώσεων,
η διάρκεια της «μεταβατικής περιόδου», μετά τη λήξη της
οποίας οι ρυθμίσεις της «νέας προσέγγισης» θα εφαρμοσθούν
πλήρως, θα πρέπει, κατά τη γνώμη της ΟΚΕ, να ξεπερνά κατά
πολύ τη χρονολογία-κλειδί 1992. Αυτό προσδίδει κεφαλαιώδη
σημασία στη «διαχείριση» της οδηγίας, κατά τη μεταβατική,
κυρίως, περίοδο.

1.4.1. Το ψήφισμα της 7ης Μαΐου 1985 προβλέπει ότι «οι
βασικές απαιτήσεις ασφαλείας, η ικανοποίηση των οποίων
είναι υποχρεωτική για τα προϊόντα που διατίθενται στην
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αγορά, θα διατυπώνονται κατά τρόπο επαρκώς σαφή, έτσι
ώστε να μπορούν να αποτελούν κατά την εισαγωγή τους στο
εθνικό δίκαιο υποχρεώσεις που μπορούν να συνεπάγονται
κυρώσεις». Η ΟΚΕ έχει συνείδηση του γεγονότος ότι μια
κατάσταση άμεσης εφαρμογής βασικών απαιτήσεων μπορεί
να δημιουργήσει δυσκολίες και, σε αρκετές περιπτώσεις,
εμπόδια προερχόμενα από περιοριστικές ερμηνείες των
ελεγκτικών αρχών των κρατών μελών, με αποτέλεσμα πολύ
συχνές προσφυγές στις διαδικασίες απαγόρευσης που προ
βλέπονται στο άρθρο 7 (υπόθεση την οποία επικαλείται η
Επιτροπή στην αιτιολογική έκθεση της οδηγίας (1.4 έκτη
παράγραφος). Η ΟΚΕ πιστεύει λοιπόν ότι, για να περιορισθεί
το ενδεχόμενο τέτοιων καταχρήσεων, καλό θα ήταν να αλλά
ξει η διατύπωση της ρήτρας (βλ. ειδικές παρατηρήσεις,
σημείο 2.8).
1.4.2. Εντούτοις, η ΟΚΕ είναι της γνώμης ότι συνολικά η
πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει σαφώς να αφήνει περιθώ
ρια για άμεση εφαρμογή των εν λόγω απαιτήσεων, ακόμη και
ελλείψει προτύπων.

1.5.

Συγκεκριμένα, το τμήμα προτείνει τα παρακάτω μέτρα:

1.5.1. Για τη διευκόλυνση τόσο των επιχειρήσεων όσο και
των ελεγκτικών αρχών, κατά τη μεταβατική περίοδο κατά τη
διάρκεια της οποίας το μεγαλύτερο μέρος των συσκευών των
υπαγομένων στο πεδίο εφαρμογής δεν θα καλύπτεται από
πλήρη πρότυπα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN)
θα όφειλε, τόσο σε περίπτωση ανάγκης όσο κατόπιν εντολής
της Επιτροπής, να εκπονεί, σύμφωνα με τις συνήθεις διαδι
κασίες, ερμηνευτικά έγγραφα όπου να εμφαίνονται κατά κατη
γορία μηχανών εκείνες από τις βασικές απαιτήσεις που εφαρ
μόζονται στη συγκεκριμένη περίπτωση (η επιλογή προβλέ
πεται ρητά στο άρθρο 8, εδάφιο α), περίπτωση ι) και στο
παράρτημα Ι, προκαταρτικές παρατηρήσεις, πρώτη παράγρα
φος) και, ενδεχομένως, τα ισοδύναμα αναγνωρισμένα εθνικά
πρότυπα (άρθρο 5).
Η εκπόνηση ενός τέτοιου εγγράφου όχι μόνο θα ήταν εξαιρε
τικά χρήσιμη για τα γραφεία μελετών των κατασκευαστών
και για τις ελεγκτικές αρχές των κρατών μελών, αλλά και
θα λειτουργούσε ως σημαντικό κίνητρο για την κατάρτιση
πλήρων προτύπων προϊόντων (πρότυπα τύπου Γ) των οποίων
και θα αποτελούσε τον βασικό ιστό.
1.5.2. Η ΟΚΕ ζητάει, τέλος, από την Επιτροπή να δημιουρ
γήσει όλους τους κατάλληλους όρους για την προβλεπόμενη
συνεργασία μεταξύ CEN και Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρο
τεχνικής Τυποποίησης (Cenelec). Η ΟΚΕ αναμένει με ενδια
φέρον τις απόψεις της Επιτροπής σχετικά με την καλύτερη
σύνδεση των κοινωνικών εταίρων με τις εργασίες των επιτρο
πών CEN/Cenelec.
1.6. Η ΟΚΕ αναγνωρίζει τη δυσκολία εκτίμησης της οικο
νομικής σημασίας μιας τέτοιας οδηγίας, για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κυρίως. Μια τέτοια εκτίμηση όμως δεν
μπορεί να αφορά μόνον το τίμημα της «μη-Ευρώπης» και τα
πλεονεκτήματα που έχει για τους παραγωγούς μια εναρμονι
σμένη ρύθμιση — και οι πανομοιότητες κατασκευές κατά
συνέπεια — σε ολόκληρη την αγορά του συνόλου των κρατών
μελών. Θα πρέπει ακόμη να λαμβάνονται υπόψη οι μεγάλες
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κοινωνικές επιπτώσεις από τη χρησιμοποίηση μηχανών που
ανταποκρίνονται στην έννοια της «ολοκληρωμένης ασφά
λειας».

σθούν οι αλληλεπιδράσεις με άλλες οδηγίες, με την οδηγία
κυρίως περί χαμηλών τάσεων. Προς τούτο, η ΟΚΕ προτείνει
να τροποποιηθεί ως εξής το σημείο 3, τελευταία περίπτωση:

Κατόπιν αυτών, η ΟΚΕ οδηγήθηκε στη διατύπωση δύο σει
ρών παρατηρήσεων.

«όλες οι μηχανές που ανταποκρίνονται στον παραπάνω
ορισμό και καλύπτονται από οδηγία ΕΟΚ που περιλαμβά
νει βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και τεχνικές προδια
γραφές για το σχεδιασμό και την κατασκευή τους στον
τομέα της ασφάλειας και της υγείας, όσον αφορά τους
κινδύνους που καλύπτει η εν λόγω οδηγία.»

1.6.1. Επειδή η εκ μέρους όλων των κατασκευών ομοιό
μορφη εφαρμογή των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας θα
σημάνει πλήρη κατάργηση των εμποδίων στην ελεύθερη δια
κίνηση μεταξύ των κρατών μελών, η ΟΚΕ θεωρεί αδιανόητη
την καθιέρωση διαφορών μεταξύ των κατασκευών των χωρών
μελών ανάλογα με το βαθμό εκβιομηχάνισης τους, αλλά και
μεταξύ κατασκευών μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρή
σεων.
1.6.2. Αντίθετα, το δικαίωμα των χρηστών για τέτοια
επίπεδα ασφάλειας καθιστά αναγκαία την τήρηση τους,
ανεξάρτητα από την προέλευση του υλικού και κυρίως εκεί
νου που προέρχεται από τρίτες χώρες.
1.7. Η ΟΚΕ πιστεύει ότι για την «εκτέλεση της οδηγίας»,
συγκροτείται μόνιμη ειδική επιτροπή (προβλεπόμενη από
το ψήφισμα της 7ης Μαΐου 1985) στην οποία συμμετέχουν
«εμπειρογνώμονες και σύμβουλοι» που εκπροσωπούν τους
κοινωνικούς εταίρους.
Η πολύ μεγάλη σημασία που η ίδια η Επιτροπή αποδίδει
σ'αυτήν την πρόταση οδηγίας, δικαιολογεί πλήρως απέναντι
στην ΟΚΕ τη σύσταση μιας τέτοιας επιτροπής και όχι μόνον
την προσφυγή σε ειδική ομάδα εργασίας της μόνιμης επιτρο
πής η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας
83/189/ΕΟΚ που προβλέπει μια διαδικασία πληροφόρησης
σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και ρυθμίσεις. Ανάλο
γες μόνιμες επιτροπές έχουν, εξάλλου, προταθεί από την
Επιτροπή και για άλλες οδηγίες και κυρίως για την πρόταση
οδηγίας που αφορά τα υλικά για κατασκευές. Στην τελευταία
περίπτωση, η ΟΚΕ όχι μόνον ενέκρινε αυτήν την πρωτοβου
λία αλλά και ζήτησε από την Επιτροπή να φροντίσει ώστε
τα ενδιαφερόμενα μέρη (κατασκευαστές και χρήστες κυρίως)
να συμμετέχουν στις εργασίες διαχείρισης της οδηγίας.

2. Ειδικές παρατηρήσεις
2.1. Άρθρο 1, παράγραφος 3
2.1.1. Όσον αφορά το άρθρο 1, παράγραφος 3, ορισμένες
εξαιρέσεις, όπως εκείνη για τα «κινητά μηχανήματα εργοτα
ξίου», είναι σχετικά ασαφείς και ενδέχεται να προκαλέσουν
αμφιβολίες, π.χ. κατά πόσο ορισμένες μηχανές εμπίπτουν ή
όχι στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Θα ήταν, για το λόγο
αυτό, σκόπιμο να διασαφηνισθούν οι ορισμοί.
2.1.2. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της ΟΚΕ, η Επι
τροπή υπέβαλε τροποποίηση της πρότασης για την επέκταση
του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας και στις μηχανές ξύλου.
Η ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίηση της σχετικά και διατυ
πώνει την άποψη ότι ο κατάλογος των συσκευών που δεν
περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας πρέπει
να περιορισθεί το συντομότερο δυνατόν μετά από διαβουλεύ
σεις με τα συναφή επαγγέλματα. Πρέπει επίσης να διευκρινι

2.2. Άρθρο 2
Στην πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να προστεθεί ένα
πέμπτο σημείο σχετικά με το ενδεχόμενο της ελεύθερης
κυκλοφορίας μηχανών που προορίζονται για δοκιμές:
«5. Τα κράτη μέλη δεν παρεμποδίζουν την ελεύθερη
κυκλοφορία και λειτουργία μηχανών που δεν πληρούν τις
διατάξεις της οδηγίας αν οι μηχανές αυτές χρησιμοποιού
νται για τη διεξαγωγή δοκιμών, με εξαίρεση κάθε συνή
θους παραγωγικής λειτουργίας.»

2.3. Άρθρο 2, παράγραφος 4
Επειδή οι εκθέσεις είναι εκδηλώσεις εμπορικού χαρακτήρα,
διεθνούς συχνά σημασίας, η παρουσίαση μηχανών που προο
ρίζονται για τρίτες χώρες, και που ανταποκρίνονται επομένως
στις ρυθμίσεις των χωρών αυτών, πρέπει να επιτρέπεται.
Η ΟΚΕ προτείνει, λοιπόν, να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής
της τέταρτης παραγράφου και να διατυπωθεί ως εξής:
«Τα κράτη μέλη δεν παρεμποδίζουν την παρουσίαση
μηχανών επίδειξης στις εκθέσεις, για λόγους επίδειξης
και μόνο, που δεν είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της
παρούσας οδηγίας, εφόσον ευμεγέθης πίνακας αναφέρει
σαφώς το μη συμβιβαστό τους, καθώς και την υποχρέωση
πριν από την κτήση και χρήση αυτών των μηχανών σε
ένα κράτος μέλος
— είτε για συμμόρφωση των μηχανών προς τις διατάξεις
της οδηγίας με ευθύνη του κατασκευαστή ή του εκθέτη
αν η μηχανή αποσυναρμολογήθηκε μερικώς για
έκθεση και επίδειξη,
— είτε για χορήγηση μιας ανάλογης μηχανής που να
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας αν
πρόκειται για τύπο μηχανής που σχεδιάστηκε και
κατασκευάστηκε για να διατεθεί σε τρίτη χώρα.»

2.4. Άρθρο 3
Η ΟΚΕ τονίζει ότι οι βασικές απαιτήσεις οι προβλεπόμενες
στο άρθρο 3 και περιλαμβανόμενες στο παράρτημα Ι, έχουν
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εφαρμογή για εκείνες μόνο τις μηχανές οι οποίες, σύμφωνα
με το άρθρο 2, εισέρχονται στην αγορά μετά την ημερομηνία
έναρξης ισχύος της οδηγίας. Αυτό θα έπρεπε να διευκρινίζε
ται σαφώς στο άρθρο 2 ή στο άρθρο 3.

2.5. Άρθρο 4, παράγραφος 2
Για να αποφευχθούν οι παρερμηνείες αυτής της παραγράφου,
να διευκρινισθεί ότι οι μηχανές που προορίζονται για ενσω
μάτωση σε κάποιο σύνολο αλλά και που μπορούν να λειτουρ
γήσουν μεμονωμένα, πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό
καταλληλότητας από τον κατασκευαστή και το κοινοτικό
σήμα ΕΚ.
Αντίθετα, όταν μηχανές ή τμήματα μηχανών (κατά την έννοια
του άρθρου 1) δεν μπορούν να λειτουργήσουν παρά ως μέρη
ενός συνόλου, αρμόδιος για την πιστοποίηση καταλληλότη
τας και την τοποθέτηση του κοινοτικού σήματος είναι όποιος
έχει και την τελική ευθύνη της μελέτης και/ή της συναρμογής
ενός σύνθετου μηχανικού συγκροτήματος.

2.6. Άρθρο 5
2.6.1. Για να συμφωνεί με το άρθρο 8, το άρθρο 5, παράγρα
φος 1 θα πρέπει να διατυπωθεί ως εξής:
«Τα κράτη μέλη θεωρούν σύμφωνες τις βασικές απαιτή
σεις ασφάλειας, που αναφέρονται στο άρθρο 3, τις μηχα
νές που είναι εφοδιασμένες με το σήμα ΕΚ και συνοδεύο
νται από τη δήλωση καταλληλότητας ΕΚ που έχει χορη
γήσει ο κατασκευαστής.»

2.7. Άρθρο 6
Όπως αναφέρεται και στα προηγούμενα (1.7), η ΟΚΕ κρίνει
ότι δεν αρκεί η προσφυγή στη μόνιμη επιτροπή που έχει
συσταθεί σύμφωνα με την οδηγία 83/189/ΕΟΚ της οποίας οι
αρμοδιότητες δεν επιτρέπουν «διαχείριση» της οδηγίας. Η
ΟΚΕ πιστεύει ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι
απαραίτητο να προβλεφθεί μια ειδική μόνιμη επιτροπή έτσι
όπως την προβλέπει το ψήφισμα της 7ης Μαΐου 1985.
Η ΟΚΕ σημειώνει με ενδιαφέρον την πρόθεση της Επιτροπής
να συνδέσει τους κοινωνικούς εταίρους με τη διαχείριση
της οδηγίας. Είναι κατανοητή η επιθυμία των κοινωνικών
εταίρων να ψηφίζουν στα πλαίσια της παραπάνω μόνιμης
επιτροπής· εξίσου επιθυμητό, όμως, είναι να μην επιβαρυνθεί
υπερβολικά η επιτροπή αυτή με πάρα πολλά μέλη.
Προς τούτο, η ΟΚΕ προτείνει:
— Τα μέλη της μόνιμης αυτής επιτροπής να ορισθούν από
τα κράτη μέλη.
— Στις εργασίες της να παρευρίσκονται εκπρόσωποι των
κατασκευαστών και των μισθωτών (στο μέτρο που θα
πρόκειται για τα συμφέροντα των καταναλωτών, οι εκπρό
σωποι τους θα συμμετέχουν και αυτοί).
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— Η επιτροπή να προεδρεύεται από εκπρόσωπο της Επιτρο
πής.
Η ΟΚΕ ασκεί το έργο που της αναθέτει η Επιτροπή· κυρίως
όμως πρέπει να ζητηθεί η γνώμη της για ο,τιδήποτε σχετικό
με την εφαρμογή της οδηγίας. Η ΟΚΕ λειτουργεί στα πλαίσια
της διαδικασίας III, περίπτωση α), της απόφασης του Συμβου
λίου της 13ης Ιουλίου 1987.

2.8. Άρθρο 7
Στην αιτιολογική έκθεση, και αναφερόμενη στις διατάξεις
του άρθρου 7, η Επιτροπή ονομάζει το τελευταίο αυτό ως
«ρήτρα διασφάλισης». Η ονομασία αυτή (που είναι άλλωστε
και η χρησιμοποιούμενη στο ψήφισμα της 7ης Μαΐου 1985)
είναι διφορούμενη.
Πράγματι, στη Συνθήκη, ο όρος «διασφάλιση» χρησιμοποιεί
ται στο άρθρο 226 με την έννοια των «προστατευτικών
μέτρων» [διατύπωση που χρησιμοποιείται κυρίως και στα
άρθρα 91 (περί πρακτικής ντάμπινγκ) και 115 (περί εμπορικής
πολιτικής)].
Θα ήταν πολύ λυπηρό αν τα κράτη μέλη αντιμετώπιζαν και
χρησιμοποιούσαν στην πράξη τις διατάξεις του άρθρου 7 με
ένα πνεύμα προστατευτισμού της αγοράς τους. Κατά συνέπεια
προτείνεται να διαγραφεί η περίπτωση γ) του εδαφίου Ι, του
άρθρου 7.

2.9. Άρθρο 8
2.9.1. Η ΟΚΕ είναι της γνώμης ότι πρέπει να περιορισθεί
το περιεχόμενο του φακέλου, επειδή:
— Αφενός, η ανάπτυξη των νέων συνθηκών εργασίας στα
γραφεία μελετών ευνοεί τη χρήση της πληροφορικής σε
σχέση με τη γραπτή τεκμηρίωση.
— Αφετέρου, ο κατασκευαστής έχει ανάγκη να προστατεύει
την «τεχνογνωσία» και τα μυστικά κατασκευής της μηχα
νής του. Αυτό αποκλείει τη διάδοση οιασδήποτε
τεκμηρίωσης που δεν είναι απολύτως αναγκαία για την
απόδειξη της ορθής εφαρμογής των βασικών απαιτήσεων
αποκλείει επίσης και την κοινοποίηση του σχετικού φακέ
λου σε μη εντεταλμένες προς τούτο αρχές που δεν υπο
χρεώνονται σε φύλαξη του επαγγελματικού απορρήτου.
2.9.2. Η ΟΚΕ υπογραμμίζει εξάλλου ότι η διατύπωση
«εντολοδόχος εγκατεστημένος στην Κοινότητα» έχει περιο
ρισμένη νομική έννοια και στις περισσότερες περιπτώσεις
δεν καλύπτει τους εισαγωγείς. Θα ήταν καλό συνεπώς να
αναφέρεται ρητά στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς τα
κοινοτικά πρότυπα που ακριβώς μπορεί να ζητηθεί ο φάκελος.
2.9.3. Η ΟΚΕ, τέλος, αμφιβάλλει αν οι εν λόγω διατάξεις
μπορούν να εφαρμόζονται ουσιαστικά προκειμένου για μηχα
νές προερχόμενες από τρίτες χώρες. Εντούτοις, από τη στιγμή
που οι «βασικές απαιτήσεις ασφάλειας» καλύπτονται από
προδιαγραφές, οι τελευταίες αυτές θα πρέπει να επιτρέπουν
μεθοριακούς ελέγχους εις εφαρμογήν της συμφωνίας της 12ης
Απριλίου 1979 σχετικά με τους τεχνικούς φραγμούς στο εμπό-
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ριο και της διεθνούς σύμβασης της 21ης Οκτωβρίου 1982
περί εναρμόνισης των μεθοριακών ελέγχων εμπορευμάτων.
2.9.4. Μια τέτοια περίπτωση θα είναι βέβαια η περίπτωση
εφαρμογής των εναρμονισμένων προτύπων σε μηχανές (ή
μέρη μηχανών) που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της
οδηγίας.
2.9.5. Πάντως, σύμφωνα με τα προηγούμενα (αιτιολογική
έκθεση Ι, 2, έκτη παράγραφος), το πιστοποιητικό καταλλη
λότητας μόνον ο κατασκευαστής μπορεί να το χορηγήσει.
2.9.6.

Κατά συνέπεια, η ΟΚΕ προτείνει:

— στις παραγράφους 1 και 2 της πρότασης της Επιτροπής,
να απαλειφθεί η διατύπωση «ή ο εντολοδόχος του που
είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα»,
— να απαλειφθεί το πρώτο μέρος της τέταρτης παραγράφου
της πρότασης της Επιτροπής «στις περιπτώσεις κατά τις
οποίες ούτε ο κατασκευαστής ... Κοινότητα».
2.10. Άρθρο 9, παράγραφος Ι
Στο νέο κείμενο της παραγράφου 1 (που προτείνεται από την
Επιτροπή με βάση το άρθρο 149, παράγραφος 3) προβλέπεται
ότι, προκειμένου για μηχανές που υποβάλλονται σε έλεγχο
συμμόρφωσης προς τα κοινοτικά πρότυπα, το κοινοτικό σήμα
συνοδεύεται υποχρεωτικά από το σήμα του εγκεκριμένου
οργανισμού ο οποίος χορήγησε τη βεβαίωση.
Η προσέγγιση αυτή δεν είναι εντελώς ακίνδυνη, στο μέτρο
που μπορεί να ενισχύσει ορισμένες πρακτικές που ευνοούν
την αγορά συσκευών από εθνικούς οργανισμούς που χορη
γούν βεβαιώσεις, πρακτικές οι οποίες παρεμποδίζουν τη χρη
σιμοποίηση όχι όμως και την ελεύθερη κυκλοφορία. Τίθεται
λοιπόν το ερώτημα κατά πόσο το κοινοτικό σήμα πρέπει να
εμφαίνεται στην ίδια τη μηχανή ή μόνο στις οδηγίες χρήσεως.
Προς τούτο, προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής το τέλος
του τελευταίου εδαφίου:
«... και ενδεχομένως από ειδικό σήμα το οποίο να σημαί
νει ότι η μηχανή υποβλήθηκε σε έλεγχο συμμόρφωσης
προς τα κοινοτικά πρότυπα.»
2.11. Άρθρο 9, παράγραφος 3
2.11.1. Αναφορικά με την απαγόρευση «να τίθενται στις
μηχανές σήματα ή επιγραφές οι οποίες ... μπορεί να δημιουρ
γήσουν σύγχυση με το σήμα ΕΚ», η ΟΚΕ διερωτάται κατά
πόσον είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σήματα ασφάλειας,
στο βαθμό βέβαια που τα σήματα αυτά θα προσαρμόζονταν
καταλλήλως ώστε να ανταποκρίνονται σε πλήρη εφαρμογή
των βασικών απαιτήσεων της οδηγίας.
2.11.2. Η διατήρηση των σημερινών σημάτων θα μπορούσε
να δημιουργήσει εμπόδια στις συναλλαγές ακόμα πιο επικίν
δυνα επειδή, χωρίς να αντίκεινται καταρχήν στην αρχή της
ελεύθερης κυκλοφορίας, θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν τη
χρήση λόγω της σημασίας που προσδίδουν σ'αυτά οι ελεγκτι
κές αρχές στις επιχειρήσεις.
2.11.3. Αντίθετα, το σήμα ασφάλειας θεωρούμενο από το
ψήφισμα της 7ης Μαΐου 1985 ως στοιχείο αποδεικτικό της
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καταλληλότητας μιας μηχανής, στην πρόταση οδηγίας δεν
θεωρείται ως επιβαλλόμενο στα κράτη μέλη (βλ. Αιτιολογική
έκθεση: Πιστοποίηση καταλληλότητας).
2.11.4. Θα μπορούσε, ωστόσο, να τεθεί βάσιμα το ερώτημα
μήπως, ανάμεσα στο καθεστώς πιστοποίησης από τον ίδιο
τον κατασκευαστή (βασική αρχή της οδηγίας) και στην
πιστοποίηση από τρίτον (που προτείνεται για τις πιο επικίν
δυνες μηχανές), το σήμα ασφάλειας που θα χορηγείται υπό
όρους καθοριζόμενους από την Επιτροπή στους κατασκευα
στές που θα το επιθυμούσαν (και όχι υποχρεωτικά) δεν είναι
μια μέση οδός για την ορθή εφαρμογή της οδηγίας χωρίς
υπέρμετρους περιορισμούς για τον κατασκευαστή.
2.11.5. Άρθρο 9, παράγραφος 3
Να προστεθεί μια τέταρτη παράγραφος ως εξής:
«4. Αν σήμα που χορηγήθηκε από τρίτον σκοπό έχει να
πιστοποιήσει κυρίως τη συμμόρφωση προς τις βασικές
απαιτήσεις της οδηγίας, τότε το σήμα αυτό πρέπει να έχει
την έγκριση της Επιτροπής μετά από γνωμοδότηση της
μόνιμης επιτροπής.»

2.12. Άρθρο 10
Το κείμενο της Επιτροπής να διαβασθεί ως εξής: «Κάθε
απόφαση κράτους μέλους ή εγκεκριμένου οργανισμού που
λαμβάνεται...»
Η διαδικασία προσφυγής που προσφέρεται στους κατασκευα
στές σε περίπτωση αμφισβήτησης εκ μέρους κράτους μέλους
της ορθής εφαρμογής των βασικών απαιτήσεων της οδηγίας
είναι αποτρεπτική, ιδιαιτέρως δε για τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις. Για να έχουν τη δυνατότητα οι τελευταίες αυτές
να υπερασπίσουν τα νόμιμα συμφέροντα τους, ενδείκνυται η
θεσμοθέτηση μιας κοινοτικής διαδικασίας για την οποία να
απαιτούνται απλές διατυπώσεις και χαμηλές δαπάνες.
Προς τούτο, η ΟΚΕ προτείνει δύο λύσεις:
— ή ζητείται από την Επιτροπή να προτείνει ιδιαίτερη
οδηγία για την καθιέρωση μιας κοινοτικής διαδικασίας
που να εφαρμόζεται σε όλες τις οδηγίες για τις οποίες θα
προκύπτουν ανάλογα προβλήματα,
— ή προβλέπεται στην ίδια αυτή οδηγία μια διαδικασία
σύμφωνα με την οποία ο κατασκευαστής να μπορεί να
προσφεύγει πρωτοδίκως στη μόνιμη επιτροπή (βλ. σημ.
2.7 παραπάνω) και, προκειμένου για έφεση, στο Ευρωπα
ϊκό Δικαστήριο. Η όλη διαδικασία να είναι απλή και
εντελώς γραπτή αν το ζητήσει ο προσφεύγων και χωρίς
την υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου.

2.13. Παράρτημα Ι
Το παράρτημα αυτό στο οποίο περιγράφονται οι βασικές
απαιτήσεις σύμφωνα με το πνεύμα της «νέας προσέγγισης»
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δεν γίνεται αντικείμενο λεπτομερούς σχολιασμού εκ μέρους
της ΟΚΕ, η οποία όμως εκτιμά τον εξαντλητικό χαρακτήρα
του εν λόγω παραρτήματος. Ωστόσο, η ΟΚΕ κρίνει σκόπιμο
να διατυπώσει τις παρακάτω παρατηρήσεις:
2.13.1. Η επικεφαλίδα «Αρχές ασφάλειας» (1.1.2) πρέπει
να νοείται υπό την ευρεία έννοια, υπό την έννοια δηλαδή ότι
η ασφάλεια, ως αναφερόμενη στη σωματική ακεραιότητα του
ανθρώπου καλύπτει τόσο τους κινδύνους ατυχημάτων όσο και
τους κινδύνους για την υγεία. Αυτό άλλωστε διευκρινίζεται
σαφώς από την πρώτη ήδη παράγραφο — παράγραφο α).
2.13.2. Σημείο 1.1.2.δ). Στο τέλος της παραγράφου να
προστεθεί το ακόλουθο κείμενο: «καθώς και στις χρήσεις που
μπορεί να αναμένονται λογικά».
Αντίθετα, στο δεύτερο κεφάλαιο: «Συμπληρωματικές βασικές
απαιτήσεις για ορισμένες κατηγορίες μηχανών», το οποίο
αφορά και την υγεία των καταναλωτών, το τελευταίο αυτό
στοιχείο θα έπρεπε να σημειώνεται και στην επικεφαλίδα
ως εξής: «Συμπληρωματικές βασικές απαιτήσεις υγείας και
ασφάλειας...»
2.13.3. Σημείο 1.1.4. Φωτισμός. Η ΟΚΕ προτείνει την εξής
διατύπωση: «Η μηχανή θα πρέπει να έχει σχεδιασθεί και
κατασκευασθεί έτσι ώστε η ζώνη εργασίας να μπορεί να
φωτίζεται κατάλληλα...»
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2.13.4. Σημείο 1.7.4.β). Η οδηγία 86/188/ΕΟΚ για τους
θορύβους δεν θα τεθεί σε ισχύ πριν από την 1η Ιανουαρίου
1990. Δεν χρειάζεται λοιπόν να εισαχθούν νέα μέτρα σχετικά,
αφού η «ενημερωτική σήμανση» των μηχανών προβλέπεται
από το άρθρο 8 αυτής της οδηγίας.
Το πολύ πολύ, για να μην υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των δύο
οδηγιών, να μεταβληθεί το όριο ακουστικής πίεσης από
80 dB(A) που ορίζει το σημείο 1.7.4.ζ) σε 85 dB(A) που ορίζει
η οδηγία 86/188/ΕΟΚ.

2.13.5. Σημείο 2.1.δ). Εάν ληφθεί υπόψη ο στόχος και όχι
το μέσο που ρυθμίζεται από την τυποποίηση, τότε θα πρέπει
να διαγραφούν οι λέξεις «ακτίνας αρκετά μεγάλης».

2.13.6. Σημείο 1.2.ζ). Η απαίτηση αυτή μάλλον είναι
άτοπη. Εκείνο που χρειάζεται είναι να είναι προσιτά όλα τα
μέρη της μηχανής ώστε να μπορούν να καθαρίζονται και
να αποφεύγεται έτσι η συγκέντρωση στάσιμων υγρών αλλά
ενδεχομένως και η παραμονή εντόμων τα οποία θα μπορούσαν
να διεισδύσουν παρά τις όποιες προφυλάξεις.
2.14. Παράρτημα II

Δήλωση καταλληλότητας ΕΚ(1)
Ο κατασκευαστής

(2)

δηλώνει ότι η καινούρια μηχανή που περιγράφεται παρακάτω (3)

(4) συμφωνεί με τις κανονιστικές διατάξεις που μεταφέρουν την οδηγία

/ΕΟΚ στο εθνικό δίκαιο.

(5) είναι ίδια με τη μηχανή που αποτέλεσε αντικείμενο πιστοποίησης καταλληλότητας αριθ
χορηγήθηκε από (6)
Έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με το πρότυπο αριθ

που

— ο προβλεπόμενος στο άρθρο 8 φάκελος είναι στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών αρχών
της
(7)
— ο κατασκευαστής δηλώνει ότι εξουσιοδοτεί τον
να τον εκπροσωπεί στην Επιτροπή αναφορικά
με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κανονιστικές διατάξεις οι οποίες
περιγράφουν την οδηγία (8).
, στις
υπογραφή (9)

1. Η παρούσα δήλωση πρέπει να συνταχθεί στην ίδια γλώσσα με τις οδηγίες χρήσεως (βλ. παράρτη
μα Ι, σημ. 1.7.4), δακτυλογραφημένη ή χειρόγραφη με ευανάγνωστα γράμματα.
2. Εταιρική επωνυμία, πλήρης διεύθυνση του κατασκευαστή.
3. Περιγραφή της μηχανής (μάρκα, τύπος, αριθμός σειράς, κλπ.).
4. Διαγράφεται σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγρα
φος 2, στοιχείο Β.
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5. Διαγράφεται σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγρα
φος 2, στοιχείο α.
6. Επωνυμία και διεύθυνση του εγκεκριμένου οργανισμού.
7. Επωνυμία και πλήρης διεύθυνση της επιχείρησης ή του ατόμου όπου βρίσκεται ο φάκελος στη
διάθεση των ενδιαφερομένων.
8. Εταιρική επωνυμία, όνομα και πλήρης διεύθυνση του εντολοδόχου.
9. Όνομα και επάγγελμα του υπογράφοντος.»
2.15. (νέο) Παράρτημα III
Να τροποποιηθεί το υπόδειγμα Β «προς χρήση στην περί
πτωση εφαρμογής της διαδικασίας που αναφέρεται στο άρ
θρο 8 — παράγραφος 2β».
Αντί για το χαρακτηριστικό σήμα του εγκεκριμένου οργανι
σμού, δίπλα στο κοινοτικό σήμα να τεθούν αρχικά (π.χ. ΕΤ)
που να δηλώνουν ότι η μηχανή έχει περάσει από έλεγχο
συμμόρφωσης προς αντίστοιχο πρότυπο.

2.16. (νέο) Παράρτημα V
Η απαίτηση του παραρτήματος V σύμφωνα με την οποία ο
τεχνικός φάκελος κατασκευής πρέπει να περιλαμβάνει «περι
γραφή των λύσεων που εφαρμόστηκαν για την πρόληψη των
κινδύνων που προκαλεί η μηχανή» αποτελεί χαρακτηριστικό
παράδειγμα των απόλυτων όρων που έχουν χρησιμοποιηθεί
σε ορισμένες περιπτώσεις στην παρούσα πρόταση. Είναι
συχνά δύσκολο να προβλεφθούν όλοι οι κίνδυνοι που μπορεί
να προκύψουν από μία μη εύλογη, ή πρόσκαιρα παράλογη,
συμπεριφορά του χειριστή της μηχανής. Θα ήταν, συνεπώς,
ρεαλιστικότερο να μετριασθεί ο απόλυτος χαρακτήρας των
όρων αυτών με την προσθήκη της προϋπόθεσης «να εξουδετε
ρωθούν στο βαθμό που είναι εφικτό οι κίνδυνοι» στο σημείο
αυτό καθώς και σε άλλα, κατάλληλα, σημεία.

Παράγραφοι 1 και 2
Να διαγραφεί «ο εντολοδόχος του που είναι εγκατεστημένος
στην Κοινότητα».

Παράγραφος 3
Μετά το «ή ο εντολοδόχος του που είναι εγκατεστημένος
στην Κοινότητα», να προστεθεί «που κατονομάζεται στην
πιστοποίηση καταλληλότητας».
2.17. (νέο) Παράρτημα VI
Στο παράρτημα αυτό περιγράφεται ο έλεγχος συμμόρφωσης
προς τα κοινοτικά πρότυπα, διαδικασία που περιγράφεται ήδη
σε άλλα κείμενα και κυρίως στις οδηγίες 84/528/ΕΟΚ και
84/532/ΕΟΚ. Θα ήταν πολύ καλό για την αξιοπιστία των
κοινοτικών ρυθμίσεων, διαδικασίες με την ίδια ονομασία να
είναι και ταυτόσημες ή τουλάχιστον εναρμονισμένες. Εύλογο
είναι βέβαια, και εκ παραλλήλου με την αποκτώμενη πείρα,
η Επιτροπή να ορίζει με ακρίβεια και να προάγει τις ρυθμίσεις
που η ίδια έχει θεσπίσει. Είναι απαραίτητο όμως να επιμεί
νουμε για την κατάργηση των διαφορών σε κείμενα, οι οποίες
θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αμφισημίες και ασάφειες.
Το άρθρο 9, παράγραφος 1 αναφέρεται στον «εγκεκριμένο
οργανισμό ο οποίος χορήγησε τη βεβαίωση ΕΚ τύπου».
Καλό θα ήταν λοιπόν να χρησιμοποιείται η ίδια ονομασία
σε ολόκληρη την οδηγία. Στο παράρτημα VI της οδηγίας
γίνεται αναφορά στον όρο «αρμόδιος» οργανισμός· το τμήμα
προτείνει να χρησιμοποιηθεί ο όρος «εγκεκριμένος» οργανι
σμός στο σύνολο της οδηγίας. Το τμήμα προτείνει, επίσης,
να χρησιμοποιηθεί ο όρος «εγκεκριμένος» οργανισμός στις
παραγράφους 2, 3, 4 (εδάφιο 2), 5, 6 και 9, αντί του όρου
«αρμόδιος» οργανισμός.
Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 «... Η αίτηση
συνοδεύεται από μηχανή αντιπροσωπευτική της παραγωγής»,
να προστεθεί το εξής κείμενο: «ή, ενδεχομένως, από ένδειξη
του τόπου στον οποίο είναι δυνατόν να εξετασθεί η μηχανή».

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 1988.
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Alberto MASPRONE

31. 12. 88

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. C 337/37

Γνωμοδότηση για την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
!
μελών σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας( )
(88/C 337/12)
Στις 28 Απριλίου 1988, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει, σύμφωνα με το άρθρο 100Α της Συνθήκης
περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής για την παραπάνω πρόταση οδηγίας.
Το τμήμα βιομηχανίας, εμπορίου, βιοτεχνίας και υπηρεσιών, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των
σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωμοδότηση του στις 5 Οκτωβρίου 1988, με βάση την εισηγητική
έκθεση του κ. Pearson.
Κατά την 259η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου 1988), η Οικονομική και Κοινω
νική Επιτροπή υιοθέτησε ομόφωνα και με δύο αποχές την παρακάτω γνωμοδότηση.
1. Εισαγωγή
1.1. Η ΟΚΕ επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να
υποβάλει προτάσεις για το σημαντικό αυτό θέμα καθώς και
τη σημασία που δίνει σε ό,τι αφορά την πραγματοποίηση
της προσέγγισης των προδιαγραφών των μέσων ατομικής
προστασίας (ΜΑΠ). Η ΟΚΕ υποστηρίζει τις προσπάθειες
της Επιτροπής οι οποίες βρίσκονται στην κατεύθυνση της
ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και αναγνωρίζει ότι οι προσπά
θειες αυτές ευθυγραμμίζονται επίσης με την κοινωνική πτυχή
της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης (ΕΕΠ) προς την κατεύθυνση
της οποίας αποτελούν ένα παραπέρα σημαντικό βήμα. Όμως,
η ΟΚΕ διαβλέπει ότι υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες στην
εφαρμογή πολλών μέτρων.
1.2. Η ΟΚΕ πιστεύει ότι οι μικρές και μεσαίες βιομηχανίες
δεν θα πρέπει να έχουν προβλήματα στην αποδοχή της στάθ
μης προδιαγραφών που θα ισχύσει στη σφαίρα των δικών
τους δραστηριοτήτων.
1.3. Οι προτάσεις της Επιτροπής ανταποκρίνονται στη
«νέα προσέγγιση στον τομέα της τεχνικής εναρμόνισης και
της τυποποίησης» σε κοινοτικά πλαίσια. Οι προδιαγραφές,
είτε τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης
(CEN), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τυποποί
ησης (Cenelec), είτε από άλλους αρμόδιους φορείς, πρέπει να
αναπτύσσονται με βάση τις απαιτήσεις της οδηγίας. Στη
συνέχεια, οι προδιαγραφές θα εφαρμόζονται σε κάθε κράτος
μέλος. Στη θέσπιση των προδιαγραφών αυτών θα πρέπει να
συμμετέχουν οι εργοδότες, οι εργαζόμενοι και οι καταναλω
τές.

1.5. Η ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίηση της για το γεγονός
ότι προτείνεται εκ παραλλήλου και άλλη οδηγία [έγγρ.
COM(88) 76] που πραγματεύεται τις κοινωνικές πτυχές καθώς
και τις πτυχές υγείας και ασφάλειας της χρήσης των ΜΑΠ·
ταυτοχρόνως εκφράζει την άποψη ότι η σχέση μεταξύ των
άρθρων 100Α και 118Α της Συνθήκης της Ρώμης, όπως αυτή
τροποποιήθηκε από την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, είναι
σημαντικό να διατηρηθεί.
1.6. Η ΟΚΕ σημειώνει ότι η έρευνα που διεξήγαγε η Επι
τροπή έφερε στην επιφάνεια σημαντικές διαφορές μεταξύ των
κρατών μελών σχετικά με το θέμα των ΜΑΠ. Η ΟΚΕ είναι
της γνώμης ότι θα ήταν σκόπιμο να γίνουν ευρύτερα γνωστά
τα στοιχεία αυτής της έρευνας μαζί με στατιστικά στοιχεία
ασφαλιστικών απαιτήσεων, ώστε να καταστεί δυνατή μια
προσεκτική αξιολόγηση των πλέον τρωτών καταστάσεων που
θα επιτρέψει μια μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία των
χρηστών.
1.7. Η οδηγία προβλέπει την απόσυρση από την αγορά
του εξοπλισμού που εγκλείει κινδύνους για την ασφάλεια.
Εντούτοις, δεν υποδεικνύει τις κυρώσεις που θα πρέπει να
εφαρμόζονται όταν διατίθεται στην αγορά ένα προϊόν που
δεν ανταποκρίνεται στα αναγκαία κριτήρια. Η ευθύνη του
κατασκευαστή μπορεί να μην αρκεί αν το προϊόν κατασκευά
ζεται με προδιαγραφές που δεν έχει ορίσει ο ίδιος. Ούτε ακόμη
είναι σαφές ποιος έχει τη νομική ευθύνη για τα ελαττωματικά
προϊόντα αναφορικά με την πιστοποίηση (2), και χρειάζεται
να διευκρινισθεί ποιος πρέπει να φέρει την ευθύνη για τη
καταβολή της σχετικής αποζημίωσης στις περιπτώσεις αυτές.

2. Γενικές παρατηρήσεις
1.4. Μολονότι η αποτελεσματική προστασία των χρηστών
του εξοπλισμού ατομικής προστασίας είναι πρωταρχικής
σημασίας, η αιτιολογική έκθεση στο έγγραφο της Επιτροπής
σε συγκεκριμένα σημεία στερείται τόσο σαφήνειας όσο και
πειστικότητας. Η Επιτροπή, στη μέριμνα της για τη διασφά
λιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών και της άρσης
των φραγμών στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές μέχρι το 1993,
δεν λαμβάνει υπόψη επαρκώς στις εισαγωγικές παρατηρήσεις
της τις ελάχιστες δεσμευτικές απαιτήσεις για την υγεία και
την ασφάλεια οι οποίες έχουν ύψιστη σημασία.

2.1. Η ΟΚΕ διαπιστώνει ότι έτσι όπως έχουν σήμερα τα
πράγματα, κάθε κράτος μέλος έχει τους δικούς του κανονι
σμούς οι οποίοι διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο
άλλο. Άλλες οδηγίες της «νέας προσέγγισης» προβλέπουν
μια ενιαία μόνιμη επιτροπή (η επιτροπή της οδηγίας 83/189/
ΕΟΚ) η οποία συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την
εφαρμογή των οδηγιών. Η ΟΚΕ, επανειλημμένα έχει προτεί
νει τη συγκρότηση μιας χωριστής πιο εξειδικευμένης συμ-

(') ΕΕ αριθ. C 141 της 30. 5. 1988, σ. 14.

(2) Βλ. ΕΕ αριθ. C 169 της 8. 7. 1985, σ. 15.
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βουλευτικής επιτροπής για κάθε οδηγία μείζονας σημασίας.
Επίσης, στα πλαίσια αυτά, η ΟΚΕ προτείνει τη συμμετοχή,
στις εν λόγω επιτροπές, των κοινωνικών εταίρων σύμφωνα
με τα όσα εκτίθενται στο σημείο 1.3 παραπάνω.
2.2. Πιθανό είναι ότι στην αρχή οι ειδικές αυτές συμβου
λευτικές επιτροπές θα πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις σχε
τικά με ορισμένες στάθμες προδιαγραφών οι οποίες μπορεί
να είναι ανώτερες από αυτές που ισχύουν σε ορισμένα κράτη
μέλη και χαμηλότερες από αυτές που ήδη ισχύουν σε άλλα.
Η ΟΚΕ είναι της γνώμης ότι η μεταβατική περίοδος και οι
συμβιβαστικές στάθμες που θα ορισθούν σε μια πρώτη φάση
νοούνται ως ένα πρώτο μόνο βήμα προς μια υψηλότερη
στάθμη η οποία θα ορισθεί αντικειμενικά και η οποία θα
πρέπει να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό.

2.3. Η ΟΚΕ εντοπίζει μια ουσιαστική δυσκολία στο γεγο
νός ότι τα προτεινόμενα μέτρα δεν περιορίζονται στους
χώρους εργασίας. Η ΟΚΕ συμφωνεί μ'αυτήν την προσέγγιση.
Κρίνει, όμως, ότι οι εξαιρέσεις, όπως προσδιορίζονται στο
παράρτημα Ι, οδηγούν σε σύγχυση. Επίσης, το σχέδιο
οδηγίας είναι ασαφές σε ό,τι αφορά την έκταση στην οποία
περιλαμβάνεται ο φαρμακευτικός και ιατρικός εξοπλισμός
και δεν κάνει καμία αναφορά στη σχέση της με άλλες κοινο
τικές διατάξεις περί ατομικής προστασίας που είτε ισχύουν
ήδη είτε προβλέπονται από την Επιτροπή.
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3.4. Άρθρο 6
Στην προτελευταία αιτιολογική σκέψη της πρότασης οδηγίας
αναφέρεται ότι όσον αφορά την τυποποίηση και τη διαχεί
ριση στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, είναι σκόπιμο να
εξασφαλισθούν, σε βαθμό επαρκή, διαβουλεύσεις με τους
κοινωνικούς εταίρους και ιδιαίτερα τις οργανώσεις εργαζομέ
νων. Στο άρθρο 6 γίνεται μόνο λόγος για τη μόνιμη επιτροπή
που έχει συσταθεί βάσει της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ(·). Η ΟΚΕ
θεωρεί ότι θα πρέπει να αναμιχθεί και η «Συμβουλευτική
επιτροπή για την ασφάλεια, υγιεινή και προστασία της υγείας
στον τόπο εργασίας» ώστε να πραγματοποιηθούν οι παρα
πάνω στόχοι.
3.5. Άρθρο 7
3.5.1. Η ΟΚΕ πιστεύει ότι στην τρίτη περίπτωση του δεύτε
ρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 7 θα πρέπει να
περιληφθεί και η απαίτηση του άρθρου 2, παράγραφος 1,
αφού αφορά την υγεία και ασφάλεια ανθρώπων, κατοικίδιων
ζώων και αγαθών.
3.5.2. Στο άρθρο 7, παράγραφος 3 θα πρέπει να διευκρινίζε
ται ότι από τα ΜΑΠ που δεν συμφωνούν με το σήμα «ΕΚ» είτε
επειδή δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις
είτε επειδή το σήμα δεν είναι σωστά τοποθετημένο, το εν
λόγω σήμα θα αφαιρείται, σχετική κοινοποίηση θα δημοσιεύ
εται στην Επίσημη Εφημερίδα και το γεγονός θα γνωστο
ποιείται ευρέως στο κοινό.

3. Ειδικές παρατηρήσεις
3.6. Άρθρο 8 — Παράγραφος 3
3.1. Άρθρο 1 — Παράγραφος 2
Ο ορισμός των ΜΑΠ πρέπει να διευρυνθεί ώστε να διαφαίνο
νται σαφώς τα ιατρικά προστατευτικά βοηθήματα και οι
συσκευές που περιλαμβάνονται, λαμβανομένου υπόψη του
σχεδίου οδηγίας για τις ιατρικές συσκευές μιας χρήσης που
θα υποβληθεί σύντομα.

Στο δεύτερο εδάφιο θα πρέπει να δοθούν παραδείγματα για
μεγαλύτερη σαφήνεια. Για παράδειγμα, με την «ηλιακή ακτι
νοβολία» μάλλον νοείται το «ηλιακό φως», και ο όρος «κη
πουρική» δεν είναι αρκετά σαφής.
3.7. Άρθρο 13 — Παράγραφος 2
Χρειάζεται να επαναδιατυπωθεί για να αφαιρεθεί οποιαδήποτε
απαίτηση όσον αφορά τη φύλαξη της συσκευασίας.

3.2. Άρθρο 2 — Παράγραφος 3
3.8. Παράρτημα Ι — παράγραφοι 1, 2 και 3
Μολονότι η ΟΚΕ αντιλαμβάνεται ότι ιδιώτες ή επιχειρήσεις
της Κοινότητας είναι δυνατόν να επιθυμούν να παρουσιάσουν
σε «εμποροπανηγύρεις, εκθέσεις κλπ.» πρωτότυπα τα οποία
δεν έχουν αποκτήσει ακόμη την αναγκαία βεβαίωση πιστό
τητας, πρέπει να διευκρινίζεται ότι τα εν λόγω πρωτότυπα
δεν θα πρέπει να εκτίθενται αν δεν πληρούν τις αντίστοιχες
προς αυτά ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας.

3.3. Άρθρο 3 — Παράγραφος 3
Η μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1992 μεταβατική περίοδος, σχε
τικά με τα ΜΑΠ εκείνα για τα οποία δεν υπάρχουν εναρμονι
σμένα πρότυπα, πρέπει να αξιοποιηθεί έτσι ώστε μέσα σ'αυτήν την προθεσμία να έχουν καλυφθεί τα περισσότερα προϊ
όντα.

Κατά την άποψη της ΟΚΕ, αφού το σχέδιο οδηγίας φιλοδοξεί
να καλύψει όλους τους ανθρώπους (βλ. 2.3), η μοναδική
εξαίρεση πρέπει να αφορά μάχιμες μονάδες των ένοπλων
δυνάμεων και όχι τις αρμόδιες για την τήρηση του νόμου και
της τάξης. Οι εξαιρέσεις των σημείων 2 και 3 δεν κρίνονται
αποδεκτές χωρίς να συνοδεύονται από κάποιες επεξηγήσεις.
3.9.1. Παράρτημα II — παράγραφος 1.1.2
Η ΟΚΕ προτείνει να προστεθεί εδώ η εξής πρόταση: «Σε
κάθε περίπτωση, θα πρέπει να παρέχεται επαρκής για τον

(') ΕΕ αριθ. L 109 της 26. 4. 1983, σ. 8.
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εκάστοτε βαθμό κινδύνου προστασία για την υγεία και ασφά
λεια».

Αριθ. C 337/39

Το κεφάλαιο Ι, παράγραφος 1, περίπτωση β) να επαναδιατυπωθεί ως εξής: «... ο τεχνικός φάκελος ... πρέπει να περιλαμ
βάνει επαρκώς δεδομένα που να επιτρέπουν ...»

3.9.2. Παράρτημα II — παράγραφος 1.4
Η ΟΚΕ παραπέμπει στη γνωμοδότηση της(1) για την παράλ
ληλη οδηγία [έγγρ. COM(88) 76] σχετικά με τις πληροφορίες
που πρέπει να παρέχει ο κατασκευαστής όσον αφορά τη
χρήση των ΜΑΠ: θεωρεί ότι η σχέση μεταξύ του κατασκευα
στή και του χρήστη είναι σημαντική αν πρόκειται να επιτευ
χθεί απόλυτα αποτελεσματική ατομική προστασία.
3.10.1. Παράρτημα III — Κεφάλαιο Ι — παράγραφος Ι,
περίπτωση β)
Εδώ μπορεί να δημιουργηθεί σύγχυση, γιατί ενώ στο άρθρο 8,
παράγραφος 1, ζητείται από τον κατασκευαστή να καταρτίζει
φάκελο, από τη στιγμή που ο φάκελος έχει καταρτισθεί δεν
υπάρχει υποχρέωση υποβολής του φακέλου αυτού. Στα άρθρα
11 και 12 η υποβολή του φακέλου είναι υποχρεωτική σε
συνδυασμό με την πιστοποίηση της συμμόρφωσης προς τα
εναρμονισμένα πρότυπα.
(') ΕΕ αριθ. C 318 της 12. 12. 1988.

3.10.2. Παράρτημα III — Κεφάλαιο Ι — παράγραφος 2,
περίπτωση α) (αφορά το αγγλικό κείμενο μόνο)

3.11. Παράρτημα III — Κεφάλαιο II

Η ΟΚΕ επικροτεί τα ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να λαμ
βάνουν υπόψη τα κράτη μέλη κατά τον καθορισμό των οργα
νισμών ελέγχου. Επαναλαμβάνει ωστόσο ότι, όπως αναφέ
ρεται σε προηγούμενες γνωμοδοτήσεις, θα πρέπει να υπάρχει
σε νομική κοινοτική βάση η αμοιβαία αναγνώριση των σταθ
μών ελέγχου και οργανισμών ελέγχου μεταξύ των κρατών
μελών.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 1988.
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Alberto MASPRONE

Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί διατάξεων εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 όσον αφορά το συντονισμό των παρεμβάσεων των διαρθρωτικών
ταμείων μεταξύ τους αφενός, και με τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των
λοιπών χρηματοδοτικών μέσων αφετέρου
(88/C 337/13)
Στις 8 Αυγούστου 1988, και σύμφωνα με τα άρθρα 123, 130 Ε και 198 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την παραπάνω πρόταση.
Το τμήμα περιφερειακής ανάπτυξης, χωροταξίας και πολεοδομίας, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία
των σχετικών εργασιών της ΟΚΕ, εξέδωσε τη γνωμοδότηση του στις 18 Οκτωβρίου 1988 (εισηγητής:
ο κ. Serra Caracciolo, συνεισηγητής: ο.κ. Αματο).
Κατά την 259η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου 1988), η ΟΚΕ υιοθέτησε ομόφωνα
την παρακάτω γνωμοδότηση.
1. Εισαγωγή
1.1. Η ΟΚΕ τονίζει ότι η εν λόγω πρόταση κανονισμού
που υποβλήθηκε από την Επιτροπή, τοποθετείται στο γενικό
πλαίσιο της εφαρμογής του Τίτλου V της Ενιαίας Πράξης
που έχει τίτλο «Οικονομική και κοινωνική συνοχή».

Η ΟΚΕ θα ήθελε ιδιαιτέρως να υπενθυμίσει ότι το άρθρο 130Α
θέτει τον στόχο της προαγωγής της αρμονικής ανάπτυξης του
συνόλου της Κοινότητας με την ενίσχυση της οικονομικής
και κοινωνικής συνοχής και τη μείωση του χάσματος
ανάμεσα στις διάφορες περιοχές και κυρίως τις πιο μειονεκτι
κές.
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1.2. Η ΟΚΕ έχει ήδη εγκρίνει και υποστηρίζει πλήρως
τον στόχο περί επανεξισορρόπησης των διάφορων περιοχών.
Επιμένει συνεπώς ότι πρέπει να εφαρμοστεί μια πολιτική
επενδύσεων η οποία να αποτιμάται εξίσου ποσοτικά και ποιο
τικά ώστε όντως να μειωθούν οι υπάρχουσες αναπτυξιακές
και εισοδηματικές διαφορές στην Κοινότητα.
1.3. Παρόλο που είναι μόνο ένα όργανο για την αποκα
τάσταση της περιφερειακής ισορροπίας, η μεταρρύθμιση των
διαρθρωτικών ταμείων και τα νέα κριτήρια διαχείρισης
αποδεικνύονται ουσιαστική προϋπόθεση για την επίτευξη της
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1.4. Πρέπει λοιπόν να υπογραμμισθούν εκ νέου οι βασικές
ιδέες που θα στηρίξουν μια πραγματική μεταρρύθμιση των
διαρθρωτικών πολιτικών:
— Συντονισμός όλων των κοινοτικών πολιτικών, εθνικών
και περιφερειακών, οι οποίες έχουν άμεση επίπτωση ή
τουλάχιστον σημαντικές επιπτώσεις ιδιαίτερα όσον
αφορά την απασχόληση σε περιφερειακό επίπεδο.
— Διασφάλιση μιας πραγματικής και αποτελεσματικής εται
ρικής σχέσης με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές
αφενός, και με τους οικονομικούς και κοινωνικούς παρά
γοντες και αντιπροσώπους αφετέρου.
— Απλούστευση, εναρμόνιση και ευελιξία των διαδικασιών.

2. Γενικές παρατηρήσεις
2.1. Η ΟΚΕ παρατηρεί με λύπη της ότι δεν περιελήφθηκαν
στο κείμενο του κανονισμού-πλαίσιο που ενέκρινε το Συμβού
λιο ορισμένα σημεία που έθιξε στις γνωμοδοτήσεις της('),
τα οποία άλλωστε δεν λήφθηκαν σαφώς υπόψη ούτε στις νέες
προτάσεις.
2.2. Αντίθετα, η ΟΚΕ σημειώνει με ικανοποίηση ορισμέ
νες διατάξεις που περιέχονται στην πρόταση της Επιτροπής.
Πρόκειται κυρίως για το άρθρο 9 το οποίο εισάγει την αρχή
της προσθετικότητας σε συνδυασμό με μια μέθοδο για επιβε
βαίωση της αποτελεσματικότητας της αρχής αυτής. Σχετικά,
θα πρέπει να διευκρινισθεί η έννοια της «αντίστοιχης αύξη
σης του συνόλου των δημόσιων δαπανών» ώστε η προσθετικότητα να μη μεταφρασθεί σε επιπρόσθετη επιβάρυνση για
ορισμένα κράτη μέλη. Η ετήσια αύξηση των πιστώσεων των
κοινοτικών ταμείων πρέπει λοιπόν να αντιστοιχεί σε μια
καθαρή αύξηση των δημόσιων δαπανών που αφιερώνονται σε
επενδύσεις σε κάθε κράτος μέλος.
Κατά δεύτερο λόγο, το άρθρο 27, παράγραφος 2 της πρότασης
προβλέπει εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγηση
των διαρθρωτικών ενεργειών που αναλαμβάνει η Επιτροπή.
Η γενίκευση της καθιέρωσης a priori αξιολογήσεων αποτελεί
αδιαμφισβήτητη πρόοδο. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να βελ
τιωθεί και να ορισθεί επακριβώς και σαφώς όλο το σύστημα
των ελέγχων.
(') ΕΕ αριθ. C 356 της 31. 12. 1987, σ. 13 και ΕΕ αριθ. 175 της
4. 7. 1988, σ. 56.
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2.3. Η ΟΚΕ θα ήθελε εντούτοις να εκφράσει την ανησυχία
της σχετικά με ορισμένα σημεία προς τροποποίηση, τα οποία
ή δεν διευκρινίζονται επαρκώς ή ελλείπουν εντελώς.

3. Η συνεργασία: διαβούλευση και συνεννόηση

3.1. Σε προηγούμενες γνωμοδοτήσεις της σχετικά με τη
μεταρρύθμιση των διαρθρωτικών ταμείων, η ΟΚΕ είχε εκφρά
σει την ευχή όπως:
— η διαβούλευση των περιφερειακών αρχών πραγματοποιεί
ται όχι μόνο κατά τον χρόνο κατάρτισης και παρουσίασης
των προγραμμάτων αλλά και κατά τη φάση επεξεργασίας
του κοινοτικού πλαισίου στήριξης,
— η διαβούλευση με τους οικονομικούς και κοινωνικούς
εταίρους επεκταθεί σε όλες τις διαρθρωτικές πολιτικές.
3.2. Το άρθρο 4, παράγραφος 1 του κανονισμού-πλαίσιο,
μολονότι αναθέτει στο κράτος μέλος τον προσδιορισμό των
αρμόδιων αρχών που μπορούν να συμμετέχουν σ'αυτή τη
διαβούλευση, δεν αποκλείει τη συμμετοχή σ'αυτήν των
αντιπροσώπων των οικονομικών και κοινωνικών συμ
φερόντων.
Η ΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η δυνατότητα
παρόμοιας συμμετοχής δεν περιλαμβάνεται ούτε και αναπτύσ
σεται στην πρόταση κανονισμού που υπέβαλε η Επιτροπή.
3.3.

Πράγματι, η ΟΚΕ τονίζει ότι:

— σε επίπεδο συνεννόησης με τις περιφερειακές αρχές, πρέ
πει να τονίζεται σαφώς η υποχρέωση συμμετοχής τους
στην κατάρτιση των εθνικών προγραμμάτων των σχετικών
με τους πέντε στόχους, στον καθορισμό των κοινοτικών
πλαισίων στήριξης που αυτοί συνεπάγονται, καθώς και
στη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης,
— σε επίπεδο συνεννόησης με τους οικονομικούς και κοινω
νικούς παράγοντες, ο κανονισμός αυτός θα πρέπει να
διασφαλίζει τη συμμετοχή τους στα τρία διαφορετικά
επίπεδα της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων (σχέδια
— κοινοτικό πλαίσιο στήριξης — λειτουργικά προγράμ
ματα).
3.4. Η συνεννόηση αυτή επιβάλλεται να συνδυάζεται σε
κοινοτικό επίπεδο με τη συμμετοχή των εθνικών, περιφερεια
κών και τοπικών οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων.
Για τον καθορισμό αυτής της συνεννόησης, η Επιτροπή θα
μπορούσε βελτιώνοντας τη να εμπνευσθεί από την εμπειρία
που έχει αποκτηθεί βάσει του κανονισμού σχετικά με τα
Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ).
3.5. Ο κατάλογος με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις
που έλαβαν μέρος στις διαβουλεύσεις και, ενδεχομένως, η
γνώμη τους θα πρέπει να περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στα
σχέδια που υποβάλλουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο κοινο
τικής στήριξης και κατά το στάδιο ελέγχου και παρακολού
θησης.
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4. Οι επιτροπές
4.1. Σε προηγούμενες γνωμοδοτήσεις της, η ΟΚΕ είχε
εκφρασθεί ανεπιφύλακτα υπέρ της δημιουργίας μιας και
μόνης επιτροπής αρμόδιας για τα τρία ταμεία και τους πέντε
στόχους, στην οποία να συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των
ενδιαφερόμενων αρχών (κοινοτικών, εθνικών, περιφερειακών
και λοιπών) καθώς και οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι.
4.2. Τελικώς επικράτησε η επιλογή που προέβλεπε τρεις
διαφορετικές επιτροπές.
Η ΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της γιατί, ως συνέπεια της αντιστοι
χίας των τριών επιτροπών προς τα τρία διαρθρωτικά ταμεία,
δεν θα λείψουν οι ασάφειες· κι'αυτό γιατί η εν λόγω λύση
αφήνει ανέπαφο το πρόβλημα του συντονισμού των παρεμ
βάσεων μεταξύ των πέντε στόχων και των τριών ταμείων, και
περιορίζει τη συμμετοχή των οικονομικών και κοινωνικών
παραγόντων στην επιτροπή του Κοινωνικού Ταμείου (άρθρο
124 της Συνθήκης ΕΟΚ).
4.3. Η ΟΚΕ πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να καλυφθούν
αυτά τα δύο κενά. Επιμένει συνεπώς στη σύσταση ενός οργά
νου που να σέβεται την αρχή της συνεργασίας και να εκτιμά
το βαθμό συντονισμού των διαρθρωτικών παρεμβάσεων με
βάση τους πέντε στόχους σε επίπεδο κοινοτικού πλαισίου
στήριξης. Επομένως είναι απαραίτητο να προβλεφθεί τουλά
χιστον μία συμβουλευτική επιτροπή στην οποία να συμμε
τέχουν οι οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες και η Επι
τροπή.
4.4. Αν εξομοιωθεί ο ορισμός των «αντιπροσώπων των
κρατών μελών» με αυτόν που προτείνεται στο άρθρο 124 της
Συνθήκης ΕΟΚ (αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων και των
συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών)
μια τέτοια συμμετοχή θα μπορούσε να αιτιολογηθεί από
νομική άποψη για τις επιτροπές τις σχετικές με τους στόχους
1, 2 και 5.
4.5. Σε ό,τι αφορά τις κατά το άρθρο 26 επιτροπές παρακο
λούθησης και την κατά το άρθρο 27 διαδικασία αξιολόγησης,
η ΟΚΕ κρίνει σκόπιμο να αναφερθεί στην τρέχουσα εμπειρία
των ΜΟΠ, βελτιώνοντας τη με τη συμμετοχή των οικονομι
κών και κοινωνικών παραγόντων.
4.6. Η ΟΚΕ εκφράζει την ευχή όπως ο κανονισμός
επικεντρωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια και σαφήνεια:
— Στο επίπεδο παρέμβασης των επιτροπών — εξασφα
λίζοντας ότι θα παρεμβαίνουν επίσης σε περιφερειακό
επίπεδο.
— Στις ιδιότητες των μελών τα οποία θα καλούνται να συμμε
τέχουν στις εν λόγω επιτροπές σε μια προοπτική διευρυμέ
νης εταιρικής σχέσης.
— Στον καθορισμό της κλίμακας των φυσικών και οικονομι
κών δεικτών που θα χρησιμοποιήσει η Επιτροπή για την
παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των
κοινοτικών παρεμβάσεων.

Αριθ. C 337/41

— Στις εκθέσεις που θα παραδοθούν στα πλαίσια της παρακο
λούθησης των οποίων το περιεχόμενο φαίνεται ασαφές.

5. Τα κριτήρια

5.1. Σχετικά με τα κριτήρια επιλογής των περιοχών οι
οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο μιας διαρθρωτικής παρέμ
βασης, η ΟΚΕ λαμβάνει υπό σημείωση τις υποδείξεις που
έχουν ήδη παρασχεθεί για τους στόχους 1 και 2, αλλά επιμένει
όπως:
— ληφθεί υπόψη ιδιαίτερα όσον αφορά το στόχο αριθμό 2 η
δυνατότητα που προβλέπεται στο άρθρο 9, σημείο 2, δεύ
τερο εδάφιο, 3η περίπτωση του κανονισμού-πλαίσιο
(απώλεια απασχόλησης-αναδιάρθρωση του τομέα της
χαλυβουργίας ή άλλων βιομηχανικών τομέων σε κρίση),
— τα προτεινόμενα για τον στόχο 5β κριτήρια αναθεωρη
θούν, διότι έτσι όπως είναι δεν μπορούν να γίνουν δεκτά,
επειδή είναι ιδιαίτερα πολυάριθμα, όχι αρκετά σαφή και
έρχονται σε αντίθεση με την αρχή της συγκέντρωσης των
παρεμβάσεων.
Η ΟΚΕ παραπέμπει συνεπώς στην προηγούμενη γνωμοδό
τηση της στην οποία πρότεινε να συγκεντρωθούν οι παρεμ
βάσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για
τις περιφέρειες του στόχου 5β που δεν καλύπτονται από
τους στόχους 1 και 2 μόνο στις ορεινές περιοχές και στις
μειονεκτικές νησιωτικές περιοχές.
5.2. Η ΟΚΕ αναγνωρίζει την ανάγκη να διατηρήσει η
Επιτροπή ένα ελάχιστο όριο ευελιξίας, η οποία όμως να
εφαρμοσθεί στα πλαίσια καλά καθορισμένων ορίων.

6. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση
6.1. Η ΟΚΕ υπενθυμίζει την προσκόλληση της σε μια
διατύπωση που επιτρέπει να υπάρξει η ανώτατη δυνατή συνερ
γασία σε περιφερειακό επίπεδο και αυτό τόσο από την άποψη
της εταιρικής σχέσης, όσο και εκείνης του συντονισμού της
συγκέντρωσης και της πολυετούς διαχείρισης.
6.2. Όπως και στις προηγούμενες γνωμοδοτήσεις της, η
ΟΚΕ εύχεται όπως η προσφυγή σε διαρθρωτικές παρεμβάσεις
αυτού του τύπου ενθαρρυνθεί ιδιαίτερα. Οι τροποποιήσεις
του παρόντος κανονισμού για την ενσωμάτωση των πέντε
στόχων στα περιφερειακά σχέδια, στην εταιρική σχέση και
τον συντονισμό ανταποκρίνονται στην φροντίδα όπως ο μεγα
λύτερος δυνατός αριθμός περιπτώσεων ωφεληθεί από μια
παρόμοια προσέγγιση, για παράδειγμα με την προώθηση
μικτών περιφερειακών και τοπικών οργανισμών και εταιριών
για την επίτευξη των στόχων της οικονομικής ανάπτυξης και
προώθησης της απασχόλησης. Εξάλλου πρέπει να διασα
φηνισθεί ότι, ακόμα και αν παραμένουν στην αρμοδιότητα
των περιφερειακών αρχών οι ολοκληρωμένες ενέργειες, πρέ
πει, κατά κανόνα, να περιορίζονται γεωγραφικώς στο επίπεδο
του NUTS III κάθε φορά που η διαρθρωτική παρέμβαση έχει
οριζόντιο χαρακτήρα.
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6.3. Υπό το πρίσμα αυτό, η ΟΚΕ κρίνει αναγκαία μια
ενίσχυση του πεδίου πρωτοβουλίας της Επιτροπής όσον
αφορά την απόφαση προσφυγής στην εν λόγω προσέγγιση.

7. Οι νέες διαδικασίες
Η ΟΚΕ επιμένει ότι τα διαφορετικά στάδια της νέας διαδι
κασίας θα πρέπει να διαχωριστούν καλύτερα μεταξύ τους.
Όσον αφορά τον κανονισμό αυτό πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη
μέριμνα για τη σαφήνεια. Πράγματι ο κανονισμός επιβάλλε
ται να είναι κατανοητός και εφαρμοστέος ήδη από τη δημο
σίευση του, χωρίς να απαιτούνται παραπομπές σε μεταγενέ
στερα κείμενα εφαρμογής.

7.1. Τα σχέδια
7.1.1. Η ΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για την έλλειψη ενός
και μοναδικού περιφερειακού σχεδίου σε σχέση με τους πέντε
στόχους — όσον αφορά τις περιοχές των στόχων 2 και 5
θεωρεί απαραίτητο να ενσωματωθούν στον περιφερειακό
προγραμματισμό.
7.1.2. Αν όμως ο κανονισμός-πλαίσιο προβλέπει ένα εθνικό
σχέδιο για τους στόχους 3 και 4, τίποτε δεν εμποδίζει να
γίνεται κατανομή τους κατά περιοχή.
7.1.3. Η ΟΚΕ επιθυμεί να διευκρινισθεί το επίπεδο επεξερ
γασίας των σχεδίων. Η διατύπωση «το καταλληλότερο γεω
γραφικό επίπεδο» αφήνει μεγάλα περιθώρια ερμηνείας. Η
ΟΚΕ προτείνει, όπως κάθε φορά που ένα σχέδιο αφορά μία
μόνο περιοχή, καθιερωθεί η υποχρεωτική εκ μέρους των
τοπικών αρχών επεξεργασία σε περιφερειακό επίπεδο. Αν,
αντίθετα, το σχέδιο αφορά περισσότερες της μίας περιοχές ή
έναν τομέα ανάπτυξης περισσότερων περιοχών, τότε, σύμ
φωνα με τους κανόνες της εταιρικής σχέσης, το κράτος και
όλες οι ενδιαφερόμενες αρχές, τοπικές και διαπεριφερειακές,
συμμετέχουν από κοινού στην επεξεργασία του σχεδίου που
θα υποβληθεί στην Επιτροπή. Με την έννοια αυτή, το
άρθρο 5, εδάφιο 2, παράγραφος 3 πρέπει να τροποποιηθεί ως
εξής: ο όρος «δαπάνες» πρέπει να αντικατασταθεί από τη
φράση «οι ενέργειες και οι δαπάνες που σχετίζονται με καθε
μία από τις περιοχές».
7.1.4. Το γεγονός ότι ορισμένα προβλήματα αντιμετω
πίζονται σε επίπεδο NUTS III, δεν εμποδίζει την επανένταξη
τους στο περιφερειακό επίπεδο ή το συντονισμό τους με τον
περιφερειακό προγραμματισμό όταν δεν υπάρχει περιφε
ρειακό σχέδιο.
7.1.5. Το σοβαρότερο πρόβλημα τίθεται σχετικά με τον
στόχο 5α. Η αρχή του προγραμματισμού αφορά το σύνολο
των στόχων χωρίς αποκλειστικότητα. Είναι λοιπόν απαρά
δεκτο, ο στόχος 5α να εξέρχεται σκόπιμα και εκ των προτέρων
από τα πλαίσια των νέων διαδικασιών.
7.1.6. Δεδομένων των προθεσμιών που προβλέπει ο κανονισμός-πλαίσιο, η ΟΚΕ εύχεται να γίνει ταχεία αναθεώρηση
των γεωργικών κανονισμών, και καλεί την Επιτροπή και το
Συμβούλιο να προχωρήσουν σε αναθεώρηση τους με την
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προοπτική ενός καλύτερου συντονισμού και ενσωμάτωσης
του στόχου 5α με τους άλλους στόχους, τόσο σε επίπεδο
σχεδίων όσο και σε επίπεδο κοινοτικών πλαισίων στήριξης.
7.1.7. Η ΟΚΕ πιστεύει ότι η προθεσμία που προβλέπεται
στο άρθρο 6 της πρότασης της Επιτροπής για την υποβολή
των σχεδίων είναι υπερβολικά περιορισμένη και ζητά να
ευθυγραμμιστεί με την προθεσμία που προβλέπεται για τους
στόχους 3 και 4 (1η Ιουνίου 1989).

7.2. Τα κοι νοτικά πλαίσια στήριξης
7.2.1. Ενώ θεωρεί τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης ως το
στοιχείο κλειδί της μεταρρύθμισης, η ΟΚΕ εκφράζει τη λύπη
της για την ασάφεια που εξακολουθεί να υπάρχει σχετικά
με τον νομικό χαρακτηρισμό τους. Η διατύπωση «δήλωση
προθέσεως αποστελλόμενη στα κράτη μέλη» αποτελεί έναν
ασθενή εγγυητή των αποτελεσμάτων της συνεννόησης με
τους ενδιαφερόμενους εταίρους.
7.2.2. Η ΟΚΕ εύχεται όπως στη διαδικασία αναθεώρησης
των κοινοτικών πλαισίων στήριξης προβλέπεται η διαβούλευ
ση με όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες.
7.2.3. Η ΟΚΕ κρίνει επίσης απαραίτητο να διασφαλισθεί η
αντιστοιχία των κοινοτικών πλαισίων στήριξης με τα σχέδια.
Πράγματι, η εμβέλεια και η σημασία των κοινοτικών πλαι
σίων στήριξης (ΚΠΣ) θα διαφέρουν πολύ ανάλογα με το αν
σε κάθε σχέδιο αντιστοιχεί ένα ΚΠΣ ή με το αν ένα ΚΠΣ
συγκεντρώνει σχέδια περισσότερα του ενός ή μέρος μόνο
ενός σχεδίου. Στην πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να
υπάρξουν περισσότερες διευκρινήσεις όσον αφορά το περιε
χόμενο των ΚΠΣ.
7.2.4. Στο ισπανικό κείμενο του εγγράφου της Επιτροπής,
ο τίτλος III της πρότασης κανονισμού σχετικά με το συντο
νισμό Estructuras comunitarias de apoyo πρέπει να γίνει
Marcos comunitarios de apoyo όπως έχει μεταφρασθεί στο
άρθρο 8, σημείο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 του
Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1988.

7.3. Μορφές παρέμβασης
7.3.1. Λειτουργικά προγράμματα
Η ΟΚΕ αποδίδει θεμελιώδη σημασία στο όργανο των λει
τουργικών προγραμμάτων, ενδεχομένως ολοκληρωμένων.
7.3.2. Οι συμβάσεις προγράμματος
Η ΟΚΕ εκφράζει δυσαρέσκεια γιατί στην πρόταση της
Επιτροπής δεν γίνεται καμιά αναφορά στις συμβάσεις προ
γράμματος που δοκιμάστηκαν επιτυχώς στα ΜΟΠ. Επανα
λαμβάνει τη σπουδιαιότητα που αποδίδει στο όργανο αυτό
και τονίζει ότι πρέπει να συναφθούν συμβάσεις προγράμματος
για κάθε λειτουργικό πρόγραμμα. Εκτός από την Κοινότητα,
το κράτος μέλος και την ενδιαφερόμενη περιφερειακή ή
τοπική αρχή θα πρέπει να υπογράφεται και από τις άλλες
δημόσιες επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην πραγματοποί
ηση του προγράμματος.
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7.4. Οι ενισχύσεις των ταμείων
7.4.1. Η ΟΚΕ διαφωνεί με μια αντίληψη του συντονισμού
των ταμείων που οδηγεί στην πράξη σε μια χωριστή διαχεί
ριση για κάθε χρηματοδότηση. Κατά την έννοια αυτή ένας
γενικός προγραμματισμός των αναπτυξιακών αναγκών σε
περιφερειακό επίπεδο θα συνέβαλε σε μια προοδευτική
ολοκλήρωση των παρεμβάσεων των ταμείων εξασφαλίζοντας
την απαραίτητη συνεργία ιδιαίτερα με το Ευρωπαϊκό Γεωρ
γικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) —
τμήμα προσανατολισμού.
7.4.2. Η ΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για την έλλειψη αριθ
μητικών δεδομένων σχετικά με το ποσοστό των πόρων που
προβλέπονται για παρεμβάσεις του ΕΚΤ και του ΕΓΤΠΕ για
τον στόχο 1.
7.4.3. Η διατύπωση του άρθρου 14 παράγραφος 1 δεν προσ
διορίζει με επαρκή σαφήνεια την αντιστοιχία μεταξύ των
αιτήσεων οικονομικής ενίσχυσης και του τύπου των χρηματο
δοτούμενων μέτρων. Η έννοια «ειδική δράση» πρέπει να
προσδιορισθεί, από νομικής πλευράς, με τρόπο σαφέστερο
και να αντικατασταθεί με τις «μορφές παρέμβασης»
που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2052/88.
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8. Ειδικές παρατηρήσεις
8.1. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι ορισμένα άλλα σημεία χρήζουν
πολύ μεγάλης προσοχής και διατάξεων επαρκών ιδιαίτερα
στην πρόταση κανονισμού.
8.1.1. Όσον αφορά το συντονισμό μεταξύ των διαρθρω
τικών ταμείων αφενός και της ΕΤΕ και των άλλων χρηματο
δοτικών μέσων παρέμβασης της Κοινότητας αφετέρου, το
άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού δεν είναι ικανοποιητικό,
γιατί δεν προτείνει κανένα πρακτικό μέτρο για την εξασφά
λιση αυτού του συντονισμού.
8.1.2. Το άρθρο 33 σχετικά με τη δημοσιότητα θα έπρεπε
να παρέχει στην Επιτροπή αρμοδιότητες πλέον δεσμευτικού
χαρακτήρα έναντι των κρατών μελών.
8.1.3. Όσον αφορά την τεχνική βοήθεια στις περιοχές,
επιβάλλεται να υπάρξει μεγαλύτερη επιμονή στην ανάγκη
όπως η βοήθεια συγκεντρωθεί στις πλέον μειονεκτικές περιο
χές και όπως παρέχεται υποχρεωτικά από τη στιγμή της
κατάρτισης των σχεδίων για να μπορούν οι περιοχές αυτές
να επωφεληθούν το περισσότερο δυνατό από τις κοινοτικές
παρεμβάσεις.
8.1.4. Σε κανένα σημείο του κειμένου δεν αναφέρεται ότι
οι δυνατότητες που προκύπτουν από τις πρωτοβουλίες που
αναλαμβάνει η Επιτροπή στον τομέα των χρηματοδοτικών
μηχανισμών θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότητα των
διαρθρωτικών παρεμβάσεων.

7.4.4. Σε σχέση με τις ενδείξεις που παρέχονται στο άρθρο
13 του κανονισμού-πλαίσιο όσον αφορά το μέγιστο και
ελάχιστο ποσοστό συνδρομής των Ταμείων, οι διατάξεις του
άρθρου 18 της παρούσας πρότασης σχετικά με τα ποσοστά
για την προσαρμογή των ταμείων οδηγεί σε σύγχυση επειδή
οι τιμές αυτές θα είναι απλώς ενδεικτικές και δε θα έχουν
δεσμευτικό χαρακτήρα.

8.2. Στα πλαίσια του συντονισμού της πολιτικής διαρθρω
τικής παρέμβασης της Κοινότητας η ΟΚΕ επαναλαμβάνει
την ανάγκη αλληλεπίδρασης μεταξύ όλων των χρηματοδοτι
κών οργάνων, με σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη δημιουρ
γία νέας απασχόλησης.

7.4.5. Ο σύμφωνος χαρακτήρας προς χρηματοδότηση των
δράσεων και μέτρων στα πλαίσια των ΚΠΣ πρέπει να είναι
εξασφαλισμένος και όχι τυχαίος (άρθρο 14, παράγραφος 3,
εδάφιο 1).

8.3. Η ΟΚΕ θεωρεί απαραίτητο να εγγυηθεί η Επιτροπή
κατά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης την ύπαρξη σαφών
και βέβαιων μορφών οργάνωσης που θα εξασφαλίσουν τον
απαραίτητο συντονισμό για την αποτελεσματικότητας των
νέων διαρθρωτικών παρεμβάσεων.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 1988.
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Alberto MASPRONE
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Γνωμοδότηση για την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(88/C 337/14)
Στις 8 Αυγούστου 1988, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από την Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή, με βάση τα άρθρα 123,130Ε και 198 της Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΟΚ, να γνωμοδοτήσει
για την παραπάνω πρόταση.
Το τμήμα περιφερειακής ανάπτυξης, χωροταξίας και πολεοδομίας, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία
των σχετικών εργασιών της ΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωμοδότηση του στις 18 Οκτωβρίου 1988 με βάση
την εισήγηση του κ. Amato (συνεισηγητής: ο κ. Serra Caracciolo).
Στη 259η σύνοδο ολομέλειας της (συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου 1988) η Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή υιοθέτησε ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση.
1. Εισαγωγή
Η πρόταση κανονισμού δεν αναφέρεται καθόλου στον ρόλο
που η περιφερειακή πολιτική θα έπρεπε να αναπτύσσει για
να ανταποκριθεί στις υποδείξεις του άρθρου 130Α της Ενιαίας
Ευρωπαϊκής Πράξης για την ενίσχυση της οικονομικής και
κοινωνικής συνοχής.
Στη γνωμοδότηση της ΟΚΕ για τον κανονισμό-πλαίσιοί1)
δηλώνεται ότι η κοινοτική περιφερειακή πολιτική θα έπρεπε
να αποβλέπει:
— στη διαχείριση των διαρθρωτικών παρεμβάσεων των εν
λόγω περιοχών,
— στο συντονισμό όλων των κοινοτικών πολιτικών που
έχουν περιφερειακές επιπτώσεις (αρχίζοντας από την
κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) και την υλοποίηση της
εσωτερικής αγοράς),
— στο συντονισμό των περιφερειακών πολιτικών των κρα
τών μελών,
— στο συντονισμό των συστημάτων εθνικών ενισχύσεων.
Για το λόγο αυτό η ίδια πάντα γνωμοδότηση καλούσε την
Επιτροπή να υποβάλει τις αναγκαίες κανονιστικές και διαδι
καστικές προτάσεις ώστε η κοινοτική περιφερειακή πολιτική
να διαδραματίσει αυτό το ρόλο. Σε ανάλογο αίτημα προέβη
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η ΟΚΕ εκτιμά ότι η ρύθμιση αυτή θα έπρεπε να πραγματοποι
ηθεί παράλληλα με τη μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών Τα
μείων, ώστε η τελευταία αυτή να είναι πλέον ολοκληρωμένη.

2. Γενικές παρατηρήσεις
2.1. Η ΟΚΕ εκτιμά θετικά τις προτάσεις της Επιτροπής για
την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της δυναμικότητας
των παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Είναι εξάλλου συνεπείς τόπο με
τους στόχους που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2052/88 όσο και με τη λογική της συμπληρωματικότητας και του συντονισμού των παρεμβάσεων.

2.2. Η ΟΚΕ ωστόσο θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν ορισμένες
τροποποιήσεις της πρότασης κανονισμού ώστε να ανταποκρί
νεται περισσότερο στους στόχους και την αποστολή του
Ταμείου.

2.3. Η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση και η ενεργός
υποστήριξη των κοινωνικών και οικονομικών δυνάμεων
αποτελούν τον καθοριστικό όρο για την επιτυχία των παρεμ
βάσεων και όχι επιβάρυνση των διαδικασιών. Συνεπώς, είναι
απαραίτητο να εξασφαλισθεί η διαρκής συμμετοχή και δια
βούλευση των δυνάμεων αυτών στα διάφορα επίπεδα και σε
όλα τα στάδια που προβλέπονται από τον κανονισμό
(προγραμματισμός, εφαρμογή, αξιολόγηση). Σε ό,τι αφορά το
κοινοτικό επίπεδο, οι οικονομικές και κοινωνικές δυνάμεις
θα έπρεπε να αντιπροσωπεύονται στη συμβουλευτική επι
τροπή για τους στόχους 1 και 2 όπως προβλέπεται στο άρθρο
27 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88.

3. Πεδίο παρέμβασης και προτεραιότητες (άρθρο 1)

Η πρόταση αυτή πρέπει να υποβληθεί το ταχύτερο δυνατό
από την Επιτροπή που βρίσκεται ήδη αντικειμενικά σε καθυ
στέρηση όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 130Α της
Ενιαίας Πράξης (οικονομική και κοινωνική συνοχή).

3.1. Πρέπει να καθοριστούν ακριβέστερα τα κριτήρια συμ
μετοχής του ΕΤΠΑ δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην
εντατική και ταχεία δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
κυρίως στις περιφέρειες με την υψηλότερη ανεργία. Επομέ
νως πρέπει να γίνουν σχετικές διασαφήσεις όσον αφορά τα
σημεία α, β και γ της 2ης παραγράφου του Ιου άρθρου.

(') ΕΕ αριθ. C 356 της 31. 12. 1987, σ. 13.

3.2. Μεταξύ των επενδύσεων που χορηγούνται στις επιχει
ρήσεις θα έπρεπε να ευνοούνται εκείνες οι οποίες έχουν τα
μέγιστα αποτελέσματα στην απασχόληση, ενώ εισάγουν και
καινοτομίες στις παραγωγικές διαδικασίες.
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3.3. Ανάμεσα στα έργα υποδομής, στις περιοχές που αναφέ
ρονται στο στόχο αριθ. 1, επιβάλλεται να ευνοηθούν εκείνα
που αποβλέπουν στη δημιουργία των αποκαλούμενων «εξωτε
ρικών οικονομιών» (τηλεματικά δίκτυα και δίκτυα τηλεπικοι
νωνιών, κέντρα έρευνας, χωροταξίας, κλπ.). Δεν θα πρέπει
όμως να αποκλεισθούν τα έργα υποδομής που συμβάλλουν
στην κοινωνική ανάπτυξη, στην ποιότητα ζωής, στην
προστασία του περιβάλλοντος, στην αξιοποίηση των ιστο
ρικών, καλλιτεχνικών και πνευματικών αγαθών και που σε
καθορισμένες καταστάσεις αποτελούν τις προϋποθέσεις για
την οικονομική ανάπτυξη. Συνήθως η χρηματοδότηση των
έργων υποδομής πρέπει να ανταποκρίνεται στην ανάγκη να
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας σε σύντομο διάστημα, ώστε
να υπάρχει σημαντική επίδραση στα επίπεδα ανεργίας των
περιφερειών του στόχου αριθ. 1.
3.4. Όσον αφορά τα έργα υποδομής στις ζώνες βιομηχανι
κής παρακμής (στόχος αριθ. 2) πρέπει να διευκρινισθεί ότι
μπορούν να πραγματοποιηθούν με τη δημιουργία νέων οικο
νομικών δραστηριοτήτων ακόμη και εκτός των εν παρακμή
βιομηχανικών περιοχών, αλλά πάντοτε στο εσωτερικό των
χωρών που έχουν καθορισθεί για το στόχο αριθ. 2.
3.5. Όσον αφορά την ανάπτυξη του ενδογενούς δυναμικού
δεν είναι επαρκώς αποσαφηνισμένη η συμβολή του ΕΤΠΑ
στη σύσταση και λειτουργία οργανισμών και εταιριών για την
οικονομική αναθέρμανση, για την προώθηση και εισαγωγή
καινοτομίας στις επιχειρήσεις για την οικονομική αξιοποί
ηση (ιδιαίτερα τουριστική) των ιστορικών, καλλιτεχνικών
και πνευματικών αγαθών.

4. Σχέδια περιφερειακού χαρακτήρα (άρθρα 2)
4.1. Τα σχέδια περιφερειακού χαράκτηρα που αναφέρονται
στο στόχο αριθ. 1 χρειάζεται να έχουν κατά κανόνα ως πεδίο
εφαρμογής μία μόνο περιοχή του επιπέδου NUTS Π. Εξάλλου
θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα σχεδίων που ενδια
φέρουν περιοχές διάφορων χωρών της Κοινότητας. Τα σχέδια
αυτά μπορούν να προωθηθούν με κοινή πρωτοβουλία των
ενδιαφερομένων περιφερειακών αρχών (ή άλλων που έχουν
ορίσει τα κράτη μέλη) ή ακόμη με πρωτοβουλία της Επιτρο
πής, που θα καταφεύγει στα πρότυπα σχέδια που αναφέρονται
στο άρθρο 10 της πρότασης κανονισμού.
4.2. Τα σχέδια που αφορούν τον στόχο αριθ. 2 πρέπει να
αποσαφηνίζουν το δεσμό που υπάρχει ανάμεσα στις παρεμ
βάσεις που προβλέπονται για τις ζώνες βιομηχανικής παρα
κμής (NUTS III) και για τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής
(NUTS Π). Θα έπρεπε ωστόσο να πραγματοποιηθεί η επεξερ
γασία ενός σχεδίου για κάθε περιοχή (NUTS II) και να
ομαδοποιηθούν ενδεχομένως οι διάφορες ενδιαφερόμενες
ζώνες.
4.3. Τα σχέδια (τόσο του στόχου 1 όσο και του στόχου 2)
είναι ανάγκη να καλύπτουν περίοδο 3 ώς 5 ετών.

5. Λειτουργικά προγράμματα (άρθρο 3)
5.1. Στο άρθρο αυτό θα έπρεπε να αναφέρεται η προτίμηση
που δίνεται στα ολοκληρωμένα προγράμματα όσον αφορά
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την παρέμβαση του ΕΤΠΑ, που από την ίδια της τη φύση
μπορεί να βελτιστοποιηθεί από την ολοκληρωμένη προσέγ
γιση.
5.2. Η σύμβαση προγράμματος πρέπει να αποτελέσει τον
τρόπο εφαρμογής κάθε λειτουργικού προγράμματος.
5.3. Για τα προγράμματα που αναλαμβάνονται με πρω
τοβουλία της Επιτροπής θα πρέπει να γνωμοδοτούν το Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο και η Οικονομική και Κοινωνική Επι
τροπή, επικυρώνοντας την μέχρι σήμερα ακολουθούμενη
πρακτική και επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό μια ευρύτερη
διαβούλευση των κοινωνικών και οικονομικών δυνάμεων.
5.4. Η ΟΚΕ επαναλαμβάνει την πρόταση της να υπάρξει,
στα πλαίσια των λειτουργικών προγραμμάτων που αναλαμβά
νονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής, ένα ειδικό πρόγραμμα
για τις ορεινές ζώνες.

6. Συγχρηματοδότηση των συστημάτων ενίσχυσης (άρθρο 4)
6.1. Πολύ συχνά στα εθνικά συστήματα ενίσχυσης δεν
καθορίζονται επαρκώς οι στόχοι και οι προτεραιότητες όσον
αφορά τους τομείς, την απασχόληση, την ποιότητα των επεν
δύσεων. Η Επιτροπή θα έπρεπε να επιδιώξει να καθοριστούν
αυτοί οι στόχοι και προτεραιότητες, για τους οποίους δεν
γίνεται καμία αναφορά στο άρθρο 4.
6.2. Σύμφωνα με την υπόδειξη να λαμβάνονται υπόψη —
στον ορισμό του επιπέδου των ποσοστών ενισχύσεων — τα
μειονεκτήματα που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις λόγω
της γεωγραφικής τους θέσης, η ΟΚΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να
ευνοούνται οι μειονεκτικές ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

7. Μεγάλα έργα (άρθρο 5)
7.1. Όσον αφορά τα μεγάλα έργα, οι αιτήσεις συνδρομής
από το ΕΤΠΑ είναι απαραίτητο να περιέχουν πληροφορίες
όπως επίσης και στοιχεία για την εκτίμηση της «κοινωνικής
αποδοτικότητας» των επενδύσεων αυτών αρχίζοντας από τις
επιπτώσεις στην απασχόληση και την κοινοτομία (ακόμη και
αν πρόκειται για επενδύσεις σε επιχειρήσεις). Οι λεπτο
μέρειες εφαρμογής πρέπει να συνίστανται (όπως και στα λει
τουργικά προγράμματα) στη «σύμβαση προγράμματος»
(μεταξύ της Επιτροπής, του κράτους μέλους, των περιφερεια
κών και τοπικών αρχών, των δημόσιων επιχειρήσεων και
οργανισμών και των άλλων ενδιαφερόμενων επιχειρηματικών
φορέων).

8. Συνολικές επιδοτήσεις (άρθρο 6)
8.1. Η διατύπωση «οργανισμοί» πρέπει να γίνεται αντι
ληπτή με την ευρύτερη έννοια ώστε να περιλαμβάνει οργανι
σμούς διαφορετικής νομικής φύσης — όπως π.χ. οι μικτές
εταιρίες. Οπωσδήποτε οι οργανισμοί αυτοί πρέπει να είναι
αναγνωρισμένοι από τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές (ή από
άλλες που όρισαν τα κράτη μέλη).
8.2. Στα προγράμματα τοπικής ανάπτυξης που χρηματο
δοτούνται με συνολικές επιδοτήσεις, η συμμετοχή των κοινω
νικών και οικονομικών δυνάμεων είναι εντελώς απαραίτητη
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σε όλα τα επίπεδα (προγραμματισμού, εκτέλεσης, εκτίμησης).
Θα πρέπει συνεπώς να λαμβάνεται υπόψη η άποψη των δυνά
μεων αυτών σχετικά με τις λεπτομέρειες του άρθρου 6, παρά
γραφος 2. Για τις λεπτομέρειες αυτές θα πρέπει να έχουν
γνώμη και οι ενδιαφερόμενες περιοχές.

9. Τεχνική βοήθεια και επικουρικά μέτρα (άρθρο 7)
9.1. Οι δραστηριότητες τεχνικής βοήθειας για τη διατύ
πωση και την ενεργοποίηση των προγραμμάτων θα πρέπει να
χρηματοδοτούνται κατά 100% όταν πρόκειται για αίτηση
στην Επιτροπή από μια εθνική, περιφερειακή ή τοπική αρχή,
και ιδιαιτέρως όταν πρόκειται για εξαιρετικά μειονεκτικές
περιοχές.
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10.2. Για το λόγο αυτό θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή να γνωμοδο
τούν για τις κατευθύνσεις αυτές.
10.3. Σε σχέση με τις στρατηγικές ανάπτυξης που αναφέ
ρονται στο άρθρο 8, η ΟΚΕ επαναλαμβάνει τη σημασία των
ορεινών περιοχών και για τους στόχους της χωροταξικής
ισορροπίας στο εσωτερικό των επιμέρους περιοχών.
11. Εκθέσεις και στατιστικά στοιχεία (άρθρο 8)
11.1. Η σύσταση της Επιτροπής για τη χρησιμοποίηση
ενημερωμένων και συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων θα
πρέπει να υποστηριχθεί με μια προσπάθεια να καταστούν τα
στατιστικά στοιχεία, που συμβάλλουν στον καθορισμό των
κοινωνικο-οικονομικών δικτύων, εντελώς αξιόπιστα.

10. Κατευθύνσεις της περιφερειακής πολιτικής (άρθρο 8)

12. Περιφερειακή συνεργασία (άρθρο 9)

10.1. Πρέπει να τονισθεί περισσότερο η σημασία και η
λειτουργία των κατευθύνσεων της περιφερειακής πολιτικής
που πρέπει να διέπουν τις επιλογές που πραγματοποιούνται
στα πλαίσια των κοινοτικών δράσεων στήριξης και να αποτε
λούν τον οδηγό για το συντονισμό όλων των πολιτικών που
έχουν περιφερειακές επιπτώσεις (βλ. εισαγωγή).

12.1. Πρέπει να καθοριστούν οι λεπτομέρειες με τις οποίες
πραγματοποιείται η στενή συνεργασία μεταξύ Επιτροπής,
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και περιφερειακών αρχών (ή
των άλλων αρχών που έχει ορίσει το κράτος μέλος), τόσο
στη φάση της επεξεργασίας όσο και στη φάση της εκτέλεσης
και αξιολόγησης των παρεμβάσεων. Τα ανωτέρω απαιτεί,
μεταξύ άλλων, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 1988.
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Alberto MASPRONE

31. 12. 88

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. C 337/47

Γνωμοδότηση για την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τις διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων,
Τμήμα Προσανατολισμού
(88/C 337/15)
Το Συμβούλιο αποφάσισε στις 8 Αυγούστου 1988 να ζητήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
198 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, τη γνωμοδότηση της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την παραπάνω πρόταση.
Το τμήμα γεωργίας και αλιείας, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε
τη γνωμοδότηση του στις 6 Οκτωβρίου 1988 με βάση την εισηγητική έκθεση του κ. Strauss.
Κατά την 259η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου 1988) η Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή υιοθέτησε χωρίς ψήφους κατά και με μία αποχή την ακόλουθη γνωμοδότηση.
Η ΟΚΕ υιοθέτησε στις 28 Απριλίου 1988 γνωμοδότηση στην
οποία επικροτούσε την υποβολή προτάσεων για έναν συνο
λικό κανονισμό σχετικά με τη μεταρρύθμιση των διαρθρω
τικών Ταμείων της Κοινότητας (').
Η γνωμοδότηση αυτή αναφέρεται στις πιο εμπεριστατωμένες
προτάσεις για τη θέσπιση διατάξεων εφαρμογής του κανονι
σμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 όσον αφορά το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυή
σεων (ΕΓΤΠΕ), Τμήμα Προσανατολισμού.

Γενικές παρατηρήσεις
1. Η ΟΚΕ επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής με την
οποία επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος του ΕΓΤΠΕ, Τμήμα
Προσανατολισμού (το οποίο καλείται εφεξής το Ταμείο) και
οι δραστηριότητες τις οποίες θα χρηματοδοτεί το Ταμείο.
Ωστόσο, η ΟΚΕ εκφράζει ορισμένες επιφυλάξεις όσον αφορά
τις προτεραιότητες και την προτεινόμενη λειτουργία οι
οποίες επιφυλάξεις θα αναπτυχθούν παρακάτω.
2. Η ΟΚΕ πιστεύει ότι το Ταμείο πρέπει να είναι στενά
συντονισμένο με τα άλλα διαρθρωτικά ταμεία της Κοινό
τητας. Όμως το Ταμείο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των
μηχανισμών της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και πρέ
πει συνεπώς να λειτουργεί σύμφωνα με τους συνολικούς
στόχους της ΚΓΠ. Η ΟΚΕ επισημαίνει ότι ενδέχεται να
υπάρξει σύγκρουση μεταξύ της ανάγκης να βελτιωθούν οι
διαρθρώσεις και τα έσοδα των γεωργών καθώς και ορισμένων
περιοχών και της ανάγκης να εξασφαλισθεί ότι η βελτίωση
αυτή δεν επιδεινώνει την έλλειψη ισορροπίας της αγοράς
γεωργικών προϊόντων. Όμως, μεταξύ αυτών των περιορισμών
θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους γεωργούς των πιο
μειονεκτικών περιοχών.
3. Για να μειωθεί στο ελάχιστο η πιθανή αυτή δυσκολία
θα πρέπει τα ολοκληρωμένα λειτουργικά προγράμματα, οι
συνολικές επιδοτήσεις και οι ατομικές ενισχύσεις να λάβουν
τη μορφή μέτρων που μειώνουν το κόστος παραγωγής με τη
βελτίωση των τομεακών και ατομικών γεωργικών υποδομών,
που βελτιώνουν την μεταποίηση και την εμπορία, που διαφο
ροποιούν τη γεωργική παραγωγή, ευθαρρύνουν την παρα-

(') ΕΕ αριθ. C 175 της 4. 7. 1988, σ . 47.

γωγή ποιότητας όπου υπάρχουν ειδικές αγορές, μειώνουν το
παραγωγικό δυναμικό, βελτιώνουν το περιβάλλον και ενθαρ
ρύνουν την επίτευξη μη γεωργικών αγροτικών στόχων. Λόγω
της μεγάλης περιφερειακής ποικιλίας που χαρακτηρίζει την
ευρωπαϊκή γεωργία, η εφαρμογή των μέτρων του ΕΓΤΠΕ
πρέπει να είναι επαρκώς ελαστική για να καταστεί δυνατή η
ανάληψη κατάλληλων δράσεων για τις ειδικές περιφερειακές
περιπτώσεις.

4. Η ΟΚΕ υποστηρίζει την αυξημένη συγκέντρωση επί
των λειτουργικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων και
των ολοκληρωμένων λειτουργικών προγραμμάτων, για την
προώθηση της διαρθρωτικής ανάπτυξης και παρέμβασης σε
όλες τις περιοχές της Κοινότητας.

5. Η ΟΚΕ εγκρίνει επίσης τις προτεινόμενες λειτουργικές
αλλαγές με τις οποίες θα εξασφαλισθεί στενότερη συνεργασία
μεταξύ της Επιτροπής, των εθνικών κυβερνήσεων και των
περιφερειακών αρχών. Παρά ταύτα, η ΟΚΕ εκφράζει σοβαρές
ανησυχίες, ότι ενδέχεται να μην διαθέτουν όλες οι περιοχές
τις απαραίτητες διοικητικές δυνατότητες καθώς και την
εμπειρογνωμοσύνη για την κατάρτιση κατάλληλων
προσχεδίων εντός των απαιτούμενων χρονικών ορίων για
να επωφεληθούν από τις ευκολίες που θα είναι διαθέσιμες.
Προτείνεται λοιπόν η διάθεση κοινοτικών πόρων για να δοθεί
η δυνατότητα στις περιφερειακές αρχές να χρησιμοποιούν,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα
είναι σε θέση να βοηθήσουν και μάλιστα να εκπαιδεύσουν
άτομα από τον τοπικό πληθυσμό για την κατάρτιση των
σχεδίων που θα απαιτηθούν. Παράλληλα η Επιτροπή θα πρέ
πει να αναφέρει ότι προτίθεται να ανταποκριθεί θετικά σε
όλα τα αιτήματα για την παροχή πληροφοριών και τεχνικής
βοήθειας.

6. Η ΟΚΕ εκφράζει αμφιβολίες όσον αφορά τη δυνατότητα
να υποβάλουν όλες οι αρχές αναπτυξιακά σχέδια μέχρι τις 31
Μαρτίου 1989 όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του προτεινόμενου
οριζόντιου κανονισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να προβλέψει
τη χορήγηση περιθωρίων στις εθνικές κυβερνήσεις.

7. Έχει σημασία να αναγνωρισθεί ο διπλός ρόλος τον
οποίο διαδραματίζει το Ταμείο: πρώτον, αποτελεί
αναπόσπαστο όργανο της κοινής γεωργικής πολιτικής· δεύτε
ρον, είναι το κοινό όχημα και των άλλων διαρθρωτικών
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ταμείων για την ανακατανομή των πόρων στο εσωτερικό
της Κοινότητας. Η ΟΚΕ δέχεται ότι μελλοντικά θα δοθεί
μεγαλύτερη έμφαση στην αναδιανομή, αλλά υποστηρίζει ότι
ο άλλος ρόλος είναι σημαντικός και πρέπει να διατηρηθεί.
Τα άλλα διαρθρωτικά ταμεία θα αναλάβουν τον κυριότερο
ρόλο όσον αφορά την επίτευξη καλύτερης περιφερειακής
ισορροπίας.
8. Η ΟΚΕ αναγνωρίζει ότι τα μέτρα που θα λαμβάνονται
στο μέλλον εντός των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιο
χών και άλλων ειδικών τομέων θα καθίστανται ολοένα και
πιο σημαντικά. Επιθυμεί ωστόσο να τονίσει ότι τα γενικά
μέτρα που εφαρμόζονται σε κοινοτική κλίμακα όπως η τοπική
οικονομική αρωγή, τα οποία χρηματοδοτούνται με πόρους
του ΕΓΤΠΕ πρέπει να εξακολουθήσουν να λαμβάνονται σε
ικανοποιητικό βαθμό. Πράγματι, τίποτα στην πρόταση δεν
έρχεται σε αντίθεση με τις παραδοσιακές λειτουργίες του
Ταμείου. Η ΟΚΕ εφιστά επίσης την προσοχή στο γεγονός
ότι η σταδιακή προσαρμογή της κοινής γεωργικής πολιτικής
θα μπορούσε να επηρεάσει όλες τις περιοχές της Κοινότητας.

Οικονομικές διατάξεις
9. Απομένει να διενεργηθεί η κατανομή των αυξημένων
πόρων μεταξύ των τριών διαρθρωτικών ταμείων. Σήμερα το
Ταμείο αντιπροσωπεύει μόνον 16% περίπου των συνολικών
πόρων. Η ΟΚΕ θα επιθυμούσε να μην μειωθεί στο μέλλον η
αναλογία αυτή.
10. Πράγματι, η αναλογία πρέπει να αυξηθεί αν ληφθεί
υπόψη η σημασία της γεωργίας και δασοκομίας για τη βελ
τίωση της ισορροπίας μεταξύ των λιγότερο ανεπτυγμένων και
των άλλων περιοχών. Θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν νέα
μέτρα, κυρίως για τις δασώδεις περιοχές και το μέλλον του
αγροτικού κόσμου με τη βοήθεια επιπρόσθετων κονδυλίων
που θα περιληφθούν κάτω από κατάλληλο κεφάλαιο.

Τίτλος /
11. Η ΟΚΕ εκφράζει επιφυλάξεις όσον αφορά τις πιθανές
εφαρμογές της προσφυγής στη διαδικασία του άρθρου 2,
παράγραφος 1 της πρότασης της Επιτροπής. Θεωρεί ότι και
για τις δράσεις του τίτλου 1 πρέπει να εφαρμοστεί η γενική
διαδικασία: περιφερειακό επίπεδο, κοινοτικό πλαίσιο
υποστήριξης, τύποι παρεμβάσεων που προβλέπονται στο
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 (λειτουργικά
προγράμματα, καθεστώς εθνικών ενισχύσεων κλπ.).
12. Η ΟΚΕ εγκρίνει την προτεινόμενη λήψη κοινών
μέτρων που απαριθμούνται στο άρθρο 2.2 του προτεινόμενου
κανονισμού. Η ΟΚΕ υποστηρίζει ιδιαιτέρως την ευρύτερη
χρήση οικονομικής συνδρομής για τις λιγότερο εντατικές
γεωργικές μεθόδους, για την ενθάρρυνση των παραδοσιακών
γεωργικών πρακτικών και τη λήψη μέτρων για την προστασία
του περιβάλλοντος και τη διατήρηση του τοπίου. Οι δράσεις
αυτές θα μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση των παραγωγι
κών πλεονασμάτων βελτιώνοντας ταυτόχρονα το γεωργικό
εισόδημα. Συνδυάζονται επίσης και με τον αγροτικό τουρισμό
καθώς και με τους άλλους μη γεωργικούς αγροτικούς στόχους.
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13. Φυσικά κάθε δράση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις
ειδικές περιπτώσεις, στο οικολογικό και δημογραφικό
σύστημα των ενδιαφερομένων περιοχών ενώ παράλληλα θα
πρέπει να συμφωνεί με τους γενικούς στόχους της ΚΓΠ.

Τίτλος //

14. Η ΟΚΕ υποστηρίζει την εφαρμογή λειτουργικών
προγραμμάτων και ιδιαιτέρως των ολοκληρωμένων λειτουρ
γικών προγραμμάτων. Αν και μέχρι σήμερα η σχετική
εμπειρία υπήρξε σε γενικές γραμμές ενθαρρυντική, σημειώθη
καν ωστόσο δυσχέρειες όπως παραδείγματος χάρη για την
εφαρμογή των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμά
των (ΜΟΠ), πράγμα που αποδεικνύει ότι είναι απαραίτητη η
ύπαρξη επαρκώς ελαστικής διοίκησης και προσαρμοσμένης
στις περιφερειακές ανάγκες.
15. Σε ό,τι αφορά τα ειδικά μέτρα του άρθρου 5, η ΟΚΕ
αναγνωρίζει τα αυξημένα οφέλη που συνεπάγεται για τους
παραγωγούς η βελτίωση των γαιών ή των βοσκοτόπων και
των περιορισμένων αρδευτικών συστημάτων αλλά επιμένει
ότι για την ανάληψη παρόμοιων δράσεων απαιτείται εξαιρε
τικά συνετός χειρισμός για να είναι συνεπείς με τη ΚΓΠ και
για την προστασία του περιβάλλοντος.
16. Η ΟΚΕ εγκρίνει την πρόταση για την ανάληψη δράσης
όσον αφορά την αποκατάσταση του δυναμικού της γεωργικής
παραγωγής μετά από φυσικές καταστροφές. Οι καταστροφές
αυτές δεν είναι συχνές και δεν περιορίζονται στις
αναπτυξιακά καθυστερημένες περιοχές. Η βοήθεια αυτή κατά
συνέπεια θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλη την Κοινότητα.

Τίτλος III
17. Η ΟΚΕ επικροτεί την πρόταση που αναφέρεται στην
συμβολή του Ταμείου για την εφαρμογή προτύπων σχεδίων,
τη χορήγηση τεχνικής βοήθειας, για προπαρασκευαστικές
σπουδές και για την εφαρμογή σχεδίων επίδειξης. Η ΟΚΕ
τονίζει με ιδιαίτερη έμφαση ότι τα αποτελέσματα των σπου
δών και των σχεδίων αυτών θα πρέπει να διαδίδονται ευρέως.
18. Η ΟΚΕ σημειώνει ότι η ισχύς του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 355/77 λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1989. Η ΟΚΕ δίνει
μεγάλη έμφαση στο γεγονός ότι είναι απαραίτητη η κοινο
τική παρέμβαση για την μεταποίηση και την εμπορία των
γεωργικών, δασικών και αλιευτικών προϊόντων. Η ανάληψη
παρόμοιας δράσης θα παράσχει στους παραγωγούς μεγαλύτε
ρες δυνατότητες να συμμετάσχουν στην επεξεργασία και δια
νομή ειδών διατροφής. Οι προτάσεις της Επιτροπής συνεπά
γονται ότι στο μέλλον το εύρος της παρέμβασης αυτής θα
περιορισθεί και σε περιοχές εκτός των αναπτυξιακά καθυστε
ρημένων περιοχών καθώς και εκείνων που χαρακτηρίζονται
ως αγροτικές ζώνες. Η ΟΚΕ τονίζει ότι η δράση αυτή θα
πρέπει να έχει σχέση με όλη την Κοινότητα.
19. Επιπλέον, η ΟΚΕ σημειώνει ότι, ενώ θα πρέπει να
τεθούν ορισμένοι περιφερειακοί στόχοι, πρόθεση της Επιτρο
πής είναι να προτείνει τροποποιήσεις και για τα άλλα υπάρχο-
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ντα διαρθρωτικά μέτρα σε εύθετο χρόνο. Η ΟΚΕ εμμένει ότι
όλα τα διαρθρωτικά μέτρα τα οποία εφαρμόζει η Κοινότητα
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πρέπει να είναι συνεκτικά μεταξύ τους και να συμβάλλουν
στη γενική αναμόρφωση της ΚΓΠ.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 1988.
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Alberto MASPRONE

Γνωμοδότηση για την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(')
(88/C 337/16)
Στις 8 Αυγούστου 1988, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
130Ε και 123 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας τη γνωμοδότηση
της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την παραπάνω πρόταση.
Το τμήμα κοινωνικών, οικογενειακών, εκπαιδευτικών και πολιτισμικών θεμάτων, στο οποίο ανατέθηκε
η προετοιμασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωμοδότηση του στις 13 Οκτωβρίου 1988 με
βάση την εισηγητική έκθεση του κ. Beretta.
Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε κατά τη 259η σύνοδο ολομέλειας της (συνεδρίαση
της 27ης Οκτωβρίου 1988) την ακόλουθη γνωμοδότηση.
1. Γενικές παρατηρήσεις
1.1. Η ΟΚΕ επιδοκιμάζει τις προτάσεις της Επιτροπής
σχετικά με τις διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού για το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) θεωρώντας ότι είναι
συνεπείς με τους στόχους της μεταρρύθμισης των διαρθρω
τικών ταμείων.
1.2.

Πράγματι, οι προτάσεις αυτές,

— επειδή προβλέπουν την υποστήριξη των οριζόντιων και
πολυετών προγραμμάτων, ευνοούν το συντονισμό και τη
συγκέντρωση των κοινοτικών παρεμβάσεων σε συγκεκρι
μένους στόχους,
— επειδή διατηρούν για τη μεταβατική περίοδο την ελαστι
κότητα που επιτρέπει τη χρηματοδότηση μεμονωμένων
προγραμμάτων, εφόσον κρίνονται αναγκαία και όταν
ανταποκρίνονται στους κοινοτικούς στόχους, προσιδιά
ζουν κατά τρόπο συνεκτικό με τον σκοπό της αύξησης
των διαθέσιμων πόρων των ταμείων,
— επειδή επιβεβαιώνουν τις προτεραιότητες και τις ιδιαιτε
ρότητες που προβλέπονται για τις μειονεκτικές περιοχές,
συμβάλλουν στην αύξηση των πρωτοβουλιών για την
αποκατάσταση της ισορροπίας στα πλαίσια των πολιτι
κών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της εσωτε
ρικής αγοράς.
(·) ΕΕ αριθ. C 256 της 3. 10. 1988, σ. 16.

1.3. Η ΟΚΕ, ωστόσο, θεωρεί ότι η δράση της Κοινότητας
θα πρέπει να βελτιωθεί στο σύνολο της προκειμένου να συμ
βάλει στην επίτευξη των πέντε προτεραιοτήτων και συγκεκρι
μένα για να καταπολεμηθεί η μακρόχρονη ανεργία και να
ευνοηθεί η ένταξη των νέων στις επαγγελματικές δραστηριό
τητες.

1.4. Εντούτοις, δεν προσδιορίζεται και δεν αναδεικνύεται
επαρκώς ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων.
1.4.1. Σχετικά με το σημείο αυτό, η ΟΚΕ θεωρεί ότι η
επεξεργασία ολοκληρωμένων τοπικών προγραμμάτων για τα
οποία γίνεται χρήση τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και
κοινοτικών πόρων και με τα οποία επιδιώκεται η παρέμβαση
επί των κοινωνικοοικονομικών δομών των μειονεκτικών πε
ριοχών δεν μπορεί ούτε πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς τη
συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων που θα είναι στη συνέ
χεια απαραίτητοι για την εφαρμογή τους.
1.4.2. Εξάλλου, σε ό,τι αφορά το ύψος της συνδρομής του
ΕΚΤ σε συντονισμό με τα άλλα κοινοτικά μέσα, η ΟΚΕ
θεωρεί ότι:
— θα πρέπει να διαφυλαχθούν και να αυξηθούν οι αρμοδιότη
τες της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Κοινωνικού Τα
μείου,
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— θα πρέπει να προβλεφθεί η υποχρέωση της Επιτροπής να
υποβάλλει στην ΟΚΕ (σύμφωνα με τα άρθρα 127 και 130
Α, Β, Δ της Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΟΚ) περιοδικές
εκθέσεις για τις δραστηριότητες της επιτροπής που
συγκροτήθηκε βάσει του άρθρου 17 της πρότασης κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2052/88 για τη συμπληρωματική εκτί
μηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων από τις
προγραμματισμένες παρεμβάσεις, με κύριο στόχο την
εκτίμηση των ποσοτικών και ποιοτικών επιπτώσεων στον
τομέα της απασχόλησης.

2. Ειδικές παρατηρήσεις
2.1. Για να καταστεί σαφέστερη η ερμηνεία τους, οι δια
τάξεις θα έπρεπε να συνοδεύονται από μια υποσημείωση στην
οποία να μνημονεύονται πάλι οι πέντε προτεραιότητες.
2.2. Θα έπρεπε να διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση
αναθεώρησης του βασικού κανονισμού, αυτή θα πρέπει να
συντονισθεί με τα όσα προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2052/88 του Συμβουλίου.
2.3. Θα έπρεπε να ορισθεί κατά τον δέοντα τρόπο η πρό
βλεψη των ενισχύσεων για τη βασική εκπαίδευση, εφόσον
κριθεί απαραίτητη για τις δραστηριότητες που απαιτούνται
για την εφαρμογή των προγραμμάτων.
2.4. Λόγω της σταδιακής επέκτασης της εφαρμογής των
νέων τεχνολογιών που καθιστούν ολοένα και πιο απροσδιό
ριστες τις επαγγελματικές διακρίσεις μεταξύ γεωργικής και
βιομηχανικής δραστηριότητας, θα ήταν σκόπιμο να προβλε
φθεί η διενέργεια ειδικών παρεμβάσεων κατάρτισης που θα
αποσκοπούν στη διαφύλαξη και την αξιοποίηση των γαιών
καθώς και τις ποιότητες των γεωργικών προϊόντων.
2.5. Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού
για το ΕΚΤ, η ΟΚΕ διατυπώνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις.
Άρθρο 1, σημείο 2, παράγραφος γ)
Θα πρέπει να προβλεφθούν δράσεις για την υποστήριξη της
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής ένταξης ειδικευμένων
υπαλλήλων ανάπτυξης, εφόσον είναι αναγκαίος για την εφαρ
μογή των ολοκληρωμένων προγραμμάτων.
Άρθρο 1, σημείο 4
Θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι περιοχές που αναφέ
ρονται στους στόχους αριθμός 2, που περιλαμβάνουν ακριβώς
και τις περιοχές οι οποίες υπόκεινται σε διαρθρωτικό μαρα
σμό και στις οποίες η επαγγελματική επιμόρφωση θα πρέπει
να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της βιομηχανικής
αναδιάρθρωσης και μετατροπής.
Άρθρο 1, σημείο 5
— Στην πρώτη περίπτωση θα πρέπει να προβλέπεται ότι οι
ενισχύσεις για τη μαθητεία αναγνωρίζονται μόνον εφόσον
ο χρόνος που προορίζεται για επιμόρφωση έξω από την
επιχείρηση προκύπτει ότι είναι επαρκής και κριθεί
απαραίτητη η μετατροπή των εν χρήσει τεχνικών για την
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προσαρμογή της κατάρτισης στις δραστηριότητες που
προβλέπονται από τα προγράμματα και για την τήρηση
των προθεσμιών τους.
— Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι
από τις διατάξεις αυτές θα πρέπει να ευεργετούνται μόνο
οι περιοχές που έχουν μεγάλη ανάγκη και εκεί όπου οι
δομές της επαγγελματικής επιμόρφωσης δεν είναι ακόμη
επαρκείς.
— Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί η δυνατότητα για παροχή
υποστήριξης σε πρωτοβουλίες στον τομέα της κατάρτισης
και της απασχόλησης.
Άρθρο 1, σημείο 6
Οι ενισχύσεις για τις προσλήψεις θα πρέπει να χορηγούνται
για νέες θέσεις απασχόλησης ελάχιστης διάρκειας δώδεκα
μηνών, με εξαίρεση τις εποχιακές δραστηριότητες για τις
οποίες θα μπορούσε να καθορισθεί ελάχιστη διάρκεια έξι
μηνών. Αυτές οι ενισχύσεις θα πρέπει να προβλεφθούν για
όλους τους εργαζόμενους χωρίς διάκριση ηλικίας.
Άρθρο 2, παράγραφος α)
Θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι εργαζόμενοι των οποίων η
παύση εργασίας διαρκεί πάνω από 12 μήνες.
Άρθρο 2, παράγραφος γ)
Θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί με τρόπο ώστε να είναι σύμ
φωνο με τα όσα προτάθηκαν για το σημείο 5 του άρθρου 1. Θα
πρέπει να προστεθούν επίσης τα άτομα που απασχολούνται σε
προγράμματα που ανταποκρίνονται σε συλλογικές ανάγκες.
Άρθρο 4, σημείο 3
Θα πρέπει να συμπληρωθεί ώστε να αναγνωρισθεί η προ
τεραιότητα των ενεργειών που έχουν υψηλό τεχνολογικό
περιεχόμενο. Ιδιαίτερη προσοχή επίσης πρέπει να επιδειχθεί
όσον αφορά την ενθάρρυνση της ένταξης ή της επανακατάρτισης των πιο μειονεκτικών κατηγοριών της αγοράς εργασίας,
όπως οι γυναίκες, τα μειονεκτικά άτομα και οι μετανάστες, σε
συντονισμό με κοινοτικές δράσεις που έχουν προσδιορισθεί ή
βρίσκονται στο στάδιο του προσδιορισμού με κατάλληλες
οδηγίες.
Άρθρο 6
Θα ήταν σκόπιμο να προβλεφθεί, σε συνδυασμό με τα όσα
παρατηρούνται στο σημείο 1.4.1 της παρούσας γνωμοδό
τησης, ότι οι απαιτούμενες διευκρινίσεις σχετικά με τις ενέρ
γειες μετατροπής και αναδιάρθρωσης θα πρέπει να συνοδεύο
νται με τις εκτιμήσεις των ενδιαφερόμενων κοινωνικών εταί
ρων.
Άρθρο 9
Στις μεταβατικές διατάξεις θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατό
τητα παρέκκλισης που να συμβιβάζεται με την εφαρμογή των
νέων διατάξεων σχετικά με τις προθεσμίες που προβλέπονται
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για την παρουσίαση των προγραμμάτων ώστε να μην
αποκλείεται η δυνατότητα παροχής ευεργετημάτων σε άτομα

Αριθ. C 337/51

που για τεχνικούς λόγους μόνο δεν είναι σε θέση να τηρήσουν
τις προθεσμίες.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 1988.
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Alberto MASPRONE

Συμπληρωματική γνωμοδότηση για την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των
οδικών μεταφορών και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα
των οδικών μεταφορών(')
(88/C 337/17)
Το Προεδρείο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής αποφάσισε στις 11 Μαΐου 1988 να καταρτί
σει γνωμοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 3 του εσωτερικού κανονισμού για την
παραπάνω πρόταση κανονισμού.
Το τμήμα μεταφορών και επικοινωνιών στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των σχετικών εργασιών,
υιοθέτησε τη γνωμοδότηση του στις 12 Οκτωβρίου 1988, βάσει της εισηγητικής έκθεσης του κ. Von
Der Decken.
Η ΟΚΕ εξέδωσε με μεγάλη πλειοψηφία και μία αποχή κατά τη 259η σύνοδο ολομέλειας της (συνεδρίαση
της 27ης Οκτωβρίου 1988) την ακόλουθη γνωμοδότηση.
1. Εισαγωγή
2

Η ΟΚΕ στη γνωμοδότηση ( ) της 2ας Ιουνίου 1988, εξέφρασε
επιφυλάξεις σχετικά με την ανωτέρω πρόταση, επειδή οι
πληροφορίες που διατίθενται έως τώρα για την πρωτοβουλία
της Επιτροπής δεν δικαιολογούν επαρκώς τις προτεινόμενες
τροποποιήσεις. Για το λόγο αυτό ανακοίνωσε την έκδοση
συμπληρωματικής γνωμοδότησης στην οποία θα εξετασθούν
κυρίως οι νέες προτάσεις για την τροποποίηση του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/88 και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3821/85.
2. Γενικές παρατηρήσεις
2.1. Οι τροποποιητικές προτάσεις της Επιτροπής [έγγρ.
COM(88) 21 τελ.] της 24ης Μαρτίου 1988 αποσκοπούν καταρ
χήν απλώς στην εξάλειψη των δυσχερειών που προέκυψαν,
σύμφωνα με την Επιτροπή, όσον αφορά την ερμηνεία, τον
έλεγχο και τη διακρατική συνεργασία στα πλαίσια των κανο
νισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 που
τέθηκαν σε ισχύ μόλις το Σεπτέμβριο του 1986. Η Επιτροπή
(') ΕΕαριθ. C 116 της 3. 5. 1988, σ. 15.
(2) ΕΕ αριθ. C 208 της 8. 8. 1988. σ. 26.

αναφέρει μια σειρά σκέψεων οι οποίες όπως εξέρχονται των
ορίων αυτού του στόχου με αποτέλεσμα να αμφισβητούνται
ουσιαστικά σημεία των ισχυόντων κανονισμών.
2.1.1. Ακόμη και ύστερα από μια νέα, εξονυχιστική
εξέταση της πρόθεσης της Επιτροπής να προβεί στην τεχνική
προσαρμογή των διατάξεων της κοινωνικής νομοθεσίας, στον
τομέα των οδικών μεταφορών, η ΟΚΕ δεν αντιλαμβάνεται
τους λόγους για τους οποίους προτείνεται η τροποποίηση
των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/
85. Σύμφωνα με τη γνώμη της η πρωτοβουλία της Επιτροπής
να επαναπροσδιορίσει ορισμένες έννοιες όπως οι ώρες οδήγη
σης, τα διαλείμματα και οι περίοδοι ανάπαυσης, δεν έχει
καμία χρησιμότητα όσον αφορά τον έλεγχο. Αφενός δεν
συμβάλλει στην εκπλήρωση των προσδοκιών που συνδέονται
με τους καθορισμένους στόχους, αφετέρου οι νέοι τεχνικοί
όροι δεν κρίνονται ικανοποιητικοί ούτε από άποψη μεταφο
ρών, αλλά ούτε από άποψη κοινωνικής πολιτικής ούτε από
διοικητική άποψη.
2.2. Επίσης η ΟΚΕ δεν διαβλέπει κίνητρα που θα μπορού
σαν να προκύψουν ενδεχομένως έμμεσα από τις προτάσεις
της Επιτροπής, και τα οποία θα ήταν δυνατό να συμβάλλουν,
μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, στην ενίσχυση της κοινω
νικής προόδου ή στην καλύτερη προσαρμογή των κοινωνικών
διατάξεων στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου.
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2.3. Η ΟΚΕ κρίνει ότι οι εξεταζόμενες προτάσεις τρο
ποποίησης των κανονισμών δεν μπορούν να συμβάλλουν
στην επίλυση ή στον περιορισμό των προβλημάτων που πα
ρουσιάζονται όσον αφορά την τήρηση και τον έλεγχο των
κοινωνικών διατάξεων στις οδικές μεταφορές. Συνεπώς δεν
επιδοκιμάζει τις προτάσεις αυτές, αν και συμφωνούσε πάντα
και εξακολουθεί να συμφωνεί με το στόχο και ορισμένες
ενέργειες σκοπός των οποίων είναι η απλοποίηση, η αποτε
2
λεσματικότητα (') και η ομοιομορφία των ελέγχων ( ).

— Η Επιτροπή ιδιαίτερα δεν παραθέτει λόγους που θα
μπορούσαν να δικαιολογηθούν από νομική και αντικειμε
νική άποψη, λόγους που ως αναγκαστικές συνιστώσες θα
δημιουργούσαν τις διαπιστωθείσες δυσκολίες. Δεν αναφέ
ρει δηλαδή λόγους όπως την ανάγκη μεγαλύτερης νομι
κής εναρμόνισης (ίδιες νομικές συνθήκες) ή μεγαλύτερη
νομική ασφάλεια ή τη βελτίωση των διοικητικών μεθό
δων. Συνεπώς η ΟΚΕ δεν κατανοεί τη νομική αιτιολογία
της πρωτοβουλίας της Επιτροπής.

Οι συστάσεις της ΟΚΕ της 27ης Φεβρουαρίου 1985 έγιναν
αποδεκτές τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από
την Επιτροπή σαν μία λογική βάση για πιο αποτελεσματική
εφαρμογή. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή εμμένει
σ'αυτές τις συστάσεις και ζητάει να ληφθούν υπόψη κατά την
προσεχή τροποποίηση του κανονισμού.

— Λόγοι που θα είχαν πολιτική υπόσταση όπως π.χ. μεγαλύ
τερη νομική προστασία, μεγαλύτερη προστασία της εργα
σίας, μεγαλύτερη οδική ασφάλεια ή βελτίωση της αντα
γωνιστικής θέσης των μικρομεσαίων μεταφορέων ή του
προσωπικού των επιχειρήσεων αυτών δεν αναφέρονται
καθόλου ή μόνο στο ιστορικό.

2.4. Συγκεκριμένα, η ΟΚΕ αιτιολογεί την αρνητική του
θέση ως εξής:

— Λόγοι που αφορούν τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων
δεν είναι επίσης ορατά. Νέα πρόοδος από της πλευράς
των σωματείων εργαζομένων και εργοδοτών που θα δι
καιολογούσε την τροποποίηση του κανονισμού κατά την
έννοια της πρότασης της Επιτροπής δεν έχει επίσης γίνει
γνωστή.

2.4.1. Αναμφίβολα η Επιτροπή προσπάθησε να λάβει από
τα κράτη μέλη όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα επιτρέψουν
μία αντικειμενική εκτίμηση των πραγματικών αιτιών των
υποτιθέμενων δυσκολιών που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή
των κοινωνικών διατάξεων. Ωστόσο υπάρχει κατά τη γνώμη
του τμήματος ένα μεγάλο κενό όσον αφορά την κατανόηση
του συνολικού προβλήματος ώστε να μην είναι δυνατό να
γίνει μια βολιδοσκόπηση της νέας πρωτοβουλίας της Επιτρο
πής σε όλη της την εμβέλεια.
Και οι δύο κανονισμοί άρχισαν να ισχύουν στις 29 Σεπτεμ
βρίου 1986 αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη πλήρως σε όλα
τα κράτη μέλη. Οι εκθέσεις που έχει καταρτίσει η Επιτροπή
έως σήμερα σχετικά με την εφαρμογή των κοινωνικών ρυθ
μίσεων και τις συνέπειες τους δεν είναι, επομένως, από κοινο
τική άποψη πλήρεις. Επιπλέον οι εκθέσεις αυτές δεν μπορούν
να χρησιμοποιηθούν σαν βάση για μια ολοκληρωμένη εκτί
μηση της νομικής κατάστασης και της κατάστασης που
επικρατεί όσον αφορά τον ανταγωνισμό επειδή τα στατιστικά
δεδομένα που αναλύονται στις εκθέσεις αυτές αναφέρονται
στα έτη 1984 και 1985, δηλαδή σε μία περίοδο κατά την οποία
δεν ίσχυαν ακόμη οι κανονισμοί. Πρόκειται επομένως για
μια ελλειπή οριοθέτηση του προβλήματος και η ΟΚΕ δυσκο
λεύεται να κατανοήσει τους λόγους για τους οποίους κρίνεται
αναγκαία η τροποποίηση των διατάξεων αυτών ενάμισι χρόνο
μόλις μετά από τη θέση τους σε ισχύ δηλ. το 1986.
2.4.2. Επιπλέον η ΟΚΕ είναι της γνώμης ότι και από
αντικειμενικής και πολιτικής άποψης δεν υπάρχουν «εξωλειτουργικοί» λόγοι για την τροποποίηση των κοινωνικών
διατάξεων αυτή τη στιγμή μέσω μιας νέας πράξης, δηλαδή:

(') Απλούστερους αποτελεσματικότερους και ενιαίους ελέγχους στον
τομέα των κοινωνικών διατάξεων είχε προτείνει και η ΟΚΕ στη
γνωμοδότηση της 27ης Φεβρουαρίου 1985 για την πρόταση της
Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 543/69
(ΕΕ αριθ. C 104 της 25. 4. 1985, σ. 4).
(2) Τη συμφωνία και τη γνώμη της για το στόχο που αποβλέπει στην
θέσπιση ομοιομόρφων ελέγχων σε όλα τα κράτη μέλη όσο το
δυνατό ταχύτερα η ΟΚΕ εξεδήλωσε ιδιαίτερα στην πρόσφατη
γνωμοδότηση για την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την
ομοιόμορφη εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 και
(ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 της 2ας Ιουνίου 1988.

— Επίσης δεν διαφαίνονται σαφώς λόγοι που απορρέουν
υποχρεωτικά από το πρόγραμμα για την ολοκλήρωση της
εσωτερικής αγοράς και δικαιολογούν τις νέες προτάσεις
της Επιτροπής. Προφανώς η Επιτροπή δεν διαθέτει πει
στικά επιχειρήματα που να αποδεικνύουν ότι ακριβώς οι
προτάσεις της, οι οποίες όμως αφορούν μόνο την ερμηνεία
των κοινωνικών διατάξεων, τη διεξαγωγή του ελέγχου και
την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών,
συντελούν σημαντικά στην ολοκλήρωση της εσωτερικής
αγοράς.

2.4.3. Αναμφίβολα η ΟΚΕ αντιλαμβάνεται τα προβλήματα
με τα οποία συνδέεται η δημιουργία μιας ενιαίας και ολοκλη
ρωμένης κοινωνικής ρύθμισης στον τομέα των κοινοτικών
οδικών μεταφορών. Ωστόσο, κρίνει ότι θα πρέπει καταρχάς
να εξαντληθούν οι δυνατότητες που παρέχονται από την κοι
νοτική οδηγία όπως προτάθηκε από την Επιτροπή καθώς
και οι δυνατότητες που παρέχονται από εθνικές διατάξεις
εφαρμογής. Έτσι θα επιτευχθεί η ενιαία ερμηνεία των κοινω
νικών διατάξεων, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή
του ελέγχου.

2.5. Η ΟΚΕ συμφωνεί βασικά με την Επιτροπή ότι σε
μία κοινή εσωτερική αγορά χρειάζονται ενιαίες, σαφείς και
εφαρμόσιμες διατάξεις σχετικά με τις ώρες οδήγησης, τα
διαλείμματα και τις διακοπές. Προϋπόθεση για την κανονική
εφαρμογή του δικαίου είναι, να είναι αρκετά απλό ώστε να
είναι δυνατή η εποπτεία και εφαρμογή του με ομοιόμορφο
και αποτελεσματικό τρόπο.

2.6. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαία η λήψη και η
εναρμόνιση μέτρων που θα συντελέσουν στην αποτελεσμα
τικότητα του ελέγχου και στην πρόβλεψη κυρώσεων. Η
ύπαρξη ενιαίας αρχής που θα επιβάλλει κυρώσεις και θα
λειτουργεί με ίσους ή συγκρίσιμους όρους είναι αναγκαία όχι
μόνο για τη νομική υπόσταση και την υλοποίηση του ελέγχου
αλλά και γενικά για το οριοθετημένο πλαίσιο εντός του
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οποίου θα εφαρμόζονται οι κοινωνικές ρυθμίσεις. Η ΟΚΕ
τονίζει επομένως άλλη μια φορά ότι οι τεχνικές διατάξεις
που θεσπίζονται σχετικά με τον έλεγχο δεν έχουν νόημα αν
δεν θεσπισθεί ταυτόχρονα και ένα ανάλογο και κατάλληλο
μέσο επιβολής κυρώσεων και δεν συσταθούν κατάλληλες
αρχές με επαρκείς αρμοδιότητες. Προς το παρόν η Επιτροπή
δεν προβλέπει παρόμοια εξέλιξη και η έλλειψη αυτή δεν
συνηγορεί υπέρ των προτάσεων της.
2.7. Επίσης η Επιτροπή δεν αναφέρει τη σχέση μεταξύ
αφενός των ωρών οδήγησης και ανάπαυσης και αφετέρου της
προστασίας της υγείας ώστε να εδραιώσει η ίδια τις νέες
τεχνικές διατάξεις που προτείνει. Σύμφωνα με τη γνώμη της
ΟΚΕ το θέμα αυτό θα αποκτήσει θεμελιώδη σημασία όταν
θα ληφθούν, στην εσωτερική κοινοτική αγορά, αποφάσεις
σχετικά με τα θέματα των κοινωνικών συνθηκών στις οδικές
μεταφορές, πράγμα που μακροπρόθεσμα μπορεί να δημιουρ
γήσει κοινωνικά και προσωπικά μειονεκτήματα εις βάρος
των οδηγών. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εξετασθεί, την
κατάλληλη στιγμή και το ερώτημα σε ποιο βαθμό ο ενιαίος
περιορισμός του χρόνου εργασίας ωφελεί τόσο την ασφάλεια
στις οδικές μεταφορές όσο και την κοινωνική προστασία
των εργαζομένων. Εξάλλου είναι αδιανόητη μια κοινοτική
εσωτερική αγορά χωρίς την προστασία του βασικού παράγο
ντα «χρόνος εργασίας».
2.8. Η ΟΚΕ, αφού στάθμισε τα διάφορα τεχνικά και πολι
τικά επιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ ή προβάλλονται
κατά των προτάσεων νομικού και τεχνικού χαρακτήρα της
Επιτροπής, έκρινε σκόπιμο να λάβει συγκεκριμένη θέση και
για ορισμένες λεπτομέρειες του τροποποιητικού κανονισμού.

Αριθ. C 337/53

— οι οφειλόμενες ώρες ανάπαυσης μιας εβδομάδας να μην
αντισταθμίζονται την επόμενη εβδομάδα επειδή μία μη
χρησιμοποιηθείσα εβδομαδιαία ανάπαυση δεν θα επιτρέ
πεται να μεταφέρεται την επόμενη εβδομάδα ή
— η αξιοποίηση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου οδήγη
σης μιας εβδομάδας να συνεπάγεται τη μείωση των ωρών
οδήγησης κατά την επόμενη εβδομάδα, πράγμα που δεν
δικαιολογείται καθόλου ούτε με επίκληση του επιχειρήμα
τος της ασφάλειας στην οδική κυκλοφορία, ούτε για
λόγους προστασίας της υγείας και της εργασίας τότε αντί
των κατά μέσο όρο 45 ωρών οδήγησης θα έπρεπε στην
περίπτωση αυτή να επιτρέπονται μόνο 34 ώρες οδήγησης
την εβδομάδα.
Αυτό δεν διευκολύνει το έργο των εποπτικών αρχών. Εξάλλου
και οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι επιμένουν στη διατήρηση
της έννοιας της ημερολογιακής εβδομάδας. Η ΟΚΕ απορρί
πτει τις προτάσεις της Επιτροπής όχι μόνο για τους προανα
φερθέντες λόγους αλλά και επειδή η ημερολογιακή εβδομάδα
αποτελεί καθιερωμένο κανόνα καθορισμού του χρόνου τόσο
για τους μεταφορείς όσο και για τους πελάτες και τις αρμόδιες
αρχές.
3.2. Άρθρο 2
Η ΟΚΕ απορρίπτει επίσης την τροποποίηση του άρθρου 4,
παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85· επειδή
οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν μεταφορές για λογα
ριασμό δημόσιων υπηρεσιών δεν πρέπει να υπόκεινται σε
διαφορετικό καθεστώς από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που
εκτελούν μεταφορές για λογαριασμό ιδιωτών.

3. Ειδικές παρατηρήσεις
3.3. Άρθρο 3
3.1. Άρθρο 1
3.1.1. Σύμφωνα με τη γνώμη της ΟΚΕ, τον πυρήνα του
τροποποιητικού κανονισμού αποτελεί η εισαγωγή του
ορισμού σύμφωνα με τον οποίο ο όρος «εβδομάδα» νοείται
ως «κινητή εβδομάδα οδήγησης». Πρόκειται για μια έννοια
ανεξάρτητη από εκείνη της ημερολογιακής εβδομάδας και
αντιστοιχεί σε κάθε περίοδο επτά συνεχών ημερών. «Ο γενι
κός» αυτός όρος αναφέρεται, κατά ένα τρόπο, σε κάθε οδηγό
ατομικά και συνδέεται αποκλειστικά με αυτόν.
3.1.2. Η ΟΚΕ κρίνει ότι ο ισχύον ορισμός της «εβδομάδας»
όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος 4 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3280/85 αποτελεί έναν εντελώς σαφή και
απλό ορισμό και επομένως δεν χρειάζεται να τροποποιηθεί. Ο
κανόνας αυτός είναι εφαρμόσιμος στην πράξη, αναγνωρίζεται
διεθνώς, φαίνεται σοβαρός από κοινωνική άποψη και αντα
ποκρίνεται στην διεθνή σύμβαση 153 της Διεθνούς Οργάνω
σης Εργασίας (ΔΟΕ) την οποία όμως δεν έχουν υπογράψει
ακόμη όλα τα κράτη μέλη. Η εισαγωγή μιας ελαστικής εκ
περιτροπής εβδομάδας του οδηγού όχι μόνο θα δημιουργούσε
σύγχυση αλλά και θα έθετε τον οδηγό μπροστά στο τελεσμένο
γεγονός να έχει στη διάθεση του δύο εβδομαδιαίες διακοπές:
το Σαββατοκύριακο της γενικά ισχύουσας ημερολογιακής
εβδομάδας και την εβδομαδιαία διακοπή της «κινητής» εβδο
μάδας.
Επιπλέον η ελαστική από άποψη ωραρίου εβδομάδα οδήγη
σης σημαίνει περιορισμό της ελαστικότητας που επιδιώκεται
με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85. Έτσι είναι δυ
νατό, π.χ.

Η νέα αυτή διάταξη αποτελεί τυπική και λογική συνέπεια του
άρθρου 1 και επομένως απορρίπτεται.
3.4. Άρθρο 5
Η πρόταση αυτή συνδέεται με τον ορισμό της «κινητής»
εβδομάδας οδήγησης, η οποία απορρίπτεται.
3.5. Άρθρο 6
Η ΟΚΕ υποστηρίζει την τάση που διαγράφεται στην πρόταση
αυτή· ωστόσο η τάση αυτή περιέχεται και στην οδηγία που
ήδη υπέβαλε η Επιτροπή και με την οποία συμφώνησε η
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
3.6. Άρθρο 7
Η ετήσια έκθεση που θα καταρτίζεται σχετικά με την εφαρ
μογή των κοινωνικών διατάξεων δεν θα πρέπει να υποβάλλε
ται μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στην Οικονο
μική και Κοινωνική Επιτροπή.
3.7. Άρθρο 8
Η διάταξη αυτή θα ήταν ασφαλώς χρήσιμη και απαραίτητη
για τον έλεγχο, εάν θεωρείταν επίσης επιθυμητή και σκόπιμη
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η καθιέρωση της κινητής εβδομάδας. Εφόσον όμως η ΟΚΕ
θεωρεί την καθιέρωση της ελαστικής εβδομάδας ως οπισ-
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θοδρόμηση σε σχέση με την επίτευξη μεγαλύτερης απλού
στευσης και ελαστικότητας η πρόταση απορρίπτεται.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 1988.
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Alberto MASPRONE

Γνωμοδότηση για την κατάσταση και τις προοπτικές των διαπραγματεύσεων της ΓΣΔΕ/Γύρος Ουρου
γουάης όσον αφορά τη γεωργία και τον τομέα γεωργικών ειδών διατροφής
(88/C 337/18)
Στις 31 Μαΐου 1988, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 20, παράγραφος 4, του εσωτερικού κανονισμού, να εκδώσει γνωμοδότηση για την κατάσταση
και τις προοπτικές των διαπραγματεύσεων της ΓΣΔΕ/Γύρος Ουρουγουάης όσον αφορά τη γεωργία και
τον τομέα γεωργικών ειδών διατροφής.
Το τμήμα εξωτερικών σχέσεων και εμπορικής και αναπτυξιακής πολιτικής, στο οποίο ανατέθηκε η
προετοιμασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωμοδότηση του στις 16 Σεπτεμβρίου βάσει της
έκθεσης του εισηγητή, κ. Clavel.
Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, κατά την 259η σύνοδο ολομέλειας της (συνεδρίαση της 27ης
Οκτωβρίου 1988), υιοθέτησε ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση.
1. Με τη δήλωση της Punta del Este, της 20ής Σεπτεμβρίου
1986, άρχισε ένας νέος κύκλος πολυμερών εμπορικών δια
πραγματεύσεων στις οποίες τα γεωργικά προϊόντα κατέλαβαν
σημαντική θέση. Η εξέλιξη της πρώτης φάσης των διαπραγ
ματεύσεων, η στάση και οι προτάσεις των συμβαλλόμενων
μερών όσον αφορά τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων στο
γεωργικό τομέα, αύξησαν ακόμα περισσότερο τη σημασία
τους· για το λόγο αυτό η ΟΚΕ κρίνει σκόπιμο, ενόψει της
υπουργικής διάσκεψης του Μόντρεαλ, να γνωστοποιήσει τις
απόψεις της για τη διεξαγωγή αυτών των διαπραγματεύσεων.
Εννοείται ότι οι γενικές πτυχές των διαπραγματεύσεων, που
αφορούν επίσης τη γεωργία, καλύπτονται από τη γνωμοδό
τηση της ΟΚΕ για την κατάσταση και τις προοπτικές των
διαπραγματεύσεων ΓΣΔΕ/Γύρος Ουρουγουάης. (')

(') ΕΕ αριθ. C 318 της 12. 12. 1988.

Γενικές παρατηρήσεις
2. Μετά από δύο χρόνια εντοπισμού των προβλημάτων,
παρουσίασης και εξέτασης των διάφορων προτάσεων και
στόχων όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τα γεωργικά
προϊόντα, η υπουργική διάσκεψη που προβλέπεται να πραγ
ματοποιηθεί στο Μόντρεαλ στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 1988,
φαίνεται επιτακτικά αναγκαία για να ανασκοπηθεί η κατά
σταση στο μεσοδιάστημα των διαπραγματεύσεων.
Η διάσκεψη αυτή θα πρέπει επίσης να δώσει την ευκαιρία να
διεξαχθεί επιτέλους ένας γνήσιος διάλογος, να γίνει απολο
γισμός των εμφανών σημείων σύγκλισης ή, αν είναι δυνατό,
με αφετηρία τη διάσκεψη αυτή, να θεμελιωθούν για την
επόμενη διετία οι κύριοι άξονες των διαπραγματεύσεων που
θα καταστήσουν δυνατή την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας
ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση.
3. Με την προοπτική αυτή, επιβάλλεται να επιβεβαιωθεί η
ανάγκη τήρησης της αρχής της σφαιρικότητας των διαπραγ
ματεύσεων, όπως τονίσθηκε στη δήλωση της Punta del Este:
«οι διαπραγματεύσεις θα θεωρούνται ως ένα σύνολο, τόσο
όσον αφορά τη διεξαγωγή τους όσο και τη συνέχιση τους,
καθώς και όσον αφορά την υλοποίηση των πορισμάτων τους».
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Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η υπουργική διάσκεψη
του Μόντρεαλ οφείλει να έχει ως κύριο θέμα την πρόοδο που
πρέπει να συντελεσθεί όσον αφορά τα γεωργικά τροπικά
προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με τις γεωργικές
δραστηριότητες.

4. Η Κοινότητα οφείλει να υπενθυμίσει στο Μόντρεαλ
ότι ο πολυμέρεια αποτελεί θεμελιώδη κανόνα της Γενικής
Συμφωνίας δασμών και εμπορίου (ΓΣΔΕ) και, κατά συνέπεια,
των διεξαγόμενων διαπραγματεύσεων.
Μολονότι επικρατεί η εντύπωση ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί
τελική συμφωνία αν οι ΗΠΑ και η ΕΟΚ δεν βρουν σημεία
συνεννόησης, οι διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να θεω
ρηθούν απλώς ως μια διαμάχη ανάμεσα στα δύο αυτά ενδιαφε
ρόμενα μέρη. Υπάρχουν και άλλες χώρες που ενδιαφέρονται
να εξευρεθεί μια καλύτερη ισορροπία στο γεωργικό τομέα.
Ορισμένες άλλες χώρες (π.χ. η Ιαπωνία και η Κορέα) με
φιλόδοξα προγράμματα ανάπτυξης της γεωργικής τους παρα
γωγής, οφείλουν επίσης να ανοίξουν τα σύνορα τους και να
συμβάλουν στις συντονισμένες προσπάθειες περιορισμού της
παραγωγής, που ενδέχεται να αποφασισθούν.

5. Η ΟΚΕ διαπίστωσε ότι υπάρχουν και άλλες τάσεις που
αντιβαίνουν στην αρχή της πολυμέρειας: οι διμερείς συμ
φωνίες εφοδιασμού της αμερικανικής αγοράς σε ζάχαρη και
βόειο κρέας και, πιο πρόσφατα, οι συμφωνίες που συνάφθη
καν μεταξύ των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας ή, επίσης, τα διεθνή
συμφέροντα των επιχειρηματιών που υποκαθιστούν τα κράτη.
Η υπουργική διάσκεψη του Μόντρεαλ παρέχει την ευκαιρία
να αναληφθούν προσπάθειες για να περιορισθούν οι υπερβο
λές των τάσεων αυτών.

6. Η Κοινότητα θα πρέπει να προσπαθήσει ώστε να διατη
ρηθεί η ιδιομορφία των γεωργικών διαπραγματεύσεων:
— πρώτον, γιατί όλες οι προσπάθειες επίλυσης των προβλη
μάτων του εμπορίου γεωργικών προϊόντων και της διεύ
ρυνσης των γεωργικών συναλλαγών απέτυχαν όταν δεν
έλαβαν υπόψη αυτή την ιδιομορφία που οφείλεται στα
χαρακτηριστικά της παραγωγής και των γεωργικών
αγορών: ασταθείς κλιματικές συνθήκες, δυσχερής διατή
ρηση, διαφορετικές διαρθρώσεις παραγωγής, ανελαστι
κότητα των αγορών, βούληση να επιτευχθεί η ασφάλεια
εφοδιασμού, γενίκευση των πολιτικών στήριξης, απορρυθμισμένες διεθνείς αγορές,
— δεύτερον, γιατί είναι το μόνο μέσο διατήρησης των ίδιων
χαρακτηριστικών της ευρωπαϊκής γεωργίας: όλα τα κράτη
μέλη της Κοινότητας και οι λοιπές ευρωπαϊκές χώρες
που διαθέτουν ανάλογες γεωργικές δομές και εκδηλώνουν
κοινό ενδιαφέρον για τη διατήρηση της γεωργίας τους
σαν στοιχείο της δομής της κοινωνίας τους, της χωροτα
ξίας, του περιβάλλοντος και του τοπίου· έχουν όλες, σε
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τελική ανάλυση, μια πολιτιστική παράδοση που συνδέεται
στενά με την αγροτική ζωή και, συνεπώς, με τη γεωργία,
— οι κοινοί αυτοί δεσμοί διαχωρίζουν τελείως την ευρωπα
ϊκή γεωργία από εκείνη των νέων χωρών που διαθέτουν
πολύ μεγαλύτερες εκτάσεις και πολύ χαμηλότερη πυκνό
τητα πληθυσμού και είναι, κατά συνέπεια, πολύ διαφορετι
κές από ιστορική και διαρθρωτική άποψη. Δεν θα
επιτρέψουν ποτέ να καταστεί η αρχή των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων το μόνο κριτήριο λειτουργίας των γεωρ
γικών αγορών σε παγκόσμια κλίμακα
7. Η ΟΚΕ διαπιστώνει, εξάλλου, ότι η υπουργική δήλωση
του Οργανισμού οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ) τον Μάρτιο του 1987 και η συνάντηση Κορυφής της
Βενετίας τον Ιούνιο του 1987, όπως επίσης και οι προτάσεις
των διάφορων χωρών ή ομάδων χωρών και, τέλος, τα πορί
σματα της Διάσκεψης Κορυφής του Τορόντο, εισάγουν μια
σημαντική καινοτομία για το γεωργικό τομέα στις πολυμερείς
διαπραγματεύσεις: δεν θα εμμείνει κανείς στη διαπραγμάτευ
ση των εμποδίων κατά τις συναλλαγές, αλλά θα επιδιωχθεί η
μείωση της στήριξης που παρέχουν στη γεωργία τα περισσό
τερα συμβαλλόμενα μέρη. Συνεπώς, παρακάμπτεται η έννοια
των αυστηρώς εμπορικών διαπραγματεύσεων, ώστε να αποτε
λέσει αντικείμενο της διαπραγμάτευσης το περιεχόμενο των
γεωργικών πολιτικών, πράγμα που αποτελεί μια άλλη
έκφραση της ιδιομορφίας των γεωργικών διαπραγματεύσεων.
Ο φιλόδοξος αυτός στόχος δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά με
την αντιμετώπιση των διαπραγματεύσεων για τα γεωργικά
προϊόντα με μεγάλο ρεαλισμό και αφού ληφθεί υπόψη η
διαφορά των σημερινών καταστάσεων.

Ο τομέας γεωργικών ειδών διατροφής
8. Η Κοινότητα θα έπρεπε να εξετάσει επίσης τις ειδικές
ανάγκες του τομέα γεωργικών ειδών διατροφής (που απασχο
λεί άμεσα 4 000 000 εργαζομένων στην ΕΚ). Για τον τομέα
αυτό πρωταρχική σημασία έχει μια μεγαλύτερη ελευθερία
των συναλλαγών και συνεπώς η επιτυχία των διαπραγματεύ
σεων της ΓΣΔΕ.
Εκτός από τις εισφορές και τις ποσοστώσεις, μεταξύ των
εμποδίων στις κοινοτικές εξαγωγές προϊόντων του τομέα γε
ωργικών ειδών διατροφής περιλαμβάνονται οι υπερβολικοί
δασμοί, τα μη δασμολογικά εμπόδια όπως π.χ. οι διοικητικές
και τελωνειακές διαδικασίες, οι απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τη
σύνθεση των τροφίμων, τα υγειονομικά και φυτο-υγειονομικά
μέτρα.
Υπάρχουν επίσης πολυάριθμες παραποιήσεις προϊόντων της
ΕΟΚ υψηλής ποιότητας (καταστρατήγηση των δικαιωμάτων
της πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τη διατύπωση της
ΓΣΔΕ).
9. Στα πλαίσια της ΓΣΔΕ, τα προβλήματα αυτά αντιμετω
πίζονται σε διάφορους βαθμούς από την ομάδα γεωργικών
διαπραγματεύσεων καθώς και από άλλες ομάδες. Έχει ουσια
στική σημασία να θεσπισθεί μια διαδικασία που θα επιτρέπει
τη σφαιρική αντιμετώπιση των προβλημάτων του τομέα γεωρ
γικών ειδών διατροφής με τέτοιο τρόπο ώστε οι επιπτώσεις

Αριθ. C 337/56

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

επί της ανταγωνιστικής κατάστασης του τομέα αυτού να συνε
κτιμούνται πάντοτε δεόντως από τους διαπραγματευτές της
Κοινότητας.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Κοινότητας
10. Η Κοινότητα οφείλει κατά τις διαπραγματεύσεις να
κάνει χρήση των δικαιωμάτων της:
— Οι θεμελιώδεις αρχές της κοινής γεωργικής πολιτικής
«στοίχισαν ακριβά» κατά τις προηγούμενες διαπραγμα
τεύσεις (Γύρος Ντίλλον Γύρος Τόκυο· διαπραγματεύσεις
XXIV-6). Οι αρχές αυτές και κυρίως οι εισφορές και οι
επιστροφές δεν μπορούν να αμφισβητηθούν.
— Η Κοινότητα αποτελεί τον πρώτο εισαγωγέα γεωργικών
προϊόντων στον κόσμο, πράγμα που πρέπει να τονισθεί.
Ωστόσο, οι εταίροι της δεν θα πρέπει να αναμένουν ότι
θα είναι σε θέση να συνεχίσει να αυξάνει τις εισαγωγές
τη στιγμή που θέτει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα περιο
ρισμού της δικής της γεωργικής παραγωγής.
— Η Κοινότητα αποτελεί το δεύτερο εξαγωγέα γεωργικών
προϊόντων και ειδών διατροφής στον κόσμο. Συνεπώς,
έχει συμφέρον να συζητηθούν τα προβλήματα πρόσβασης
στις αγορές, και ακόμα περισσότερο να ελαττωθεί το
κόστος εισαγωγής με μείωση των ενισχύσεων. Επομένως,
έχει ζωτική σημασία για την Κοινότητα να διατηρήσει
τη δυνατότητα εξαγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδών
διατροφής, αν ληφθούν υπόψη τόσο η ικανότητα παραγω
γής γεωργικών προϊόντων όσο και οι επιταγές του εμπο
ρικού της ισοζυγίου.
—- Δεδομένου ότι οι τιμές εντός της Κοινότητας είναι υψηλό
τερες από τις παγκόσμιες τιμές, είναι απολύτως αναγκαίο
να αντισταθμίζεται η διαφορά αυτή κατά την εξαγωγή.
— Η ΟΚΕ υπενθυμίζει, τέλος, ότι το Συμβούλιο των Ευρωπα
ϊκών Κοινοτήτων της 11ης και 12ης Φεβρουαρίου 1988
ζήτησε από την Επιτροπή «να μεριμνήσει ώστε στο πλαί
σιο του Γύρου της Ουρουγουάης, και λαμβανομένων
υπόψη των διατάξεων της ΓΣΔΕ, να συνεκτιμούνται δεό
ντως τα μέτρα σχετικά με τις τιμές και τις ποσότητες που
έλαβε η Κοινότητα».
11. Δεν θα είναι δυνατόν να συντελεστεί πρόοδος στις
διαπραγματεύσεις αν δεν καταβληθούν προσπάθειες από όλα
τα συμβαλλόμενα μέρη, υπό πνεύμα αμοιβαιότητας. Μια
καλύτερη ισσορροπία ανάμεσα στην προσφορά και τη
ζήτηση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί αν στις διαπραγματεύ
σεις δεν ενώσουν τις προσπάθειες τους όλες οι ενδιαφερόμε
νες χώρες για να μειωθεί η παραγωγή ή για να βελτιωθεί η
πρόσβαση στις αγορές· εξάλλου, η μείωση των ενισχύσεων
στη γεωργία δεν θα είναι δυνατό να σημειώσει πρόοδο αν δεν
συμβάλουν εξίσου όλες οι ενδιαφερόμενες χώρες. Η Κοινό
τητα οφείλει, φυσικά, να απαιτήσει από τους εταίρους της
εχέγγυα για τον αποτελεσματικό χαρακτήρα των δεσμεύσεων
τους.
12. Για όλους αυτούς τους λόγους, η ΟΚΕ τονίζει την
απόλυτη ανάγκη να διατηρήσει η Κοινότητα όσον το δυνατόν
μεγαλύτερη συνοχή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.
Τα κράτη μέλη πρέπει να αποφύγουν πρωτοβουλίες που ενδέ
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χεται να δημιουργήσουν «ρωγμές» στο κοινοτικό μέτωπο
και τις οποίες υπάρχει ο κίνδυνος να εκμεταλλευθούν τρίτες
χώρες. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η συνοχή των τομέων, η
συνοχή των κρατών μελών και η συνοχή μεταξύ της Επιτρο
πής και του Συμβουλίου. Η αξιοπιστία της Κοινότητας εξαρ
τάται από την σταθερότητα των στάσεων που θα τηρήσει. Στο
παρελθόν έχει πάρα πολύ συχνά διαπιστωθεί η ανικανότητα
της ΕΟΚ να αντιδράσει τη στιγμή που δεχόταν αδικαιολό
γητες επιθέσεις. Η Κοινότητα οφείλει να συνειδητοποιήσει
την οικονομική ισχύ και την πειστική δύναμη που συνεπάγε
ται μια μεγάλη αγορά 320 εκατομμυρίων καταναλωτών.
13. Λαμβάνοντας υπόψη την σπουδαιότητα των στόχων η
ΟΚΕ υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο όπως η Επιτροπή
αναλάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να εξασφαλισθεί η
πλήρης, ορθή και διαρκής ενημέρωση της κοινής ευρωπαϊκής
γνώμης όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις της ΓΣΔΕ και τους
λόγους στους οποίους εδραιώνονται οι υιοθετούμενες θέσεις,
κυρίως κατά τις διαπραγματεύσεις επί των πιο σημαντικών
θεμάτων.
14. Ταυτόχρονα η Κοινότητα, λαμβανομένου υπόψη του
ρόλου που διαδραματίζει σε διεθνές επίπεδο, πρέπει να έχει
επίγνωση της ευθύνης που φέρει όσον αφορά την επιδίωξη
μιας καλύτερης ισορροπίας των αγορών γεωργικών προϊό
ντων. Οι διαπραγματεύσεις που έχουν αρχίσει, θα την οδηγή
σουν χωρίς αμφιβολία σε επανεξέταση ορισμένων οργάνων
της γεωργικής της πολιτικής, πράγμα που θα έχει συνέπειες
τόσο για τους παραγωγούς όσο και για την κοινωνική ισορρο
πία στα κράτη μέλη. Για το λόγο αυτό η στάση της Κοινό
τητας πρέπει να παραμείνει ρεαλιστική, έχοντας ταυτόχρονα
ως στόχο να δημιουργήσει δυνατότητες μακροπρόθεσμων
συμφωνιών.
15. Από τη σημερινή πορεία των διαπραγματεύσεων η
ΟΚΕ σχηματίζει την εντύπωση ότι επικρατεί μια κάποια
σύγχυση και στασιμότητα. Η υπερβολική προσφυγή σε
«επιτροπές ειδικών» από τη στιγμή που θα εδηλωθεί διαφω
νία με την ΕΟΚ, διαταράσσει τελείως την ισορροπία των
διαπραγματεύσεων και εκφυλίζει το πνεύμα τους.
Η πληθώρα των αιτημάτων προσφυγής σε «επιτροπές ειδι
κών», που συνεπάγονται όλο και περισσότερο την ερμηνεία
των κανόνων της ΓΣΔΕ, καθιστά διαρκώς δυσχερέστερη την
προσφυγή σε ουδέτερους διαιτητές, με αποτέλεσμα να πολιτι
κοποιούνται οι «επιτροπές ειδικών», πράγμα απαράδεκτο. Η
Κοινότητα πρέπει να απορρίψει κάθε παράνομη εφαρμογή
των κανόνων της ΓΣΔΕ, που θα έτεινε να προδικάσει το
αποτέλεσμα χωρίς διαπραγματεύσεις.

Οι πολιτικές αρχές των διαπραγματεύσεων για τα γεωργικά
προϊόντα
16.

Οι προτάσεις της Κοινότητας αποσκοπούν

— σε ένα καλύτερο έλεγχο της παραγωγής με κατάλληλα
μέσα και, μεταξύ άλλων, σε μια προοδευτική μείωση των
ενισχύσεων που έχουν άμεση ή έμμεση επίδραση στο
εμπόριο γεωργικών προϊόντων,
— σε μια αυξημένη ευαισθητοποίηση της γεωργίας στις
«αντιδράσεις» της αγοράς,
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— σε μια ευρύτερη προσφυγή σε άμεσες ενισχύσεις που δεν
έχουν σχέση με τις παραγόμενες ποσότητες.
Η ΟΚΕ επικροτεί τις προτάσεις αυτές, έχοντας υπόψη ότι
πρωταρχικός στόχος των διαπραγματεύσεων πρέπει να είναι ο
καθορισμός ορθότερων προϋποθέσεων για το διεθνές εμπόριο
γεωργικών προϊόντων, με την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας
στις αγορές. Η καλύτερη αυτή ισορροπία δεν μπορεί να
επιτευχθεί χωρίς συντονισμένες προσπάθειες για τον έλεγχο
της παραγωγής.
17. Εντούτοις, οι προοπτικές αυτές δεν πρέπει να προκαλέ
σουν απότομη πτώση των γεωργικών εισοδημάτων στην Κοι
νότητα, που ενδέχεται να επισπεύσει την αδικαιολόγητη
εγκατάλειψη των αγροτικών δραστηριοτήτων, να δημιουργή
σει ανισορροπίες στην εύθραυστη οικονομία ορισμένων περι
φερειών και να έχει επιζήμιες συνέπειες στο περιβάλλον και
στις αγροτικές περιφέρειες.
18. Στο μέτρο που η Κοινότητα πρέπει να κάνει ευρύτερη
χρήση των άμεσων ενισχύσεων (άποψη περί αποσύνδεσης
των ενισχύσεων που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ) η ΟΚΕ
παρατηρεί ότι η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να λάβει
υπόψη 7 εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τη στιγμή
που οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν μόνο 2 εκατομμύρια
εκμεταλλεύσεις σε μια αρόσιμη γεωργική επιφάνεια
τετραπλάσιας έκτασης. Τόσο οι κοινωνικές όσο και οι οικο
νομικές συνέπειες της αποσύνδεσης αυτής πρέπει, κατά συνέ
πεια, να ληφθούν υπόψη, όπως επίσης πρέπει να ληφθούν
υπόψη οι δυσκολίες που θα προκύψουν, σε ορισμένες χώρες,
από την εγκατάσταση του κατάλληλου διοικητικού μηχανι
σμού.
Η ΟΚΕ επιθυμεί επίσης να υπενθυμίσει ότι οι ενισχύσεις και
οι επιχορηγήσεις που δεν έχουν σχέση με τα προϊόντα, δεν
είναι κατ'ανάγκην και άμοιρες συνεπειών στην παραγωγή και
τις τιμές· επομένως, πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη στις
διαπραγματεύσεις.
Η ΟΚΕ υπογραμμίζει, τέλος, ότι η ορθή ισορροπία στη
μείωση των ενισχύσεων συνεπάγεται ότι θα γίνει αποδεκτό
ένα αξιόπιστο μέσο καταμέτρησης των γεωργικών
ενισχύσεων.
19. Έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές, η ΟΚΕ
επικροτεί επίσης το παρακάτω μέτρο που πρότεινε η Κοινό
τητα:
19.1. Ένα στάδιο βραχυπρόθεσμων μέτρων που να περι
λαμβάνουν αφενός μεν επείγοντα μέτρα για ορισμένα σημα
ντικά προϊόντα, αφετέρου δε ένα συντονισμένο περιορισμό
των ενισχύσεων, λαμβάνοντας ως βάση την περίοδο εμπορίας
1984-1985.
19.1.1. Η κρίσιμη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι γεωρ
γοί (έσοδα, οικονομική κατάσταση ...) σε αρκετές αναπτυγμέ
νες ή αναπτυσσόμενες χώρες, δικαιολογεί τη λήψη επειγό
ντων και συντονισμένων μέτρων για να αποκατασταθεί η
ισορροπία και η σταθερότητα στις γεωργικές αγορές ανά τον
κόσμο.
19.1.2. Η ΟΚΕ θεωρεί από την άλλη πλευρά ότι η υιοθέ
τηση των διατάξεων αυτών αποτελεί θέμα καλής θέλησης και
αξιοπιστίας των συμβαλλόμενων μερών. Εννοείται ότι θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη το σύνολο των μέτρων της γεωργικής
πολιτικής που λαμβάνουν τα διάφορα συμβαλλόμενα μέρη
από την ημερομηνία αυτή, καθώς επίσης και τα ποικίλα
προγράμματα ενισχύσεων που ορισμένες χώρες δεν παύουν
να θέτουν σε εφαρμογή, καθώς και οι περιοριστικές μεταρρυθ
μίσεις.
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19.2. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθούν οι συνθήκες υπό
τις οποίες θα αρχίσει ένα δεύτερο, πιο κρίσιμο, στάδιο μιας
ουσιαστικής και συντονισμένης μείωσης των γεωργικών
ενισχύσεων. Αυτό θα καταστήσει δυνατή την αποκατάσταση
της ισορροπίας των παραγωγών στο εσωτερικό επίπεδο και
θα βελτιώσουν αισθητά την κατάσταση των αγορών. Η ΟΚΕ
υποστηρίζει αυτή την αντίληψη.
19.2.1. Πρέπει επίσης να δοθεί προτεραιότητα στην κατάρ
γηση ή στη μείωση των πολιτικών και των μέτρων που έχουν
συμβάλει στη δημιουργία γεωργικών πλεονασμάτων και
παρακωλύουν ή στρεβλώνουν το διεθνές εμπόριο.
19.2.2. Η ΟΚΕ κρίνει σχετικά ότι η Κοινότητα πρέπει να
αποσπάσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες μια επίσημη
δέσμευση για την κατάργηση των παρεκκλίσεων (Waiver που
επιτεύχθηκε το 1955 σύμφωνα με το άρθρο 22 του Agricultural
Adjustment Act του 1933), οι οποίες θα επιτρέψουν στις ΗΠΑ
να επιβάλλουν ποσοστώσεις, με κάθε ευχέρεια, σε προϊόντα
πολύ σημαντικά όπως το μεγαλύτερο μέρος των γαλακτοκομι
κών προϊόντων, την αραχίδα, το βαμβάκι, και τη ζάχαρη
και οι οποίες έχουν στόχο να καταστεί αποτελεσματική η
πολιτική στήριξης των εν λόγω προϊόντων. Η Κοινότητα
πρέπει να θεωρήσει την κατάργηση των παρεκκλίσεων τού
των ως απαραίτητη προϋπόθεση για μια πραγματική αμοιβαι
ότητα και εξισορρόπηση των δεσμεύσεων. Πρέπει να γνωστο
ποιήσει σαφώς στη ΓΣΔΕ ότι πρόκειται για ένα σημείο κεφα
λαιώδους σημασίας από το οποίο εξαρτάται η επιτυχία των
διαπραγματεύσεων.
19.2.3. Η ΟΚΕ κρίνει ότι, όσον αφορά τη μείωση των
γεωργικών ενισχύσεων, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει
να αναλάβουν σταθερές δεσμεύσεις που να είναι τόσο περιο
ριστικές όσο και εκείνες που αφορούν τους δασμούς. Οι
δεσμεύσεις αυτές πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο εντα
τικής παρακολούθησης από τη ΓΣΔΕ.
19.2.4. Η κατάσταση στις αναπτυσσόμενες χώρες θα εξετα
σθεί στη φάση αυτή των συζητήσεων με ιδιαίτερη ευελιξία
εφόσον δεν πρόκειται παρά για βραχυπρόθεσμα μέτρα. Οι
χώρες αυτές, πάντως, θα αποκομίσουν οφέλη από παρόμοιες
δεσμεύσεις, εφόσον διαμέσου αυτών θα εξυγιανθούν γενικά
οι συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς, οι οποίες θα πρέπει να
τους διασφαλίσουν ομαλή πρόσβαση στην αγορά.
20. Καταλήγοντας, η ΟΚΕ ελπίζει ότι η υπουργική διά
σκεψη του Μόντρεαλ θα επιτρέψει, συνδυάζοντας τα άμεσα
μέτρα με τους μακροπρόθεσμους στόχους, να αρθεί το αδιέ
ξοδο στο οποίο βρίσκονται εδώ και πολλά χρόνια οι διαπραγ
ματεύσεις.
Οι διαστάσεις των απόψεων σχετικά με τη μέθοδο που πρέπει
να εφαρμοσθεί για τη διεξαγωγή των γεωργικών διαπραγμα
τεύσεων, οποιοδήποτε και αν είναι το μέγεθος και οι λόγοι,
δεν πρέπει να αποτελούν πρόσχημα για απραξία: η ΟΚΕ
κρίνει ότι είναι αναγκαίο να παραμερισθούν οι διαστάσεις
αυτές απόψεων στο Μόντρεαλ για να υλοποιηθούν στο
ακέραιο οι στόχοι που συμφωνήθηκαν στο Punta del Este.
21. Τέλος, παράλληλα με τις προσπάθειες που πρέπει να
καταβληθούν από τα συμβαλλόμενα μέρη για να εξευρεθεί
ένας συμβιβασμός ικανός να προσανατολίσει το εμπόριο γε-
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ωργικών προϊόντων προς πιο σαφείς και αποτελεσματικούς
κανόνες, είναι απαραίτητο να αναλάβουν οι κυβερνήσεις, αν
επιθυμούν να υλοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους στα πλαίσια
του Γύρου της Ουρουγουάης, αποφασιστική δράση για τη
βελτίωση της λειτουργίας του διεθνούς νομισματικού συστή
ματος· θα είναι άσκοπο να επιδιωχθεί η μείωση των γεωργι
κών ενισχύσεων αν μια απλή διακύμανση των επιτοκίων που
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αντικατοπτρίζεται ευρέως στα νομίσματα, καθιστά δυνατή
την ανά πάσα στιγμή χορήγηση νέων ενισχύσεων.
Η εξισορρόπηση των εθνικών προϋπολογισμών και ο νομι
σματικός και οικονομικός συντονισμός αποτελούν προϋποθέ
σεις επιτυχίας του Γύρου της Ουρουγουάης, ιδιαίτερα για τον
αγροτικό τομέα.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 1988.
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Alberto MASPRONE

Γνωμοδότηση για την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με το βάρος της απόδειξης στον τομέα
της ισότητας των αμοιβών και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών(')
(88/C 337/19)
Στις 16 Ιουνίου 1988, και σύμφωνα με το άρθρο 118 Α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής για την παραπάνω πρόταση οδηγίας.
Το τμήμα κοινωνικών, οικογενειακών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών θεμάτων, στο οποίο ανατέθηκε
η προετοιμασία των σχετικών εργασιών της ΟΚΕ, εξέδωσε τη γνωμοδότηση του στις 13 Οκτωβρίου
1988, με βάση εισηγητική έκθεση του κ. Gomez Martinez.
Κατά τη 259η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου 1988), η Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή υιοθέτησε την εξής γνωμοδότηση με ψήφους: 72 υπέρ, 10 κατά, και 5 αποχές.
1. Γενικές παρατηρήσεις
1.1. Η ΟΚΕ επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για
οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με το θέμα της ίσης αμοιβής
και μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, διατυπώνοντας συγ
χρόνως τις παρατηρήσεις που ακολουθούν.
1.2. Η ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίηση της γιατί μεταξύ
των λόγων που οδήγησαν την Επιτροπή στη δρομολόγηση
αυτής της πρωτοβουλίας είναι και τα επιχειρήματα που πρό
βαλλε η ΟΚΕ στην από 24ης Απριλίου 1986 γνωμοδότηση
της με θέμα την «Ισότητα των ευκαιριών για τις γυναίκες —
Μεσοπρόθεσμο κοινοτικό πρόγραμμα 1986-1990», που εγκρί
θηκε ομόφωνα.
1.3. Η ουσία των επιχειρημάτων της ΟΚΕ εξακολουθεί να
ισχύει:
α) Επίτευξη καλύτερης εφαρμογής των ισχυουσών σε κοινο
τικό επίπεδο διατάξεων
β) Συμβολή στην άρση της διαρκούς παραβίασης στην
ισότητα των δικαιωμάτων
γ) Επίτευξη ισορροπίας μεταξύ του αριθμού των περι
πτώσεων που φθάνουν στα δικαστήρια και του πραγματι
κού αριθμού περιπτώσεων άνισης μεταχείρισης, που είναι
αναλογικά πολύ μεγαλύτερος·
(') ΕΕαριθ. C 176 της 5. 7. 1988, σ. 5.

δ) Ενθάρρυνση και τόνωση της θέσης σε εφαρμογή κατάλλη
λων διαδικασιών προσλήψεων και εφαρμογή σύγχρονων
μεθόδων διοίκησης προσωπικού·
ε) Η νομική εφαρμογή της οδηγίας θα πρέπει να αφήνει στα
κράτη μέλη τέτοιο πεδίο δράσης και ευελιξία ώστε να
είναι δυνατή η πρόληψη πιθανών καταχρήσεων εκ μέρους
οργανωμένων ομάδων.
1.4.
Ένας από τους στόχους προτεραιότητας της Ευρώπης
των πολιτών πρέπει να είναι η ισότητα των ευκαιριών για τις
γυναίκες. Η επιτυχία αυτού του στόχου απαιτεί προσπάθειες
σε όλες τις σφαίρες της κοινωνικής δραστηριότητας, και
κυρίως προώθηση της πολιτικής για την απασχόληση, για
την εκπαίδευση, κλπ.
Συνεπώς, η θέσπιση κανόνων, ως εκ της σημασίας της, συμ
βάλλει στην αποκατάσταση ατομικών περιπτώσεων μάλλον
παρά συλλογικών.
1.5. Οι ισχύοντες κοινοτικοί κανόνες επί θεμάτων ισότη τας
μεταξύ ανδρών και γυναικών περιλαμβάνονται στα εξής κεί
μενα:
— άρθρο 119 της Συνθήκης ΕΟΚ,
— οδηγία του Συμβουλίου 75/117/ΕΟΚ περί ισότητας αμοι
βών ανδρών και γυναικών εργαζομένων,
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— οδηγία του Συμβουλίου 76/207/ΕΟΚ περί πρόσβασης στην
απασχόληση, στην επαγγελματική κατάρτιση και προα
γωγή και στους όρους εργασίας,

Η προστασία αυτή θα έπρεπε να επεκταθεί και στα δύο μέρη
αδιακρίτως, καθώς και σε τρίτους που επηρεάζονται από την
αντιδικία.

— οδηγία του Συμβουλίου 79/7/ΕΟΚ περί καθεστώτων κοι
νωνικής ασφάλισης που προβλέπονται από το νόμο,

1.11. Η ΟΚΕ προτείνει όπως η παρακολούθηση από το
Συμβούλιο, κάθε τρία χρόνια, της εφαρμογής της Οδηγίας,
συνδυάζεται με εκτίμηση του βαθμού ή μικρότερης αποτε
λεσματικότητας εκείνων των κρατών μελών στα οποία έχει
καθιερωθεί, ή θα μπορούσε να καθιερωθεί μελλοντικά, η
πλήρης αντιστροφή του βάρους της απόδειξης στους κοινο
τικούς κανόνες περί ισότητας.

— οδηγία του Συμβουλίου 86/378/ΕΟΚ περί επαγγελματικών
καθεστώτων κοινωνικής ασφάλισης (δεν έχει τεθεί ακόμη
σε ισχύ),
— οδηγία του Συμβουλίου 86/613/ΕΟΚ περί άσκησης
ανεξάρτητης δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων και
των γεωργικών δραστηριοτήτων, καθώς και περί
προστασίας της μητρότητας.
Οι κανόνες αυτοί πρέπει να εφαρμοστούν με πιο αποτελεσμα
τικό τρόπο.
1.6. Η ΟΚΕ τονίζει ότι, από την εφαρμογή της οδηγίας σε
όλους τους κοινοτικούς κανόνες που αφορούν την ισότητα
των δύο φύλων, θα πρέπει να εξαιρεθεί η ποινική διαδικασία,
αφού η μεταβολή όσον αφορά το βάρος της απόδειξης σ'αυτήν τη διαδικασία θα μπορούσε να σημαίνει και καταλογισμό
ποινικής ευθύνης στα άτομα.
1.7. Αν ληφθούν υπόψη οι διάφορες φάσεις της διαδι
κασίας και οι διάφορες δικαστικές αρχές, θα ήταν σκόπιμο
να καθορίζει η οδηγία σε κάθε περίπτωση ποιος είναι ο
ενάγων και ποιος ο εναγόμενος.
1.8. Η ΟΚΕ φρονεί ότι, για να υπάρξει ελαστική και δίκαιη
για τα δύο μέρη εφαρμογή της οδηγίας, θα έπρεπε να απαλει
φθεί η τελευταία πρόταση της πρώτης παραγράφου από το
άρθρο 3 καθώς και οι λέξεις «εάν δεν αντικρουστούν» από τη
δεύτερη παράγραφο.
Σύμφωνα με το σχολιασμό του σχεδίου οδηγίας που εκπόνησε
η Επιτροπή σχετικά με το άρθρο 3, για να θεωρηθεί ότι
υπάρχει μαχητό τεκμήριο, πρέπει η ενάγουσα να αποδείξει
ότι έγινε σε βάρος της δυσμενής μεταχείρισης για λόγους
φύλου και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία με βάση τα
οποία να μπορέσει ο δικαστής να διαπιστώσει ότι ασκήθηκε
διάκριση. Αυτή ακριβώς τη στιγμή, πριν ο εναγόμενος
αντικρούσει τα πραγματικά περιστατικά, συνάγεται τεκμήριο
για την ύπαρξη διάκρισης· το βάρος της απόδειξης μετατίθε
ται τότε στον εναγόμενο, ο οποίος θα πρέπει να αποδείξει ότι
η άνιση μεταχείριση υπαγορεύθηκε από λόγους αντικειμενι
κούς και θεμιτούς. Ανήκει στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου
ή άλλης αρμόδιας αρχής να κρίνει κατά πόσο η απόδειξη αυτή
επαρκεί ή όχι για να απορριφθεί το τεκμήριο της διάκρισης.
1.9. Η ΟΚΕ κρίνει ότι το τεκμήριο διάκρισης θα πρέπει
να βασίζεται σε γεγονότα που να επιτρέπουν να συναχθεί η
ύπαρξη άμεσης ή έμμεσης διάκρισης. Μ'αυτό τον τρόπο, θα
καταστεί δυνατή η ελαστική και αποτελεσματική εφαρμογή,
χωρίς στρεβλώσεις και καταχρήσεις που μεσοπρόθεσμα θα
συνέβαλλαν σε αποδυνάμωση των στόχων της οδηγίας.
1.10.
Η ΟΚΕ συμφωνεί με την άποψη να διατηρηθεί η
διακριτική ευχέρεια των αρμοδίων σε ό,τι αφορά την παροχή
εμπιστευτικών πληροφοριών σε έναν από τους αντιδίκους σε
μια δικαστική υπόθεση, ή την κοινοποίηση οποιασδήποτε
πληροφορίας η οποία θα μπορούσε να βλάψει ουσιωδώς τον
άλλον αντίδικο για λόγους άσχετους προς την αντιδικία.

1.12.
Η έμμεση διάκριση είναι μια σχετικά καινούργια
έννοια, πολύ λίγο μελετημένη από τη νομική επιστήμη, και
περιλαμβάνει εκείνες τις πλευρές καταστάσεων φαινομενικά
ουδέτερων οι οποίες ασκούν πάνω στα δύο φύλα δυσανάλογες
επιδράσεις, με τελικό αποτέλεσμα την άνιση μεταχείριση, η
οποία, ακόμη κι αν δεν είναι εσκεμμένη, αντικειμενικά δεν
δικαιολογείται.
1.13. Η ΟΚΕ είναι της γνώμης ότι, δεδομένου του ενδιαφέ
ροντος που έχει επιδείξει για το θέμα και των εποικοδομητι
κών απόψεων της σχετικά, τις οποίες η Επιτροπή έχει
συμπεριλάβει στην αιτιολογική έκθεση, θα πρέπει να συμμε
τέχει και στην αποτίμηση της προόδου στην εφαρμογή της
οδηγίας.

2. Ειδικές παρατηρήσεις
2.1. Είναι αναγκαίο να προστεθεί ένα νέο άρθρο στο οποίο
να δίνεται ορισμός των εννοιών του ενάγοντος και του εναγο
μένου σύμφωνα με τη γενική παρατήρηση 1.7.
2.2. Άρθρο 3.1
Οι λέξεις shall ensure that του αγγλικού πρωτοτύπου, δεν
έχουν μεταφρασθεί σωστά σε ορισμένες γλώσσες, όπως για
παράδειγμα στα ισπανικά. Αν δεν γίνει η σχετική διόρθωση,
μπορούν να δημιουργηθούν νομικής φύσεως προβλήματα
κατά την εφαρμογή.

2.3. Άρθρο 3.1
Να απαλειφθεί η τελευταία πρόταση του άρθρου 3.1 σύμφωνα
με τη γενική παρατήρηση 1.8.
Να απαλειφθούν από το άρθρο 3.2 οι λέξεις «εάν δεν
αντικρουστούν» σύμφωνα με την ίδια παρατήρηση.

2.4. Άρθρο 5.1
Να διαγραφεί η λέξη «δυσανάλογα».
Η έμμεση διάκριση αντιστοιχεί σε αιτίες που δεν μπορούν
να αποδοθούν χωρίς περισσότερα στοιχεία σε εξακριβώσιμες
περιστάσεις ή γεγονότα. Το ζήτημα περιπλέκεται ακόμη πε
ρισσότερο όταν απαιτείται ένα καθορισμένο μέγεθος (δυσανά
λογα) ως προς τη μειονεκτική θέση. Είναι το ίδιο εσφαλμένο
να θέτει η πρακτική «σε ανάλογα μειονεκτική θέση», όπως
προκύπτει έμμεσα από τη σημερινή διατύπωση της πρότασης
της Επιτροπής.
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2.5. Άρθρο 5.2

2.6. Άρθρο 6

Να αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου με το εξής κείμενο:

Να προστεθεί στο τέλος «..., γραφεία ευρέσεως εργασίας,
κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, κλπ.»

«Η ύπαρξη έμμεσης διάκρισης συμβιβάζεται με την έλλει
ψη ή απουσία πρόθεσης εκ μέρους του εναγομένου όταν
κρίνεται κατά πόσο έχει παραβιαστεί, σε συγκεκριμένη
περίπτωση, η αρχή της ισότητας.»
Με το κείμενο αυτό καθίστανται σαφέστερα τα δικαιώματα
του εναγομένου.

2.7. Άρθρο 8.2
Η τελευταία σειρά να διατυπωθεί ως εξής:«... στο Συμβούλιο,
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Οικονομική και Κοι
νωνική Επιτροπή, ανά τριετία».

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 1988.
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Alberto MASPRONE

Γνωμοδότηση για την εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, μεσοπρόθεσμες προοπτικές, 1989-1992
(88/C 337/20)
Η Επιτροπή αποφάσισε στις 25 Μαΐου 1988 να ζητήσει, σύμφωνα με το άρθρο 198 της Συνθήκης για
την ίδρυση της ΕΟΚ, από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή να γνωμοδοτήσει για την
εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητας, μεσοπρόθεσμες προοπτικές, 1989-1992.
Το τμήμα κοινωνικών, οικογενειακών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών θεμάτων, στο οποίο ανατέθηκε
η προετοιμασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωμοδότηση του στις 13 Οκτωβρίου 1988 βάσει
της εισηγητικής έκθεσης του κ. Nierhaus.
Η ΟΚΕ εξέδωσε κατά την 259η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου 1988) ομόφωνα
την ακόλουθη γνωμοδότηση.
Ι. Γενικές παρατηρήσεις
1. Η ΟΚΕ στηρίζεται στην αντίληψη ότι είναι επείγον η
εκπαιδευτική πολιτική τόσο των κρατών μελών όσο και της
Κοινότητας να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, τις οποίες
αντιμετωπίζει η παιδεία και εκτός αυτής όλοι οι πολίτες στη
σημερινή και μελλοντική κοινή ανάπτυξη των χωρών της
Κοινότητας, και τούτο ιδίως ενόψει της υλοποίησης της
κοινής εσωτερικής αγοράς και των παρεπόμενων διαδικασιών
που έχουν ως στόχο τη μετάβαση της Ευρώπης των πολιτών
και τις όσο το δυνατόν καλύτερες οικονομικές και κοινωνικές
συνθήκες μέσα σ'αυτήν.
Η πρωτοβουλία της Επιτροπής πρέπει να επικροτηθεί ακόμη
περισσότερο επειδή με βάση τις Συνθήκες της Ρώμης δεν
είναι δυνατό να εκδοθεί οδηγία για τους τομείς εκπαίδευσης
και πολιτισμού. Συνεπώς επέλεξε για το έγγραφο της τη
μορφή ανακοίνωσης.

2. Η ΟΚΕ είναι επίσης της γνώμης ότι θα πρέπει να δοθεί
μια εντονότερη συνέχεια στη συνεργασία για την εκπαιδευ
τική πολιτική λόγω της αύξουσας σημασίας της για τη συνέ
χιση και ουσιαστική συμπλήρωση της ευρωπαϊκής ενωτικής
διαδικασίας και ότι προς τούτο, πρέπει να καθορισθούν μεσο
πρόθεσμα κέντρα βάρους όσον αφορά τα θέματα και τις
δράσεις.
3. Για το λόγο αυτό η ΟΚΕ θεωρεί την παρούσα ανακοί
νωση της Επιτροπής ως σημαντικό έγγραφο από τις τρεις
παρακάτω απόψεις:
3.1. Κατ'αρχάς δίδεται έτσι μια περαιτέρω ώθηση για περι
συλλογή σχετικά με μερικούς βασικούς στόχους της εκπαί
δευσης και της αγωγής της επόμενης γενεάς όσον αφορά
την περαιτέρω πολιτιστική και οικονομική ενσωμάτωση των
κρατών της Κοινότητας με τις προοπτικές τους και τις
προκλήσεις τους. Μια εντατική ανταλλαγή εμπειριών με
στόχο την ευρεία συναίνεση όλων εκείνων που ευθύνονται για
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την εκπαιδευτική πολιτική σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο
αποτελεί την απαραίτητη βάση για ευρύτερα συγκεκριμένα
μέτρα.

οι ενισχύσεις της Κοινότητας, π.χ. στα πλαίσια των Περιφε
ρειακών και Κοινωνικών Ταμείων, πρέπει να αναπτυχθούν
περαιτέρω στη μεσοπρόθεσμη προοπτική μέχρι το 1992.

3.2. Στη συνέχεια αναφέρονται επείγοντα θέματα, που ως
προϋπόθεση της ελεύθερης κυκλοφορίας και της ελεύθερης
εγκατάστασης στην Κοινότητα πρέπει να συντονισθούν και
να ρυθμισθούν. Η ομάδα μελέτης αποδίδει μεγάλη σημασία
στο αναγγελθέν πρόγραμμα εργασίας για το χρονικό διά
στημα μέχρι το 1992 ενόψει της ολοκλήρωσης της εσωτε
ρικής αγοράς. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε αυτές (και
ενδεχομένως σε άλλες) περιπτώσεις οι δυνατότητες του Ευρω
παϊκού Κέντρου ανάπτυξης της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

2. Το τεχνολογικό όμως προβάδισμα απαιτεί και μια άλλη
απάντηση. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων υπογράμμι
σαν ιδιαίτερα στην τελευταία συνάντηση του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου στο Αννόβερο την κοινωνική διάσταση της οικο
νομικής ολοκλήρωσης, που απαιτεί τη συναίνεση όλων των
κοινωνικών κατηγοριών.

3.3. Τέλος γίνεται ένας συνολικός συσχετισμός από πλευ
ράς εκπαιδευτικής πολιτικής εφαρμοζομένων ήδη προγραμ
μάτων και δραστηριοτήτων με την έννοια μιας απογραφής.
Τούτο θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί, κατά τη γνώμη
της ΟΚΕ ενδεχομένως σε μια ιδιαίτερη ανακοίνωση της
Επιτροπής σε μεταγενέστερο χρόνο με τρόπο ακόμη εντατικό
τερο — με την παρουσίαση και προσωρινών αποτελεσμάτων
των ώς τώρα επιτευγμάτων — ώστε όλα τα άτομα και οι
υπηρεσίες που ασχολούναι με το θέμα σε εθνικό και κοινοτικό
επίπεδο να διαθέτουν τις σχετικές και επίκαιρες πληροφορίες
για τα υφιστάμενα προγράμματα.

Η αποδοχή των νέων τεχνολογιών με τις διαφοροποιημένες
και ποιοτικά υψηλότερες απαιτήσεις από πλευράς αποδόσεων
προϋποθέτει και διαφοροποίηση των δεδομένων της κατάρτι
σης: Μια ευρεία προσωπική εκπαίδευση με στόχο τη βαθειά
κοινωνική γνώση πρέπει να πραγματοποιείται ήδη στη
βασική και υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση ενόψει των
νέων αυτών απαιτήσεων. Οι στόχοι του συστήματος εκπαίδευ
σης και κατάρτισης πρέπει να δίνουν το ίδιο βάρος στην
παραγωγή επαγγελματικά εκπαιδευμένου εργατικού δυναμι
κού και στην ανάπτυξη ατόμων με δημιουργικές, καλλιτεχνι
κές, γλωσσικές και κοινωνικές ικανότητες. Οι στόχοι αυτοί
συμβιβάζονται απόλυτα με τις απαιτήσεις που τίθενται όσον
αφορά τον άνθρωπο στον επαγγελματικό, στον κοινωνικό και
στον προσωπικό τομέα.

4. Αληθεύει δυστυχώς η διαπίστωση της Επιτροπής ότι
οι διαφορετικές δράσεις της Κοινότητας στον εκπαιδευτικό
τομέα τα τελευταία χρόνια περικλείουν τον κίνδυνο της δια
σποράς και του κατατεμαχισμού. Τούτο οφείλεται μεταξύ
άλλων και στο γεγονός ότι ορισμένα σχέδια με έμφαση για
την αγωγή και εκπαίδευση παρουσιάζονται και ενισχύονται
οικονομικά ως τμηματικές δραστηριότητες εκτενέστερων
προγραμμάτων — π.χ. στον τομέα της ανάπτυξης νέων τεχνο
λογιών (όπως στα πλαίσια του ESPRIT).

Η πτυχή αυτή της εκπαιδευτικής πολιτικής ελάχιστα εξετά
ζεται στο έγγραφο της Επιτροπής. Αποτελεί όμως σημαντική
προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου της ανάπτυξης του
επιχειρηματικού πνεύματος και της προσαρμοστικότητας,
όπου υπερπηδώνται τα παραδοσιακά όρια μεταξύ γενικής
και επαγγελματικής, είτε τεχνικής εκπαίδευσης. Η Επιτροπή
οφείλει να λάβει τούτο περισσότερο υπόψη και να το κατα
στήσει θέμα μιας ειδικής πρωτοβουλίας.

Π. Ειδικές παρατηρήσεις
1. Μια αφετηρία για κοινούς εκπαιδευτικούς στόχους στα
σχολεία των κρατών μελών αποτελεί κατ'αρχάς η οικονομική
και κοινωνική πρόκληση που αντιμετωπίζουν όλα τα υψηλής
βιομηχανικής ανάπτυξης κράτη λόγω της εξέλιξης και διάδο
σης των νέων τεχνολογιών. Συνέπεια είναι η αύξουσα ανάγκη
ειδικευμένου προσωπικού υψηλής κατάρτισης σε μια αγορά
εργασίας που στο σύνολο της γίνεται πιο περίπλοκη. Κατηγο
ρίες που μειονεκτούν και διαθέτουν κατώτερη κατάρτιση δια
τρέχουν παράλληλα τον κίνδυνο να καταλήξουν ως άτυχοι
στο περιθώριο της κοινωνίας.
Μια τέτοια πόλωση σε κοινωνικές κατηγορίες υψηλού βιοτι
κού επιπέδου και περιθωριακές κατηγορίες θα αποτελούσε,
μακροπρόθεσμα, μια απαράδεκτη οικονομική και κοινωνική
επιβάρυνση για το σύνολο, η οποία, από την άποψη ευρωπαϊ
κής πολιτικής, εγκλείει και τον κίνδυνο υποτροπών.
Οι λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της Κοινότητας θα
μπορούσαν να πληγούν περισσότερο από μια τέτοια εξέλιξη.
Για το λόγο αυτό η ΟΚΕ υποστηρίζει την άποψη της Επιτρο
πής ότι και η εκπαιδευτική πολιτική οφείλει να συμβάλει
αποφασιστικά στη μείωση των περιφερειακών και κοινω
νικών διαφορών, αλλά από την άλλη πλευρά αποσαφηνίζει
τελείως γενικά τον τρόπο για μια ευρεία συμμετοχή στην
κοινωνία. Οι προσπάθειες των διάφορων κρατών, αλλά και

3. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν ζει μόνο με βάση ένα
δίκτυο τυπικών ρυθμίσεων και πολιτικών δηλώσεων για προ
θέσεις και μηχανισμών αγοράς. Όσο και αν αυτά μπορεί να
έχουν σημασία για την από κοινού ανάπτυξη των κρατών της
Κοινότητας, τελικά δεν αποτελούν εντούτοις την πρωταρχική
αιτία, αλλά μπορούν μακροπρόθεσμα να αποτελούν τη συνέ
πεια μόνο μιας αναπτυσσόμενης ευρωπαϊκής συνείδησης για
τους νέους ανθρώπους.
Ξεκινώντας από αυτή την αντίληψη η ΟΚΕ υποστηρίζει όλα
τα μέτρα που επιδιώκουν την αποτελεσματικότερη εισαγωγή
της ευρωπαϊκής διάστασης στα σχολικά προγράμματα διδα
σκαλίας.
Αν και ελάχιστες δεσμευτικές ρυθμιστικές δυνατότητες υπάρ
χουν στον τομέα αυτό, επιβάλλεται ωστόσο όπως η Κοινό
τητα προσφέρει πραγματικά κίνητρα προς τις εθνικές σχο
λικές και εκπαιδευτικές αρχές. Ιδιαίτερα η Επιτροπή χρειάζε
ται να καταρτίσει πρότυπα προγραμμάτων διδασκαλίας και
μέσα διδασκαλίας που θα παρέχουν μια προσανατολισμένη
προς τους στόχους των Συνθηκών της Ρώμης και ταυτόχρονα
αντικειμενική εικόνα της Κοινότητας. Δεδομένου ότι σε μια
συνολικά ευμενή εκτίμηση της Κοινότητας σύμφωνα με την
αναφερόμενη έρευνα μεταξύ νέων υπάρχει έλλειψη στοι-
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χείων, η ΟΚΕ υποστηρίζει με έμφαση τα παράλληλα προς τα
υφιστάμενα προγράμματα (Eurydice, Erasmus, Comett κ.ά.)
σχεδιαζόμενα μέτρα (βλ. 3.10 της ανακοίνωσης).

4. Η ΟΚΕ υπογραμμίζει σχετικά επίσης τη σημασία του
προγράμματος «Youth για την Ευρώπη», διότι η αμοιβαία
γνωριμία των νέων στις χώρες της Κοινότητας αποτελεί την
καλύτερη προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής
συνείδησης. Η ΟΚΕ είναι της γνώμης ότι θα πρέπει το
πρόγραμμα αυτό να ενισχυθεί σε σημαντικό βαθμό και η
εφαρμογή του να αφορά άμεσα αυτούς που ήδη εργάζονται
καθώς και εκείνους που βρίσκονται ακόμη στην εκπαίδευση
ενόψει του κοινοτικού ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της
εσωτερικής αγοράς το 1992.
Η γενιά πάντως, που διαμορφώνει σήμερα δραστήρια την
Ευρώπη, δεν θα πρέπει να αγνοήσει ότι οι νέοι παρακολου
θούν με κριτικό βλέμμα ιδίως και τις πτυχές της οικονομικής
και πολιτικής ενωτικής προσπάθειας, που δεν επέφεραν
ακόμη πειστικά αποτελέσματα. Η αποτελεσματικότητα και η
πειστική δύναμη θεμάτων ευρωπαϊκής πολιτικής στα σχολικά
προγράμματα διδασκαλίας είναι πάντως τόσο μεγαλύτερη,
όσο καλύτερα παρουσιάζεται η κατάσταση της Κοινότητας
με τις επιδράσεις των ρυθμίσεων της σε όλα τα θέματα που
αφορούν τους πολίτες συνολικά και τους νέους ειδικότερα.
Η γνώμη της Επιτροπής ότι οι νέοι πρέπει να έχουν τα εφόδια,
για να μπορούν να ασκούν το δικαίωμα τους ως εκλογείς του
απευθείας εκλεγόμενου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορεί
να τύχει μόνο πλήρους επιδοκιμασίας από την ΟΚΕ. Οι νέοι
πάντως αναμένουν και μια πειστική απάντηση στο ερώτημα
ποιες είναι οι αρμοδιότητες όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων
που έχει το Κοινοβούλιο που αυτοί ψηφίζουν απευθείας.
Πρόκειται στην ουσία για μια διαδικασία διπλής κατεύθυν
σης· ότι δεν μπορέσουμε να επιτύχουμε εμείς, ελπίζουμε να
το επιτύχουν οι νέοι που έχουν εκπαιδευτεί με τέτοιο τρόπο
ώστε να αισθάνονται πραγματικοί Ευρωπαίοι.
5. Η Επιτροπή υπογραμμίζει δίκαια στην ανακοίνωση της
την ιδιαίτερη σημασία που αποκτά η συνεργασία σχολείου
και οικονομίας. Η συνεργασία αυτή είναι ιδιαίτερα απαραί
τητη στον τομέα της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης και
θα μπορούσε να προσφέρει μια πολύ ουσιαστική συμβολή
στην άνοδο του επιπέδου κατάρτισης των εργαζομένων. Αυτό
ισχύει π.χ. σε δυαδικά επαγγελματικά εκπαιδευτικά συστή
ματα, στη συνεργασία επιχειρήσεων και σχολικών και πανε
πιστημιακών ιδρυμάτων, στην επιμόρφωση σε τοπικό επίπεδο
και στην εισαγωγή πρακτικής κατάρτισης σε επιχειρήσεις
του τομέα της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του διδακτικού
προσωπικού. Επειδή τα θέματα της εκπαίδευσης προσλαμβά
νουν μια συνεχώς θεωρητικότερη σχέση (ιδίως με τη
διείσδυση των νέων τεχνολογιών σε πολλά επαγγελματικά
πεδία δραστηριότητας) και αφετέρου η εφαρμογή τους στον
τόπο εργασίας υπόκειται σε μια ταχεία μεταβολή, η στενή
συνεργασία των σχολείων και των επιχειρήσεων στην εκπαί
δευση και επιμόρφωση είναι απαραίτητη για την κατάρτιση
των εργαζομένων.
Συνεπώς η ΟΚΕ αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τις πρώτες
προτάσεις για μια στρατηγική της Κοινότητας για την επιχει
ρηματική εκπαίδευση και επιμόρφωση, οι οποίες πρέπει να
καταστούν δικαίωμα των εργαζομένων προπαντός και διότι η
Επιτροπή θέλει σχετικά να εξετάσει ιδιαίτερα τη συμβολή
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της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην καταπολέμηση της
ανεργίας.
Η καταπιεστική ανεργία στην Κοινότητα αποτελεί κατ'αυτό
ήδη ένα οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα πρώτης κατηγο
ρίας. Θα μπορούσε επιπρόσθετα να επιδράσει ως ιδιαίτερο
εμπόδιο για την «αποδοχή των ξένων» σε σχέση με την
ελεύθερη εγκατάσταση των εργαζομένων, το οποίο δύσκολα
θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μόνη με τα δικά της μέσα η
εκπαιδευτική πολιτική.

6. Ένα κεντρικό πρόβλημα της Κοινότητας, που ενόψει
του έτους 1992 θα μπορούσε να καταστεί οξύτερο, έγκειται
στο μεγάλο αριθμό γλωσσών. Η ΟΚΕ επικροτεί και υποστη
ρίζει όλες τις προσπάθειες της Κοινότητας για την περαιτέρω
ανάπτυξη της διδασκαλίας των κοινοτικών γλωσσών στα
σχολεία. Γνώσεις κοινοτικών γλωσσών, αποτελούν εκτός
άλλων αποφασιστικό χαρακτηριστικό κατάρτισης για όλους
σχεδόν, όσους ασκούν ένα επάγγελμα. Εκτός αυτού γνώσεις
κοινοτικών γλωσσών θα παράσχουν σημαντικό όφελος για
όλους τους πολίτες της Κοινότητας. Η ΟΚΕ απευθύνει εδώ
όλως ιδιαίτερη έκκληση προς τα κράτη μέλη, διότι οι κοινο
τικές δράσεις και τα προγράμματα μπορούν οπωσδήποτε να
επενεργήσουν με την παροχή ενθάρρυνσης και υποστήριξης.
Η Επιτροπή θα έπρεπε να ζητήσει, ή ακόμα και να απαιτήσει,
τη γνωστοποίηση των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη
για να διασφαλίσουν την παροχή κάθε δυνατής ευκαιρίας στα
νέα άτομα να αναπτύξουν τις γλωσσικές ικανότητες τους με
την παροχή, ιδιαίτερα, επαρκούς αριθμού διδασκάλων και
διδακτικού υλικού. Οι δυνατότητες των μέσων μαζικής
επικοινωνίας πρέπει στην περίπτωση αυτή να χρησιμοποιη
θούν.
Φαίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί σε μερικές κοινοτικές γλώσ
σες η καθιέρωση υποχρεωτικής διδασκαλίας. Πάντως η
προσφορά διδασκαλίας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της
Κοινότητας στα εθνικά σχολικά συστήματα θα πρέπει να
είναι ένας πολύ φιλόδοξος μακρυνός στόχος.
Οπωσδήποτε όμως θα ήταν σκόπιμο να παρακινηθούν τα
κράτη μέλη να καθιερώσουν, στην περίπτωση που δεν έχουν
προσανατολιστεί προς αυτή την κατεύθυνση, την υποχρεω
τική, ή τουλάχιστον την προαιρετική, διδασκαλία μιας κοινο
τικής γλώσσας ήδη από τα δημοτικά σχολεία.
Η Επιτροπή δίκαια εκφράζει την ανησυχία της, διότι τα
παιδιά των διακινούμενων εργαζομένων θα ήταν δυνατό να
καταστούν μια νέα κατηγορία μειονεκτούντων ατόμων,
εφόσον το γλωσσικό φράγμα καταστεί ανυπέρβλητο εμπόδιο
για τη σχολική και κοινωνική ενσωμάτωση. Θα πρέπει συνε
πώς εκτός των διμερών πολιτιστικών συμφωνιών με την καλύ
τερη εφαρμογή ήδη υφισταμένων οδηγιών της Κοινότητας (ι)
να διασφαλισθεί ότι όλα τα παιδιά και οι νέοι αυτής της
κατηγορίας θα διευκολύνονται στη φιλοξενούσα χώρα για
μια γλωσσική ολοκλήρωση.

(') Βλ. οδηγία της 25ης Ιουλίου 1977 για τη σχολική φοίτηση των
παιδιών των διακινούμενων εργαζομένων (ΕΕ αριθ. L 199 της
6. 8. 1977).
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7. Η βελτίωση όλων των πτυχών της περιβαλλοντικής
προστασίας θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα προ
βλήματα, αν όχι το πλέον σημαντικό πρόβλημα, που θα αντι
μετωπίσει η Κοινότητα στις προσεχείς δεκαετίες. Η δημιουρ
γία και περαιτέρω ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης
στη νέα γενιά αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την
αποδοχή ανάλογων τεχνικών ρυθμίσεων και πολιτικών
αποφάσεων. Η ΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της, διότι ο σημαντι
κός αυτός στόχος εκπαίδευσης και αγωγής θίγεται στην
παρούσα ανακοίνωση το πολύ-πολύ μόνον περιθωριακά και
προφανώς δεν καταλαμβάνει την αρμόζουσα θέση μεταξύ των
κοινών στόχων και της εκπαιδευτικής πολιτικής, την οποία
δικαιούται σύμφωνα με τη σημασία του.
Γι'αυτό η ΟΚΕ προτείνει να δημιουργήσει η Επιτροπή στις
«Μεσοπρόθεσμες προοπτικές» σχέσεις με τη δική της «Πρό
ταση απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα της γενικής
και επαγγελματικής εκπαίδευσης για την πρόληψη ζημιών
του περιβάλλοντος» [έγγρ. COM(88) 202 τελικό], ώστε να
επιτευχθούν μια ορθή εναρμόνιση και μια συμπλήρωση.
8. Εκτός από τα αναφερόμενα μάλλον θεμελιώδη θέματα
μιας κοινής εκπαιδευτικής πολιτικής υπάρχουν επιτακτικές
πρακτικές ανάγκες ρύθμισης που στην ανακοίνωση αναγγέλ
λονται επίσης ως επικείμενες αποφάσεις του Συμβουλίου.
Εδώ πρόκειται, ιδίως λόγω της ολοκλήρωσης της εσωτερικής
ανοράς, για την αμοιβαία αναγνώριση τίτλων σχολικής και
επαγγελματικής κατάρτισης. Η ΟΚΕ αναμένει να αναλη
φθούν είτε να συνεχισθούν με σοβαρές προσπάθειες οι
ακόλουθες ρυθμίσεις:
— αμοιβαία αναγνώριση τίτλων εκπαίδευσης για την είσοδο
σε πανεπιστήμια,
— αμοιβαία αναγνώριση των σχολικών απολυτηρίων, ιδίως
στον τομέα της υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης,
— αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων επαγγελματικής εκπαί
δευσης,
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Η ΟΚΕ έχει συνείδηση του γεγονότος ότι στον τομέα αυτό
το έργο είναι δυσχερές, αν ληφθεί υπόψη ότι μια τέτοια
αναγνώριση δεν βρίσκεται στο τέλος μόνο μιας εναρμόνισης
των εκπαιδευτικών συστημάτων, που ίσως δεν είναι επιθυμητή
ούτε και σε όλους τους τομείς. Μια αναγνώριση τίτλων σπου
δών μπορεί συνεπώς να γίνει όχι τυπικά, αλλά μόνο μέσω της
στάθμισης της θεμελιώδους εκπαιδευτικής ύλης. Δεδομένου
ότι τα διμερή μόνον σύμφωνα είναι ανεπαρκή ενόψει της
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, θα πρέπει η ίδια η
Κοινότητα να αναλάβει την πρωτοβουλία για τις απαραίτητες
κοινοτικές ρυθμίσεις.

9. Η ΟΚΕ όμως είναι της γνώμης ότι μια σειρά σημαντικών
μέτρων μπορεί να ληφθούν σύντομα και να υλοποιηθούν από
την Επιτροπή. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται:

— η εισαγωγή ευρωπαϊκών θεμάτων στην εκπαίδευση και η
επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού, ώστε να
αποκτήσει το προσωπικό αυτό ένα υψηλό επίπεδο ειδίκευ
σης,

— η ανταλλαγή και αμοιβαία χρησιμοποίηση δοκιμασμένων
διδακτικών προτύπων στις άλλες χώρες της Κοινότητας,

— η χρησιμοποίηση καταλλήλων νέων τεχνικών στην εκπαί
δευση και επιμόρφωση,

— η εντατικοποίηση του θεσμού των εκπαιδευτικών συμβού
λων ενόψει της κοινής αγοράς του 1992.

— αμοιβαία αναγνώριση των τίτλων πανεπιστημιακών σπουδών(·).

(') Βλ. κοινή θέση του Συμβουλίου στις 30 Ιουνίου 1988 για την
υιοθέτηση της οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με σύστημα
αναγνώρισης των πανεπιστημιακών πτυχίων που πιστοποιούν
επαγγελματικές εκπαιδεύσεις ελάχιστης διάρκειας τριών ετών.

10. Επειδή οι μαθητές που θα φύγουν από το σχολείο το
1992, θα αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα μιας αγοράς
εργασίας σε ολόκληρη την Κοινότητα, πρέπει ήδη τώρα να
τους παρέχονται κατά τη διδασκαλία πληροφορίες για τις
δυνατότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης και απασχόλησης
μέσα στην Κοινότητα.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 1988.
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Alberto MASPRONE
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Γνωμοδότηση για την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου προς τα κράτη μέλη για την προώθηση της
συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων ηλεκτρισμού και αυτονόμων παραγωγών(')
(88/C 337/21)
Το Συμβούλιο αποφάσισε την 1η Ιουνίου 1988, σύμφωνα με το άρθρο 235 της Συνθήκης για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, να ζητήσει από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
γνωμοδότηση για την παραπάνω πρόταση.
Το τμήμα ενέργειας, πυρηνικών θεμάτων και έρευνας, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των
σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωμοδότηση του στις 7 Οκτωβρίου 1988 βάσει της εισηγητικής
έκθεσης του κ. Mainetti.
Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή κατά τη 259η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 27ης
Οκτωβρίου 1988) υιοθέτησε την ακόλουθη γνωμοδότηση.
Η ΟΚΕ συμμερίζεται πλήρως τους επιδιωκόμενους στόχους
και επιδοκιμάζει για το λόγο αυτό το νέο σχέδιο σύστασης
που προτείνει η Επιτροπή, ως έκφραση πολιτικής θέλησης
και υπόδειξη των απαραίτητων μέσων.
Θεωρεί εξάλλου σκόπιμο να διατυπώσει με τις εκτιμήσεις που
ακολουθούν ορισμένες παρατηρήσεις, για να υπογραμμίσει
ενδεχόμενα προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν
από την εφαρμογή της σύστασης εκ μέρους των κρατών
μελών, για την ολοκλήρωση των πολιτικών που εφαρμόζονται
ήδη στον τομέα αυτό και για να υποβάλει ορισμένες προ
τάσεις που θα μπορούσαν να προωθήσουν την ανάπτυξη των
ΑΕ ενεργειών (2).
1. Εισαγωγή
1.1. Η πρόταση σύστασης του Συμβουλίου που επιδιώκει
να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων
ηλεκτρισμού που έχουν αναλάβει τη δημόσια διανομή
ηλεκτρισμού και αυτονόμων παραγωγών ηλεκτρικής ενέρ
γειας (3), τοποθετείται στην οπτική των κοινοτικών στόχων
ενεργειακής πολιτικής (4), που μεταξύ άλλων αποδίδουν
σημασία στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη διαφοροποίηση
των πηγών, προς τον σκοπό μείωσης της εξάρτησης από τις
εισαγωγές πετρελαίου, και στην προστασία του περιβάλλο
ντος.
1.2. Η πρόταση αυτή ολοκληρώνει την προηγούμενη
σύσταση 77/714/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
1977 που αποβλέπει στην «προώθηση της συνδυασμένης
παραγωγής θερμότητας και ενέργειας καθώς και στην αξιο
ποίηση της απορριπτόμενης ενέργειας (5).
2. Παρατηρήσεις
2.1. Το ενδιαφέρον γι'αυτές τις πηγές ενέργειας παραμένει
ζωηρό. Αυτή η μορφή παραγωγής θα πρέπει συνεπώς να

(') ΕΕ αριθ. C 172 της 1.7. 1988, σ. 9.
(2) Ανανεώσιμες ενέργειες, απορριπτόμενη ενέργεια, συνδυασμένη
παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.
(3) Για τον ορισμό των αυτόνομων παραγωγών βλέπε σημείο 11, σ. 4
της πρότασης Σύστασης της 4ης Μαΐου 1988.
(4) Απόφαση του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου για τους νέους
κοινοτικούς στόχους ενεργειακής πολιτικής για το 1995 και τη
σύγκλιση των πολιτικών των κρατών μελών (ΕΕ αριθ. C 241 της
25 Σεπτεμβρίου 1986).
(5) ΕΕ αριθ. L 295 της 18. 11. 1977.

υποστηριχθεί για λόγους περιβαλλοντολογικής και ενεργεια
κής πολιτικής. Ωστόσο, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η
ίδια η Επιτροπή εκφράζει σχετικά σοβαρές αμφιβολίες για το
κατά πόσο οι μορφές αυτές ενέργειας μπορούν να συμβάλουν
αποφασιστικά στον ενεργειακό ισολογισμό της Κοινότητας
το 1995 (μόνο μετά το 2000 οι μορφές αυτές ενέργειας θα
μπορούν να αντιπροσωπεύουν περίπου το 5 % των αναγκών
της Κοινότητας σε πρωτογενή ενέργεια).
2.1.1. Ένας μεταγενέστερος παράγων καθυστέρησης μπο
ρεί να προκύψει και από την επίπτωση που η προβλεπόμενη
προβολή σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα του ρόλου των
υδρογονανθράκων μπορεί να έχει στην ενεργειακή κατανώλωση της Κοινότητας, συνεπεία των προσφάτων εξελίξεων
των παγκοσμίων αποθεμάτων (από 71 275 μεγατόννους το
1970 έφθασαν στους 121 554 μεγατόννους στα τέλη του 1987
για το πετρέλαιο και από 32 540 ΜΤΙΠ το 1970 σε 87 160
ΜΤΙΠ στα τέλη του 1987 για το φυσικό αέριο) που θα μπορού
σαν να επιφέρουν αύξηση της προσφοράς υδρογονανθράκων
και αύξηση των τιμών, και τούτο μολονότι λαμβάνονται
υπόψη οι απαραίτητες εξαρτήσεις της πολιτικής περιβάλλο
ντος.
2.1.2. Η πραγματικότητα αυτή αποτελεί επιπρόσθετο λόγο
για να αφιερωθεί στις ανανεώσιμες πηγές όλη η δυνατή προ
σοχή, για να υπερκερασθούν τα εμπόδια που μέχρι σήμερα
επηρέασαν την ανάπτυξη.
2.1.3. Σχετικά θεωρείται ορθό να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη
τέτοιων μορφών ενέργειας με κίνητρα, που θα αποβλέπουν
ωστόσο στην επαλήθευση δυνατοτήτων οικονομικής χρη
σιμοποίησης — έστω και υπό προθεσμία — συγκεντρώ
νοντας, στις άλλες περιπτώσεις, τις προσπάθειες στο πεδίο
της έρευνας και της επίδειξης.
2.1.4. Με αυτή την έννοια θα ερμηνεύονταν η γνωμοδό
τηση που εξέδωσε η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
στις 21 Μαΐου 1986 για τον «Κοινοτικό προσανατολισμό για
την ανάπτυξη των νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέρ
γειας (6)».
2.2. Μεταξύ των ανανεώσιμων πηγών κατέχει, σε ορισμένα
κράτη μέλη, εδραιωμένη και έγκυρη θέση η υδροηλεκτρική
ενέργεια.
2.2.1. Ο τομέας αυτός παρήγαγε το 1986, 177 634 GWh
(Κοινότητα των 12) από τις οποίες 23 000 GWh περίπου
αυτόνομης παραγωγής — σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
1518 731 GWh.
(6) ΕΕ αριθ. C 207 της 18. 8. 1986, σ. 11.
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2.2.2. Η σημασία της μεγιστοποίησης της εκμετάλλευσης
αυτής της πηγής προσδίδει αξία και στην πραγματοποίηση
εγκαταστάσεων μικροσταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ
γειας.
2.3. Εξάλλου πρέπει να επισημανθεί το αυξανόμενο ενδια
φέρον που παρουσιάζει ο τομέας της αιολικής ενέργειας, που
σήμερα μπορεί να θεωρηθεί ανταγωνιστική για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας στις πιο απομακρυσμένες ή απομο
νωμένες περιοχές, στις οποίες υπάρχουν ευνοϊκές ανεμολογικές συνθήκες (είτε με την έννοια επαρκούς μέσης ταχύτητας
του ανέμου, είτε απουσίας ή εξαιρετικής σπανιότητας βίαιων
ανεμορριπών).
2.3.1. Σχετικά, αξίζει να σημειωθεί η περίπτωση της
Δανίας, που κατέχει προφανώς τα πρωτεία στις υλοποιήσεις.
Τον Δεκέμβριο του 1985 υπήρχαν στη Δανία 1 400 αιολικές
γεννήτριες με συνολικό δυναμικό 62 MW. Κατασκευάσθηκαν
επιπλέον οι γνωστές ως «αγροτικές επιχειρήσεις του ανέμου»
με μονάδες των 750 kW καθεμία (π.χ. Masned
Windmollepark)· άλλες των 2 000 kW καθεμία βρίσκονται
υπό κατασκευή. Κατά το τελευταίο συνέδριο για την αιολική
ενέργεια που πραγματοποιήθηκε στο Herning αναγγέλθηκε
ότι στα επόμενα δεκαπέντε χρόνια θα καταστεί δυνατή παρα
γωγικότητα άνω των 3 000 MW με εγκαταστάσεις κυρίως
στη Δανία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ασ
σημειωθεί επίσης το πρόγραμμα PAOLO που περιλήφθηκε
στο ισπανικό ενεργειακό πρόγραμμα.
2.4. Αντίθετα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που βασί
ζεται στην εκμετάλλευση των παλιρροιών, μπορεί να δη
μιουργήσει σοβαρά προβλήματα επιπτώσεων για το περιβάλ
λον, καθότι θα μεταβάλλονταν έντονα το οικολογικό περιβάλ
λον.
2.5. Η καύση των απορριμμάτων θέτει επίσης μέχρι τώρα
σοβαρά οικολογικά προβλήματα που περιορίζουν την ευρεία
της διάδοση. Το πρόβλημα αυτό αποτελεί αντικείμενο
εμπεριστατωμένων μελετών εκ μέρους της Κοινότητας.
2.5.1. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μια τέτοια
πηγή αποτελεί εντούτοις ένα στόχο που δεν μπορεί να εγκα
ταλειφθεί (όχι τόσο από την ενεργειακή άποψη, αλλά, ιδίως,
λόγω της συμβολής που αυτή μπορεί να προσφέρει στην
επίλυση των προβλημάτων περιβάλλοντος) και πρέπει συνε
πώς να ενθαρρυνθεί.
2.5.2. Θα πρέπει εξάλλου να ενθαρρυνθούν οι πρωτοβου
λίες που αποβλέπουν στην εκπαίδευση ειδικών που θα είναι
σε θέση να προσφέρουν ασφαλείς τεχνικές εγγυήσεις για την
κατασκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων. Σχετικά θα
ήταν επιθυμητή η συνεργασία με τα κράτη μέλη που έχουν
λύσει ήδη αυτό το πρόβλημα.
2.6. Μεταξύ των μορφών ηλεκτρισμού που εξετάζονται από
την Επιτροπή η συνδυασμένη παραγωγή ατμού/θερμότητας
στους βιομηχανικούς τομείς και στις τοπικές επιχειρήσεις
ηλεκτρισμού εξασφαλίζει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα πολύ
γνωστά (αρκεί να υπενθυμισθεί η απόδοση ώς 80% της χρη
σιμοποιούμενης πρωτογενούς ενέργειας έναντι των 35-40%
των σταθμών υπό συμπίεση), ακόμη κι αν ληφθούν υπόψη οι
παράγοντες που προσδιορίζουν την ανάπτυξη: ιδιαίτερα η
απαραίτητη διάθεση του παραγόμενου ατμού/θερμότητας.
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2.6.1. Είναι γνωστά όχι μόνο τα σημαντικά αποτελέσματα
που επιτεύχθηκαν και προέκυψαν στο θέμα της πολιτικής για
την εξοικονόμηση της ενέργειας, αλλά και οι επιπτώσεις
που σημειώθηκαν στην ηλεκτρομηχανική βιομηχανία, στην
προστασία του περιβάλλοντος, με συνέπειες που αποδείχθη
καν θετικές για την απασχόληση.
2.7. Δεν φαίνεται ακόμα επίκαιρο το θέμα της ενεργειακής
εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών που παράγει η γεωρ
γία. Προς το παρόν το θέμα εξετάζεται σε κοινοτικό επίπεδο.
2.8. Συνέπεια της αντικειμενικής κατάστασης που περιγρά
φεται παραπάνω είναι ότι η εν λόγω σύσταση έχει άμεσα
πραγματική σημασία κυρίως για την υδροηλεκτρική παρα
γωγή, για την εκμετάλλευση της απορριπτόμενης βιομηχανι
κής θερμότητας και για τη συνδυασμένη παραγωγή ατμού/
θερμότητας και ηλεκτρισμού.
2.9. Η σπουδαιότητα της πρότασης σύστασης — και σε
σχέση με το βάρος των οικονομικών συνεπειών που προέρ
χονται από την ίδια — επιβάλλει να λάβουν τα κράτη μέλη
δεόντως υπόψη τη λογική/δυνατή εξέλιξη της σύνθεσης της
ζήτησης ηλεκτρισμού κατά κατηγορίες κατανάλωσης στο
εσωτερικό της Κοινότητας.
2.9.1. Τα τελευταία χρόνια εξαπλώθηκαν αρκετά τα σημά
δια κρίσης της μεγάλης βασικής βιομηχανίας. Παράδειγμα
αποτελούν τα προγράμματα αναδιάρθρωσης, αναδιοργά
νωσης και μετατροπής, που συζητούνται σήμερα σε διά
φορους βιομηχανικούς τομείς (χαλυβουργία, μηχανική,
χημική βιομηχανία, διυλιστήρια).
2.9.2. Οι λόγοι της κρίσης αυτής είναι πολλαπλοί και περί
πλοκοι, δεν πρόκειται όμως να εξετασθούν από τη θέση αυτή.
2.9.3. Πάντως, μπορεί να υπομνησθεί ότι ένας από τους
λόγους που δεν διαχωρίζεται από τους άλλους, και μπορεί
να αποτελέσει μεταγενέστερο έγκυρο στοιχείο γνώσης και
μελέτης του θέματος, είναι οι σήμερα πλεονασματικές παρα
γωγικές ικανότητες σε σχέση με μια μειωμένη ζήτηση (αλλά
και εξαιτίας της ανάπτυξης τους σε άλλες γεωγραφικές περιο
χές) και για ορισμένες χώρες με τάση καθοδική.
2.9.4. Πράγματι, και λόγω των παρεμβάσεων, που πραγμα
τοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν για την εξοικονόμηση
ενέργειας, η κατανάλωση ηλεκτρισμού στις μεγάλες βιομη
χανίες — οπωσδήποτε αυξημένη σε σχέση με τον ιδιάζοντα
χαρακτήρα των επεξεργασιών — αποδεικνύεται συγκρα
τημένη μέσα στη φυσιολογική της αύξηση.
2.9.5. Σε αντιστάθμισμα, και λόγω της κρίσης σε ορισμένα
τμήματα της βιομηχανίας, και σε αντίθεση με την ίδια, ση
μειώνεται μια διάχυτη διαδικασία ανάπτυξης των μικρο
μεσαίων επιχειρήσεων, που θα πρέπει να προκαλέσει αύξηση
της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας βραχυπρόθεσμα και
μεσοπρόθεσμα.
2.9.6. Επίσης για τις αστικές χρήσεις είναι λογικό να
υποτεθεί μια διάχυτη αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού,
αν και σε ποσοστά που ποικίλλουν από χώρα σε χώρα.
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2.10. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να τονισθεί ότι, όπως
υποστηρίζεται στη σύσταση, η συνεργασία μεταξύ αυτόνο
μων παραγωγών και επιχειρήσεων που διαχειρίζονται τα
δημόσια δίκτυα πρέπει να καταλήξει σε ένα σύνολο επιβαρύν
σεων και ωφελειών δίκαια κατανεμημένων.
2.10.1. Σχετικά, γίνεται σαφές ότι η δημόσια επιχείρηση
φέρει το βάρος της αποκλειστικής υποχρέωσης (και όλοι
συμφωνούν με αυτό) να εξασφαλίζει την αξιοπιστία του εθνι
κού συστήματος ηλεκτρισμού όσον αφορά την ποιότητα
(τάση και συχνότητα) και την ποσότητα (εφεδρική τάση και
ηλεκτρικοί αγωγοί).
2.10.2. Η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ αυτών των κατη
γοριών επιχειρήσεων σημαίνει ότι πρέπει να επισημανθούν
και να προληφθούν οι ενδεχόμενες αποκλίσεις, να αξιολογη
θούν τα αποτελέσματα, χωρίς ωστόσο να διατρέχεται ο κίνδυ
νος παρεμβάσεων που χαρακτηρίζονται από υπερβολικές
επιφυλάξεις ή αβάσιμη αισιοδοξία.
2.11. Μέσα στο πλαίσιο αυτό — πάντοτε με ισορροπία των
ρόλων μεταξύ της δημόσιας επιχείρησης που διανέμει την
ηλεκτρική ενέργεια και του αυτονόμου παραγωγού — πρέπει
επίσης να ληφθούν υπόψη με όσο το δυνατό μεγαλύτερη
προσοχή οι άλλες υπηρεσίες, που η δημόσια επιχείρηση
μπορεί να εξασφαλίσει σε ένα σύστημα σχεδιασμένο με αυτόν
τον τρόπο.
2.11.1. Μεταξύ των υπηρεσιών αυτών προσλαμβάνουν
ιδιαίτερη σημασία:
— η μεταφορά με το δημόσιο δίκτυο της ενέργειας αυτόνομης
παραγωγής από το σημείο παραγωγής στο σημείο χρη
σιμοποίησης,
— οι συμπληρωματικές και επικουρικές προμήθειες.
2.11.2. Γενικά, πρόκειται για τις «εφεδρικές» υπηρεσίες
της ενέργειας, που το δημόσιο δίκτυο οφείλει να εξασφαλίζει
προς το σκοπό της μέγιστης χρησιμοποίησης όλων των ενερ
γειακών πηγών.
2.12. Όσον αφορά τις τιμές που πρέπει να αναγνωρισθούν
για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο δημόσιο δίκτυο
(σημείο 3.2 της σύστασης) οι παρεμβάσεις για την υποστή
ριξη της ανάπτυξης της παραγωγής ηλεκτρισμού από ανανεώ
σιμες πηγές (ΕΑ) θα πρέπει να περιλαμβάνουν, εκτός από ένα
ποσοστό ανάλογα προς τις μεταβλητές δαπάνες που αποφεύ
γονται (καύσιμα), και ένα ποσοστό ανάλογο προς τις σταθερές
δαπάνες που αποφεύγονται, χρησιμοποιώντας ως παράμετρο
τον βαθμό αξιοπιστίας της συμβολής που εξασφαλίζεται στο
δημόσιο δίκτυο.
2.12.1. Θα έπρεπε όμως να υιοθετηθούν από τις κυβερ
νήσεις και άλλα κίνητρα που θα ενθαρρύνουν, για παράδειγ
μα:
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2.13. Ειδικές ενισχύσεις χρηματοδοτικού χαρακτήρα θα
υποβοηθούσαν την αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ
γειας — ιδιαίτερα στον τομέα της συνδυασμένης παραγωγής
— με την εγκατάσταση αεροστροβίλων στον θερμικό κύκλο
των βιομηχανιών αυτόνομης παραγωγής, που διαθέτουν αυξη
μένες ποσότητες ατμού, που καταναλώνονται στις εγκα
ταστάσεις τους.
2.13.1. Στην περίπτωση που η επιτυγχανόμενη αυξημένη
παραγωγή ενέργειας παρέχεται στο δημόσιο δίκτυο, θεωρεί
ται ότι οι χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις που συνεπάγεται η
1
παρέμβαση του repoweringt ) πρέπει να συμβάλουν στον
καθορισμό της τιμής που οφείλει να αναγνωρισθεί εκ μέρους
της δημόσιας επιχείρησης στον αυτόνομο παραγωγό. Για το
σκοπό αυτό η παρέμβαση θα πρέπει να συμφωνηθεί εκ των
προτέρων μεταξύ των δύο ενδιαφερόμενων, για να διαπιστω
θεί η δυνατότητα συμβιβασμού των προγραμμάτων προς το
γενικό συμφέρον.

3. Συμπέρασμα

3.1. Αναγκαία προϋπόθεση για οποιαδήποτε μορφή συνερ
γασίας μεταξύ επιχειρήσεων είναι κατ'αρχή η θέληση των
μερών να υποβληθούν σε μια διαδικασία πολιτιστικής
ανάπτυξης που θα οδηγήσει στην από κοινού επιδίωξη καλύ
τερων αποτελεσμάτων.

3.2. Για τον αυτόνομο επιχειρηματία προέχει το οικονο
μικό συμφέρον, ενώ η δημόσια επιχείρηση οφείλει επίσης να
ανταποκριθεί στην υποχρέωση και το καθήκον της να δρα
προς το κοινό όφελος της Κοινότητας. Πρόκειται κατά συνέ
πεια για δύο στόχους που είναι ως επί το πλείστον μη συγκρί
σιμοι και θα είναι δύσκολο να συνυπάρξουν, λόγω των πολ
λαπλών περιορισμών (νομικών, διοικητικών και τεχνικών)
που υφίστανται στα κράτη μέλη. Για το λόγο αυτό τα κράτη
μέλη πρέπει απαραιτήτως να άρουν τους περιορισμούς αυτούς
με τους οποίους αμβλύνονται τα κίνητρα των δημόσιων
επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν την παραγωγή των αυτόνο
μων επιχειρηματιών και στο μέτρο του δυνατού να συμβι
βάσουν τα συμφέροντα των εταιριών και των αυτόνομων
παραγωγών.

3.3. Κατά την εφαρμογή της σύστασης θα πρέπει επίσης
να αποτραπεί το ενδεχόμενο να επηρεασθεί η ισορροπία των
ρόλων και συνεπώς η σταθερότητα της συνεργασίας από
διάφορες κατά καιρούς παρεμβάσεις, ακόμη και αν αυτές
στηρίζονται σε έγκυρες και αδιαφιλονίκητες αρχές.

— τη χρησιμοποίηση εγχώριων ενεργειακών πηγών,
— τη διαφοροποίηση των καυσίμων,
— την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται,
— την περιορισμένη βλάβη του περιβάλλοντος.
2.12.2. Τα στοιχεία αυτά, που πρέπει να αναπτυχθούν σε
σχέση με τις διάφορες εθνικές πραγματικότητες, θα μπορού
σαν να συμβάλουν και στη σαφήνεια και διαφάνεια των δεδο
μένων.

(') Repowering: ενίσχυση μιας παραδοσιακής θερμικής μονάδας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (καύσιμο — ατμός —
ηλεκτρική ενέργεια) μέσω της ενσωμάτωσης ομάδας turbogas που
προορίζονται (1) να αυξήσουν την ποσότητα της παραγόμενης
ηλεκτρικής ενέργειας, (2) να βελτιώσουν τη συνολική απόδοση
των εγκαταστάσεων μέσω της χρησιμοποίησης των θερμίδων που
περιέχονται στα αέρια των αποβλήτων των turbogas, τα οποία
αντί να διασκορπισθούν στην ατμόσφαιρα, χρησιμοποιούνται για
να βοηθήσουν στην παραγωγή του ατμού (ο οποίος ενεργοποιεί
στη συνέχεια τις κανονικές συστοιχίες).
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3.4. Με διαφορετική διατύπωση, οι βασικοί στόχοι θα πρέ
πει να επιδιωχθούν με προτάσεις παρεμβάσεων που θα αντα
ποκρίνονται σε κριτήρια ελαστικότητας, για καλύτερη εναρ-

Αριθ. C 337/67

μόνιση με τις διάφορες φάσεις εξέλιξης της ζήτησης/προσφοράς ηλεκτρισμού.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 1988.
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Alberto MASPRONE

Γνωμοδότηση για την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την ενημέρωση του πληθυσμού για
τα μέτρα προστασίας της υγείας που εφαρμόζονται και για τη συμπεριφορά που πρέπει να τηρηθεί σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω ακτινοβολιών
(88/C 337/22)
Στις 30 Ιουνίου 1988, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 31 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, να
ζητήσει από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή να γνωμοδοτήσει για την παραπάνω πρόταση
οδηγίας.
Το τμήμα ενέργειας, πυρηνικών θεμάτων και έρευνας, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των
σχετικών εργασιών της ΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωμοδότηση του στις 7 Οκτωβρίου 1988, με βάση την
εισηγητική έκθεση του κ. Sai'u.
Κατά τη 259η σύνοδο ολομέλειας, συνεδρίαση της 27ης Οκτωβρίου 1988, η Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή υιοθέτησε κατά πλειοψηφία και με 1 αποχή την παρακάτω γνωμοδότηση.
Η ΟΚΕ συμφωνεί με τον στόχο που επιδιώκεται από την
Επιτροπή μέσω αυτής της πρότασης οδηγίας, ήτοι με την
καθιέρωση μεθόδων και μέτρων ενημέρωσης του πληθυσμού
για την καλύτερη προστασία της υγείας του σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης που δημιουργούνται από έκλυση ραδιενερ
γού ακτινοβολίας. Η ΟΚΕ θεωρεί, ωστόσο, ότι οι προτεινόμε
νες συγκεκριμένες ρυθμίσεις εφαρμογής είναι στη σημερινή
φάση ανεπαρκείς και ότι δεν ανταποκρίνονται στις προσδο
κίες του πληθυσμού και μάλιστα μετά το πυρηνικό ατύχημα
του Τσερνομπίλ. Η Επιτροπή καλείται συνεπώς να ασπασθεί
τις παρατηρήσεις και προτάσεις για τροποποιήσεις που περιέ
χονται στην παρούσα γνωμοδότηση.
1. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις
1.1. Η ΟΚΕ τονίζει κατ'αρχήν ότι είναι θορυβημένη με
την τόσο σύντομη προθεσμία που της δόθηκε για να εκδώσει
τη γνωμοδότηση της επί της πρότασης της Επιτροπής. Ο
χρόνος που είχε στη διάθεση της δεν της άρκεσε για να
προβεί στις αναγκαίες διαβουλεύσεις σχετικά με ένα θέμα
ιδιαίτερης σημασίας, κυρίως δε μετά το πυρηνικό ατύχημα
του Τσερνομπίλ. Μια τέτοια κατάσταση, εναντίον της οποίας
η ΟΚΕ έχει έντονα διαμαρτυρηθεί στο παρελθόν, μπορεί να

αποβεί σε βάρος της ορθής άσκησης του συμβουλευτικού
έργου που της έχει ανατεθεί με βάση τις διατάξεις της Συνθή
κης Euratom, και μάλιστα το άρθρο 31 αυτής.
1.2. Η ΟΚΕ επιφυλάσσεται να προβεί αργότερα σε λεπτο
μερή και εμπεριστατωμένη εξέταση του συνόλου των μέτρων
που θα πάρει η Κοινότητα σε εφαρμογή του κεφαλαίου III
της Συνθήκης Euratom σχετικά με την προστασία της υγείας,
μέτρα που η Επιτροπή έχει δεσμευθεί να λάβει στην ανακοί
νωση της του Αυγούστου 1986.
2. Παρατηρήσεις
2.1. Η κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά το πυρηνικό
ατύχημα του Τσερνομπίλ, και η οποία έχει κατ'επανάληψη
περιγραφεί, κατέστησε απαραίτητο τον ορισμό και την καθιέ
ρωση μεθόδων και μέτρων ενημέρωσης του πληθυσμού για
την καλύτερη προστασία της υγείας του σε περιπτώσεις
έκτακτης ανάγκης που δημιουργούνται από έκλυση ραδιενερ
γού ακτινοβολίας. Το ατύχημα αυτό κατέδειξε ότι, από την
άποψη της ραδιενέργειας, ολόκληρος ο πληθυσμός της Κοι
νότητας ζει ουσιαστικά κοντά σε έναν πυρηνικό σταθμό
ηλεκτροπαραγωγής.

Αριθ. C 337/68

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

2.2. Η θέσπιση κοινών αρχών και ειδικών διατάξεων για
την ενημέρωση του πληθυσμού που να συμπληρώνουν την
1
οδηγία^ ) του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1980, έτσι όπως
2
τροποποιήθηκε με την οδηγία ( ) της 3ης Σεπτεμβρίου 1984
«όσον αφορά τους βασικούς κανόνες προστασίας της υγείας
του πληθυσμού και των εργαζομένων από τους κινδύνους που
προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες», δεν μπορεί παρά
να ανταποκρίνεται στις επιθυμίες και προσδοκές της κοινής
γνώμης των χωρών της Κοινότητας για ενημέρωση όχι μόνο
την πληρέστερη δυνατή αλλά επιπλέον συνεπή και αξιόπιστη.
Πρέπει πάλι να διεκδικήσουμε μια τέτοια ενημέρωση που να
είναι για όλους κατανοητή. Εντούτοις, θα ήταν σκόπιμο να
εξετάσει η Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
32 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής
Ενέργειας (ΕΚΑΕ), το ενδεχόμενο της αναθεώρησης και
συμπλήρωσης των βασικών κανόνων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 30, ούτως ώστε να γίνουν κατανοητοί από το σύνολο
του πληθυσμού και η Επιτροπή να είναι σε θέση να διασφα
λίσει το συντονισμό της ενημέρωσης.

2.3. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να κληθούν,
βάσει των διατάξεων του άρθρου 33 της Συνθήκης ΕΚΑΕ,
οι οποίες προβλέπουν ότι κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα
αναγκαία μέτρα για την εκπαίδευση, την διαπαιδαγώγηση και
την επαγγελματική κατάρτιση, να θέσουν σε εφαρμογή τα
απαραίτητα μέτρα για να περιληφθεί στα σχολικά προγράμ
ματα η διδασκαλία των βασικών εννοιών της ιοντίζουσας
ακτινοβολίας, του υπολογισμού της και των μονάδων μέτρη
σης της κατά τον ίδιο τρόπο που διδάσκονται και τα συστή
ματα των συνήθων μέτρων, σταθμών και όγκων για να εξοι
κειωθεί ο πληθυσμός με τις έννοιες αυτές από όσο το δυνατόν
νεώτερη ηλικία.

2.4. Η ΟΚΕ εγκρίνει λοιπόν τον επιδιωκόμενο από την
Επιτροπή στόχο και τάσσεται υπέρ μιας οδηγίας η οποία
θα υλοποιούσε αρκετές δικές της προτάσεις και κυρίως την
πρόταση που διατύπωνε στη γνωμοδότηση της της 25ης
Φεβρουαρίου 1987 σχετικά με ένα «σχέδιο πρότασης για
απόφαση του Συμβουλίου που αφορά τη δημιουργία κοινο
τικού συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών σε περι
πτώσεις ασυνήθιστα υψηλών επιπέδων ραδιενέργειας ή πυρη
νικού ατυχήματος» (3). Στην εν λόγω γνωμοδότηση, η ΟΚΕ
υπογράμμιζε ότι καθίσταται αναγκαία η λήψη επειγόντως
μέτρων για την αποκατάσταση και την ενίσχυση της εμπιστο
σύνης του πληθυσμού στον τομέα της ενημέρωσης.

2.5. Στην ίδια γνωμοδότηση, η ΟΚΕ ζητούσε να αναλη
φθούν πρωτοβουλίες αναφορικά κυρίως με την ενημέρωση
του πληθυσμού και, συγκεκριμένα, για την εκλαΐκευση αυτής
της ενημέρωσης καθώς και την προληπτική ενημέρωση-κατάρτιση.

2.6. Εξάλλου, η έκδοση οδηγίας για θέματα ενημέρωσης
του πληθυσμού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
3 της απόφασης του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1987,
για «τις κοινοτικές ρυθμίσεις σχετικά με την ταχεία ανταλ

(') ΕΕ αριθ. L 246 της 17. 9. 1980, σ. 1.
(2) ΕΕ αριθ. L 265 της 5. 10. 1984, σ. 4.
(3) ΕΕ αριθ. C 105 της 21. 4. 1987, σ. 9.
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λαγή πληροφοριών σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από
4
ακτινοβολίες»( ), διατάξεις τις οποίες τείνει να συμπληρώσει.
2.7. Η ΟΚΕ υπενθυμίζει ότι η ενημέρωση του πληθυσμού
σχετικά με τους κινδύνους που διατρέχει από την ανάπτυξη
της τεχνολογίας (πυρηνικής, χημικής, βιολογικής) ή τους
κινδύνους από φυσικές καταστροφές, καθώς και σχετικά με
τα εφαρμοστέα μέτρα προστασίας της υγείας και τη συμπερι
φορά που πρέπει να υιοθετείται σε περιπτώσεις έκτακτης
ανάγκης, δεν είναι υπόθεση μόνο νόμων και ρυθμίσεων με
άλλα λόγια, οι αποφάσεις περί ενημέρωσης του πληθυσμού
δεν αρκούν από μόνες τους για να ενημερώνεται ο πληθυσμός
αν δεν λαμβάνονται ταυτόχρονα τα απαραίτητα μέτρα ώστε
οι σχετικές πληροφορίες να μεταδίδονται αποτελεσματικά
και να είναι σε όλους κατανοητές. Αναφορικά με τον πλη
θυσμό που κατοικεί γύρω από τους πυρηνικούς σταθμούς
ηλεκτροπαραγωγής, τα σχετικά προγράμματα έκτακτης
ανάγκης και προστατευτικά μέτρα πρέπει να του γίνονται
γνωστά.
2.8. Αλήθεια είναι ότι, με την εν λόγω πρόταση, η Επι
τροπή θέλησε μόνο να θέσει ορισμένες αρχές επί των οποίων
να βασισθεί η ενημέρωση του πληθυσμού. Καλό είναι όμως
να τονισθεί ότι η αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας οδηγίας
προϋποθέτει πριν απ'όλα ότι:
— οι πρακτικές ρυθμίσεις εφαρμογής της επιτρέπουν ουσια
στική ωφέλεια του πληθυσμού από την ενημέρωση,
— ο πληθυσμός έχει εμπιστοσύνη στα μέσα με τα οποία
διαδίδεται η πληροφορία αλλά και στην ίδια την πλη
ροφορία,
— η πληροφόρηση είναι αξιόπιστη, πράγμα που σημαίνει
ότι πρέπει να είναι πλήρης, κατανοητή, να ανταποκρίνεται
στη σοβαρότητα του ατυχήματος, να γίνεται έγκαιρα και
να αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση, στην πιο πρόσφατη
κατάσταση.
2.9. Η ΟΚΕ πιστεύει ότι οι προϋποθέσεις αυτές, επί των
οποίων η Επιτροπή δεν επιμένει αρκετά, θα συγκεντρωθούν
μόνο αν με γενικό τρόπο ευνοηθεί και ενθαρρυνθεί η ενεργός
συμμετοχή του συνόλου του πληθυσμού. Για το σκοπό αυτό οι
εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις των σχετικών
τομέων, οι οργανώσεις και οι φορείς προστασίας περιβάλλο
ντος και οι οργανώσεις καταναλωτών πρέπει να συνδεθούν με
τη διαδικασία επεξεργασίας και διάδοσης της πληροφορίας,
καθώς και ένταξης της στην επικαιρότητα. Οι οργανώσεις
αυτές είναι πράγματι ικανές να διαδραματίσουν ρόλο
δραστήριων και αποτελεσματικών συνδέσμων σχετικά.
2.10. Η εν λόγω πρόταση της Επιτροπής, διακρίνοντας
ανάμεσα στην προληπτική ενημέρωση που γίνεται με σκοπό
τη διαπαιδαγώγηση του πληθυσμού και στη συγκεκριμένη
ενημέρωση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω έκλυσης
ραδιενέργειας, μοιάζει εμπνευσμένη από ορισμένες αρχές που
τίθενται στα πλαίσια της οδηγίας 82/501/ΕΟΚ — πρόκειται
για τη λεγόμενη οδηγία Seveso «περί του κινδύνου ατυχη
μάτων μεγάλης εκτάσεως τον οποίο περικλείουν ορισμένες
βιομηχανικές δράστηριότητες(5)».

(4) ΕΕ αριθ. L 371 της 30. 12. 1987, σ. 76.
(5) ΕΕαριθ. L 230 της 5. 8. 1982, σ. 1.
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2.11. Μολονότι συμφωνεί με την παραπάνω διάκριση, η
ΟΚΕ κρίνει ότι ο συσχετισμός αυτός ανάμεσα στις δύο
οδηγίες καθιστά αναγκαία μια συντονισμένη και συνεπή προ
σέγγιση σε ό,τι αφορά την ενημέρωση και την πρόληψη
σχετικά με τους κινδύνους από ατυχήματα μεγάλης έκτασης
ανεξάρτητα από την προέλευση αυτών, ώστε να αποτραπεί
το ενδεχόμενο εμφάνισης πολλών δικτύων ενημέρωσης του
πληθυσμού, κατάσταση η οποία θα μείωνε την αποτελεσμα
τικότητα της παρεχόμενης από τα δίκτυα αυτά ενημέρωσης
με συνέπεια να μειώσει τη συνολική αποτελεσματικότητα των
μέσων πρόληψης και ελέγχου των υπαρχόντων κινδύνων.
2.12. Εκτός του ότι δεν βρίσκει αρκετά σαφή τη διάκριση
που γίνεται στην πρόταση της Επιτροπής ανάμεσα στην προ
ληπτική και τη συγκεκριμένη ενημέρωση για τις οποίες γίνε
ται λόγος στο σημ.2.9 παραπάνω, η ΟΚΕ πιστεύει ότι ούτε ο
συσχετισμός ανάμεσα στην εν λόγω πρόταση της Επιτροπής
και στην απόφαση 87/600/EURATOM για τις «κοινοτικές
ρυθμίσεις σχετικά με την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών
σε περίπτωση έκτακτου κινδύνου από ακτινοβολίες ('), είναι
αρκετά στενός, παρά το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής
συνδέεται άμεσα με την απόφαση αυτή του Συμβουλίου.
2.13. Η ΟΚΕ κρίνει άτοπο να γίνονται διαχωρισμοί σε
«ομάδες πληθυσμού», πράγμα που κάνει η Επιτροπή, ή να
γίνεται λόγος για «ενδιαφερόμενους πληθυσμούς», για την
προστασία των οποίων τα κράτη μέλη προγραμματίζουν τη
λήψη ενημερωτικών μέτρων. Διακρίσεις αυτής της μορφής
που θα αφήνονταν στην κρίση κάθε κράτους μέλους, θα
οδηγούσαν ενδεχομένως όχι μόνο σε αποκλίνουσα εφαρμογή
των διατάξεων της οδηγίας αλλά και σε διαιώνιση της σύγχυ
σης που ακολούθησε μετά το ατύχημα του Τσερνομπίλ και η
οποία έβλαψε την αξιοπιστία της πληροφόρησης που παρέχε
ται στον πληθυσμό.

Αριθ. C 337/69

παράγραφος 1, της απόφασης του Συμβουλίου της 14ης
Δεκεμβρίου 1987 (87/600/EURATOM).
3.2. Άρθρο 1, παράγραφος 2
3.2.2. Στον ορισμό της περίπτωσης β) γίνεται αναφορά
μόνο στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όσον αφορά τα
κράτη μέλη. Και στην περίπτωση αυτή, επίσης, θα ήταν
σκόπιμο να διευκρινισθεί ότι πρόκειται για εγκαταστάσεις
και δραστηριότητες όπως ορίζονται στο άρθρο 2, της απόφα
σης του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1987 (87/600/
EURATOM). Εξάλλου, θα ήταν συνετό και σκόπιμο να
εξετασθούν τα διασυνοριακά προβλήματα.
3.3. Άρθρο 1, παράγραφος 2
3.3.1. Στον ορισμό της περίπτωσης γ) πρέπει να γίνει διά
κριση μεταξύ της γενικής ενημέρωσης που προορίζεται για
το σύνολο του πληθυσμού και της ειδικής ενημέρωσης που
απευθύνεται σε ομάδες πληθυσμού για την προστασία των
οποίων το κράτος μέλος προβλέπει να λάβει μέτρα έκτακτης
ανάγκης σε περιπτώσεις ιοντιζουσών ακτινοβολιών.
3.4. Άρθρο 2, παράγραφος 2
3.4.1. Επειδή η παράγραφος 2 του άρθρου αυτού αναφέ
ρεται στο παράρτημα 1, η παράγραφος 1 πρέπει να αφορά το
σύνολο του πληθυσμού.
3.5. Άρθρο 3, παράγραφος 2

2.14. Η ΟΚΕ πιστεύει συνεπώς ότι η οδηγία πρέπει να
καλύπτει ολόκληρο τον πληθυσμό κατά την έννοια της
οδηγίας 80/836/EURATOM.
2.15. Στο μέτρο που είναι αναγκαίο, ειδικές πληροφορίες,
απευθυνόμενες σε ομάδες πληθυσμού που διατρέχουν μεγαλύ
τερο κίνδυνο έκθεσης σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες, συμπλη
ρώνουν τη βασική αυτή ενημέρωση. Πρόκειται, ιδιαίτερα,
για τους πληθυσμούς οι οποίοι βρίσκονται πλησίον του τόπου
του ατυχήματος, τα βρέφη, τα νεογέννητα, τα έμβρυα και τις
εγγύους γυναίκες.
2.16. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η ΟΚΕ κρίνει
ανεπαρκείς τις διατάξεις της πρότασης της Επιτροπής η
οποία και καλείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 31 της
Συνθήκης Euratom, να τροποποιήσει την πρόταση της σύμ
φωνα με τις γενικές και ειδικές παρατηρήσεις της παρούσας
γνωμοδότησης.

3.5.1. Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στο σύνολο
του πληθυσμού, χωρίς αυτό να πρέπει να τις ζητά.
3.6. Άρθρο 2, παράγραφος 4
3.6.1. Για να εξασφαλισθεί ο απόλυτα επιθυμητός συντο
νισμός ο οποίος απαιτείται για να αποφευχθεί μια κακοφωνία
παρόμοια με αυτήν που προκλήθηκε από την καταστροφή του
Τσερνομπίλ θα πρέπει τα κράτη μέλη όχι μόνο να ενημε
ρώνουν τις πληροφορίες και να τις διαδίδουν τακτικά αλλά
και να τις ανακοινώνουν επίσης στην Επιτροπή.
3.7. Άρθρο 3
3.7.1. Στο άρθρο 3 πρέπει να γίνεται αναφορά στο άρθρο 3
της απόφασης της 14ης Δεκεμβρίου 1987.

3. Ειδικές παρατηρήσεις
3.1. Άρθρο 1, παράγραφος 2
3.1.1. Ο ορισμός της περίπτωσης α) δεν είναι ικανοποιητι
κός. Πρέπει να συμπληρωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 1,

(') ΕΕ αριθ. L 371 της 30. 12. 1987, σ. 76.

3.8. Άρθρο 4
3.8.1. Για να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των
παρεμβάσεων, θα ήταν σκόπιμο να ενημερώνονται επίσης
και οι υπηρεσίες πολιτικής άμυνας και οι ενδιαφερόμενες
διοικήσεις σχετικά με τις διαδικασίες, τις οδηγίες και τις
λεπτομέρειες παρέμβασης των εσωτερικών υπηρεσιών ασφά
λειας των εγκαταστάσεων.

Αριθ. C 337/70
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3.9. Άρθρο 6

3.9.1. Θα πρέπει στις περιπτώσεις στις οποίες ανατίθεται
στις αρμόδιες αρχές η συλλογή, η καταγραφή, η επεξεργασία,
ο καθορισμός και η διάδοση των πληροφοριών να ανατεθεί,
επίσης, και η διοργάνωση των διαβουλεύσεων με τις επαγγελ
ματικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις οργανώσεις των
καταναλωτών καθώς και τις οικολογικές οργανώσεις οι
οποίες είναι δυνατόν να αποτελέσουν ενεργά μέσα ενημέ
ρωσης.
3.9.2. Οι πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στα άρθρα 2
και 3 πρέπει να διαδίδονται με τα μέσα ενημέρωσης τα οποία
αρμόζουν καλύτερα στα ήθη και τα έθιμα των κρατών μελών.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω ιοντιζουσών ακτινοβο
λιών, ο πληθυσμός θα πρέπει να γνωρίζει το σήμα με το οποίο
καλείται να ακούσει τις προβλεπόμενες πληροφορίες για την
αντιμετώπιση της κατάστασης.
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3.12. Παράρτημα II, σημείο II
3.12.1. Σχετικά τη συμπεριφορά απέναντι στα τρόφιμα και
το πόσιμο νερό, θα πρέπει να γίνει αναφορά στις συμβουλές
σχετικά με τη συλλογή, τη μεταφορά και την επεξεργασία
των γεωργικών προϊόντων καθώς, επίσης, και στις συμβουλές
σχετικά με την κτηνοτροφία.
3.13. Παράρτημα II, σημείο III
3.13.1. Η ενημέρωση για τα σχέδια απομάκρυνσης θα πρέ
πει, σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, να περιλαμβάνει
ρυθμίσεις οι οποίες να καθιστούν δυνατή την απομάκρυνση;
σε μια πρώτη φάση, του πληθυσμού που βρίσκεται εγγύς του
τόπου του ατυχήματος και, σε μια μεταγενέστερη φάση, του
πληθυσμού που βρίσκεται σε μια μεγαλύτερη ακτίνα.
3.13.2. Στη δεύτερη αυτή ζώνη, πρέπει να γίνει διάκριση
μεταξύ των εξής δύο ομάδων.
— των βρεφών, των εμβρύων και των εγγύων γυναικών που
παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία, στις συνέπειες της
ιοντίζουσας ακτινοβολίας, και

3.10. Άρθρο 7

3.10.1. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω ιοντιζουσών
ακτινοβολιών, πρέπει να ανακοινώνονται στην Επιτροπή,
όπως ανακοινώνονται και στα κράτη μέλη των οποίων ο
πληθυσμός είναι πιθανόν να θιγεί, στα πλαίσια των διμερών
τους σχέσεων, οι πληροφορίες που παρέχονται στους κατοί
κους ενός κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 3.

3.11. Παράρτημα II, σημείο ΙΒ
3.11.1. Στο σημείο Ι Β, επίσης, πρέπει να γίνεται αναφορά
στο άρθρο 3 της απόφασης της 14ης Δεκεμβρίου 1987.

— στον υπόλοιπο πληθυσμό.
3.13.3. Για να εξασφαλισθεί η μεγαλύτερη δυνατή αποτε
λεσματικότητα των σχεδίων απομάκρυνσης του πληθυσμού,
θα πρέπει να περιλαμβάνεται σ'αυτά και σχετικός έλεγχος
εκτέλεσης τους.
3.13.4. Θα ήταν σκόπιμο, επίσης, να ανακοινώνουν τα
κράτη μέλη τα σχέδια απομάκρυνσης στην Επιτροπή καθώς
και στα κράτη τα οποία είναι δυνατόν να θιγούν.
3.13.5. Τα σχέδια για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων
έκτακτης ανάγκης πρέπει να λαμβάνουν επίσης υπόψη την
υποδοχή του πληθυσμού που έχει απομακρυνθεί από τον τόπο
του ατυχήματος για την ηθική υποστήριξη του, την περίθαλ
ψη του και τη μείωση του βαθμού του πανικού που οφείλεται
στο ατύχημα. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί
ειδική κατάρτιση του προσωπικού υποδοχής.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 1988.
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Alberto MASPRONE
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το πληροφοριακό φυλλάδιο βασίζεται σε 26 μελέτες συγκεκριμένων περιπτώσεων που έγιναν
στο Βέλγιο, την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, τη Γαλλία, την Ιταλία και το Ηνωμένο
Βασίλειο για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος. Οι μελέτες αφορούσαν κυρίως τους ακόλου
θους τομείς:
— την τεχνολογική κατάσταση της αναπτύξεως των μηχανών CNC, των συστημάτων CAD/CAM
και το βαθμό ενοποιήσεως της σχεδιάσεως, του σχεδιασμού και της κατασκευής ·
— την έκταση της εφαρμογής των ενοποιημένων συστημάτων CAD/CAM'
— τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στη βιομηχανία κατασκευών από οικονομική και οργανωτική
άποψη'
— τις επιπτώσεις στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στον άνθρωπο, τη μηχανή και την οργάνωση της
εργασίας·
— τη διαμόρφωση μιας δυναμικής πολιτικής μέσα στην επιχείρηση όσον αφορά το προσωπικό, και
τη σύνδεση της με την εκπαίδευση, τις ειδικότητες και την επαγγελματική εξέλιξη ·
— τις επιπτώσεις στους «χρήστες» του συστήματος, και την αλληλεπίδραση ανάμεσα σ' αυτούς
τους χρήστες·
— τις επιπτώσεις στην μισθωτή απασχόληση στη βιομηχανία κατασκευών.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Το έργο περιλαμβάνει:
— 32 000 ονομασίες χημικών ουσιών (διεθνείς κοινές ονομασίες, συστηματική ονομασία και συνώ
νυμα),
— εννέα γλώσσες: ισπανικά, δανικά, γερμανικά, ελληνικά αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ολλανδικά
και πορτογαλικά.
Το έργο προσφέρει:
— τη δυνατότητα να ευρίσκει κανείς άμεσα τη δασμολογική κατάταξη (κλάση και διάκριση) των
χημικών ουσιών στο νέο δασμολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον γνωρίζει την ονο
μασία του σε μία από τις εννέα γλώσσες,
— την ονοματολογία του νέου δασμολογίου (συνδυασμένη ονοματολογία) που βασίζεται στην ονο
ματολογία του «εναρμονισμένου συστήματος περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευ
μάτων» που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1988,
— την αντιστοιχία της χημικής ονοματολογίας στις εννέα γλώσσες (εξειδικευμένο πολύγλωσσο
λεξικό) χάρις σε έναν κοινό αριΟμό-κλειδί (αριθμό CUS),
— τη δυνατότητα να ευρίσκει ο αναγνώστης τον αριθμό CAS («chemical abstracts registry number»).
Οι χημικές ονομασίες που περιλαμβάνονται στο έργο αυτό, επιτρέπουν την πρόσβαση στην τράπεζα
δεδομένων για τις χημικές ουσίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ECDIN).
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