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II

(Προπαρασκευαστικές πράξεις)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γνωμοδότηση για την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με το συντελεστή ειδικού φόρου

κατανάλωσης που επιβάλλεται στα καύσιμα κινητήρων που λαμβάνονται από γεωργικές πηγές (·)
(92 C 223 01

Στις 20 Μαρτίου 1992, και σύμφωνα με το άρθρο 99 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας, το Συμβούλιο απεφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση .

Το τμήμα οικονομικών, δημοσιονομικών και νομισματικών υποθέσεων, στο οποίο ανατέθηκε η προετοι
μασία των σχετικών εργασιών, επεξεργάσθηκε τη γνωμοδότησή του στις 12 Μαΐου 1992 με βάση την
εισηγητική έκθεση του κ . Romoli .
H Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή κατά τη 297η σύνοδο ολομέλειάς της (συνεδρίαση της 26ης
Μαΐου 1992), υιοθέτησε ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση .
1 . Εισαγωγή

1.1 . Το Φεβρουάριο του 1988 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
απεφάσισε να ζητήσει από την Επιτροπή να εξετάσει όλες τις
δυνατότητες εντατικοποιήσεως των χρήσεων της γεωργίας,
εκτός της παραγωγής τροφίμων, και να υποβάλει σχετικές
προτάσεις .
1 . 2. H Επιτροπή έχει μέχρι στιγμής στρέψει τις πρωτοβου
λίες της σε διάφορους τομείς : έρευνα και ανάπτυξη, σχέδια
επίδειξης, παραγωγή δημητριακών σε περιοχές όπου έχει
γίνει απόσυρση γαιών με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω
παραγωγή προορίζεται για χρήσεις εκτός της διατροφής.

1 . 3 . Κατά την εκπόνηση του τρίτου προγράμματος-πλαίσιο
για τις κοινοτικές δράσεις τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυ
ξης ( 1990-1994), η Επιτροπή εισήγαγε το θέμα της χρησιμο
ποιήσεως γεωργικών προϊόντων ως πρώτης ύλης για την
βιομηχανία και στον τομέα της ενέργειας, στο ειδικό πρό
γραμμα που αφορά τους τομείς της γεωργίας και της αγροβιο
μηχανίας. H απόφαση του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου

1990 (2) προβλέπει επίσης ότι η έρευνα στον εν λόγω τομέα
«πρέπει κατά προτεραιότητα να στραφεί στη βιομηχανική
αξιοποίηση των συμπροϊόντων για χρήσεις διατροφής και
προς την ανάπτυξη νέων και λιγότερο ρυπαντικών βιομηχανι
κών και ενεργειακών χρήσεων που να παρέχουν ευνοϊκές

1.3.1 . H ΟΚΕ, εντούτοις, διεπιστωσε οτι το πρόγραμμα
που είχε προταθεί εκείνη την εποχή είχε μάλλον γενικό χαρα
κτήρα και υπήρχε κίνδυνος να επικάλυπτε άλλα προγράμματα
που βρίσκονταν ήδη στο στάδιο της εκπόνησής τους αναφο
ρικά με το γεωργικό και δασικό τομέα, τον τομέα της διατρο
φής και των βιοτεχνολογιών (3). Για το λόγο αυτό και σύμ
φωνα με την ΟΚΕ οι προτεινόμενες κατευθύνσεις δεν καθορί
ζονταν με σαφήνεια.
1.4. Στις 13 Δεκεμβρίου 1989, η Επιτροπή υπέβαλε στο
Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νέα «έκθεση
σχετικά με την εκτός διατροφής χρησιμοποίηση των γεωργι
κών προϊόντων» [έγγρ. COM(89) 597 τελικό] στην οποία ανα
γνωριζόταν ότι η προβλεπόμενη έρευνα του προγράμματος
πλαίσιο δεν επαρκούσε αφ' εαυτής για να επιτραπεί o πειραμα
τισμός νέων τεχνικών σε αρκετά ευρεία κλίμακα κατά τρόπον
ώστε να πεισθούν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι καλλιεργητές και
επιχειρηματίες του βιομηχανικού τομέα για την αποτελεσμα
τικότητά του .

1 .4. 1 . Άρχιζε έτσι η εφαρμογή , ενός προγράμματος (εκτός
του προγράμματος-πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης) για την
εφαρμογή αγροβιομηχανικών «σχεδίων επίδειξης» σε διάφο
ρους τομείς παραγωγής και χρησιμοποίησης πρώτων υλών
για βιομηχανικές και ενεργειακές μεταποιήσεις.

προοπτικές σε οικονομικό επίπεδο».
( 1 ) ΕΕ αριθ. C 73 της 24. 3 . 1992, σ. 6.
(2) ΕΕ αριθ. L 1 17 της 8 . 5. 1990, σ. 39.

(3) ΕΕ αριθ. C 332 της 31 . 12. 1990, σ . 137.
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της χρήσεως των δύο τύπων καυσίμου τα οποία και μπορούν
να καταστούν ανταγωνιστικά έναντι των προϊόντων πετρελαϊ
κής προέλευσης.

χανικού κόσμου.
1.5 .

Βάσει των διατάξεων για την εφαρμογή της απόσυρσης

καλλιεργήσιμων γαιών, η Επιτροπή πρότεινε (') να επιτραπεί

στους γεωργούς που συμμετάσχουν στα προγράμματα αυτά
υπό ορισμένες συνθήκες και να παράγουν δημητριακά για
σκοπούς εκτός της διατροφής δηλαδή για βιομηχανική μετα
ποίηση . Στις σχετικές διατάξεις προβλέπονταν προσωρινές
επιδοτήσεις και άλλες ενισχύσεις.
1.5.1 .

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ . 2176/90 του Συμβουλίου

της 24ης Ιουλίου 1990 επικύρωσε την εν λόγω πρόταση (2).

2. Περιεχόμενο της πρότασης οδηγίας για το συντελεστή του
ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα καύσιμα
κινητήρων που λαμβάνονται από γεωργικές πηγές
2.1 . H πρόταση οδηγίας για το συντελεστή του ειδικού
φόρου κατανάλωσης που ισχύουν για τα καύσιμα γεωργικής
προέλευσης υποβλήθηκε από την Επιτροπή στο Συμβούλιο
στις 28 Φεβρουαρίου 1992 [έγγρ . COM(92) 36 τελικό]. H βάση
της προτάσεως είναι διαφορετική από αυτήν που αναφέρθηκε
προηγουμένως δεδομένου ότι χρησιμοποιεί τη φορολογία για
την επίτευξη στόχων τόσο γενικών όσο και ειδικών στους
οποίους η Κοινότητα δίνει προτεραιότητα.
2.1.1 . Στόχος της προτάσεως για τη μείωση του ειδικού
φόρου που επιβάλλεται στα καύσιμα γεωργικής προέλευσης
είναι η επίτευξη σκοπών που άπτονται της κοινής γεωργικής
πολιτικής, η προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, η
ασφάλεια στον εφοδιασμό με ενέργεια και η πολιτική των
μεταφορών.
2.1.2 . H πρόταση συνδέεται με τα μέτρα που πρόκειται
να υιοθετήσει η Κοινότητα ενόψει της ολοκλήρυσης της
εσωτερικής ενιαίας αγοράς από 1ης Ιανουαρίου 1993 .
2.1.3 . Συγκεκριμένα η εν λόγω πρόταση εντάσσεται στο
πλαίσιο της εναρμόνισης των ειδικών φόρων κατανάλωσης
για τα ορυκτέλαια και ακολουθεί την ίδια προσέγγιση που
υιοθέτησε η Κοινότητα σχετικά με την παροχή κινήτρων για
την κατανάλωση βενζίνης άνευ μολύβδου μέσω φορολογικών
ελαφρύνσεων [πρόταση οδηγίας COM(89) 526 τελικό και
COM(91 ) 43 τελικό],
2.2 . H πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ότι οι ειδικοί
φόροι κατανάλωσης των κρατών μελών δεν θα υπερβαίνουν
το 10 % του συντελεστή που εφαρμόζεται στα κράτη μέλη
για τα καύσιμα υποκαταστάσεως.

2.3 . H πρόταση για την υποχρεωτική μείωση βασίζεται
σε εμπεριστατωμένη αξιολόγηση κόστους/αποτελέσματος. H
ανάλυση αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μια σημαντική
μείωση του συντελεστή θα έχει αποφασιστική επίπτωση επί
(') ΕΕ αριθ. C 31 της 9. 2. 1990, σ. 7.
(2) ΕΕ αριθ. L 198 της 28 . 7. 1990, σ. 6.

2.3.1 . H ανάπτυξη του κλάδου των πρόσθετων ουσιών για
τη βενζίνη και του κλάδου των προϊόντων βιοντήζελ θα επι
τρέψει μια σταθερή και διαρκή ανάπτυξη της αγοράς τους,
που ενδεικτικώς εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσει το 5 % της
κατανάλωσης των καυσίμων αυτοκινήτων.

2.4.

Σύμφωνα με την Επιτροπή (3) o βαθμός τεχνολογικής

ανάπτυξης των δύο τομέων αυτών και η πρόσβαση στις πρώτες
ύλες σε τιμές παραπλήσιες με εκείνες που ισχύουν στις παγκό
σμιες αγορές αποτελούν εγγύηση ότι η προτεινόμενη φορολο
γική ελάφρυνση θα είναι επαρκής για να καλυφθούν οι πρό
σθετες δαπάνες παραγωγής αναφορικά με τα πετρελαιούχα
προϊόντα υποκαταστάσεως και για να αντιμετωπισθούν οι
οικονομικοί, βιομηχανικοί και εμπορικοί κίνδυνοι που είναι
συνδεδεμένοι με την εμφάνιση των νέων προϊόντων στην
αγορά.
2.5 . Το μέτρο αφορά όλα τα καύσιμα γεωργικής προελεύ
σεως, ανεξαρτήτως της προελεύσεως ή του τύπου του γεωργι
κού προϊόντος ή της φυτικής πηγής που χρησιμοποιείται για
την παραγωγή του .
2.6. H Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση ενός μηχανισμού
που θα ελέγχει τακτικά την επάρκεια του μέτρου για να
επιτραπεί έτσι η επίτευξη των επιδιωκομένων στόχων.

3 . Γενικες παρατηρήσεις

3.1 . H ΟΚΕ επικροτεί και υποστηρίζει την πρόταση οδη
γίας της Επιτροπής σκοπός της οποίας είναι η χάραξη μιας
μακροπρόθεσμης πολιτικής για την ανάπτυξη των χρήσεων
πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης στον τομέα της ενέρ
γειας. H πρόταση αυτή ακολουθεί πράγματι την κατεύθυνση
που ανέκαθεν υπεστήριζε η ΟΚΕ.

3.2. Υπενθυμίζεται ότι η Οικονομική και Κοινωνική Επι
τροπή υιοθέτησε στις 29Mαρτίου 1990 μία γνωμοδότηση πρω
τοβουλίας με θέμα : «αύξηση της χρήσεως των γεωργικών και
δασικών πόρων στους τομείς της βιομηχανίας εκτός ειδών
διατροφής και της ενέργειας : οι προοπτικές που διανοίγονται
για την έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία», στην οποία
γίνεται μια διάγνωση της καταστάσεως που επικρατεί στον
τομέα, εξετάζονται οι δυνατότητες αναπτύξεώς του και επιση
μαίνονται οι απαραίτητοι όροι για την υλοποίησή της.

3.2.1 . H ΟΚΕ χαίρει επειδή η Επιτροπή και το Συμβούλιο
απεφάσισαν να εφαρμόσουν μια μεσοπρόθεσμη και μακρο
πρόθεσμη αγροβιομηχανική πολιτική για τη χρησιμοποίηση
των γεωργικών πόρων εκτός διατροφής, στην οποία λαμβάνο
νται υπόψη οι συστάσεις που έχει διατυπώσει από καιρού η
ΟΚΕ .

(3) Βλέπε την έκθεση της «Forwârd Studies Unit» «Biomass : a new
future» της 6. 1 . 1992, σ . 27 , 28 , 29 .
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3.3 . H στρατηγική κατεύθυνση της εξεταζόμενης προτά
σεως οδηγίας είναι και χρήσιμη και απαραίτητη ως συμβολή
στην επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων που είναι συν
δεδεμένα με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτι
κής σε ένα ισορροπημένο πλαίσιο εσωτερικών και εξωτερι
κών σχέσεων της Κοινότητας, δεδομένου ότι o γεωργικός
τομέας θα είναι ασφαλώς εκείνος που θα ωφεληθεί κυρίως
από την οδηγία.

3.3.1 . H ΟΚΕ θεωρεί ορθό το δρόμο που ακολουθεί η
Επιτροπή αξιολογώντας τις σχέσεις κόστους/αποτελέσματος
της νέας πρωτοβουλίας. Και πράγματι εξετάζονται όχι μόνο
οι φορολογικές συνέπειες αλλά και οι επιπτώσεις από τη
διαφοροποίηση της προσφοράς ενέργειας, της ασφάλειας του
εφοδιασμού με μικρότερη εξάρτηση από τις πετρελαϊκές εισα
γωγές, οι ευνοϊκές συνέπειες επί του εμπορικού ισοζυγίου και
οι προοπτικές καλύτερων σχέσεων με ορισμένους εταίρους

βάσει των διαπραγματεύσεων για τη ΓΣΔΕ, και συγκεκριμένα
με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω μιας μικρότερης πιέσεως
επί των κοινοτικών εξαγωγών γεωργικών προϊόντων προς τις
παγκόσμιες αγορές .

3.3.2. Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη και οι κίνδυνοι
που συνδέονται με τις πιθανές μελλοντικές διακυμάνσεις της
παγκόσμιας τιμής πετρελαίου, οι οποίοι είναι δυνατόν να
μετριασθούν αν μέρος της γεωργικής παραγωγής της Κοινό
τητας στραφεί προς ενεργειακές χρήσεις.

3.3.3. Τέλος, η ΟΚΕ συμφωνεί να εξετασθεί το σημαντικό
πρόβλημα της περιφρούρησης του περιβάλλοντος για το
οποίο η χρήση βιοκαυσίμων θα αποτελέσει θετική επίπτωση
σε συνδυασμό με την ενδεχόμενη βελτίωση του ισοζυγίου
εκπομπών αερίων στην ατμόσφαιρα.

3.4. H ΟΚΕ επιθυμεί εντούτοις να παρουσιάσει ορισμενες
γενικές και ειδικές παρατηρήσεις εν είδει εποικοδομητικής
συμβολής προκειμένου οι στόχοι της Κοινότητας να επιτευ
χθούν με μεγαλύτερη ευκολία και αποτελεσματικότητα.

3.4.1 . Εν πρώτοις η ΟΚΕ παρατηρεί ότι είναι αδύνατο να
εγκαινιασθεί μια τόσο σημαντική και πολύπλοκη διαρθρω
τική πολιτική με τη χρησιμοποίηση και μόνο της φορολογι
κής ελάφρυνσης για την κατανάλωση καυσίμων γεωργικής
προελεύσεως όσο ουσιαστικό και απαραίτητο και αν είναι το
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3.4.3 . Κάθε μία από τις πτυχές αυτές απαιτεί ιδιαίτερη
εξέταση και την εφαρμογή όχι μόνο του φορολογικού μέτρου
αλλά μιας σειράς συνοδευτικών μέτρων, ανάλογα με τις διά
φορες φάσεις της διαδικασίας που επισημαίνονται παρακάτω.
3.5 . Χωρίς να προβάλει την αξίωση πλήρους και εξαντλη
τικής αναλύσεως των απαιτήσεων για την πολύπλοκη αυτή
δράση, η ΟΚΕ θεωρεί χρέος της να εκφράσει τις ακόλουθες
παρατηρήσεις και προτάσεις για την κατάσταση και την
προβληματική των μεμονωμένων παραγωγικών τομέων που
εμπίπτουν στην πρωτοβουλία αυτή .

3.6. H προβληματικότητα γύρω από την παραγωγή πρώτων
γεωργικών υλών που προορίζονται για χρήσεις στον
τομέα της ενέργειας
3.6.1 . Μολονότι η οδηγία εμπίπτει στην οικογένεια των
μέτρων που στοχεύουν στη φορολογική εναρμόνιση , είναι
φανερό ότι θίγει απευθείας τα προβλήματα της νέας διάρθρω
σης της κοινής γεωργικής πολιτικής, στόχος της οποίας είναι
η εδραίωση μιας καλύτερης ισορροπίας μεταξύ προσφοράς
και ζήτησης στην Κοινότητα.

3.6.2. Ουσιαστικά πρόκειται για τη διασύνδεση της παρα
γωγής γεωργικών προϊόντων που προορίζονται να μεταποιη
θούν σε βιοκαύσιμα με τις διατάξεις που ισχύουν για την
απόσυρση των καλλιεργήσιμων γαιών (που μέχρι στιγμής δεν
στέφθηκε με επιτυχία).
3.6.3 . Προς τούτο η πρόταση που συζητείται σήμερα σχε
τικά με την απόσυρση μέρους των καλλιεργούμενων γαιών
θα πρέπει κανονικά να τονωθεί χάρη στην παράλληλη άδεια
που παραχωρείται για την καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων,
όπως για παράδειγμα δημητριακών, τα οποία θα προορίζονται
υποχρεωτικώς για χρήση στον τομέα της ενέργειας.

3.6.4. O προσανατολισμός αυτός θα έχει θετικές επιπτώ
σεις στην προστασία του περιβάλλοντος και σε ό,τι αφορά
την ουδετερότητα των βιομαζών σχετικά με την εκπομπή
διοξειδίου του άνθρακα και της ελλείψεως εκπομπών μειγμά
των του θείου και άλλων στοιχείων κατά την καύση .
3.6.5. Είναι δυνατόν επίσης να υπάρξουν και μεταγενέστε
ρες θετικές επιπτώσεις σε εκείνο το τμήμα της παραγωγής
που θα λαμβάνεται με μεθόδους καλλιέργειας βασισμένης σε
περιορισμένη χρήση λιπασμάτων και παρασιτοκτόνων.

μέτρο αυτό .

3.4.2 . Πρέπει να μην λησμονείται ότι πρόκειται εδω για τη
γέννηση και την ανάπτυξη ενός εντελώς νέου παραγωγικού
τομέα, που μπορεί να αποκτήσει ευρύτατες διαστάσεις, για
τον οποίο θα πρέπει να προωθηθεί εκ παραλλήλου ειδικός
κλάδος γεωργικών προϊόντων για ενεργειακή χρήση , μια νέα
βιομηχανική δραστηριότητα για τη μεταποίησή τους και για
τον οποίο επίσης θα πρέπει να δημιουργηθούν οι ειδικές
συνθήκες προκειμένου τα προϊόντα αυτά να γίνουν ευνοϊκώς
δεκτά από την αγορά των τελικών καταναλωτών.

3.6.6. H επιλογή των καλλιεργειών εκείνων που προσιδιά
ζουν καλύτερα στις ενεργειακές χρήσεις αποτελεί ένα ευαί
σθητο σημείο σχετικά με το οποίο είναι δυνατό να προβλε
φθούν στο μέλλον σημαντικές μειώσεις του κόστους παραγω
γής με μείωση της διαφοράς του κόστους εν σχέσει προς τα
προϊόντα άλλης προέλευσης.
3.6.7 . H ΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή να εντείνει τις προ
σπάθειές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης τόσο
στους κλάδους εν γένει της γενετικής επιλογής και της βιοτε
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χνολογίας όσο και στις πειραματικές μελέτες εξασφαλίζοντας
ευρεία διάδοση των νέων καλλιεργειών και των νέων τεχνικών
στον κόσμο της γεωργίας.
3.6.8 . Κατά τη γνώμη της ΟΚΕ τα κοινοτικά προγράμματα
έρευνας θα πρέπει να κατευθυνθούν με ακόμη μεγαλύτερη
αποφασιστικότητα από ό,τι σήμερα προς την επιλογή , την
ανάπτυξη και τη χρησιμοποίηση δασικών ή ζωτικών ειδών
βραχείας εναλλαγής για ενεργειακές χρήσεις.
3.6.9. Ειδικότερα η ΟΚΕ επιθυμεί να συστήσει την εφαρ
μογή προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης των οποίων αντι
κείμενο θα είναι η ανάκτηση και αξιοποίηση των περιθωρια
κών γαιών οι οποίες και διατρέχουν τον κίνδυνο εξάντλησης.
3.6.10.

Υπενθυμίζεται σχετικά η συμπληρωματική γνωμο

δότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (!) σχε
τικά με τη χρησιμοποίηση των γεωργικών προϊόντων εκτός
διατροφής στην οποία επισημαίνονται οι κίνδυνοι μαρασμού
των αγροτικών περιοχών λόγω εγκατάλειψης των γαιών και
η ανάγκη αναχαιτίσεως στο μέτρο του δυνατού αυτού του
φαινομένου .
3.6.11 . Τέλος, η ΟΚΕ επισύρει την προσοχή της Επιτρο
πής και του Συμβουλίου στη σημασία που έχει η μεταφορά,
όπου είναι απαραίτητο, των κατάλληλων τεχνολογιών και
τεχνογνωσίας ως προς τη χρησιμοποίηση γεωργικών πόρων
για ενεργειακούς σκοπούς υπέρ των χωρών της Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης, της πρώην ΕΣΣΔ και γενικότερα
των αναπτυσσόμενων χωρών.
3.6.12 . Σύμφωνα με την ΟΚΕ η πτυχή αυτή πρέπει να
ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή όταν εξετάσει το περιεχό
μενο των συμφωνιών συνεργασίας που πρόκειται να συνα
φθούν με τις χώρες της Μεσευρώπης και τα Βαλτικά κράτη .
Ιδιαίτερη βαρύτητα δύνανται πράγματι να έχουν οι απόψεις
σχετικά με τους μελλοντικούς προσανατολισμούς της γεωργι
κής παραγωγής των εν λόγω κρατών, τις απαιτήσεις ελέγχου
και μείωσης της ρύπανσης του περιβάλλοντος και τις δυνατό
τητες συγκρατήσεως τών εισαγωγών πετρελαίου που χρειάζο
νται αυτές οι χώρες.
3.7 . Τα προβλήματα σχετικά με τη μεταποίηση των γεωργι
κών προϊόντων για ενεργειακούς σκοπούς
3.7 . 1 . O τομέας της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων
για τη λήψη βιοκαυσίμων παρουσιάζει προηγμένες και διαδε
δομένες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν προπάντων στις Ηνω
μένες Πολιτείες .

3.7.2. Το μείζον πρόβλημα της αρτιγενούς ευρωπαϊκής βιο
μηχανίας έγκειται στην κατάλληλη επιλογή των υφισταμένων
τεχνολογιών που είναι ευάρμοστες προς τις απαιτήσεις των
ευρωπαϊκών χωρών .

3.7.3. Προς τούτο οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις του τομέα
αυτού θα αντιμετωπίσουν μια σειρά προβλημάτων που συνδέ
ονται με το είδος πρώτης ύλης που πρέπει να χρησιμοποιηθεί
(π.χ . δημητριακά, κράμβη , ζαχαρότευτλα), με την επιλογή
(') ΕΕ αριθ. C 332 της 31 . 12. 1990, σ. 62.
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και την υλοποίηση των βιομηχανικών διεργασιών, με τη
διάσταση των επιχειρήσεων και την ελαστικότητά τους εν
σχέσει με τις προβλεπόμενες εποχιακές ροές πρώτων υλών,
με τα προβλήματα της αποθήκευσης ημιεπεξεργασμένων
προϊόντων, κλπ.
3.7.4. Οι συμβατικές σχέσεις (αφενός με τους παραγωγούς
που οφείλουν να εξασφαλίσουν τη συνέχεια της προσφοράς
και αφετέρου με τις πετρελαϊκές βιομηχανίες που θα λαμβά
νουν τα προϊόντα) παρουσιάζουν για τους φορείς της μετα
ποιήσεως πολύ λεπτά προβλήματα τα οποία αντικατοπτρίζουν
βεβαίως τους κινδύνους με τους οποίους συνδέεται η ανά
πτυξη ενός εξ ολοκλήρου νέου τομέα.
3.7.5 . Εκτός του ότι οι δαπάνες των πρώτων γεωργικών
υλών (οι οποίες είναι κατά πολύ υψηλότερες από τις παγκό
σμιες τιμές) δεν είναι ευχερώς προβλέψιμες για το μέλλον, ενώ
από την άλλη πλευρά η μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής
Πολιτικής (ΚΓΠ) θα εφαρμοσθεί, εισάγονται και άλλα στοι
χεία αβεβαιότητας που προστίθενται σε εκείνα που αφορούν
την έκβαση της πρότασης για τη φορολογία των πηγών ενέρ

γειας ανάλογα με τις εκπομπές τους σε C02 (από την οποία
οι βιομάζες θα πρέπει να εξαιρεθούν).

3.7.6. H ΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή να συνδράμει τη νέα
βιομηχανία μεταποίησης με την εφαρμογή των κατάλληλων
σχεδίων έρευνας και επίδειξης για την υλοποίηση πρότυπων
και πειραματικών εκμεταλλεύσεων που θα ενταχθούν στις
μεταγενέστερες βιομηχανικές εφαρμογές.

3.8 . Τα προβλήματα σχετικά με την προετοιμασία των βιο
καυσίμων στα διυλιστήρια και κατά τη φάση της
διανομής

3.8.1 . H τελική φάση της μεταποίησης των προϊόντων γε
ωργικής προέλευσης σε βιοκαύσιμα για την τελική χρήση ,
μαζί με καύσιμα πετρελαϊκής προελεύσεως πρέπει να περιλά
βει τη βιομηχανία διυλίσεως και διανομής των πετρελαϊκών
προϊόντων. Από την άποψη αυτή τίθενται προβλήματα τα
οποία θα πρέπει να επιλύσει η ίδια η πετρελαϊκή βιομηχανία.

3.8.2. Στο σημείο αυτό μεγάλη βοήθεια μπορούν να παρά
σχουν διάφορα προγράμματα επίδειξης με την υποστήριξη
της Κοινότητας, τα οποία θα βοηθήσουν τις πετρελαϊκές
επιχειρήσεις να αναπτύξουν τεχνολογίες κατάλληλες προς τα
χαρακτηριστικά και τις διαρθρωτικές διαστάσεις των διυλι
στηρίων πετρελαίου που λειτουργούν στην Ευρώπη .

3.8.3 .

Ειδικότερα επιβάλλεται να δημιουργηθούν ελαστι

κές εκμεταλλεύσεις (εκμεταλλεύσεις διττού χαρακτήρα
ΜΤΒΕ/ΕΤΒΕ) που θα είναι σε θέση να κατεργάζονται από
κοινού τόσο τα ενδιάμεσα προϊόντα πετρελαϊκής προελεύ
σεως όσο και τα φυτικής προελεύσεως.

3.8.4. Το πρόβλημα της άριστης συνθέσεως της βενζίνης
που θα διατεθεί στην αγορά συνδέεται απευθείας με το πρό
βλημα της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος
που θα πρέπει να υιοθετήσει στο μέλλον η Κοινότητα για τον
τομέα των οδικών μεταφορών.
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3.8.5 . H εμπειρία των Ηνωμένων Πολιτειών (νόμος περί
καθαρού αέρος) δείχνει ότι προκειμένου να μειωθούν οι εκπο
μπές των πτητικών οργανικών συστατικών στοιχείων (συγκε
κριμένα αρωματικών και πολύ τοξικών και καρκινογόνων)
είναι απαραίτητη η παρέμβαση επί της συνθέσεως της βενζί

αλκοόλη , τα φυτικά έλαια και τα χημικώς τροποποιημένα
έλαια. Για κάθε ένα από τα προϊόντα αυτά παρέχονται οι
κωδικοί αριθμοί της συνδυασμένης ονοματολογίας του ολο
κληρωμένου δασμολογίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

νης .

4.1.1 . H ΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να γίνει πιο σαφής και
δεδομένου ότι οι προδιαγραφές αυτές απευθύνονται επίσης
και σε μεγάλο αριθμό μικρών γεωργικών και βιομηχανικών
εκμεταλλεύσεων. Σκόπιμο θα ήταν επί παραδείγματι να ανα
φερθεί ότι συμπεριλαμβάνονται και η προοριζόμενη για βιο
καύσιμα αλκοόλη που λαμβάνεται δι' αποστάξεως οίνου και η
μεθυλική αλκοόλη που λαμβάνεται διά διυλίσεως ξηλευτικών
προϊόντων δασικής προελεύσεως.

3.8.6. Πράγματι σε ορισμένες περιοχές που είναι εκτεθειμέ
νες σε υψηλή ρύπανση λόγω της αυτοκινήσεως, o νόμος
περί καθαρού αέρος επιβάλλει την προσθήκη στη βενζίνη
οξυγονούχων συστατικών κατά τρόπον ώστε να αυξάνεται o
αριθμός οκτανίων τους χωρίς να καθίσταται ρυπογόνος.
3.8.7 . Το αποτέλεσμα ήταν ότι κατά τα τελευταία χρόνια
στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε η κατανάλωση των πρό
σθετων αυτών οξυγονούχων ουσιών (μεταξύ των οποίων η
αιθανόλη , το ΕΤΒΕ και το ΜΤΒΕ).

4.2.

3.8.8 . Στην Ευρώπη οι πετρελαϊκές βιομηχανίες είναι ανα
γκασμένες σήμερα να ανακτήσουν τους αριθμούς οκτανίων
των βενζινών μετά την ισχυρή μείωση του περιεχομένου σε
μόλυβδο των ίδιων των βενζινών μετά από τις σχετικές κοινο

ται στα βιοκαύσιμα δεν δύναται να υπερβαίνει το 10 % του
συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται
στην αμόλυβδη βενζίνη και στο ντήζελ από το εκάστοτε
κράτος μέλος.

τικές οδηγίες.

3.8.9 . Μια από τις δυνατότητες που παρέχεται στις πετρε
λαϊκές βιομηχανίες θα ήταν ίσως να προβούν σε αυστηρότε
ρες διεργασίες διυλίσεως για τις οποίες όμως απαιτούνται
υψηλότατες επενδύσεις και σημαντική αύξηση της δαπάνης
της παραγωγής .

3.8.10. H άλλη εναλλακτική λύση για τις πετρελαϊκές βιο
μηχανίες θα ήταν να προστεθούν στις οξυγονούχους ουσίες
συστατικές ουσίες ορυκτής προελεύσεως ή που προέρχονται
από φυτικά προϊόντα (όπως καταδείχθηκε ήδη με το αμερικα
νικό παράδειγμα). H λύση αυτή αυτή είναι επαρκώς γνωστή
από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που παρακολουθούν από
χρόνια τώρα το πρόβλημα αυτό .
3.8.11 . Υπενθυμίζεται μεταξύ άλλων ότι η εμπορία των
νέων τύπων καθαρότερης βενζίνης θα είχε ως αποτέλεσμα τη
μείωση των ρυπογόνων εκπομπών όχι μόνο στα οχήματα της
νέας παραγωγής (που διαθέτουν καταλύτη ) αλλά ακόμη και
στα οχήματα που κυκλοφορούν σήμερα.
3.8.12. Τέλος υφίσταται ένα άλλο πρόβλημα για το οποίο
απαιτείται η ενεργός συνεργασία της ευρωπαϊκής πετρελαϊ
κής βιομηχανίας : πρόκειται για το πρόβλημα των ορθολογι
κότερων λύσεων για τη διανομή στο κοινό των μελλοντικών
τύπων μικτής βενζίνης και βιοκαυσίμων έστω και ανάμικτων
για τους κινητήρες ντήζελ .
4. Ειδικές παρατηρήσεις
4.1 . Το άρθρο 2 της προτάσεως οδηγίας θεσπίζει τον
πίνακα των καυσίμων που φορολογούνται με μειωμένο συντε
λεστή : πρόκειται για την αιθυλική αλκοόλη , για τη μεθυλική

Το άρθρο 3 της προτάσεως οδηγίας προβλέπει ότι o

συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλε

4.3 . H ΟΚΕ εφιστά την προσοχή του Συμβουλίου και της
Επιτροπής στο γεγονός ότι είναι απαραίτητο η διαδικασία
εναρμόνισης των συντελεστών για τα πετρελαϊκά προϊόντα
που προβλέπεται ήδη στις οικείες προτάσεις οδηγίας
[COM(89) 526 τελικό και COM(91 ) 43 τελικό] να εφαρμοσθεί
και να τηρείται πλήρως από τα κράτη μέλη . Διαφορετικά θα
εκδηλωθούν σημαντικές ανισότητες και αποκλίσεις ως προς
και αυτή ακόμα τη φορολογία των βιοκαυσίμων.

4.4. Το άρθρο 5 της προτάσεως οδηγίας προβλέπει μια
διαδικασία για την αξιολόγηση και την περιοδική προσαρ
μογή του μέτρου. Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη ιδιαιτέ
ρως οι φορολογικές, οικονομικές, γεωργικές, ενεργειακές,
βιομηχανικές και οικολογικές πτυχές.
4.5. H ΟΚΕ πιστεύει ότι η περιοδική αναθεώρηση του
μέτρου αυτού είναι δικαιολογημένη . Εντούτοις, ανησυχεί
μήπως η προοπτική των μελλοντικών αναθεωρήσεων δη
μιουργήσει ενδοιασμούς και αβεβαιότητες σε ό,τι αφορά τη
συνέχεια της φορολογικής μεταχειρίσεως που προβλέπεται
για τα βιοκαύσιμα με αποτέλεσμα την αποθάρρυνση των απο
φάσεων για μακροπρόθεσμες επενδύσεις εκ μέρους των ενδια
φερομένων φορέων.
4.6. H ΟΚΕ θεωρεί ότι έχει μεγάλη σημασία να δεσμευθεί
υπεύθυνα το Συμβούλιο για να διασφαλισθεί η συνέχεια και
η συνέπεια της επιδιωκόμενης πολιτικής για τη φορολογική
απαλλαγή των καυσίμων γεωργικής προελεύσεως.

Βρυξελλες, 26 Μαΐου 1992 .

O Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GΕUΕΝΙCΗ
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Γνωμοδότηση για την πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές διαμετακό
μισης και τις στατιστικές για τις αποθήκες που αφορούν τις εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ κρατών
μελών

(92 C 223 /02)

Στις 4 Μαΐου 1992, και σύμφωνα με το άρθρο 100 A της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση .

Το τμήμα οικονομικών, δημοσιονομικών και νομισματικών υποθέσεων, στο οποίο ανατέθηκε η προετοι
μασία των σχετικών εργασιών της ΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του, στις 12 Μαΐου 1992, με βάση
εισηγητική έκθεση του κ. Giacomelli.

Κατά τη 297η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 26ης Μαΐου 1992), η Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή υιοθέτησε ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση .
1 . Εισαγωγή

2. Γενικες παρατηρήσεις

1.1 .

2.1 . Σημερινή κατάσταση

H υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς την 1η Ιανουα

ρίου 1993 θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάργηση των ελέγχων
στα ενδοκοινοτικά σύνορα και, κατ'επέκταση , την κατάργηση
του συστήματος συλλογής συνοδευτικών εγγράφων για τις
συναλλαγές στα σύνορα.

1 . 1 . 1 . Ωστόσο, για να εξασφαλισθεί η κατάρτιση στατιστι
κών για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, τα κράτη μέλη δη
μιούργησαν ένα νέο σύστημα συλλογής, γνωστό ως Intrastat,
που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1993 .
1.2. Χωρίς να αποστασιοποιείται από την κριτική στάση
την οποία είχε λάβει στη γνωμοδότηση CES 552/89 — SΥΝ

181 , της 26ης Απριλίου 1989Î1), για την πρόταση , η οποία
στο μεταξύ κατέστη κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 σχετικά
με τις στατιστικές για τις εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ
των κρατών μελών, κριτική η οποία, εκτός από την αβεβαιό
τητα που δεν υφίσταται σήμερα για δημοσιονομικούς λόγους,
έθετε υπό αμφισβήτηση τη δυνατότητα εφαρμογής, την αξιο
πιστία και την πληρότητα του νέου προτεινόμενου στατιστι
κού συστήματος, η ΟΚΕ είναι σε θέση να επικροτήσει την
υπό εξέταση πρόταση κανονισμού, καθόσον αυτή απορρέει
από το άρθρο 31 του προαναφερόμενου βασικού κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 . Το άρθρο αυτό παρέχει στο Συμβούλιο
τη διακριτική ευχέρεια να θεσπίζει , κατόπιν προτάσεως της
Επιτροπής, διατάξεις που επιτρέπουν την κατάρτιση στατι
στικών διαφορετικών από εκείνες για τις συναλλαγές μεταξύ
των κρατών μελών.
1.3 . Αναφέρονται, συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 4
του ιδίου κανονισμού, τα εμπορεύματα που αποτελούν αντι
κείμενο στατιστικών διαμετακόμισης και τα εμπορεύματα,
κοινοτικής ή μη προέλευσης, που μεταφέρονται με ή χωρίς
διακοπή της φόρτωσης, μέσω ενός κράτους μέλους, χωρίς να
έχουν αποθηκευθεί για λόγους που δεν έχουν σχέση με τη
μεταφορά . Αναφέρονται, επίσης, τα εμπορεύματα που αποτε
λούν αντικείμενο των στατιστικών για τις αποθήκες, καθώς
και εκείνα τα οποία προέρχονται από μια τρίτη χώρα και
τοποθετούνται σε αποθήκες ή ελεύθερες ζώνες ή εξέρχονται
από αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 2, του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1736/75 .
(>) ΕΕ αριθ. C 159 της 26. 6. 1989, σ. 16.

Το σημερινό σύστημα συλλογής στατιστικών στοιχείων, σχε
τικά με τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, βασίζεται σε διατυπώ
σεις, έγγραφα και ελέγχους, που διέπουν τις εμπορευματικές
συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών. Οι διατυπώσεις, τα
έγγραφα και οι έλεγχοι, στηρίζονται, κατά κύριο λόγο, σε
μια ανάγκη φορολογικής φύσης που συνδέεται με τις δηλώ
σεις του ΦΠΑ o οποίος επιβαρύνει τις ενδοκοινοτικές συναλ
λαγές, επειδή , λόγω της προσωρινής διατήρησης της αρχής
της φορολογίας στη χώρα προορισμού, συνεχίζουν να εξαι
ρούνται τα αγαθά στις χώρες αποστολής προκειμένου να
φορολογηθούν στις χώρες άφιξης. Από την 1η Ιανουαρίου
1988 , οι διατυπώσεις έχουν απλουστευθεί σημαντικά με τη
χρησιμοποίηση του ενιαίου διοικητικού εγγράφου (ΕΔΕ) στο
οποίο περιλαμβάνονται φυλλάδια με τα δεδομένα που είναι
αναγκαία για τις στατιστικές σχετικά με τις ενδοκοινοτικές
συναλλαγές. Περιλαμβάνονται, επίσης, τα κοινοτικά εμπο
ρεύματα διαμετακομιστικού εμπορίου, με ή χωρίς διακοπή
φόρτωσης, ενώ τα κοινοτικά ή μη κοινοτικά εμπορεύματα,
που τοποθετούνται σε αποθήκες, καταγράφονται στατιστικά
λόγω του συστήματος των τελωνειακών αποθηκών που θεσπί
ζεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ . 2503/88 του Συμβου
λίου, της 25ης Ιουλίου 1988 .
2.2 . H κατάσταση μετά το 1992

Με την κατάργηση των διατυπώσεων στα σύνορα από την 1η
Ιανουαρίου 1993 και τη μετατόπιση των ελέγχων στο επίπεδο
των λογιστικών των επιχειρήσεων, θα καταργηθούν οι σημε
ρινές βάσεις των ενδοκοινοτικών στατιστικών και, στην προ
κειμένη περίπτωση , τα έγγραφα που αφορούν, κυρίως, τις
φορολογικές απαιτήσεις και, κατά δεύτερο λόγο, τις στατιστι
κές ανάγκες. Συνεπώς, δεν θα υπάρχουν πλέον στοιχεία για
το ενδοκοινοτικό εμπόριο, ούτε στατιστικές για τις αποθήκες
που αφορούν τις εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ των κρα
τών μελών.

2.3. Επιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ της διατήρησης
των στατιστικών διαμετακόμισης
2.3.1 . Μολονοτι ορισμένα κράτη μέλη δεν δείχνουν ιδιαί
τερο ενδιαφέρον για τη διατήρηση των στατιστικών διαμετα
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κόμισης και των στατιστικών για τις αποθήκες μετά το 1992,
αντιθέτως, άλλα κράτη της Κοινότητας συνεχίζουν να αποδί
δουν σε αυτή μεγάλη σημασία, διότι, δεδομένου ότι το διαμε
τακομιστικό εμπόριο, στις χώρες αυτές, είναι τεράστιο λόγω
της γεωγραφικής τους θέσης, διαθέτουν υποδομές οι οποίες
υπαγορεύονται από τις ανάγκες υποδοχής, μεταφόρτωσης και
συνδέσμου με τις χώρες αποστολής και προορισμού.

2.3.2 . Πρόκειται, συγκεκριμένα, για τις χώρες Bénélux και
την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Για τις πρώ
τες, το διαμετακομιστικό εμπόριο προς και από το εξωτερικό
αντιπροσωπεύει, στους μεγάλους θαλάσσιους λιμένες, το
ήμισυ περίπου του συνόλου των θαλάσσιων μεταφορών, εφό
σον η διανομή των εμπορευμάτων γίνεται προς τα ενδότερα
της Δυτικής Ευρώπης. Για το Λουξεμβούργο, οι στατιστικές
διαμετακόμισης ενδιαφέρουν τις αρχές στο μέτρο που υπάρ
χουν προγράμματα για τη διεύρυνση του αεροδρομίου ώστε
να καταστεί σημαντικός ρυθμιστής της εναέριας κυκλοφο
ρίας. Οι γερμανικοί λιμένες της βορείου θάλασσας έχουν
έντονο διαμετακομιστικό εμπόριο, το οποίο είναι λιγότερο
προσανατολισμένο προς τη Δυτική Ευρώπη από ό,τι προς
την ενδοχώρα της Ανατολικής Ευρώπης και, όσον αφορά το
θαλάσσιο διαμετακομιστικό εμπόριο, προς τη Σκανδιναβία.
2.3.3 . H Γαλλία, χωρίς να έχει αποφανθεί επίσημα υπέρ της
διατήρησης των στατιστικών στον τομέα αυτό, ενδιαφέρεται,
ωστόσο, για την κατάρτιση της υπό εξέταση πρότασης κανο
νισμού .

2.3.4. Είναι, πάντως, βέβαιο ότι η κατάρτιση στατιστικών
διαμετακόμισης και στατιστικών για τις αποθήκες θα παρά
σχει πολύτιμα στοιχεία στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη όσον
αφορά το μέγεθος των διεθνών μεταφορών από και προς άλλα
κράτη μέλη . Θα επιτρέψει, επίσης, να διαμορφωθεί γνώμη
για τη χρησιμοποίηση των υποδομών, να προβλεφθούν επεν
δύσεις στον τομέα αυτό και να αποκτηθεί ακριβής γνώση
σχετικά με τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων μεταφορών
και μεταφόρτωσης τις οποίες αφορά το διαμετακομιστικό
εμπόριο .
2.3.5 . Το διαμετακομιστικό εμπόριο από ένα κράτος μέλος
μπορεί να ενδιαφέρει επίσης άλλες χώρες-εταίρους, στις οποί
ες η πρόσβαση σε παρόμοιες στατιστικές επιτρέπει να ληφθεί
υπόψη o όγκος των εισαγωγών και των εξαγωγών τους που
πραγματοποιούνται διαμέσου θαλάσσιων λιμένων και/ή των
αερολιμένων που βρίσκονται στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος.

2.3.6. Τέλος, οι στατιστικές για τη διαμετακόμιση και τις
αποθήκες επιτρέπουν να σχηματισθεί γνώμη για την ανταγω
νιστική θέση των θαλάσσιων λιμένων και των αερολιμένων.
2.3.7 . Το στατιστικό μέτρο του όγκου του διαμετακομιστι
κού εμπορίου πρέπει οπωσδήποτε, να είναι συγκεκριμένο.
Οι παράγοντες που το καθορίζουν είναι διαφορετικοί από
εκείνους των εισαγωγών και εξαγωγών. Οι οικονομικές απο
φάσεις που επηρεάζουν τον όγκο του διαμετακομιστικού
εμπορίου λαμβάνονται κυρίως στο εξωτερικό, με τρόπο ώστε
το διαμετακομιστικό εμπόριο να εξελίσσεται κατά αυτόνομο
τρόπο και, μερικές φορές, χωρίς να έχει σχέση με τις εισαγω
γές και τις εξαγωγές .

2.3.8 . Συνεπάγεται ότι οι στατιστικές διαμετακόμισης δεν
μπορούν να ικανοποιήσουν τους επιδιωκόμενους στόχους
παρά μόνον αν περιλαμβάνουν ικανοποιητικό αριθμό χαρα
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κτηριστικών, που μπορεί να είναι, για παραδειγμα, η φυση και
το βάρος των εμπορευμάτων, o δεύτερος τρόπος μεταφοράς,
δεδομένου ότι το διαμετακομιστικό εμπόριο προϋποθέτει
πάντα δύο τρόπους μεταφοράς, δηλαδή εκείνον που χρησιμο
ποιείται κατά την είσοδο (άφιξη) και εκείνον που εφαρμόζεται
κατά την έξοδο από το σχετικό κράτος μέλος, η κατάσταση
των διαμετακομιζόμενων εμπορευμάτων, η χρησιμοποίηση
ή όχι εμπορευματοκιβωτίων (βλέπε σχετικό τετράγωνο στο
ενιαίο διοικητικό έγγραφο), η χώρα προέλευσης και προορι
σμού, o τόπος φόρτωσης/εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης, η
εθνικότητα των οδικών μεταφορέων.

2.4. Τα στατιστικό μεσα μετα το 1992

2.4.1 . H προβλεπόμενη αύξηση των εμπορικών συναλλα
γών μετά το 1992 θα προκαλέσει αναγκαστικά αύξηση των
μεταφορών. Επίσης, η αύξηση αυτή θα προκαλέσει διόγκωση
του διαμετακομιστικού εμπορίου διαμέσου των κρατών
μελών, τα οποία προσφέρονται στο εμπόριο αυτό λόγω της
θέσης τους. Συνεπώς, οι στατιστικές για τη διαμετακόμιση
με μεταφόρτωση θα μπορούσαν να καταρτισθούν κατά τον
καλύτερο τρόπο βάσει των τελωνειακών διατυπώσεων, των
οποίων τα στοιχεία είναι πιο ολοκληρωμένα και πιο αξιόπι
στα, και καθιστούν δυνατό να εξασφαλισθεί μια στατιστική
περιγραφή της «αλυσίδας» των μεταφορών.
2.4.2. Όμως, η καταργηση των διατυπώσεων και, κατ' επέ
κταση , των τελωνειακών εγγράφων στο ενδοκοινοτικό εμπό

ριο θα έχει ως αποτέλεσμα να εξαφανισθεί, τουλάχιστον εν
μέρει, μια πολύτιμη πηγή στατιστικών δεδομένων, όχι μόνο
για το διαμετακομιστικό εμπόριο, αλλά και για το εμπόριο
μεταξύ των κρατών μελών. Όσον αφορά το τελευταίο, o ίδιος
φόβος εκφραζόταν στη γνωμοδότηση CES 552/89 — SΥΝ
381 , της 26ης Απριλίου 1989, για την πρόταση κανονισμού
σχετικά με τις στατιστικές των ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3330/91 , που ακολούθησε μετά
την πρόταση και o οποίος δεν ήρε όλες τις επιφυλάξεις
της ΟΚΕ, ως μόνο αποτέλεσμα είχε να ορισθεί μια μέθοδος
παρατήρησης για τις στατιστικές του ενδοκοινοτικού εμπο
ρίου. 'Αφησε, μέσω του άρθρου 31 , σε ένα άλλο κανονισμό
του Συμβουλίου να ορίσει έναν τρόπο συλλογής στατιστικών
για το διαμετακομιστικό εμπόριο και τις αποθήκες.
2.4.3 . Δεδομενου ότι αναγνωρίσθηκε η ανάγκη διατήρησης
των στατιστικών διαμετακόμισης ως σημαντικής πτυχής του
ενδοκοινοτικού εμπορίου, ιδίως σε ορισμένα κράτη μέλη ,
αναζητήθηκαν λύσεις για να αναπληρωθεί η απώλεια πληρο
φοριών από τα τελωνειακά έγγραφα, τα οποία θα καταργηθούν
στο εσωτερικό της Κοινότητας από την 1η Ιανουαρίου 1993 .
2.4.4. Επειδή δεν θα υπάρχουν πλέον κοινοτικά τελωνειακά
έγγραφα για τις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές μεταξύ
των κρατών μελών, έχει εκτιμηθεί ότι, για την στατιστική
καταγραφή της διαμετακόμισης με μεταφόρτωση , οι στατιστι
κές θα μπορούσαν να βασίζονται, μεταξύ άλλων, στα φορτω
τικά έγγραφα και, στην περίπτωση των θαλάσσιων μεταφο
ρών, στα έγγραφα διασάφησης. Τα έγγραφα αυτά περιλαμβά
νουν, πράγματι, έναν ανακεφαλαιωτικό κατάλογο όλων των
εμπορευμάτων που μεταφέρονται ταυτόχρονα από το ίδιο σκά
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φος. Περιλαμβάνουν, επίσης, ορισμένα στοιχεία : αριθμούς,
σήματα και κωδικούς αριθμούς εμπορευμάτων, ονομασία των
μεταφορτωτών και παραληπτών. Υπάρχει για κάθε λιμένα
προορισμού ένα ιδιαίτερο έγγραφο διασάφησης που αφορά
όλα τα εμπορεύματα που πρέπει να εκφορτωθούν. Τα έγγραφα
διασάφησης, που συντάσσονται στο λιμένα φόρτωσης, υπάρ
χουν σε πολλά αντίτυπα, από τα οποία ένα προορίζεται για
το τελωνείο. Για να μπορούν τα έγγραφα διασάφησης να
χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση των στατιστικών διαμε
τακόμισης στο πλαίσιο του ενδοκοινοτικού εμπορίου, θα πρέ
πει να περιλαμβάνουν ορισμένα δεδομένα : κράτη μέλη προέ
λευσης και προορισμού, φύση των εμπορευμάτων, βάρος των
εμπορευμάτων, τρόπο μεταφοράς μετά τη θαλάσσια μεταφορά
(δεύτερος τρόπος μεταφοράς, διάκριση μεταξύ εμπορευμάτων
ΤΙ (κοινοτικών) και T2 (μη κοινοτικών). Τα έγγραφα διασά
φησης θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κράτους μέλους
διαμετακόμισης.
2.4.4.1 . Μολονότι τα έγγραφα διασάφησης μπορούν να
φανούν ότι προσφέρονται περισσότερο για την ικανοποίηση
των στατιστικών αναγκών, η υπό εξέταση πρόταση κανονι
σμού αφήνει στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη τη δυνατότητα
να χρησιμοποιηθούν και άλλα μέσα, όπως τα εμπορικά τιμο
λόγια αν αυτά, λόγω του περιεχομένου τους, ανταποκρίνονται
στις στατιστικές ανάγκες.
2.4.4.2. Φαίνεται, πάντως, ότι είναι σκόπιμη η στενή
συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές, τουλάχιστον κατά τη
μεταβατική περίοδο.

2.4.4.3 . Είναι γνωστό ότι, για παράδειγμα, στους θαλάσ
σιους λιμένες της Γερμανίας, οι στατιστικές καταρτίζονται
χάρις στη συμβολή των τελωνείων. Συνεπώς, μολονότι τα
κράτη μέλη είναι ελεύθερα να ορίσουν μία διοικητική μονάδα
ικανή να παρέχει στατιστικά στοιχεία για τη διαμετακόμιση ,
είναι πολύ πιθανό η διοικητική αυτή μονάδα να είναι τα
τελωνεία .

2.4.5 . Μολονότι τα τελωνειακά έγγραφα μπορούν να αποτε
λέσουν αξιόπιστη πηγή για τις στατιστικές διαμετακόμισης,
προβλέπονται και άλλες λύσεις για τη μείωση του χρονικού
διαστήματος κατά το οποίο θα πρέπει να ζητείται ακόμη η
βοήθεια των τελωνειακών αρχών. Το θέμα είναι να συνδεθούν
οι αρχές, που έχουν σχέση με το εμπόριο στους λιμένες, με
ένα ηλεκτρονικό σύστημα δεδομένων που θα δημιουργηθεί
από τις λιμενικές αρχές, με τρόπο ώστε να συνδυασθεί η
στατιστική παρακολούθηση των θαλάσσιων μεταφορών και
του διαμετακομιστικού εμπορίου.
2.4.6. Τέλος, εξετάσθηκε το ενδεχόμενο να εξασφαλισθούν
στατιστικές διαμετακόμισης από τις ενδιαφερόμενες επιχει
ρήσεις μεταφορών. Ωστόσο, η λύση αυτή παρουσιάζει τη
δυσκολία ότι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν γνώση μόνο των
μεταφορών που πραγματοποιούνται από τις ίδιες στο εσωτε
ρικό του οικείου κλάδου . Ωστόσο, οι στατιστικές διαμετακό
μισης πρέπει να περιλαμβάνουν όλο το κύκλωμα των μεταφο
ρών, αλλά οι πλοιοκτήτες, οι οδικοί μεταφορείς, οι επιχειρή
σεις εσωτερικής ναυσιπλοΐας και οι σιδηροδρομικές εταιρεί
ες, αγνοούν τα χαρακτηριστικά των μεταφορών που πραγμα
τοποιούνται με άλλα μέσα μεταφορών.
2.4.7.

Στην αιτιολογική έκθεση της υπό εξέταση πρότασης

κανονισμού όπου διαπιστώνεται ότι, όπως έχουν σήμερα τα
πράγματα, η Κοινότητα δεν έχει ανάγκη παρόμοιων στατιστι
κών, παρά το γεγονός ότι διάφορα κράτη μέλη καταρτίζουν ή
σκοπεύουν να καταρτίσουν στατιστικές για τη διαμετακόμιση
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και τις αποθήκες, θεσπίζεται, στο ιδιο πλαίσιο με το προανα
φερόμενο κανονισμό αριθ. 3330/91 , το νέο σύστημα συλλογής
στοιχείων που βασίζεται σε μια άμεση σχέση με τους υπόχρε
ους για την παροχή πληροφοριών, και καθορίζει τη μεθοδο
λογία που πρέπει να ακολουθηθεί. H τελευταία προβλέπει
ορισμένα όρια, προκειμένου να μην αυξηθεί o φόρτος των
υπόχρεων για την παροχή πληροφοριών και να αποφευχθούν
σημαντικές παρεκκλίσεις από το ένα κράτος μέλος στο άλλο.
Προσδιορίζει τα μέσα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, την
ονοματολογία που πρέπει να εφαρμοσθεί και τα δεδομένα που
πρέπει να δηλωθούν .

2.4.7.1 . Ωστόσο, αφήνεται στα κράτη μέλη ένα περιθώριο
χειρισμών, λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους, χωρίς να τίθεται
υπό αμφισβήτηση η σκοπούμενη μείωση των διατυπώσεων.
2.4.7.2. Κατά την ίδια λογική , ορίζονται τα ελάχιστα όρια
που πρέπει να τηρούν τα κράτη μέλη . Κάτω των ελάχιστων
αυτών ορίων, οι υπόχρεοι για την παροχή πληροφοριών δεν
οφείλουν να υποβάλουν στατιστικές δηλώσεις.

3. Ειδικές παρατηρήσεις
3.1 . Άρθρο 3

Το άρθρο αυτό ορίζει τα εμπορεύματα που καταγράφονται
από το ίδρυμα κατάρτισης στατιστικών διαμετακόμισης.
3.2. Άρθρο 4

Το άρθρο αυτό ορίζει τα εμπορεύματα που αποτελούν το
αντικείμενο των στατιστικών οι οποίες αφορούν τις αποθήκες
ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους.
3.3. Άρθρο 5

H πρώτη παράγραφος του άρθρου 5 επιτρέπει στους υπόχρε
ους παροχής στατιστικών πληροφοριών να χρησιμοποιούν
ως μέσα στατιστικών πληροφοριών τα διοικητικά ή εμπορικά
έγγραφα που προβλέπονται ήδη για άλλους σκοπούς. Για
λόγους ομοιομορφίας, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμο
ποιήσουν μέσα στατιστικού, αποκλειστικά, χαρακτήρα υπό
την προϋπόθεση ότι o υπόχρεος παροχής στατιστικών πληρο
φοριών θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα μεν ή τα δε.
3.3.1 . H μεγάλη ελαστικότητα της διάταξης αυτής προκα
λεί έκπληξη , εφόσον πρόκειται για χρησιμοποίηση δεδομέ
νων για στατιστικούς σκοπούς, πράγμα που κανονικά απαιτεί
μεγαλύτερη αυστηρότητα. Συνεπώς, θα ήταν προτιμότερο να
απαριθμηθούν ορισμένα μόνο έγγραφα που μπορούν να χρη
σιμοποιηθούν ως μέσα στατιστικών πληροφοριών.
3.4. Άρθρο 6

H παράγραφος 2 αναφέρεται στην ευχέρεια που έχουν τα

κράτη μέλη να μετριάζουν το φόρτο εργασίας των εμπορικών
φορέων με τη μερική μετάθεσή του στις διοικητικές υπηρε
σίες που μπορούν να υποκαταστήσουν τους υπόχρεους παρο
χής πληροφοριών.
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3.5 . Άρθρο 7
Σύμφωνα με την πρώτη περίπτωση , επιτρέπεται η χρησιμο
ποίηση , για τις στατιστικές ανάγκες που αναφέρονται στον
υπό εξέταση κανονισμό, διάφορων εμπορικών ονομασιών ή
ονοματολογιών για την ταξινόμηση των εμπορευμάτων.

3.5.1 . Πρέπει να διερωτηθεί κανείς κατά πόσο, σε περί
πτωση ανταλλαγής πληροφοριών την οποία δεν καλύπτει το
υπό εξέταση έγγραφο, η ανομοιότητα αυτή δεν κωλύει την
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών που καταχω
ρούν στατιστικές για τη διαμετοκόμιση και τις αποθήκες,
και μάλιστα τη γνωστοποίηση παρόμοιων πληροφοριών στα
κράτη μέλη τα οποία, χωρίς να διαθέτουν δικές τους στατιστι
κές, ενδιαφέρονται, ωστόσο, για τις στατιστικές των κρα
τών-εταίρων για λόγους οι οποίοι εκτίθενται στο κεφάλαιο
γενικών παρατηρήσεων.

3.6. Άρθρα 8, 9 και 10, παράγραφος 1
Οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στα άρθρα αυτά φαίνεται
να ικανοποιούν τις απαιτήσεις όσον αφορά τη φύση και τον
αριθμό των δεδομένων που πρέπει να παρέχονται για τα μέσα
στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη διαμετακόμιση και
τις αποθήκες.
3.7 . Άρθρο 11

Δεδομένου ότι στο κεφάλαιο «Γενικές παρατηρήσεις» τονί
σθηκε o ιδιάζων χαρακτήρας του στατιστικού μέτρου του
όγκου της διαμετακόμισης, πρέπει να πιστέψει κανείς ότι τα
ελάχιστα όρια πέραν των οποίων αναστέλλονται οι υποχρεώ
σεις των υπόχρεων παροχής στατιστικών πληροφοριών, όρια
τα οποία εντάσσονται στα πλαίσια του στόχου της μείωσης
του φόρτου εργασίας των υπόχρεων παροχής πληροφοριών,
έχουν επιλεγεί δικαιολογημένα, ενώ δεν ζητήθηκε προηγου
μένως η γνώμη των κοινωνικών εταίρων, στους οποίους
συγκαταλέγονται και οι κυριότερες ενδιαφερόμενες οργανώ
σεις, για τους λόγους που εκτίθενται στην τελευταία σελίδα
του υπό εξέταση CΟΜ (92) 97 .

Αριθ. C 223/9

4. Συμπέρασμα

4.1 . Λόγω του ενδιαφέροντος και της χρησιμότητας που
παρουσιάζουν ασφαλώς οι στατιστικές για τη διαμετακόμιση
και τις αποθήκες, η προσέγγιση που υιοθέτησε η Επιτροπή
κατά την κατάρτιση της υπό εξέταση προτάσεως μπορεί να
φανεί λίγο χαλαρή . Πράγματι, αφήνει στα κράτη μέλη μεγάλα
περιθώρια όσον αφορά την επιλογή των μέσων, τα καθήκοντα
των υπόχρεων παροχής πληροφοριών, ή τον ορισμό της διοι
κητικής μονάδας που αντικαθιστά τους τελευταίους, αν χρεια
σθεί, για τη συλλογή δεδομένων.

4.2. Σε προηγούμενες γνωμοδοτήσεις της για διάφορες
άλλες σχετικές προτάσεις, και δεδομένου ότι η υπό εξέταση
πρόταση πρέπει να είναι η τελευταία στον τομέα των συναλ
λαγών μεταξύ κρατών μελών, η ΟΚΕ έχει εκφράσει επανει
λημμένα τις ανησυχίες της για την προάσπιση της αξίας και
της αξιοπιστίας του στατιστικού εργαλείου . Ενώ επιδοκιμάζει
τη βούληση να μετριασθεί o φόρτος εργασίας των υπόχρεων
παροχής πληροφοριών, εκφράζει την ευχή να επιτύχει η
παρούσα πρόταση να ικανοποιήσει το μέλημα αυτό .
4.3 . Στο πλαίσιο αυτο, η ΟΚΕ ελπίζει συγκεκριμένα ότι
οι στατιστικές για τη διαμετακόμιση και τις αποθήκες θα
συμμορφωθούν, στο σύνολο τους, προς την απαίτηση να
στηρίζονται οι κοινοτικές στατιστικές σε ένα σύστημα υψη
λής ποιότητας, σύμφωνα με τους σαφείς και λεπτομερείς
κανόνες που θεσπίστηκαν στην «Ανακοίνωση για την εξέλιξη

του κοινοτικού στατιστικού συστήματος» (*).

(') ΕΕ αριθ. C 47 της 21 . 2. 1992, σ. 4.

Βρυξελλες, 26 Μαΐου 1992.
O Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GΕUΕΝΙCΗ
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Γνωμοδότηση για :

— την πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών και
— την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν

εξέλθει παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους (])

(92 C 223/03)

Στις 24 Φεβρουαρίου 1992, και σύμφωνα με το άρθρο 100 A της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊ
κής Οικονομικής Κοινότητας, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Οικονομικής
και Κοινωνικής Επιτροπής, για τις ανωτέρω προτάσεις.

Το τμήμα κοινωνικών, οικογενειακών, εκπαιδευτικών και πολιτισμικών θεμάτων, στο οποίο ανατέθηκε
η προετοιμασία των σχετικών εργασιών, επεξεργάστηκε τη γνωμοδότησή του στις 15 Μαΐου 1992 με
βάση την εισηγητική έκθεση του κ . Proumens.
H Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή κατά την 237η σύνοδο ολομέλειάς της, συνεδρίαση της 26ης
Μαΐου 1992, υιοθέτησε ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση .

H Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή εγκρίνει την οδηγία
του Συμβουλίου με την επιφύλαξη των παρατηρήσεων και
των υποδείξεων που ακολουθούν .
Επιπλέον, η ΟΚΕ εκφράζει την έκπληξή της που δεν ζητή
θηκε η γνώμη της για την πρόταση κανονισμού σχετικά με
την εξαγωγή των πολιτιστικών αγαθών και στο τέλος της
παρούσας γνωμοδότησης γνωστοποιεί τις κριτικές της σχε
τικά με τη διαδικασία που ακολούθησε η Επιτροπή και
συμπληρωματικώς εκθέτει τις παρατηρήσεις της επί του κει
μένου .

1 . Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με την επι
στροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν εξέλθει παράνομα
από το έδαφος κράτους μέλους

1.1.4. Πραγματι, τα κράτη μελη διατηρούν το δικαίωμα
να καθορίζουν δυνάμει του αυτού άρθρου 36 τους εθνικούς
θησαυρούς τους και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για
την προστασία αυτών όπως η χορήγηση αδειών.

1.1.5. Εξάλλου, το πρόβλημα της εξαγωγής εθνικών θησαυ
ρών απετέλεσε αντικείμενο διαφόρων συμβάσεων, όπως η
Σύμβαση της UNESCO της 14ης Νοεμβρίου 1970, η Σύμβαση
του Συμβουλίου της Ευρώπης της 25ης Ιουνίου 1985 . Προς
το παρόν, εντούτοις, φαίνεται ότι δεν είναι εφικτή η έγκαιρη
επικύρωση των Συμβάσεων αυτών (δηλαδή πριν την 31η Δε
κεμβρίου 1992).
1.1.6. Ας σημειωθεί εδώ, ότι, μπροστά στις δυσκολίες και
τις αντιρρήσεις που προβλήθηκαν από τα κράτη μέλη σχετικά
με τις συμβάσεις, προτάθηκε στην Unidroit να καταρτίσει ένα
κείμενο που από νομικής απόψεως θα είναι αποδεκτό από όλα

1 . 1 . Γενικές παρατηρήσεις
1.1.1 . Στόχος της Επιτροπής, ενόψει της ελεύθερης διακί
νησης των αγαθών που θα καθιερωθεί από 1ης Ιανουαρίου
1993, είναι η προστασία των πολιτιστικών αγαθών των κρα
τών μελών σε περίπτωση παράνομης διακίνησής τους στο
εσωτερικό της Κοινότητας .

1.1.2. H Επιτροπή θεωρεί ότι παρά τη βασική αρχή της
ελεύθερης διακίνησης των αγαθών, πρέπει να ληφθεί υπόψη
η ιδιαιτερότητα των πολιτιστικών αγαθών, τα οποία δεν είναι
δυνατόν να εξομοιώνονται με απλά εμπορεύματα.
1.1.3. Εντούτοις, εφόσον τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατό
τητα να εφαρμόζουν τα εθνικά μέτρα προστασίας για τους
εθνικούς θησαυρούς δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 36
της συνθήκης, δεν θα πρέπει η προσφυγή στο άρθρο αυτό
να δημιουργεί δυσχέρειες στην υλοποίηση της εσωτερικής
αγοράς.

τα μέρη . Εντούτοις φαίνεται ότι και εδώ οι προβλεπόμενες
διατάξεις δεν είναι δυνατόν ούτε να θεσπισθούν ούτε και να
εγκριθούν πριν την 31η Δεκεμβρίου 1992.

1.1.7. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή πρότεινε το κείμενο αυτό
το οποίο και υποβάλλεται στην Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή .

1.1.8. Είναι φανερό ότι λόγω των δυσχερειών που αντιμε
τωπίσθηκαν κατά τις προαναφερθείσες συμβάσεις και στα
πλαίσια των εργασιών της Unidroit παρεισέφρησαν ορισμέ
νες ανακρίβειες στο κείμενο της προτάσεως οδηγίας στο
οποίο δεν επιτυγχάνεται η επίλυση όλων των προβλημάτων
και ιδιαιτέρως των νομολογικών που συνεπάγεται η παράνομη
εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών.

1.1.9. Μεταξύ άλλων, οι διατάξεις του άρθρου 10 είναι
βέβαιο ότι θα αποτελέσουν αιτία πολυαρίθμων διενέξεων που
θα αφορούν κυρίως :

(') ΕΕ αριθ. C 53 της 28 . 2. 1992, σ. 8 και 11 .

— τον καθορισμό και το ύψος της «δίκαιας» αποζημίωσης,
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— το κατα ποσο o αγοραστής μπορούσε ή όφειλε να γνωρίζει
την παράνομη εξαγωγή των υπό εξέταση πολιτιστικών
αγαθών,

παρούσας προτάσεως οδηγίας. Τούτο φαίνεται πως ισχύει
εφόσον τα εν λόγω πολιτιστικά αγαθά συμπεριλαμβάνονται
μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών του παραρτήματος.

— την ισοδυναμία των δικαιωμάτων του αγοραστή στις περι
πτώσεις της δωρεάς και της κληρονομιάς σε σχέση με την
απόκτηση κατόπιν αγοράς.

1.3.3 . Πρέπει να σημειωθεί ότι η διαδικασία επιστροφής
προβλέπεται μόνο μεταξύ των δύο ενδιαφερομένων κρατών
μελών.

1 . 2. Γενικές παρατηρήσεις

1.3.4.

1 .2. 1 .

Παρατηρείται ότι χρησιμοποιούνται δύο ορολογίες :

α) οι εθνικοί θησαυροί·

H ΟΚΕ διερωτάται ως προς την εναρμόνιση των

νομικών πράξεων όπως η δόση αντί καταβολής, το δικαίωμα
προαιρέσεως, η απαγόρευση διαπραγματεύσεων για εθνικά
μουσεία, πράξεις που θα αποτελέσουν σίγουρα πηγή δυσχε
ρειών, αν όχι και συγκρούσεων, κατά τις διαδικασίες που

β) τα πολιτιστικά αγαθά .

προβλέπονται από την παρούσα πρόταση οδηγίας.

1 .2.2. Σύμφωνα με την παρούσα πρόταση οδηγίας, τα πολι
τιστικά αγαθά συγκαταλέγονται στους εθνικούς θησαυρούς
και αποτελούν αντικείμενο του καταλόγου που συνάπτεται
σε παράρτημα στο οποίο ταξινομούνται κατά κατηγορία τα

1 .4. Παρατηρήσεις σχετικά με το παράρτημα

πολιτιστικά αγαθά .

1 .2.3 . O κατάλογος αυτός απέρρευσε από τις διαπραγματεύ
σεις που διενεργήθηκαν μεταξύ των κρατών μελών και αποτε
λεί τω όντι μια πρώτη συμβιβαστική λύση .

1.2.4. Απεναντίας, υπάρχουν και άλλα πολιτιστικά αγαθά
τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο και
τα οποία αποτελούν τμήμα των εθνικών θησαυρών εκάστου
κράτους μέλους, που είναι απολύτως ελεύθερο να τα ορίσει.
1.2.5 . Οι εθνικοί θησαυροί οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνο
νται στο παράρτημα δεν καλύπτονται συνεπώς από την
παρούσα πρόταση οδηγίας, τόσο σε ό,τι αφορά την επιστροφή
όσο και σε ό,τι αφορά την κοινοτική χορήγηση άδειας εξαγω
γής .

1.2.6. Οι αναφορές στις διατάξεις των άρθρων 30 έως 36
της συνθήκης θα αποτελέσουν αργότερα αντικείμενο ανακοί
νωσης της Επιτροπής σε ό,τι αφορά την εφαρμογή τους στο
πλαίσιο της παρούσας προτάσεως οδηγίας.

1 .2.7. Μάλιστα η Επιτροπή επιφυλάχθηκε να ορίσει ρητώς
το νόημα που αυτή αποδίδει στο άρθρο 36 το οποίο και θα
κάνει, χωρίς αμφιβολία, στη συνέχεια. H ΟΚΕ επιθυμεί
έντονα όπως η εν λόγω ερμηνεία πραγματοποιηθεί και γνω
στοποιηθεί πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρότασης
οδηγίας και θα επιθυμούσε να ζητηθεί η γνώμη της, ή τουλά
χιστον να τηρηθεί ενήμερη σχετικά με τα αποτελέσματα της
εν λόγω ερμηνευτικής μελέτης.
1.3 . Ειδικές παρατηρήσεις

1.3.1 . Εκτός των διατάξεων που προβλέπονται για την
παραγραφή, στο πλαίσιο της πρότασης αυτής, θα πρέπει να
επιλυθεί το πρόβλημα που τίθεται από τις προθεσμίες παρα
γραφής, όσον αφορά το ποινικό μέρος, οι οποίες και ποικίλ
λουν ανάλογα με τα κράτη μέλη π.χ . για την κλεπταποδοχή .
Καλό θα ήταν βεβαίως η κλοπή πολιτιστικών αγαθών και
εθνικών θησαυρών να θεωρείται ως κατ' εξακολούθηση αδί
κημα .

1.3.2.

H ΟΚΕ ενδιαφέρεται να μάθει κατά πόσο τα πολιτι

στικά αγαθά που ανήκουν σε θρησκευτικές κοινότητες, σε
ιδιωτικά μουσεία ή σε ιδιώτες εμπίπτουν στις διατάξεις της

1 .4. 1 . Σε ό,τι αφορά το παράρτημα των πολιτιστικών αγα
θών, εφόσον τα αξιολογικά κριτήρια είναι το αποτέλεσμα
συναινέσεως μεταξύ των κρατών μελών, θα πρέπει να προβλε
φθεί μια διαδικασία αναπροσαρμογής των κριτηρίων αυτών
λαμβανομένων υπόψη των σημαντικών αυξομειώσεων της
αξίας των εν λόγω αγαθών.

1.4.2. Σε ό,τι αφορά τις συλλογές (σημεία 1 1 και 1 2), ερωτά
ται τι μέτρα πρέπει να ληφθούν για να αποφευχθεί o διαμελι
σμός τους προς όφελος του εμπορίου (εκτός και αν o αγορα
στής ανασυγκροτήσει τη συλλογή με διαδοχικές αγορές).
1.4.3. Σε ό,τι αφορά τα αρχεία, το κριτήριο της ηλικίας
των 50 ετών δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στην πραγματι
κότητα· τα αρχεία ενός καλλιτέχνη όπως o Magritte ή o
Picasso καθίστανται δικαιωματικώς, πολιτιστικά αγαθά μετά
θάνατον, εκτός και αν o ενδιαφερόμενος ορίζει κατ' άλλον
τρόπο στη διαθήκη του.

1 .4.4. H αξία και η παλαιότης που αναφέρονται στο παράρ
τημα μπορεί να είναι αμφισβητήσιμες και η ΟΚΕ διερωτάται
για την εφαρμογή τους. H αξία και η παλαιότης είναι τα
κριτήρια που επιτρέπουν τη θεώρηση των εθνικών θησαυρών
ως πολιτιστικών αγαθών.

1.4.5. Πράγματι, σύμφωνα με τα ανωτέρω και πέραν ορι
σμένων διισταμένων ερμηνειών που μπορούν να δοθούν όσον
αφορά τους ορισμούς, η ΟΚΕ διερωτάται με ποιο τρόπο και
από ποιούς καθορίσθηκαν τα οικονομικά κατώτατα όρια.

Εξάλλου, o καθορισμός της οικονομικής αξίας κατά την
υποβολή της αιτήσεως επιστροφής μπορεί επίσης να αποτελέ
σει πηγή διαφωνιών.

1.5. Ειδική παρατήρηση

1.5.1 . H συνεργασία των καλλιτεχνικών εκθετηρίων, των
αιθουσών πώλησης και των παλαιοπωλείων είναι ιδιαιτέρως
σημαντική , και μάλιστα απαραίτητη για τη διαφάνεια των
μεταβιβάσεων πολιτιστικών αγαθών και για αυτό το λόγο
θα πρέπει απαραιτήτως να καταρτισθεί ένας ευρωπαϊκός και
μάλιστα διεθνής κώδικας συμπεριφοράς.
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2 . Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου σχετικά με
την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών
2.1 . Μολονότι δεν υπεβλήθη αίτηση γνωμοδότησης για
την πρόταση αυτή, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
στο πλαίσιο της προτάσεως οδηγίας σχετικά με τα αυτά
πολιτιστικά αγαθά εκφράζει την έκπληξή της ως προς την
διαδικασία αυτή και θεωρεί δικαίωμα της να τη σχολιάσει .
Σε περίπτωση που εγκρίνει την παρούσα πρόταση επιβάλλε
ται να διατυπωθούν ορισμένες παρατηρήσεις.
2.2. Γενικές παρατηρήσεις

2.2. 1 . Ενώ σε ό,τι αφορά τα πολιτιστικά αγαθά η Επιτροπή
θεωρεί ότι o ιδιαίτερος χαρακτήρας τους δεν επιτρέπει την
εξομοίωσή τους με τα απλά εμπορεύματα, από την άλλη
πλευρά στηρίζει την πρόταση κανονισμού της στο άρθρο 113
της συνθήκης που αποτελεί τμήμα του κεφαλαίου 4 σχετικά
με την εμπορική πολιτική .
2.2.2. H ΟΚΕ θεωρεί ότι το άρθρο 100 A θα προσιδίαζε
περισσότερο και θα επέτρεπε τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και
στην ΟΚΕ να αποφανθούν σχετικά με το σημαντικό αυτό
θέμα των πολιτιστικών αγαθών που αφορούν όλους τους πολί
τες των κρατών μελών .

2.3.2.

31.8.92

H ΟΚΕ διερωταται κυρίως, σε o,τι αφορα τα εξής

σημεία :

— o ορισμός των πολιτιστικών αγαθών είναι διαφορετικός
από εκείνο της οδηγίας και η αναφορά του σ' ένα κατά
λογο μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες, π.χ. ως προς την
αξία,
— τα κριτήρια του παραρτήματος επιβάλλουν τις ίδιες παρα
τηρήσεις με εκείνες των σημείων 1.4.4 και 1.4.5.

2.3.3. Για να επιτευχθεί καλύτερη επιτήρηση των εξαγω
γών των πολιτιστικών αγαθών, όπως αυτές προβλέπονται
στην παρούσα πρόταση κανονισμού, η ΟΚΕ προτείνει, χωρίς
να αποκρύπτει τις δυσκολίες που η διαδικασία αυτή πιθανόν
να δημιουργήσει, την καθιέρωση ενός συνοδευτικού πιστο
ποιητικού που θα χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές και το
οποίο θα επιτρέπει την παρακολούθηση του πολιτιστικού
αγαθού, από την προέλευσή του όπως αυτή προκύπτει μέσω
των διαφόρων μεταβολών (πώληση , δωρεά, δόση αντί καταβο
λής, δικαίωμα προαιρέσεως). Πάντως, το εν λόγω συνοδευ
τικό πιστοποιητικό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για
φορολογικούς σκοπούς, πράγμα που θα μπορούσε να το απο
μακρύνει από τον επιδιωκόμενο στόχο .
2.3.4. Ερωτάται κατά πόσο είναι σκόπιμο : να χρησιμο
ποιηθούν οι ειδικές αρχές των τελωνειακών υπηρεσιών για
την αξιολόγηση της εγκυρότητας των αδειών εξαγωγής.
2.3.5. Από την άποψη αυτή , καλό θα ήταν να εφαρμοσθεί
η ανακύκλωση ενός ορισμένου αριθμού τελωνειακών υπαλλή
λων ιδιαιτέρως σήμερα που τα προνόμιά τους θα μειωθούν

2.3 . Ειδικές παρατηρήσεις

και μάλιστα θα εκλείψουν .

2.3.1 . Πρέπει να τονισθεί ότι στην παρούσα πρόταση κανο
νισμού πρόκειται αποκλειστικώς για εξαγωγή πολιτιστικών
αγαθών προς τρίτες χώρες (ενώ στην πρόταση οδηγίας πρό
κειται για παράνομη διακίνηση μεταξύ των κρατών μελών).

2.3.6. Ερωτάται τι ισχύει ως προς τις προσωρινές άδειες
εξαγωγής προς τρίτες χώρες προκειμένου, φερ'ειπείν, για
εκθέσεις περιορισμένης διάρκειας και ειδικότερα ως προς τις
διαδικασίες επιστροφής σε περίπτωση που o προσωρινός
εισαγωγέας δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του.

Βρυξελλες, 26 Μαΐου 1992 .

O Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GΕUΕΝΙCΗ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

31.8 . 92
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Γνωμοδότηση σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβουλιο για τα επικουρικά συστή
ματα κοινωνικής ασφάλισης : o ρόλος των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων για την
κοινωνική προστασία των εργαζομένων και οι συνέπειες τους στην ελεύθερη κυκλοφορία
(92 C 223 /04)

Στις 6 Σεπτεμβρίου 1991 η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει απο την Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή, με βάση το άρθρο 198 της Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΟΚ, να γνωμοδοτήσει για την
ανωτέρω ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο .
Το τμήμα κοινωνικών, οικογενειακών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών θεμάτων στο οποίο ανατέθηκε
η προετοιμασία των σχετικών εργασιών της ΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 15 Μαΐου 1992
με βάση την εισηγητική έκθεση της δ. Maddocks.
Στη 297η σύνοδο της ολομέλειάς της (συνεδρίαση της 26ης Μαΐου 1992) η Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή υιοθέτησε με πλειοψηφία, και 7 αποχές, την ακόλουθη γνωμοδότηση .

1 . Γενικές παρατηρήσεις

1 . 1 . H ανακοίνωση της Επιτροπής αποτελεί ένα ευπρόσδε
κτο πρώτο έγγραφο για συζήτηση , σχετικά με την ανάγκη να
ενισχυθεί μια πιο στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών
μελών για τα επικουρικά (δηλ. τα επαγγελματικά) συνταξιοδο
τικά συστήματα, τη διατήρηση ή τη μεταφορά συνταξιοδοτι
κών δικαιωμάτων. H ποικιλομορφία, η πολυπλοκότητα και η
ενδεχόμενη επέκταση των συστημάτων αυτών σε όλη την
κοινοτική επικράτεια, που αντικατοπτρίζουν ποικίλες εθνικές
και επαγγελματικές εμπειρίες και στάσεις, θα εξακολουθή
σουν αναμφίβολα να υφίστανται στο εγγύς μέλλον (και θα
απαιτήσουν μεγαλύτερη προσοχή από την Επιτροπή ). Εντού
τοις, πολύ μεγάλες αποκλίσεις, που ενδέχεται να επιδεινωθούν
λόγω των αναμενόμενων αλλαγών στις συνταξιοδοτικές παρο
χές (συμπεριλαμβανομένων και των επικουρικών) στα κράτη
μέλη , θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την κοινωνική και
οικονομική συνοχή στην ΕΚ και αποτελούν ήδη ένα κώλυμα
στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, ενόψει του
« 1992».

1.2 . H ΟΚΕ αναγνωρίζει την ανάγκη τόσο ενός νομικού
συστήματος στα κράτη μέλη , το οποίο θα παρέχει προστασία
στους υπαγόμενους στα επικουρικά συνταξιοδοτικά συστή
ματα με τη διασφάλιση των περιουσιακών τους στοιχείων και
των ατομικών τους δικαιωμάτων, όσο και ενός πιο στενού
κοινοτικού συντονισμού σε αυτόν τον τομέα. O συντονισμός
αυτός θα πρέπει ασφαλώς να συμπληρώνει και όχι να υπονο
μεύει τις νομοθετικές διατάξεις, ενώ θα πρέπει επίσης να
σέβεται τις ανάλογες δεσμεύσεις και προτιμήσεις στον τομέα
αυτό .

1.3 . H άμεση πρόκληση και αρχή που εμπεριέχεται στο
σημείο αυτό, είναι πως θα εξασφαλισθεί όπως κάθε εργαζόμε
νος θα μπορεί να αναλαμβάνει μια εργασία, σε άλλο κράτος
μέλος, χωρίς να φοβάται για την απώλεια ήδη κεκτημένων
οφελών που προκύπτουν από ένα επαγγελματικό συνταξιοδο
τικό σύστημα, έχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να συνεχί
σει να αποκομίζει παρόμοια οφέλη στη νέα εργασία, όπου
υφίστανται τέτοιου είδους ρυθμίσεις. Το πρόγραμμα δράσης,
το οποίο συνοδεύει τον Κοινωνικό Χάρτη των ΕΚ επέστησε
την προσοχή στην απουσία κοινοτικών διατάξεων στα σημεία
αυτά, πράγμα το οποίο επιβάλλει στην Επιτροπή να λάβει τις
αναγκαίες πρωτοβουλίες για τη πράξη σχετικής πολιτικής.

1 .4. H ΟΚΕ, απο την πλευρά της, παροτρύνει την Επιτροπή
να λάβει υπόψη τα σημεία που παρατίθενται κατωτέρω, σχε
τικά με τον ενδεχόμενο συντονισμό των επαγγελματικών
συνταξιοδοτικών συστημάτων καθώς και την ανάλογη κτήση
και άσκηση δικαιωμάτων και τη δυνατότητα μεταφοράς τους
σε όλη την κοινοτική επικράτεια.

2. Ειδικές παρατηρήσεις
2.1 . ΕΚ και εθνικές «αρμοδιότητες»

2.1.1 . Το άρθρο 51 της συνθήκης και οι κανονισμοί (ΕΟΚ)
1408/71 και 574/72 προβλέπουν τον συντονισμό των νόμιμων
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης
και απαιτούν από τις εθνικές αρχές να εξομοιώνουν τις περιό
δους απασχόλησης σε άλλο κράτος μέλος με τις περιόδους
απασχόλησης της χώρας προέλευσης και να εξασφαλίσουν
την καταβολή των παροχών σε ολόκληρη την κοινοτική
επικράτεια. Καίτοι ακόμα δεν έχει ρυθμισθεί ένα τέτοιο
σύνολο περιόδων απασχόλησης, όσον αφορά τα επικουρικά
συστήματα συνταξιοδότησης, το άρθρο 51 δεν φαίνεται να
αποκλείει αυτή τη δυνατότητα.

2.1.2. Εντούτοις, το έγγραφο της Επιτροπής θεωρεί ότι
είναι απαραίτητη μια διαφορετική προσέγγιση . Και αυτό,
διότι υποστηρίζει ότι σε κάθε περίπτωση , η «δυνατότητα
εξαγωγής» αυτών καθευατών των επικουρικών συνταξιοδοτι
κών παροχών (δηλ. η καταβολή των παροχών) δεν θέτει
σοβαρό πρόβλημα και για το λόγο αυτό τα μέτρα που αφορούν
τον επίσημο συντονισμό δεν είναι κατάλληλα. Το πρόβλημα,
συνεχίζει η Επιτροπή , είναι η πραγματική εκπόνηση και
διατήρηση των δικαιωμάτων επικουρικής συνταξιοδότησης
τα οποία θα είναι συγκρίσιμα και θα μπορούν να μεταφερθούν
σε όλη την κοινοτική επικράτεια.
2.1.3. H ΟΚΕ αναγνωρίζει τις δυσκολίες και τα εμπόδια
που θα έπρεπε να ξεπερασθούν προκειμένου να επιλυθεί το
σοβαρό αυτό πρόβλημα. Πρόκειται συγκεκριμένα για :

— τα πολύ διαφορετικά εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφά
λισης των μεμονωμένων κρατών μελών τα οποία υπαγο
ρεύουν τη μορφή , και ασφαλώς τη συμβατότητα, των επι
κουρικών επαγγελματικών συνταξιοδοτικών συστημάτων,
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— τα πολύ διαφορετικά εθνικά φορολογικά συστήματα οσον
αφορά τη φορολόγηση του εισοδήματος που χρησιμοποι

είται για συνταξιοδοτικές εισφορές, του εισοδήματος που
αντλείται από επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ταμεία, των
μεταβιβαστικών πληρωμών, των εφπ άπαξ ποσών που
εισπράττονται αντί (μερικών) συντάξεων και συνταξιοδο
τικών παροχών.

2. 1 .4. H ΟΚΕ εκφράζει την απογοήτευσή της επειδή , ενω η
Επιτροπή έχει επισημάνει το βασικό πρόβλημα, δεν προτείνει
καμία προσέγγιση για την επίλυσή του. Αμφισβητεί δηλαδή
για το αν τα δικαιώματα αυτά εξασφαλίζονται και παρέχονται
με αποτελεσματικό τρόπο, σε όλη την κοινοτική επικράτεια.
O εκτιμούμενος στόχος καθιέρωσης συγκρίσιμων μεταφερό
μενων ποσών και συναφών δικαιωμάτων, προϋποθέτει έναν
επίσημο μηχανισμό συντονισμού για τον σκοπό αυτό . (H
εναλλακτική λύση θα ήταν να αντεπεξέλθει κανείς «όπως
όπως», σε μια πρόσκαιρη βάση .) H ΟΚΕ δηλαδή θεωρεί
ότι τίθεται πρόβλημα για το κοινοτικό πλαίσιο συντονισμού
σχετικά με τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά συστήματα,
ανάλογο με αυτό που ήδη υπάρχει στα νόμιμα συστήματα. H
Επιτροπή θα μπορούσε να επανεξετάσει κατά πόσο το
άρθρο 51 θα αποτελούσε την κατάλληλη νομική βάση για
ένα τέτοιο πλαίσιο συντονισμού . Αν αυτό δεν συμβαίνει, το
άρθρο 118 θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ένα πρώτο
στάδιο .

2.1.5 . Ένα επίσημο πλαίσιο των ΕΚ για το συντονισμό
των εθνικών πράξεων που καλύπτονται από το νόμο το οποίο,
να λειτουργεί βάσει κατάλληλων συμβουλών από εμπειρο
γνώμονες ασφαλίσεων θα ήταν το ορθολογικό σημείο εκκίνη
σης και o καταλύτης στη βαθμιαία οργάνωση των συγκρίσι
μων μεταφερόμενων ποσών και των όρων επιλεξιμότητας, σε
μια διεθνική βάση σε όλη την κοινοτική επικράτεια.

2.1.6. Ένα καταλληλο σημείο εκκίνησης για τη λειτουρ
γική ανάπτυξη αυτού του πλαισίου, θα ήταν να εκτιμηθεί η
καλή εφαρμογή όσον αφορά την δυνατότητα μεταφοράς και
να υπολογισθεί o τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να επεκτα
θεί σε πολυεθνική βάση . Τα συστήματα προχρηματοδότησης,

σε αυτό το σημείο, θα αποτελούσαν ίσως τις πιο εύκολες
περιπτώσεις για το σχετικό χειρισμό, επειδή βασίζονται σε

ένα πραγματικό κεφάλαιο που επιτρέπει τον υπολογισμό των
μεταφερόμενων ποσών. Εκ του ασφαλούς χρηματοδοτούμενα
και κατά προτίμηση με κρατική εγγύηση , τα συστήματα κατα
νεμημένης πληρωμής (pay-as-you-go) που διευθύνονται από
μεγάλες ενώσεις (όπως για παράδειγμα, στη Γαλλία) και στη
ρίζονται σε ένα ποσοτικό σύστημα που βασίζεται στον υπολο
γισμό «μονάδων» θα μπορούσαν να είναι ένας δεύτερος τομέας
προς εξέταση , ακόμα και αν οι μεταφορές είναι προς το παρόν
ασυνήθεις. Το σύστημα των λογιστικών αποθεματικών book
reserve το οποίο συνδέεται με τις εταιρείες και βασίζεται στο
εισόδημά τους, χωρίς τη συσσώρευση ενεργητικών στοι

χείων, είναι ενδεχομένως υπερβολικά πολύπλοκο και πιθανώς
πολύ ασταθές ώστε να γίνει δυνατό να λειτουργήσει οποιοδή
ποτε συντονισμένο σύστημα, ιδιαίτερα σε διεθνικό επίπεδο.

2.1.7. Κατα την αναζήτηση της καλής πρακτικής, θα πρέ
πει να καταβληθούν προσπάθειες από την Επιτροπή για να
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εξασφαλισθεί για τις πολυεθνικες εταιρείες και τον αυξανό
μενο αριθμό των επιχειρήσεων σε «κοινοτική κλίμακα». H
ΟΚΕ ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα
σχεδιασμού του σχήματος και των κανόνων ενός προτύπου
Ευρωπαϊκού Επαγγελματικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος,
ενδεχομένως ως παράρτημα του Καταστατικού της Ευρωπαϊ
κής Εταιρείας. Το αντικείμενο του θα είναι να μπορέσουν οι
ευρωπαϊκές εταιρείες (όπως ορίζονται στο καταστατικό) να
υιοθετήσουν ένα παρόμοιο σύστημα που να καλύπτει τους
υπαλλήλους τους σε όλα τα κράτη μέλη . Τα τελευταία θα
είναι με τη σειρά τους υποχρεωμένα να αναγνωρίζουν και να
προωθούν παρόμοια συστήματα και ιδιαίτερα να προβαίνουν
σε συνεπή φορολογική μεταχείριση σύμφωνα με τους πρότυ
πους κανόνες.
2.1.8 . Θα πρέπει επίσης να εξετασθούν διακρατικά συστή
ματα που στηρίζονται στη βιομηχανία. Ένα κοινό συνταξιο
δοτικό σύστημα για τους ναυτικούς που εργάζονται σε σκάφη
στα πλαίσια του προτεινόμενου ευρωπαϊκού ναυτιλιακού
μητρώου, θα μπορούσε να αποτελέσει σχετικό πρότυπο.

2.1.9. H δεύτερη οδηγία 619/9Θ/EOK περί ασφαλίσεως της
ζωής μαζί με το σχέδιο οδηγίας σχετικά με την ελευθερία
διαχείρισης και επένδυσης των κεφαλαίων τα οποία τηρού
νται από ιδρύματα συνταξιοδοτικών παροχών [έγγρ. COM(91 )
301 τελικό — SΥΝ 363] καθώς και άλλα κοινοτικά μέτρα που
ελευθερώνουν την κυκλοφορία κεφαλαίων, θα βοηθήσουν την
ενιαία χρηματοδότηση των συνταξιοδοτικών συστημάτων
από έναν εργοδότη πολυεθνικής εταιρείας καθώς και από τη
διασυνοριακή συμμετοχή των επαγγελματικών συνταξιοδοτι
κών ταμείων.

2.2. Διευκόλυνση για την απόκτηση συνταξιοδοτικών δι
καιωμάτων

2.2.1 . Το κείμενο της Επιτροπής επισημαίνει ότι οι ελάχι
στες περίοδοι υπηρεσίας που παρέχουν στους εργαζόμενους
μια επικουρική (επαγγελματική) συνταξιοδότηση διαφέρουν
σημαντικά σε όλη την κοινοτική επικράτεια και θέτουν σε
μειονεκτική θέση άτομα που αλλάζουν συχνά εργασία, ειδικό
τερα σε διασυνοριακές περιπτώσεις ή λόγω μετάβασης από
ένα κράτος μέλος σε άλλο. H ΟΚΕ πιστεύει ότι οι περίοδοι
απόκτησης δικαιωμάτων και αναμονής πρέπει να μειωθούν
από την εθνική νομοθεσία σε ένα ελάχιστο όριο, ιδιαίτερα
όσον αφορά τα συστήματα προχρηματοδότησης. Για το
σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχό
μενο να προτείνει στα κράτη μέλη μια σειρά από αριθμητικά

μεγέθη -στόχους .

2.2.2. Όσον αφορά την κατάσταση των εργαζομένων κατά
μερική απασχόληση ή των εργαζομένων, για προσωρινά δια

στήματα, η ΟΚΕ έχει επανειλημμένα τονίσει ότι θα πρέπει
να έχουν το ίδιο δικαίωμα, σύμφωνα με τα ίδια αναλογικά
κριτήρια των εργαζομένων με πλήρη, μόνιμη απασχόληση ,
να συμπεριλαμβάνονται στα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά
συστήματα. Τόσο o Κοινωνικός Χάρτης των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων όσο και το σχέδιο οδηγίας σχετικά με την
«άτυπη εργασία» υπογράμμισαν αυτήν την αρχή και είχαν
την υποστήριξη της ΟΚΕ. Δεδομένου ότι η ΟΚΕ έχει ήδη
λάβει μια σταθερή θέση στο θέμα αυτό, η παρούσα γνωμοδό
τηση θα ασχοληθεί κυρίως με ορισμένα πρακτικά προβλή
ματα που συμπεριλαμβάνονται στην απόκτηση επαγγελματι
κών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων καθώς και στην διατή
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ρηση και «ικανότητα μεταφοράς» τους σε όλη την κοινοτική
επικράτεια, από τους εργαζομένους με μερική απασχόληση ή
τους έκτακτους .

— Δεν θα υπάρχει πρόβλημα για τους εργαζόμενους κατά
μερική απασχόληση σε εταιρείες με μόνιμη απασχόληση
να συμμετέχουν σε επαγγελματικά συνταξιοδοτικά συστή
ματα σε αναλογική βάση και συνεπώς να απολαμβάνουν
των ιδίων οφελών με εκείνα των εργαζομένων κατά πλήρη
απασχόληση . Το ίδιο μπορεί να ισχύει για τις περιόδους
απόκτησης δικαιωμάτων και αναμονής. O υπολογισμός
των μεταφερόμενων ποσών ή των συνταξιοδοτικών «βαθ
μών» θα πρέπει επίσης να επιτευχθεί με τον ίδιο τρόπο.
— H περίπτωση των έκτακτων εργαζόμενων (συμπεριλαμβα
νομένου και του προσωπικού των κρατικών υπηρεσιών)
ενδέχεται να είναι πιο περίπλοκη , εφόσον οι περίοδοι
απασχόλησής τους από ένα συγκεκριμένο εργοδότη θα
είναι συχνά μικρότερης διάρκειας από την ελάχιστη περί
οδο παροχής υπηρεσιών που απαιτείται . Ωστόσο, οι εργα
ζόμενοι βάσει συνεχούς ανανέωσης συμβάσεων σταθερής
διάρκειας θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις σε
σωρευτική βάση . Οι υπηρεσίες για τις οποίες μπορεί να
δοθεί σύνταξη θα βασίζονται σε μια ενοποιημένη περίοδο
απασχόλησης. Ορισμένες δυσκολίες μπορεί να αντιμετω
πισθούν όσον αφορά τον καθορισμό του συνταξιοδοτήσι
μου μισθού των υπαλλήλων αυτών σε ένα επαγγελματικό
σύστημα όπου η σύνταξη υπολογίζεται ως αναλογία του
τελευταίου μισθούϊ ένα σύστημα στο οποίο η σύνταξη
βασίζεται στο μέσο αναπροσαρμοσμένο συνταξιοδοτή
σιμο μισθό μπορεί να προσφέρεται περισσότερο για τους
υπαλλήλους αυτούς . Για τα άτομα των οποίων το πρότυπο
απασχόλησης περικλείει πολλούς εργοδότες, οι νόμοι
των κρατών μελών θα πρέπει να καθιστούν δυνατό, στα
πλαίσια των συστημάτων μεταφερόμενων ατομικών
συντάξεων, να καταβάλλονται κατάλληλες εργοδοτικές
εισφορές και να γίνεται φορολογική μεταχείριση που
να μην είναι λιγότερο ευνοϊκή από ό,τι στα υπάρχοντα
επαγγελματικά συνταξιοδοτικά συστήματα.

2.2.3 . Στην περίπτωση εργαζομένων που αποσπώνται ή
αναλαμβάνουν υπεργολαβική εργασία, για σχετικά βραχεία
χρονική περίοδο απασχόλησης, αλλού ή σε άλλο κράτος
μέλος, θα ήταν λογικό να συνεχίσουν να συμμετέχουν στο
δικό τους επαγγελματικό συνταξιοδοτικό σύστημα ή να απο
τελέσουν μέρος ενός πολυεθνικού συστήματος όπως αναφέρ
θηκε ανωτέρω στα σημεία 2.1.7 . και 2.1.8 .

2.2.4. Οι ανεξάρτητοι επαγγελματίες που εργάζονται ή
συνάπτουν συμβάσεις σε διεθνικό επίπεδο, θα ενθαρρυνθούν
έντονα για την αναζήτηση της καλύτερης δυνατής συνταξιο
δότησης όπως για παράδειγμα για ιδιωτικά (μεταφερόμενα)
συνταξιοδοτικά συστήματα.
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ανάγκη για ορθή πληροφόρηση σχετικά με τα μεταφερόμενα
ποσά καθώς και για δίκαιους αναλογιστικούς υπολογισμούς
(ενδεχομένως από μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων των ΕΚ).
2.3.2. Σε απάντηση στην πρώτη σειρά προβλημάτων, η
ΟΚΕ υπογραμμίζει ότι το άτομο που υπάγεται σε ένα επαγγελ
ματικό συνταξιοδοτικό σύστημα, — το οποίο βασίζεται στη
χρηματοδότηση ή στις μονάδες — και εγκαταλείπει την εργα
σία μετά από την ελάχιστη περίοδο για την απόκτηση δικαιω
μάτων, θα πρέπει να έχει την επιλογή να διατηρήσει τα
συμφέροντά του/της στο εν λόγω σύστημα για να του χορηγη
θούν παροχές κατά τη συνταξιοδότηση , ή να μεταφέρει τα
εν λόγω συμφέροντα με βάση μια δίκαιη εκτίμηση που θα
εφαρμοσθεί στο επαγγελματικό συνταξιοδοτικό σύστημα της
νέας εργασίας ή σε ένα προσωπικό συνταξιοδοτικό σύστημα.
Στην προηγούμενη περίπτωση , η αξία του διατηρηθέντος
δικαιώματος θα πρέπει να κεφαλαιοποιείται ή αν χρειασθεί
να αυξάνεται για να αντισταθμισθεί o πληθωρισμός μεταξύ
της ημερομηνίας αποχώρησης και της ημερομηνίας συντα
ξιοδότησης, αν και ένα σχετικό ανώτατο όριο μπορεί να είναι
ρεαλιστικό (π.χ . 5 % ετησίως). Στην τελευταία περίπτωση , η
αξία του διατηρηθέντος οφέλους θα πρέπει να βασίζεται στις
εισφορές που καταβάλλονται την ημερομηνία αποχώρησης
και το εισόδημα από επενδύσεις.
2.3.3 . Όσον αφορα το θεμα της φορολογησης, η ΟΚΕ
έχει ήδη επισημάνει (στο παραπάνω σημείο 2.1.3 .) τα πολύ
διαφορετικά φορολογικά συστήματα των κρατών μελών ως
το κυριότερο εμπόδιο στη διασυνοριακή μεταφορά επαγγελ
ματικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και ζητεί από την
Επιτροπή να αναλάβει δράσεις για να επιτευχθεί o συντονι
σμός και η βελτίωση του θέματος αυτού σε κοινοτικό επίπεδο .

2.3.4. Όσον αφορα την ορθή και καλύτερη πληροφόρηση ,
η ΟΚΕ δηλώνει ότι o υπολογισμός των ατομικώς μεταφερόμε
νων ποσών αποτελεί ένα υπερβολικά πολύπλοκο εγχείρημα.
Οι υπαγόμενοι στα συστήματα που αναφέρθηκαν ανωτέρω
πρέπει να έχουν το δικαίωμα, για παράδειγμα μια φορά κάθε
χρόνο κατόπιν αιτήσεως ή κατά την αποχώρησή τους από
την εργασία, να λαμβάνουν τις αντίστοιχες μεταφερόμενες
αξίες.
2.3.5 . Σε ο,τι αναφερθηκε ανωτέρω, δίκαιοι αναλογιστικοί
υπολογισμοί είναι απαραίτητοι. Στην περίπτωση των χρημα
τοδοτούμενων συστημάτων, o αναλογιστής δεν πρέπει να
χρησιμοποιεί διαφορετικές υποθέσεις για τον υπολογισμό
των χορηγούμενων παροχών για μια μεταφορά εντός του
ταμείου.

2.3 . Διατήρηση ή μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων
2.4. Παρακολούθηση και έλεγχος

2.3.1 . Για εργαζομένους που έχουν αποκτήσει επαγγελμα
τικά συνταξιοδοτικά δικαιώματα, είναι δυνατή η διατήρηση
ή η μεταφορά ενός κεφαλαίου σε ή από ένα προχρηματοδο
τούμενο σύστημα. Το ίδιο θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει
για τα εκ του ασφαλούς — χρηματοδοτούμενα κατανεμημένα
συστήματα πληρωμής που βασίζονται σε ένα ποσοτικό
σύστημα «μονάδων» (βλέπε σημείο 1.5 .). Εντούτοις, και στις
δύο περιπτώσεις η διατήρηση ή η μεταφορά μπορεί ενδεχομέ
νως να μην αρκεί για να συνεκτιμηθούν οι μελλοντικές μισθο
λογικές αυξήσεις. Επίσης, μπορούν να εμφανισθούν προβλή
ματα διπλής φορολόγησης. Πρέπει επίσης να εξετασθεί η

2.4.1 . H ΟΚΕ παροτρύνει την Επιτροπή να ολοκληρώσει
αυτό το πρώτο έγγραφο συζήτησης, κατόπιν γνωμοδοτήσεων
και μελετών, με μια πρόταση για δράση, που να προσανατολί
ζεται περισσότερο σε μια πολιτική και με ένα πιο στενό
συντονισμό σε κοινοτικό επίπεδο. Ενέργειες για την κατάρ
γηση των εμποδίων όσο αφορά στην διασυνοριακή κινητικό
τητα, για τον συντονισμό και την παρακολούθηση των εξελί
ξεων και για την εκτίμηση του αντίκτυπου των κοινοτικών
μέτρων, είναι ευπρόσδεκτες.
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2.4.2. Από την στιγμή που υπάρχει συντονισμος, θα πρεπει
να καθιερωθεί μια διαδικασία υποβολής προσφυγών (από έναν
εντεταλμένο υπάλληλο για παράδειγμα) για να διασφαλισθεί,
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οπως τα ποσα για τη μεταφορα και οι παροχές έχουν υπολογι
σθεί δίκαια και σε τακτικά διαστήματα.

Βρυξελλες, 26 Μαΐου 1992.

O Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GΕUΕΝΙCΗ

Γνωμοδότηση για την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων (')
(92 C 223/05)

Στις 6 Φεβρουαρίου 1992, και συμφωνά με το άρθρο 100 A της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας, το Συμβούλιο απεφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση .
Το τμήμα περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας και κατανάλωσης, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία
των σχετικών εργασιών της ΟΚΕ, επεξεργάσθηκε τη γνωμοδότησή του στις 5 Μαΐου 1992, με βάση
την εισηγητική έκθεση του κ. Gardner.
Κατά την 297η σύνοδο ολομέλειάς της, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (συνεδρίαση της 26ης
Μαΐου 1992), υιοθέτησε ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση .
1 . Εισαγωγή
1.1 . H ΟΚΕ είχε επανειλημμένως ζητήσει την κατάρτιση
της οδηγίας αυτής και, συνεπώς, χαίρει μολονότι εκφράζει
και τη δυσαρέσκειά της για την μεγάλη καθυστέρηση θεωρώ
ντας ότι θα έπρεπε να έχει υποβληθεί μαζί με τις πολυάριθμες
προτάσεις κανονισμών που καταρτίσθηκαν για τους κανόνες
υγιεινής που διέπουν τα ζωικά προϊόντα.

1.2 . Βασικό άρθρο της πρότασης είναι το άρθρο 3 που
ορίζει τις ορθές υγειονομικές πρακτικές σε όλη την αλυσίδα
παραγωγής τροφίμων και, ιδιαιτέρως, την απαίτηση αναλύ
σεων κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου. Κατά τον
τρόπο αυτό, o παραγωγός είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί
λεπτομερώς τη διαδικασία παραγωγής και να εντοπίζει τα
κρίσιμα σημεία όπου διακυβεύονται οι κανόνες υγιεινής και,
συνεπώς, να συγκεντρώνει στα σημεία αυτά τα μέτρα ελέγχου.
1.3 . H παρούσα πρόταση συνδέει, επίσης, τις ορθές πρακτι
κές υγιεινής που χρησιμοποιούνται στην Κοινότητα με την
εφαρμογή του Διεθνούς Κώδικα Πρακτικής (Codex
Alimentarius) και με τα ευρωπαϊκά πρότυπα της σειράς ΕΝ
29000 για την εξασφάλιση της ποιότητας.

(') ΕΕ αριθ. C 24 της 31 . 1 . 1992, σ. 11 .

2. Γενικες παρατηρήσεις

Παρόλες τις θετικές αυτές πτυχές, η ΟΚΕ εκφράζει τη δυσαρέ
σκειά της για το γεγονός ότι από το πεδίο της εφαρμογής της
παρούσας οδηγίας εξαιρούνται τα τρόφιμα που καλύπτονται
από κάθετες οδηγίες ή κανονισμούς. Δεδομένου δε ότι οι εν
λόγω οδηγίες ή κανονισμοί περιλαμβάνουν συχνά ορισμένες
παρεκκλίσεις από τους κανόνες υγιεινής και συχνά δεν χρησι
μοποιείται η ανάλυση κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγ
χου, παραμένει σοβαρός κίνδυνος για τους καταναλωτές. Γι'
αυτό το λόγο, η ΟΚΕ, στη γνωμοδότησή της για τις πρόσφα

τες προτάσεις σχετικά με τους κάθετους κανονισμούς [π.χ. (2)],
επέμενε στην άποψη ότι η παρούσα οδηγία αυτή και οι αναλύ
σεις κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου θα πρέπει να
ισχύουν για όλα τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων και εκεί
νων που καλύπτονται από τις εν λόγω κάθετες προτάσεις.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε, σχετικά, παρόμοιες
γνωμοδοτήσεις.

2. 1 . Περιγραφή των αναλύσεων κι νδύνων και των κρίσιμων
σημείων ελέγχου
2.1.1 . H ανάλυση κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου
είναι ένα σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που εφαρμόζεται
σε κάθε επιχείρηση τροφίμων, του οποίου σκοπός είναι η
αποτροπή των ελλείψεων ασφάλειας και, ιδιαιτέρως, ελλεί
ψεων που συνδέονται με τους μικροβιολογικούς παράγοντες
(2) ΕΕ αριθ. C 327 της 30. 12. 1989, ΕΕ αριθ. C 124 της 21 . 5. 1990,
ΕΕ αριθ. C 84 της 2. 4. 1990, ΕΕ αριθ. C 332 της 31 . 12. 1990.
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και χημικές και φυσικές μολυσματικές ουσίες. Υποχρεώνει
τον επιχειρηματία να εντοπίζει αντικειμενικά τους κινδύνους
και τα σημεία όπου μπορούν να ελεχθούν οι εν λόγω μολυσμα
τικές ουσίες (κρίσιμα σημεία ελέγχου — ανάλυση κινδύνων).
H μελέτη των αναλύσεων κινδύνου και κρισίμων σημείων
ελέγχου καθορίζει τις συνθήκες μεταποιήσεως και ασφαλούς
διαθέσεως στην αγορά ορισμένων προϊόντων. Έγκειται στα
εξής :

— Τη συλλογή πληροφοριών για τις τρέχουσες μεθόδους
που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή , επεξεργασία,
μεταποίηση , συσκευασία, αποθήκευση , μεταφορά, δια
νομή , διακίνηση , πώληση και χρήση .
— Το συστηματικό εντοπισμό και εξέταση των πιθανών κιν
δύνων, βάσει των πληροφοριών που συλλέχθηκαν από τη
διαδικασία ελέγχου που αναφέρεται προηγουμένως.
— Τον εντοπισμό των μέσων ελέγχου όλων των κινδύνων
που αποτελούν σημαντική απειλή για τον καταναλωτή .
Αυτά είναι τα κρίσιμα σημεία ελέγχου και τα οποία μπορεί
να είναι ένα τεμάχιο πρώτης ύλης, ένα τμήμα εξοπλισμού,
το περιβάλλον της παραγωγής, μια πρακτική ή μια μέθο
δος παραγωγής τροφίμων που προορίζονται για ανθρώ
πινη κατανάλωση .

— Την πρόβλεψη στόχων και περιορισμών που υποδει
κνύουν κατά πόσον μια ορισμένη σειρά εργασιών είναι
υπό έλεγχο σε ένα ορισμένο κρίσιμο σημείο . Για κάθε
κρίσιμο σημείο ελέγχου, διευκρινίζονται οι σχετικές
απαιτήσεις ελέγχου από κοινού με διαδικασίες επιθεώρη
σης για την εξασφάλιση του ελέγχου .
— Τον προσδιορισμό των απαραίτητων διορθωτικών δρά
σεων που πρέπει να πραγματοποιούνται εφόσον σύμφωνα
με τα αποτελέσματα επιθεώρησης υφίσταται ένα συγκεκρι
μένο κρίσιμο σημείο το οποίον είναι εκτός ελέγχου.

2. 1 .2 . Τόσο το σύστημα αναλύσεων κινδύνων και κρίσιμων
σημείων ελέγχου όσο και τα ευρωπαϊκά πρότυπα της σειράς
ΕΝ 29000 προβλέπουν την αυτή προληπτική προσέγγιση
και αφορούν τη συστηματική αποτροπή των ελλείψεων με
ιδιαίτερη προσοχή στις πρακτικές σχεδιασμού και λειτουρ
γίας . Το σύστημα αναλύσεων κινδύνων και κρίσιμων σημείων
ελέγχου μπορεί να εφαρμοσθεί στις υπάρχουσες καθώς και
στις προτεινόμενες μεθόδους για την αναθεώρηση της ασφά
λειάς τους και την κατάρτιση νέων προτάσεων βελτιώσεως.
2.2 . Υγεία και ασφάλεια στον τόπο εργασίας

H ΟΚΕ τονίζει ιδιαιτέρως ότι η υγεία και η ασφάλεια των
εργαζομένων είναι ιδιαιτέρως συνυφασμένες με την υγιεινή
των τροφίμων. Και, για το λόγο αυτό, ζητεί από την Επιτροπή
και τα κράτη μέλη να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην
πτυχή αυτή του προβλήματος .
3 . Ειδικές παρατηρήσεις
3 . 1 . Πέμπτη αιτιολογική σκέψη
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Οι λόγοι για την τροποποίηση αυτή είναι οι εξής :
α) θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα βλαβερά έντομα
καθώς και οι μικροοργανισμοί·
β) οι έλεγχοι εκτελούνται συχνά βάσει ενός συστήματος
χρονικής διάρκειας/θερμοκρασίας μάλλον, παρά βάσει
άμεσης μικροβιολογικής μετρήσεως.
3.2. Όγδοη αιτιολογική σκέψη

Πρέπει να διευκρινισθεί. H σειρά των ευρωπαϊκών προτύπων
ΕΝ 29000 δεν καλύπτει ειδικώς την υγιεινή , αλλά αποτελεί
μάλλον ένα σύστημα διαχειρίσεως ή μια προσέγγιση όσον
αφορά την εξασφάλιση της ποιότητας.
3.3 . Δωδέκατη αιτιολογική σκέψη
Να διατυπωθεί ως εξής :

«ότι προκειμένου να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο προ
στασίας, η Επιτροπή πρέπει να γνωρίζει τις αρμόδιες
αρχές στα κράτη μέλη οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον
επίσημο έλεγχο της υγιεινής των τροφίμων .»
3.4. Το άρθρο 1 , παράγραφος 2, πρέπει να διευκρινισθεί .
Με τη σημερινή του διατύπωση σημαίνει ότι η πρόταση δεν
εφαρμόζεται στις κάθετες οδηγίες ή κανονισμούς έστω και
αν αυτές περιλαμβάνουν παρεκκλίσεις από τις κανονικές δια
τάξεις υγιεινής. Για την προστασία του καταναλωτή , όλα τα
τρόφιμα πρέπει να καλύπτονται από τις εν λόγω διατάξεις
υγιεινής εκτός από πολύ ελάχιστες ειδικές περιπτώσεις κατά
τις οποίες μια παρέκκλιση δεν εγκυμονεί απολύτως κανέναν
κίνδυνο (ως παράδειγμα θα μπορούσαν να αναφερθούν οι
γαρίδες των οποίων η επεξεργασία επιτελείται στη θάλασσα
και οι οποίες θα μπορούσαν με κάθε ασφάλεια να καταβρέχο
νται μάλλον με θαλάσσιο ύδωρ παρά με πόσιμο).

3.4. 1 .

Συνεπώς, το άρθρο αυτό να διατυπωθεί ως εξής :

«H οδηγία συμπληρώνει και έχει το προβάδισμα έναντι
των ειδικών κοινοτικών διατάξεων οι οποίες περιλαμβά
νουν παρεκκλίσεις που είναι δυνατόν να θίξουν την υγιει
νή ή την ασφάλεια ενός τροφίμου .»

3.4.2 .

H τροποποίηση αυτή συμφωνεί, έτσι, με το προτεινό

μενο πλαίσιο κάθετου κανονισμού (') για τις υγειονομικές
διατάξεις σχετικά με τα ζωικά προϊόντα, το οποίο στο
άρθρο 1 , παρ . 2, ορίζει ότι :

«Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται
με την επιφύλαξη μελλοντικής οριζόντιας νομοθεσίας σε
θέματα υγιεινής των ζωοτροφών.»
3.5 . Άρθρο 2

3.5.1 .
σμοί :

Στο άρθρο αυτό να συμπεριληφθούν δύο ακόμη ορι

«— "Τρόφιμα". Συμπεριλαμβάνονται σε αυτά και τα
ποτά .

H αρχή της παραγράφου αυτής να διατυπωθεί ως εξής :
«ότι πρέπει να εγκριθούν κριτήρια, συμπεριλαμβανομέ
νων και των μικροβιολογικών, που θα εξασφαλίζουν την
υγιεινή και τη θρεπτικότητα ορισμένων τροφίμων, σύμ
φωνα με επιστημονικά αποδεκτές γενικές αρχές με σκοπό
την προστασία της ανθρώπινης υγείας .»

— "Θρεπτικά τρόφιμα" νοούνται τα τρόφιμα τα οποία
είναι κατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση
όσον αφορά την υγιεινή .»
(>) ΕΕ αριθ. C 327 της 30. 12. 1989.

Αριθ . C 223/ 18

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

3.5.2 . Επίσης θα πρέπει να προστεθούν σε υποσημείωση
και «οι σχολικές καντίνες, τα εστιατόρια», ταχείας εξυπηρε
τήσεως και άλλα εστιατόρια, συμπεριλαμβανομένων και των
μικρών.

3.6. Άρθρο 3 παράγραφος 1
Να διατυπωθεί ως εξής :
«... η παραγωγή , επεξεργασία, μεταποίηση , συσκευασία,
αποθήκευση , μεταφορά, διανομή , διακίνηση και πώληση
των τροφίμων πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τρόπο
συνειδητό, υγιεινό και σώφρονα.»
3.7 . Άρθρο 3 παράγραφος 2

Να προστεθεί η εξής δεύτερη πρόταση :
«H προσέγγιση αυτή θα πρέπει να αποτελέσει αποτελε
σματικό μηχανισμό για να εξασφαλισθεί η υγιεινή και η
θρεπτικότητα οιουδήποτε παραγόμενου τροφίμου και θα
πρέπει να αναπτυχθεί με την εφαρμογή της τεχνικής των
αναλύσεων κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου .»
3.8 . Άρθρο 3 παράγραφος 3

Για λόγους σαφήνειας να διατυπωθεί ως εξής :
«Οι επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει να συμμορφώνονται
προς τους κανόνες υγιεινής των τροφίμων που παρατίθε
νται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας και τα προβλε
πόμενα μέτρα θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο εάν και
εφόσον είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της υγιεινής
και θρεπτικότητας των τροφίμων.»

3.9. Νέα τέταρτη παράγραφος του άρθρον 3

«H κατασκευή και το περιβάλλον εργασίας των επιχειρήσεων
τροφίμων πρέπει να εξασφαλίζει την προστασία της υγείας
και της ασφάλειας των εργαζομένων.»
3.10. Άρθρο 4

Για να συμπεριληφθούν έντομα, κλπ., το άρθρο αυτό θα πρέπει
να αρχίζει ως εξής :
«Πρέπει να εγκριθούν κριτήρια συμπεριλαμβανομένων
και των μικροβιολογικών που θα εξασφαλίζουν και την
υγιεινή και θρεπτικότητα των τροφίμων...»
3.11 . Άρθρο 5 παράγραφος 2

H Επιτροπή είναι ανάγκη να διασαφηνίσει την παράγραφο
αυτή . Μεταξύ των προβλημάτων που υπάρχουν είναι ότι η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ) προς το παρόν
διαθέτει περιορισμένη πραγματογνωμοσύνη σχετικά με την
υγιεινή των τροφίμων και θα πρέπει να αναπτύξει τον τομέα
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3.13 . Άρθρο 6

Για να γίνει σαφές ότι η υποχρέωση βαρύνει τον επιχειρημα
τία, να προστεθεί η εξής φράση :

«H ουσιαστική συμμόρφωση με τα συστήματα αυτά αποτε
λεί ευθύνη των επιχειρήσεων τροφίμων και θα υπόκειται
στον έλεγχο των αρμοδίων αρχών. O έλεγχος αυτός δεν
αίρει από τις επιχειρήσεις τροφίμων την ευθύνη για τη
διεξαγωγή εγκύρων ελέγχων υγιεινής.»
3.14. Άρθρο 7

3 . 14. 1 . H ΟΚΕ θεωρεί ότι οι διατάξεις για την υγιεινή των
τροφίμων, όπως αυτές που προτείνονται σήμερα από την
Επιτροπή , έχουν νόημα μόνον εφόσον διενεργούνται οι κα
τάλληλοι και αποτελεσματικοί έλεγχοι σε κοινοτική κλί
μακα. H ΟΚΕ, συνεπώς, εγκρίνει την αναφορά στην οδηγία
89/397/EOK σχετικά με τον έλεγχο των τροφίμων. H εφαρ
μογή της οδηγίας αυτής αποτελεί απαράβατη συνθήκη για
την αποτελεσματική προώθηση της ορθής υγιεινής. Επειδή
υφίστανται ακόμη σοβαρότατες διαφορές σε ό,τι αφορά τον
έλεγχο των τροφίμων στην Κοινότητα, η ΟΚΕ θα ασχοληθεί

σχετικά στη γνωμοδότησή της για το έγγραφο O (πρόσθετα
μέτρα επίσημου ελέγχου). Τα μέσα και η χρηματοδότηση των
εθνικών αρχών ελέγχου πρέπει, τουλάχιστον, να εναρμονι
σθούν σε ένα ελάχιστο κατώτατο επίπεδο .

3. 14. 1 . 1 . H Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει τακτικά έκθεση
στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονο
μική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με το αποτέλεσμα των
εν λόγω ελέγχων καθώς και σχετιά με την κατάρτιση όσον
αφορά την υγιεινή των τροφίμων όσο και από πλευράς των
αρμόδιων εθνικών αρχών.
3.14.2

Εντούτοις, το άρθρο 7 θα πρέπει να συμπληρωθεί ως

εξής :

«Τα κράτη μέλη οφείλουν υπευθύνως να λάβουν τα κατάλ
ληλα μέτρα ώστε οι αρμόδιες αρχές να διενεργούν ελέγ
χους κατά ενιαίο τρόπο σε όλη την Κοινότητα με σκοπό
τη διάθεση στην αγορά μόνο ασφαλών τροφίμων.»
3 . 1 5 . Άρθρο 8 παράγραφος 1

3.15.1 .

Οι σχετικοί όροι δράσεως πρέπει να προσδιορι

σθούν σαφέστερα ώστε να είναι ομοιόμορφοι σε όλη την
Κοινότητα. H τελευταία φράση να διατυπωθεί ως εξής :
«ή και την παύση λειτουργίας της επιχείρησης έως ότου
καταστεί υγιεινό και θρεπτικό το τρόφιμο που παράγεται
από αυτή .»

αυτό .

3.12 . Άρθρο 5 παράγραφος 4

Για να εξασφαλισθεί ενιαίο επίπεδο υγιεινής μεταξύ των
κρατών μελών, το τέλος της πρώτης προτάσεως πρέπει να
διατυπωθεί ως εξής :
«... σύμφωνα με το άρθρο 3 , και εξασφαλίζουν ότι o ενιαί
ος χαρακτήρας των απαιτήσεων που ορίζονται στα
έγγραφα ορθής υγειονομικής πρακτικής συνεπάγεται την
ύπαρξη ενός ελάχιστου ενιαίου επιπέδου υγιεινής τροφί
μων για όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων των κρατών
μελών.»

3.15.2. Γίνεται, έτσι, σαφές ότι η επιχείρηση μπορεί να
ξαναρχίσει την παραγωγή της μόνο εφόσον το προϊόν είναι
ασφαλές.

3.16. Παράρτημα κεφάλαιο / άρθρο 1 στοιχοίο γ)

Οι τελευταίες λέξεις να διατυπωθούν ως εξής :
«... επιβλαβή έντομα, ζώα, μύκητες ή άλλα ζώα.»
(') ΕΕ αριθ. C 51 της 26. 2. 1991 .
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«Οι επιφάνειες εργασίας πρέπει να είναι λείες, να πλένο
νται εύκολα και να μην επιτρέπουν τη συσσώρευση επι
βλαβών μικροοργανισμών ή υπολειμμάτων τροφών. Θα
πρέπει να είναι κατασκευασμένα από μη τοξικά υλικά.»

3.17. Παράρτημα κεφάλαιο II άρθρο / στοιχοίο στ)
Να διατυπωθεί ως εξής :
Βρυξελλες, 26 Μαΐου 1992 .

O Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GΕUΕΝΙCΗ

Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για τη θέσπιση διατάξεων

σχετικά με την κατοχή και εμπορία ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας (])
(92/C 223/06)

Στις 14 Ιανουαρίου 1992 , και συμφωνά με το άρθρο 100 A της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από την Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή να γνωμοδοτήσει για την ανωτέρω πρόταση .
Το τμήμα περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας και κατανάλωσης, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία
των σχετικών εργασιών της ΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 5 Μαΐου 1992 με βάση την
εισηγητική έκθεση του κ. Roseingrave.

H Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή κατά τη 297η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 26ης Μαΐου
1992), υιοθέτησε ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση .
1 . Εισαγωγή

1 . 1 . Από το 1 984, το εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και
χλωρίδας που τελούν σε κίνδυνο διέπεται από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 του Συμβουλίου .

1.1.1 . Βασιζόμενο, πρώτον, στην οκτάχρονη εμπειρία του
ελέγχου του εμπορίου βάσει του προαναφερθέντος κανονι
σμού και, δεύτερον, στη μεταβολή του καθεστώτος για πολλά
είδη , το Συμβούλιο προτείνει ένα κανονισμό που καθορίζει τις
διατάξεις όσον αφορά την κατοχή και την εμπορία δειγμάτων

ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας (2).
1.2 .

O προτεινόμενος κανονισμός διευρύνει τις διατάξεις

της σύμβασης CITES (3) ( 1973) προκειμένου α) να υπερβλη

θούν οι περιορισμοί και οι ελλείψεις που παρακωλύουν
σήμερα την ανάληψη δράσης για την προστασία του περιβάλ
λοντος, β) να ενημερωθεί και να προσαρμοσθεί o ισχύων
κανονισμός υπό το πρίσμα των νέων τεχνικών και επιστημονι
κών δεδομένων και γ) να εναρμονισθούν οι συνθήκες ενόψει
(') ΕΕ αριθ. C 26 της 3 . 2. 1992, σ. 1 .

(2) Έγγρ. COM(91 ) 448 τελικό .
(3) CITES : Convention on International Trade in Endangered Species
— EE αριθ. L 384 της 31 . 12 . 1982.

της ολοκλήρωσης και της λειτουργίας της εσωτερικής αγο
ράς. Πριν από το 1993, θα πρέπει να ενσωματωθούν στη
νομοθεσία των ΕΚ ορισμένα αυστηρότερα μέτρα που έλαβαν
εν τω μεταξύ ορισμένες χώρες.
1.3 . O προτεινόμενος κανονισμός, που καθορίζει το κοινο
τικό θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά την εμπορία ειδών άγριας
πανίδας και χλωρίδας, είναι ένα εμπεριστατωμένο αλλά και
πολύπλοκο έγγραφο. Στόχος του εγγράφου είναι να εξασφαλι
σθεί μια ταχεία και ευέλικτη αντιμετώπιση των προβλημάτων
εκ μέρους της Επιτροπής και των αρμοδίων αρχών των κρα
τών μελών, καθώς και να αποφευχθεί η θέσπιση μεγάλου
αριθμού ειδικών νομοθετημάτων για τα προβλήματα που
θέτουν διάφορα είδη . H Επιτροπή επικουρείται στο έργο της
από μια συμβουλευτική επιτροπή , πράγμα που επιτρέπει στην
Επιτροπή να τροποποιεί τα παραρτήματα στα οποία καθορίζε
ται το επίπεδο ρύθμισης που εφαρμόζεται στα διάφορα είδη .
O κανονισμός παραθέτει συνοπτικά τα είδη σε ένα από τα
πέντε παραρτήματα.
1.4. Παραρτήματα

1.4.1 . Το παράρτημα A ρυθμίζει το θέμα της κατοχής και
απαγορεύει την εμπορία :
— των ειδών που καλύπτονται από τη σύμβαση CITES I
(όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή),
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• των ειδών που απειλούνται με εξαφανιση ,
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• τα οποία ομοιάζουν με τα είδη που αναφέρονται παρα
πάνω,

• των ειδών που συγγενεύουν με τα ανωτέρω, και

• των ειδών (κυρίως των ενδημικών στην Κοινότητα
ειδών) που τελούν υπό προστασία βάσει λοιπών κοινοτι
κών νομοθετημάτων.

Απαιτούνται άδειες εισαγωγής ή εξαγωγής ανάλογα με
την περίπτωση , καθώς και βεβαιώσεις CITES.

1.4.2. Το παράρτημα B ρυθμίζει τα θέματα της κατοχής και
της εμπορίας :
— των ειδών που καλύπτονται από τη σύμβαση CITES II (τα
οποία δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα A και τα οποία
έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή ),

• όλων των ζώων εκτός των κατοικίδιων.
Απαιτούνται δήλωση εισαγωγής, άδεια εξαγωγής ή στοι
χεία που να αποδεικνύουν νόμιμη απόκτηση .

1 .4.5 . Το παράρτημα E ρυθμίζει τα θέματα της κατοχής και
εμπορίας :
— των ενδημικών ειδών κράτους μέλους για τα οποία απαιτεί
ται επιτόπια ειδική προστασία.

2. Γενικές παρατηρήσεις

• των ειδών που καλύπτονται από τη σύμβαση CITES I

(τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα A),
• των ειδών που απειλούνται σε τοπικό επίπεδο ή είναι
σπάνια σε παγκόσμο επίπεδο,
• των ειδών που είναι σημαντικά για τη διατήρηση των
πληθυσμιακών επιπέδων άλλων ειδών που περιλαμβάνο
νται στο παράρτημα A ή B,
• των ειδών που ομοιάζουν με τα είδη των παραρτημάτων
A ή B,

• των ειδών των οποίων το εμπόριο διέπεται από άλλα
κοινοτικά νομοθετήματα,
• των «ευαίσθητων ειδών», και

• των ειδών που αποτελούν οικολογικό κίνδυνο για ενδη
μικά είδη .
Απαιτείται άδεια εισαγωγής ή εξαγωγής ανάλογα με την
περίπτωση ή λοιπά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι
αποκτήθηκαν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας .
1 .4.3 . Το παράρτημα Γ ρυθμίζει τα θέματα της κατοχής και
της εμπορίας των ειδών που καλύπτονται από
— τη σύμβαση CITES III (τα οποία δεν περιλαμβάνονται
στα παραρτήματα A ή B και τα οποία εγκρίθηκαν από την
Επιτροπή ), και
— τη σύμβαση CITES II (τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα
παραρτήματα A ή B).
Απαιτούνται δήλωση εισαγωγής, άδεια εξαγωγής ή στοιχεία
που να αποδεικνύουν νόμιμη απόκτηση .
1 .4.4. Το παράρτημα Δ ρυθμίζει τα θέματα της κατοχής και
εμπορίας :
-— των ειδών που καλύπτονται από τη σύμβαση CITES III
(τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Γ),
• των ειδών που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα A,
B ή Γ και για τα οποία η συνέχιση της εμπορίας θα είχε
αρνητικές συνέπειες) και

2.1 . H ΟΚΕ αναγνωρίζει ότι, ενδεχομενως, θα προκύψουν
σημαντικά κοινωνικο-οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη
από το ελεγχόμενο εμπόριο ορισμένων ειδών ή από την ανά
υπό-είδος ταξινόμηση . Στην πρόταση εξετάζεται, επίσης, o
μηχανισμός βάσει του οποίου θα επιτευχθεί η εφαρμογή του
κανονισμού .

2.2. H ΟΚΕ επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής.
Περαιτέρω, συμφωνεί όσον αφορά την ανάγκη για θέσπιση
νέων ρυθμίσεων και εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής τους
εντός της ΕΚ, εις τρόπον ώστε να προστατευθούν αποτελε
σματικά τα είδη εκείνα της άγριας πανίδας και χλωρίδας που
το «καθεστώς προστασίας» τους κινδυνεύει από τις δυσμενείς
επιπτώσεις του σημερινού επιπέδου της εμπορίας τους ή
ακόμη και τη μελλοντική αύξησή της. Επικροτεί, ιδιαιτέρως,
τους κύριους στόχους του κανονισμού που είναι η ενιαία
εφαρμογή της εμπορικής νομοθεσίας και η αποφυγή διαφορε
τικής ερμηνείας των διατάξεων της σύμβασης CITES στα
κράτη μέλη , ενόψει της αποτελεσματικής λειτουργίας της
εσωτερικής αγοράς . Ωστόσο, η ΟΚΕ διατυπώνει έναν αριθμό
παρατηρήσεων .
2.3 . O κανονισμος είναι ένα φιλόδοξο και πολύ τεχνικό
έγγραφο . Μετά από προσεκτική ανάγνωση διαπιστώνεται ότι
περιέχει πολλές δυνατότητες καταστρατήγησης που, ενδεχο
μένως, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να λάβουν χώρα,
αλλά, δεδομένου ότι αυτός θεσπίζει το νομικό πλαίσιο εν
προκειμένω, οι δυσκολίες αυτές είναι μάλλον φαινομενικές
παρά πραγματικές, ιδίως εάν προβλεφθούν κριτήρια προστα
σίας που θα εφαρμοστούν αυστηρώς και ενιαίως .

2.4. O κανονισμος θα επρεπε, σύμφωνα με τη σύμβαση
CITES, να περιορίζεται στην εμπορία. H γενική απαγόρευση
και της απλής κατοχής από ιδιώτες φαίνεται δύσκολο να
εφαρμοσθεί. Κατά συνέπεια, η ΟΚΕ προτείνει οι διατάξεις
σχετικά με την κατοχή και τη μεταφορά εντός της Κοινότητας
να εφαρμόζονται μόνον εφόσον πρόκειται για εμπόριο. Οι
προτεινόμενοι περιορισμοί όσον αφορά την εισαγωγή και
εξαγωγή να παραμείνουν.

2.5. H γενική προσέγγιση που υιοθετεί o κανονισμός θα
πρέπει να υποστηριχθεί, ενώ ορισμένες διαδικασίες κρίνονται

31.8 . 92

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

πολύπλοκες και υπερβολικά γραφειοκρατικές. H ΟΚΕ καλεί
επειγόντως την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι o κανονισμός
θα λειτουργήσει, πρώτον, ως μέσο ελέγχου και διευκόλυνσης
της νόμιμης εμπορίας και δεύτερον, ως παράγοντας αποτρο
πής της παράνομης εμπορίας άλλων ειδών.
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3.4. Άρθρα 11 και 12 (Παρεκκλίσεις)
3.4. 1 . Οι μέθοδοι αναγνώρισης και πιστοποίησης των δια
φόρων ειδών θα πρέπει να αποσαφηνισθούν.
3.5 . Άρθρο 21 (Σημεία εισοδου, εξοδου και διαμετακόμισης)

3 . Ειδικές παρατηρήσεις

3 . 1 . Άρθρο 3 (Πεδίο εφαρμογής)
3.1.1 . H ΟΚΕ επισημαίνει ότι το άρθρο 3, παράγραφος 2,
εδάφιο γ, περίπτωση III, σελ. 30, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως νομική βάση για την προστασία των οικότοπων στην
περίπτωση που ένα κινδυνεύον ζώο/φυτό έχει απόλυτη ανά
γκη ενός συγκεκριμένου πλήρους βιοτικού στοιχείου του
οικότοπου .

3.1.2 . H ΟΚΕ κρίνει οτι δεν είναι σκοπιμο να κατατασσο
νται είδη τα οποία πράγματι απειλούνται από εξαφάνιση λόγω
της εκμετάλλευσής τους για εμπορικούς σκοπούς στην ίδια
κατηγορία με χιλιάδες άλλα συνηθισμένα και κοινά είδη .
Χρειάζεται να χαραχθούν σαφή κριτήρια για τον καθορισμό
των ειδών που εμπίπτουν στην οδηγία αυτή .

3.5.1 . Έχοντας υπόψη ότι θα εισαχθεί ένα νομοθετικό
πλαίσιο βάσει του οποίου θα προβλέπονται αυστηρότεροι
έλεγχοι, η ΟΚΕ διερωτάται για τον τρόπο παρακολούθησης
της διεξαγωγής τους. Τα μέσα που διαθέτουν τα κράτη μέλη
είναι περιορισμένα. Οι τελωνειακοί υπάλληλοι, των οποίων
τα καθήκοντα θα περιορισθούν από την κατάργηση των εσω
τερικών συνόρων, ενδεχομένως μπορούν να ερευνούν και να
ελέγχουν το εμπόριο. Επειδή θα μειωθούν οι εσωτερικοί έλεγ
χοι, οι τελωνειακοί υπάλληλοι μπορούν να αναλάβουν μεγα
λύτερες αρμοδιότητες στα σημεία εισόδου των ΕΚ . H ενδεδει
γμένη άσκηση των εν λόγω νέων αρμοδιοτήτων προϋποθέτει
κατάλληλα προγράμματα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτι
σης. H ΟΚΕ επικροτεί τα μαθήματα επαγγελματικής κατάρτι
σης για επιθεωρητές που οργάνωσε η ΓΔ XXI επισημαίνο
ντας, παράλληλα, το μέγεθος και τον πολύπλοκο χαρακτήρα
αυτών. Ακόμη και ορισμένοι επαγγελματίες βιολόγοι δεν
θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν σαφώς όλα τα είδη που
απαριθμούνται στα παραρτήματα του κανονισμού. Τούτο
είναι σημαντικό κυρίως για την αναγνώριση ειδών που, ενδε
χομένως, θα εισαχθούν σε μια χώρα με ψευδή ονομασία.

3.2 . Άρθρο 4 (Εισαγωγή στην Κοινότητα)
3.2.1 . H αρχή , βάσει της οποίας μια άδεια εξαγωγής από
τρίτη χώρα δεν εγγυάται αυτομάτως και την έκδοση άδειας
εισαγωγής στην Κοινότητα, είναι σημαντική . Κατά τον
τρόπο αυτό, η ΕΟΚ θα έχει την ευθύνη του ελέγχου της
«κατανάλωσης» των ειδών και ενδεχομένως θα είναι σε θέση
να διαπραγματευθεί ποσοστώσεις εξαγωγής με τις χώρες εξα
γωγής, επικαλούμενη το καθεστώς προστασίας των εν λόγω
ειδών . Ενδεχομένως θα ενδείκνυτο να εξεταστούν, κατόπιν
προτάσεως της Επιτροπής, οι εν λόγω ανησυχίες από τα
μεγαλύτερα διεθνή βήματα, όπως είναι η CITES, προκειμένου
να αποφευχθεί η μεγάλη διάδοση , των εκ πρώτης όψεως
αντιφατικών ταξινομήσεων .
3.3 . Άρθρο 8 (Απόρριψη αιτήσεων και πιστοποιητικών
εισαγωγής)
3.3.1 . H αποτελεσματική εναρμόνιση των ελέγχων εντός
της ΕΚ αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους στόχους του
κανονισμού, ενώ δεν προβλέπεται σαφώς o τρόπος επίτευξης
του εν λόγω στόχου . Το εν λόγω άρθρο αφορά την απόρριψη
αιτήσεων από κράτος μέλος ενώ, προφανώς, αυτή θα είχε
εγκριθεί αλλού. Αυτό συνεπάγεται ότι, ενδεχομένως, στο εν
λόγω κράτος εφαρμόζονται στην πράξη , αυστηρότερα κριτή
ρια. Τέτοιου είδους περιπτώσεις προβλέπεται να γνωστοποι
ούνται στην Επιτροπή , χωρίς, ωστόσο, να είναι σαφές εάν η
Επιτροπή θα έχει άλλη αρμοδιότητα εκτός από αυτή του
να ζητεί από το κράτος μέλος να χαλαρώνει τα εν λόγω
αυστηρότερα κριτήρια εις τρόπον ώστε να συμμορφώνεται με
αυτά που εφαρμόζονται στα άλλα κράτη μέλη καθώς και
να ευθυγραμμίζεται με την ενιαία εφαρμογή της εμπορικής
νομοθεσίας.

3.6. Άρθρο 23 (Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων)

3.6.1 . Δεν είναι σαφές εάν, κατά την εφαρμογή του κανονι
σμού, υπάρχει δυνατότητα να λαμβάνονται υπόψη οι συμφω
νίες με ορισμένους εμπορικούς κύκλους όσον αφορά την
τήρηση άλλων νομοθεσιών. Για παράδειγμα, o παρών κανονι
σμός, ενδεχομένως, θα τεθεί σε ισχύ το 1993, ενώ οι έμποροι
ειδών γούνας δεν αναμένεται να συμμορφωθούν με τον κανονι

σμό περί εισαγωγής γουνών πριν από το 1995 ί1 ).
3.7. Άρθρο 26 (Κυρώσεις)
3.7.1 . H ΟΚΕ αναγνωρίζει οτι εαν η Επιτροπή συμπεριλά
βει στον κανονισμό ποινικές διατάξεις, τούτο θα εσήμαινε
μείζονα καινοτομία στο κοινοτικό Δίκαιο. Ωστόσο, η ΟΚΕ
θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη

μέλη να επιβάλουν ενδεδειγμένες κυρώσεις στους παραβάτες
βάσει κλίμακος και κριτηρίων που θα αποθαρρύνουν το παρά
νομο εμπόριο, το οποίο, ενδεχομένως, διεξάγεται επειδή ορι
σμένα κράτη εφαρμόζουν ένα σύστημα επιβολής ποινών που
δεν είναι επαρκώς αποτρεπτικό.

3.7.2. H Επιτροπή θα έπρεπε να εξετάσει τη δυνατότητα
τροποποίησης του κανονισμού προκειμένου να καταστήσει

(') Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3254/91 του Συμβουλίου — ΕΕ αριθ.
L 308 της 9 . 11 . 1991 .
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υπευθυνες τις εταιρείες μεταφορών οσον αφορα την εισαγωγή,
εξαγωγή ή επανεξαγωγή δειγμάτων προς και από την ΕΚ και
έτσι να καθιερωθεί ένα άλλο είδος ελέγχου της παράνομης
διακίνησης ειδών πανίδας και χλωρίδας. Διαφορετικά, οι
αρχές θα δύνανται να κατάσχουν φορτίο το οποίο αρνείται
να παραλάβει o αποδέκτης του εμπορεύματος και για το οποίο
κανείς δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος.
3.8 . Άρθρο 28 (Επιστημονική Ομάδα Εποπτείας)
3.8.1 . Σημαντικές νέες αρμοδιότητες εκχωρούνται στην
επιστημονική ομάδα εποπτείας (άρθρο 28). Ωστόσο, η ΟΚΕ
εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν
αποσαφήνισε πλήρως το θέμα της σύνθεσης της εν λόγω
ομάδας και τις ιδιότητες των μελών του. Περαιτέρω, δεν είναι
σαφής o τρόπος με τον οποίο ένα άτομο μπορεί να προσφύγει
κατά των αποφάσεών της και να θίξει θέματα προστασίας με
στόχο την επαναταξινόμηση των ειδών μεταξύ των παραρτη
μάτων. H ΟΚΕ ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει διαδικα
σίες και λοιπά μέσα εις τρόπον ώστε η εν λόγω ομάδα να
συνεργάζεται εποικοδομητικά, πρώτον, με άλλους επιστημο
νικούς κύκλους, όπως τους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες
της CITES, και, δεύτερον, τον εμπορικό κόσμο, προκειμένου
να εξευρίσκονται πάντοτε ταχείες λύσεις.
3.8.2 . Άρθρο 29 ( Επιτροπή )

H Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή είναι σύμφωνη με
την πρόταση για σύσταση επιτροπής που να αποτελείται από
εκπροσώπους των κρατών μελών, όπως αυτό αναφέρεται στο
εν λόγω άρθρο .
3.9. Παραρτήματα

3.9. 1 . Τα παραρτήματα αποτελούν το σημαντικότερο μέρος
του κανονισμού . H ταξινόμηση/επαναταξινόμηση των ειδών
σε παραρτήματα πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή μετά
από πρόταση της επιστημονικής ομάδας επανεξέτασης. Το
γεγονός ότι όλα τα είδη ταξινομούνται βάσει των κριτηρίων
που καθορίζονται στον κανονισμό , για να ρυθμίζεται ή/και
να ελέγχεται έτσι το εμπόριο είναι αποδεκτό. Ωστόσο, δεν
είναι σαφές ποιο κριτήριο εφαρμόζεται για κάθε είδος ιδιαί

τερα. Στην παρούσα πρόταση (*) μνημονεύεται, όταν αυτό
ενδείκνυται, μόνο o κατάλογος της σύμβασης CITES. Το
τμήμα φρονεί ότι θα πρέπει να αναφέρεται για κάθε είδος που
ταξινομείται στον κατάλογο (ταξινόμηση), το άρθρο (και η
παράγραφος) βάσει του οποίου συμπεριλήφθηκε στο παράρ
τημα .

(') Έγγρ . COM(91 ) 448 τελικό — SΥΝ 370.
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3.9.2. Τα παραρτήματα μπορούν, περαιτερω, να καταστούν
σαφέστερα εάν συμπεριληφθεί στον κανονισμό η κοινή ονο
μασία των διαφόρων ειδών [όπως αυτό γίνεται στα παραρτή
ματα της οδηγίας (ΕΟΚ) 3626/82 του Συμβουλίου]. Κατάλο
γος με την κοινή ονομασία των διαφόρων ειδών μπορεί να
ζητηθεί από τις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες. H επιστημονική
ονομασία των ειδών στη λατινική αποτελεί, ωστόσο, προτε
ραιότητα.
3.9.3 . Σήμερα διεξαγάγεται νόμιμο εμπόριο, μεταξύ των
χωρών μελών των ΕΚ και άλλων κρατών, ορισμένων ειδών
που θεωρούνται επιβλαβή στη χώρα προέλευσής τους και για
τα οποία, σε ορισμένες περιπτώσεις, ισχύουν άλλα κοινοτικά
νομοθετήματα. Ορισμένα από τα εν λόγω είδη , π.χ . o μοσχό
μυς (Ondrata zibethicus), περιλαμβάνονται σήμερα στο πα
ράρτημα B. Περιλαμβάνονται επίσης άλλα είδη, τα οποία στη
χώρα προέλευσής τους αποτελούν αντικείμενο θανάτωσης
προκειμένου να ελέγχονται οι αριθμοί τους, και σήμερα διατί
θενται στο κοινοτικό εμπόριο (πέντε είδη μακρόποδων μαρσι
ποφόρων (Macropodid marsupials). Προκειμένου να προστα
τευθεί το υφιστάμενο επίπεδο εμπορίας και δεδομένου ότι για
τέτοια είδη δεν αναμένονται δυσμενείς συνέπειες, θα ήταν
ενδεδειγμένο να εξετασθεί η δυνατότητα κατάρτισης ενός
νέου παραρτήματος που θα περιλαμβάνει τα «εκμεταλλεύ
σιμα» είδη . Στο εν λόγω παράρτημα θα μπορούσε να συμπερι
ληφθούν μεταξύ άλλων, ορισμένα από τα είδη που σήμερα
περιλαμβάνονται στο παράρτημα B [άρθρο 3 σημείο 2 στοι
χείο δ)]. Το παράρτημα αυτό θα έπρεπε να περιλαμβάνει,
επίσης, είδη που αποτελούν αντικείμενο θήρας, των οποίων
η αιχμαλωσία και η κατοχή επιτρέπεται σύμφωνα με τη νομο
θεσία κρατών μελών της Κοινότητας. Τα είδη που θα περιλαμ
βάνονται στο νέο αυτό παράρτημα θα διέπονται από τις εμπο
ρικές οδηγίες που ισχύουν για τα είδη που περιλαμβάνονται
στα παραρτήματα Γ και Δ. Θα απαιτούνται, π.χ. δήλωση
εισαγωγής και άδεια εξαγωγής ή στοιχεία που να αποδει
κνύουν νόμιμη απόκτηση . Έτσι τα παραρτήματα A και B θα
είναι συγκρίσιμα με τα παραρτήματα 1 και 2 του CITES. Οι
ρυθμίσεις που θα διέπουν τις εισαγωγές των ειδών του νέου
παραρτήματος θα είναι καταλληλότερες όσον αφορά το καθε
στώς προστασίας τους και θα περιορίζουν τις καθυστερήσεις
που παρατηρούνται κατά την εισαγωγή και την εμπορία δειγ

μάτων που αποκτήθηκαν νομίμως στην Κοινότητα. Οι αρχές
που ρυθμίζουν την εισαγωγή στην Κοινότητα δειγμάτων ενός
είδους (άρθρο 4) δεν θα επηρεαστούν από την εν λόγω μετα
βολή και τα είδη θα μπορούν να αφαιρεθούν από το νέο
παράρτημα εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
3.10. Τέλος, η Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλει προσπά
θειες προκειμένου να κυρωθεί η σύμβαση CITES από όλα τα
κράτη μέλη .

Βρυξελλες, 26 Μαΐου 1992.

O Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GΕUΕΝΙCΗ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

3 . 8 . 92

Αριθ. C 223/23

Γνωμοδοτηση για την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την πρώτη τροποποίηση της οδηγίας
88/344/EOK του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών που αφορούν τους διαλύτες εκχύλισης οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των τροφίμων
και των συστατικών τους (')
(92 C 223 /07)

Στις 22 Ιανουαρίου 1992, και συμφωνά με τις διαταξεις του άρθρου 100 A της Συνθήκης περί ιδρύσεως
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση .

Το τμήμα περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας και κατανάλωσης, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία
των σχετικών εργασιών της ΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 5 Μαΐου 1992 με βάση την
εισηγητική έκθεση του κ . Gardner.

Κατά τη 297η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 26ης Μαΐου 1992), η Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή υιοθέτησε ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση .
1 . Εισαγωγή

2.2. Άρθρο 1.3

1 . 1 . Οι διαλύτες εκχύλισης χρειάζονται για την προετοιμα
σία μιας μεγάλης ποικιλίας τροφίμων, όπως για παράδειγμα :

2.2.1 . Το άρθρο αυτό προβλέπει την πραγματοποίηση των
μελλοντικών τροποποιήσεων με τη διαδικασία της συμβου
λευτικής επιτροπής. H ΟΚΕ εγκρίνει κατ' αρχήν τη λύση
αυτή . Ωστόσο, θεωρεί προτιμότερο να καταστεί η επιτροπή
αυτή κανονιστική , όπως είχε προβλεφθεί για τις αλλαγές στο
πεδίο της διάλυσης και των διαλυτών από την οδηγία 88/388/

α) εκχύλιση λιπαρών καταλοίπων από τους ελαιούχους σπό
ρους μετά τη σύνθλιψη·
β) εκχύλιση αρωματικών υλών από τα αρωματικά φυτά·

ΕΟΚ περί αρωματικών υλών.

γ) αφαίρεση αλκαλοειδών από τον καφέ και το τσάι .

1.2. Γενικά, χρειάζονται πολύ ειδικοί διαλύτες για την
επίτευξη του σωστού αποτελέσματος.

2.2.1.1 . Σε ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες χρειάζεται η
συμμετοχή του κοινού, θα πρέπει να υπάρξουν διαβουλεύσεις
με τις κατάλληλες οργανώσεις όπως είναι η Συμβουλευτική
Επιτροπή Καταναλωτών, η Συμβουλευτική Επιτροπή Τροφί
μων, κ.λπ ., πριν από τη λήψη αποφάσεων.

1 .3 . H υπάρχουσα οδηγία που καλύπτει αυτούς τους διαλύ
τες έπρεπε να έχει επανεξετασθεί έως το 1991 σύμφωνα με την
υπόδειξη της Επιστημονικής Επιτροπής Τροφίμων (ΕΕΤ). H
Επιτροπή συνεπώς εκτέλεσε αυτό το καθήκον εγκαίρως και
η ΟΚΕ εγκρίνει την πρόταση ενώ συγχρόνως διατυπώνει τις
ακόλουθες παρατηρήσεις.
2 . Ειδικές παρατηρήσεις
2. 1 . Άρθρο 1. 1

2. 1 . 1 . Με τη διαγραφή της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της
βασικής οδηγίας, θα απαγορευθεί η χρήση του τριχλωροαιθυ
λένιου στις περιπτώσεις που αυτή επιτρέπεται σήμερα, μολο
νότι στη γνωμοδότησή της το 1991 η ΕΕΤ επιφυλάχθηκε να
κάνει οποιαδήποτε σχετική υπόδειξη έως το 1995.
2.1.2.

Το τριχλωροαιθυλένιο χρησιμοποιείται για την

εκχύλιση λίπους αντί για το εξάνιο, το οποίο είναι άκρως
εύφλεκτο. Ωστόσο, η βελτίωση του εξοπλισμού πυρασφά
λειας καθιστά λιγότερο βασική αυτή την ανάγκη και συνεπώς
η ΟΚΕ μπορεί να δεχθεί αυτή την απαγόρευση , αν και φρονεί
ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ένα ορισμένο χρονικό διάστημα
για να μπορέσει o βιομηχανικός κλάδος να προβεί στον
απαραίτητο εκσυχρονισμό του εξοπλισμού (το λιγότερο 12

2.2.1.2. Επίσης, προκειμένου να ληφθεί υπόψη το ενδεχό
μενο ανάπτυξης μελλοντικών διαλυτών, η αρχή του στοιχείου
α) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 πρέπει να διατυπωθεί ως
εξής :

«Οι τροποποιήσεις του παραρτήματος που είναι αναγκαίες
για να ληφθεί υπόψη η πρόοδος των επιστημονικών και
τεχνικών γνώσεων σχετικά με τη χρήση διαλυτών ...»
2.3 . Άρθρο 1.4 a)

2.3.1 . O περιορισμός της χρήσης ακετόνης δεν έχει θέση
στην πρόταση αυτή για τους ακόλουθους λόγους :
i) H πρόταση αυτή γίνεται βάσει του άρθρου 100 A που
καλύπτει το ελεύθερο εμπόριο και την προστασία των
καταναλωτών και όχι βάσει του άρθρου 43 που αφορά την
Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ).

ii) H πρόταση αποσκοπεί σε τροποποίηση της οδηγίας που
αφορά τους διαλύτες εκχύλισης και όχι τους διαλύτες για
άλλη χρήση όπως είναι η διύλιση .

μήνες).

iii) H απαγόρευση δεν είναι σκόπιμη δεδομένου ότι τα ίδια
αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση
άλλων πολικών διαλυτών της Ομάδας I.

(') ΕΕ αριθ. C 11 της 17 . 1 . 1992, σ. 5.

και, αν o περιορισμός αυτός είναι επιθυμητός, πρέπει να

2.3.2.

Συνεπώς, η δεύτερη περίπτωση πρέπει να διαγραφεί

Αριθ. C 223/24

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

ενσωματωθεί στα κατάλληλα μέσα που καλύπτουν το ελαιο
λαδο .

2.4.

Άρθρο 1.4 β)

2.4.1 . Το άρθρο αυτό είναι αποδεκτό εκτός ίσως από ένα
σημείο : το διχλωρομεθάνιο χρησιμοποιείται για την εκχύ
λιση ειδικών αρωματικών υλών από ορισμένα φυτά και ειδι
κότερα από τον φλοιό κασσίας, φλοιό κανέλλας, κόκκους
βανίλιας και κόκκους Tonka. H ετήσια παραγωγή των υλών
αυτών είναι πολύ μικρή και συνέπως τα κατάλοιπα διχλωρο
μεθανίου στα τρόφιμα θα είναι λιγότερα από 1:10 000 σε
σχέση με τα αντίστοιχα του τσαγιού και καφέ χωρίς καφεΐνη .
Εάν λοιπόν συμφωνήσει η ΕΕΤ, μπορεί να επιτραπεί η χρήση
τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι μικρότερη από το
σημερινό όριο ανίχνευσης 50 mg/kg στο τελικό προϊόν που
διατίθεται στην κατανάλωση .

31.8.92

2.5. Άρθρο 1.4 β)
2.5.1 . Στους διαλύτες που διαγράφονται στο Μέρος III
περιλαμβάνεται και το κυκλοεξάνιο, και αυτό γιατί δεν διέ
θετε η ΕΕΤ εγκαίρως τις κατάλληλες δοκιμές για την ασφά
λεια κατά τη χρήση . H ΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της για τη μη
έγκαιρη συμμόρφωση του βιομηχανικού κλάδου προς τις
απαιτήσεις της ΕΕΤ.

2.5.2. Αυτός o διαλύτης χρησιμοποιείται ειδικότερα στην
παρασκευή ενός πολύ περιορισμένου αριθμού αρωματικών
υλών. H ΟΚΕ πληροφορήθηκε ότι o βιομηχανικός κλάδος
συμφώνησε ως προς ένα πρωτόκολλο δοκιμών με την ΕΕΤ
και ότι οι δοκιμές για την αξιολόγηση θα πραγματοποιηθούν
από την ΕΕΤ μέχρι τα τέλη του 1992 . Για το λόγο αυτό, θα
πρέπει να συνεχισθεί η έγκριση της χρήσης αυτού του δια
λύτη καθπ όλη τη διάρκεια του 1992, και να επιτραπεί η
συνέχιση της χρήσης του μετά το έτος αυτό μόνο στην περί
πτωση που οι δοκιμές είναι αποδεκτές από την ΕΕΤ.

Βρυξελλες, 26 Μάιου 1992.
O Πρόεδρος της

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GΕUΕΝΙCΗ

Γνωμοδότηση για την πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου που θεσπίζει τις κοινοτικές διαδικα
σίες για τις ξένες προσμείξεις στα τρόφιμα (] )
(92/C 223/08)

Στις 2 Μαρτίου 1992 και σύμφωνα με το άρθρο 100 A της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση .

Το τμήμα περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας και κατανάλωσης, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία
των σχετικών εργασιών της ΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 5 Μαΐου με βάση την εισηγητική
έκθεση του κ. Gardner.

Κατά τη 297η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 26ης Μαΐου 1992), η Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή υιοθέτησε ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση .
1 . Εισαγωγή

1.1 . Οι ξένες προσμείξεις στα τρόφιμα είναι ξένα σώματα
που προέρχονται γενικά από το περιβάλλον και τα οποία
εισέρχονται στα τρόφιμα χωρίς να προστίθενται εκουσίως.
Περιέχουν διάφορα στοιχεία όπως βαρειά μέταλλα (μόλυβδο,
χαλκό, κ.λπ.) που ευρίσκονται σε φυσική κατάσταση στο
έδαφος, ραδιενέργεια από τα ορυκτά του υπεδάφους, μυκοτο
ξίνες, πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (από
τον καπνό ) κ.λπ .
(') ΕΕ αριθ . C 57 της 4. 3 . 1992, σ. 11 .

1.2. Τετοιες ξένες προσμείξεις υπήρχαν πάντοτε στις τρο
φές, αν και αλλάζει το είδος τους. Έτσι, ένα σημαντικό
πρόβλημα για το νερό ήταν η μόλυνσή του από το μόλυβδο
των σωλήνων. Τώρα, είναι τα νιτρικά άλατα που δημιουργούν
πρόβλημα. Επιπλέον, η τεχνική πρόοδος που έχει σημειωθεί
τα τελευταία χρόνια στην ανάλυση , αποκάλυψε ότι ξένες
προσμείξεις υπάρχουν και εκεί όπου παλαιότερα δεν ήταν
δυνατό να ανιχνευθούν. Απαιτείται ρύθμιση μόνον όταν υπάρ
χουν σε σημαντικά τοξικολογικά επίπεδα. Ορισμένες χώρες
αντιμετωπίζουν με διαφορετικούς τρόπους το θέμα, βασιζόμε
νες σε εθνικο-ιστορικές αντιλήψεις. Έχοντας υπόψη την
επερχόμενη αγορά χωρίς σύνορα, η ΟΚΕ συμφωνεί ότι η
εναρμόνιση είναι αναγκαία.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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2 . Γενικές παρατηρήσεις
H πρόταση πραγματεύεται τις ξένες προσμείξεις σε επίπεδα
που είναι τοξικολογικά ανεπιθύμητα και τις ρυθμίζει σύμ
φωνα με τα δεδομένα της Επιστημονικής Επιτροπής Τροφί
μων (ΕΕΤ). Έτσι, η πρόταση βασίζεται σε τεκμηριωμένα
στοιχεία που είναι διαφανή για όλα τα κράτη μέλη και,
συνεπώς, η ΟΚΕ την επιδοκιμάζει, με την επιφύλαξη των
εξής παρατηρήσεων .

Αριθ. C 223/25

— αναφορα σε μια ή περισσότερες μεθόδους δειγματο
ληψίας και ανάλυσης που πρέπει να εφαρμόζεται .»
3.1.1 . Για να εξασφαλισθεί ομοιομορφία, πρέπει να προ
βλεφθεί διάταξη που θα καθιερώνει έναν κατάλογο με τις
μεθόδους που γίνονται αποδεκτές. Τούτο θα πρέπει να γίνει
με τη διαδικασία του άρθρου 8 και να χρησιμοποιηθούν, κατά
το δυνατόν, οι μέθοδοι που ισχύουν και που έχουν δοκιμασθεί,
όπως π.χ . ΑΟΑC, ΙSΟ, κλπ .
3.2. Άρθρο 6 παράγραφος 2

3 . Ειδικές παρατηρήσεις

3 . 1 . Άρθρο 3 παράγραφος 3
Τούτο συνεπάγεται ότι γίνεται πάντοτε αναφορά σε μια ανα
λυτική μέθοδο . Σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει καμία
μέθοδος, ενώ υπάρχουν πολλές ισοδύναμες, που εξαρτώνται
σε ορισμένο βαθμό από τους εθνικούς πόρους και το επίπεδο
του εξοπλισμού. Επομένως, η δεύτερη και η τρίτη περίπτωση
πρέπει να τροποποιηθούν ως εξής :

«— ανιχνεύσιμα όρια ανάλυσης από, γενικά, ισχύουσες
μεθόδους·

Για να εξασφαλισθεί διαφάνεια και να μην υπάρξουν ενδεχό
μενα δευτερεύοντα εμπόδια στο διακοινοτικό εμπόριο, θα
πρέπει να προστεθεί στο τέλος, η εξής φράση :
«αφού ενεργήσει, σε περίπτωση ανάγκης, σύμφωνα με το
άρθρο 5 .»
3.3 . Άρθρο 8

Τούτο προβλέπει τη σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής που
θα καταρτίζει λεπτομερείς διατάξεις όταν αυτό καθίσταται
αναγκαίο. Το άρθρο αυτό πρέπει ενδεχομένως να τροποποιη
θεί και να προβλέπει τη σύσταση ρυθμιστικής επιτροπής.

Βρυξελλες, 26 Μαΐου 1992 .

O Προέδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής της Επιτροπής
Michael GΕUΕΝΙCΗ

Αριθ. C 223/26
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Γνωμοδότηση για την πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου περί δημιουργίας του Ευρωπαΐκου
Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά

και την Τοξικομανία ( RΕITOX)(1)
(92/C 223 /09)

Στις 1 1 Φεβρουαρίου 1992, και σύμφωνα με το άρθρο 198 της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση .
Το τμήμα περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας και κατανάλωσης, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία
των σχετικών εργασιών της ΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 5 Μαΐου 1992 με βάση την
εισηγητική έκθεση του κ. Gomez Martinez.
H Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή , κατά τη 297η σύνοδο ολομέλειας, συνεδρίαση της 26 Μαΐου
1992, υιοθέτησε ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση .
1 . Εισαγωγή

1.1 .

Το Ευρωπαϊκό Συμβουλιο της Ρώμης ( 13-14 Δεκεμ

βρίου 1990) ενέκρινε, μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Καταπολέμησης Ναρκωτικών (CΕLΑD), το
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα καταπολέμησης των ναρκωτικών το
οποίο αναφερόταν ήδη στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολού
θησης του φαινομένου των ναρκωτικών.
1 .2. O ρόλος του Κέντρου Παρακολούθησης είναι να παρέ
χει αντικειμενικές, αξιόπιστες και συγκρίσιμες σε ευρωπαϊκό
επίπεδο πληροφορίες που θα επιτρέψουν να ληφθούν τα μέτρα
που είναι αναγκαία για τη μείωση της παράνομης κατανάλω
σης και παραγωγής και του λαθρεμπορίου των ναρκωτικών.
1.3 . Δίδεται προτεραιότητα στους ακόλουθους τομείς δρα
στηριότητας :
α) Μείωση της ζήτησης ναρκωτικών·

β) Εθνικές και κοινοτικές στρατηγικές και πολιτικές·
γ) Διεθνής και γεωπολιτική συνεργασία σε ό,τι αφορά την
προσφορά

δ) Λαθρεμπόριο ναρκωτικών·
ε) Οικονομία ναρκωτικών.

1.4. H ΟΚΕ συμφωνεί με την πρόταση κανονισμού για
τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης
Ναρκωτικών και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης
για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία. Μέσω αυτών θα
ξεπερασθεί η περιορισμένη σε κάθε κράτος μέλος αντιμετώ
πιση του προβλήματος και παράλληλα θα ληφθούν μέτρα για
τη μείωση της ζήτησης και την καταστολή του λαθρεμπορίου
ναρκωτικών.

1 .4. 1 . Στις τελικές συμφωνίες η ΟΚΕ επιθυμεί να ληφθούν
υπόψη οι γενικές και ειδικές παρατηρήσεις που ακολουθούν.

(') ΕΕ αριθ. C 43 της 18. 2. 1992, σ. 2.

2. Γενικές παρατηρήσεις

2.1 . Το πρόβλημα της εξάρτησης από τα ναρκωτικά επιδει
κνύεται σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω της συμβολής της
στην εξάπλωση επικίνδυνων ασθενειών όπως το aids και η
ηπατίτις, που εξ αιτίας τους χάνονται ανθρώπινες ζωές,
κυρίως μεταξύ των νέων.

2.1.1 . Βρισκόμαστε ενώπιον προβλημάτων των οποίων οι
επιπτώσεις δεν περιορίζονται στο πεδίο της υγείας, αλλά
επεκτείνονται στο κοινωνικό και οικονομικό πεδίο, όπου οι
συνέπειες για τις οικογένειες και την κοινωνία είναι πολύ
μεγάλες.
2.2. O συντονισμός των ενεργειών στα πλαίσια μιας σφαι
ρικής αντιμετώπισης του φαινομένου των ναρκωτικών και
της τοξικομανίας για την καταπολέμηση της παράνομης
παραγωγής, προσφοράς και ζήτησης ναρκωτικών τόσο σε
κοινοτικό όσο και σε διεθνές επίπεδο αποτελεί ένα βήμα
προς τα εμπρός που προστίθεται στις προσπάθειες του κάθε
κράτους μέλους .

2.3.

Σε προηγούμενες γνωμοδοτήσεις (2) η ΟΚΕ υποστή

ριζε ήδη πλήρως την ενίσχυση της καταστολής των σοβαρών
εγκληματικών ενεργειών που σχετίζονται με το λαθρεμπόριο
ναρκωτικών λόγω των κινδύνων που αντιπροσωπεύουν για
την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και τη σωματική και ψυχική
υγεία του πληθυσμού που τα χρησιμοποιεί, στον οποίο συγκα
ταλέγεται υψηλό ποσοστό νέων.

2.4. Σε ό,τι αφορά τη ζήτηση , θα πρέπει να καθιερωθεί ένα
σύστημα πρόληψης που να βασίζεται :
α) στον εξανθρωπισμό των αστικών κέντρων·
β) στη συμμετοχή των σχολείων και πανεπιστημίων σε προ
γράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε θέματα υγείας·
γ) στην εφαρμογή μιας πολιτικής για την αξιοποίηση του
ελεύθερου χρόνου που να απευθύνεται κυρίως προς τους
νέους·

δ) στη λήψη οικονομικών και κοινωνικών μέτρων για τη
δημιουργία θέσεων εργασίας·
(2) ΕΕ αριθ. C 159 της 17.6. 1991 και ΕΕ αριθ. C 332 της 31 . 12. 1990.
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ε) στην εφαρμογή μιας πραγματικής πολιτικής επανεξετα
σης που να αποσκοπεί στην κατάργηση των διακρίσεων
εις βάρος των πρώην τοξικομανών και στην υποστήριξη
των ατόμων που εργάζονται με τους νέους που είναι θύματα
της κατάστασης αυτής .
2.5. Για την παροχή χρήσιμων πληροφοριών, η ΟΚΕ θεω

ρεί σκόπιμο, να αποτελέσουν αντικείμενο των μελετών του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης και οι συζητήσεις
γύρω από τη δυαδική σχέση «καταστολή-ανεκτικότητα» και
τούτο επειδή έχει την πεποίθηση ότι είναι αναγκαίο να συνε
κτιμήσει όλες τις υπάρχουσες προοπτικές προκειμένου να απο
κτήσει αποτελεσματικά κριτήρια στον αγώνα για την καταπο
λέμηση της τοξικομανίας και των συναφών προβλημάτων.
2.5.1 . Οι διάφορες πολιτικές που έχουν εφαρμόσει τα
κράτη μέλη έως σήμερα μπορούν να αποτελέσουν επίσης μια
καλή αφετηρία για τις μελέτες αυτές.
2.5.2. Οι διάφορες μέθοδοι που ακολουθούν τα κράτη μέλη
και οι περιφέρειες θα αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής
εμπειριών στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης.
2.6. H καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών δεν
πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο προκειμένου να τεθεί σε ισχύ
η συμφωνία για τη δημιουργία ενός χώρου χωρίς εσωτερικά
σύνορα και, για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η
συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών και των αστυνομικών
αρχών, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και μεταξύ των κρατών
μελών παρόλο που θα πρέπει να αναγνωρισθεί ότι τα λιμάνια,
τα αεροδρόμια και ακόμη και οι ανοικτές ακτές αποτελούν
τα μέρη στα οποία ορισμένα κράτη μέλη εντοπίζουν ευκολό
τερα τα παράνομα φορτία ναρκωτικών.
2.6. 1 . Θα μπορούσε να εξετασθεί το ενδεχόμενο να αποστα
λούν τελωνειακοί και αστυνομικοί για να εργασθούν μαζί με
τους ομολόγους τους άλλων κρατών μελών. Θα ήταν σκόπιμο
να μελετήσει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης και τα
θέματα αυτά.
2.6.2 . H ΟΚΕ κρίνει εξάλλου ότι, στα πλαίσια της ανακύ
κλησης του προσωπικού των τελωνείων μετά από την κατάρ
γηση των εσωτερικών συνόρων, θα πρέπει να εξετασθεί η

δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί η πείρα και οι ειδικές γνώσεις
των υπαλλήλων αυτών για την πρόληψη και την καταπολέ
μηση των ναρκωτικών.
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επειδή δίνει προτεραιότητα στη μείωση της ζήτησης έναντι
της μείωσης της προσφοράς.
3.1.1 . Πράγματι, σύμφωνα με την πρώτη αιτιολογική
σκέψη, οι λειτουργίες αυτού του Κέντρου Παρακολούθησης
αφορούν όχι μόνο τις κοινωνικές και υγειονομικές πλευρές,
αλλά και τα υπόλοιπα προβλήματα των ναρκωτικών, συμπερι
λαμβανομένων του λαθρεμπορίου και της δίωξης.
3.1.2. H ένατη αιτιολογική σκέψη αναφέρεται στις «πλη
ροφορίες ... που θα δώσουν στην Κοινότητα και στα κράτη
μέλη της τη δυνατότητα να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για
την καταπολέμηση της χρήσης, παραγωγής και λαθρεμπο
ρίου των ναρκωτικών...».
3.1.3 . Σε αντίθεση με τις προηγούμενες αιτιολογικές σκέ
ψεις, στην ενδέκατη και δωδέκατη αναφέρεται ότι «η πληρο
φόρηση για τις κοινωνικές και υγειονομικές πλευρές πρέπει
να αποτελέσει την κύρια προτεραιότητα των εργασιών του
Κέντρου Παρακολούθησης».
3.2 . Άρθρο 3 — Πρωταρχικοί τομείς όρασης

Σύμφωνα με το προηγούμενο κριτήριο, πρέπει να διαγραφούν
οι λέξεις «κατά σειρά σημασίας» από τους τομείς δράσης.
3.3 . Άρθρο 7 — Διοικητικο Συμβούλιο

3.3.1 . Σύμφωνα με το ίδιο σκεπτικό θα ήταν σκοπιμότερο
να είναι δύο οι αντιπρόσωποι κάθε κράτους μέλους για να
υπάρξει χώρος για τους δύο υπουργικούς κλάδους με αρμοδιό
τητες στον τομέα της υγείας από τη μια μεριά και στις Εσωτε
ρικές Υποθέσεις/Δικαιοσύνη από την άλλη .
3.3.2. Λόγω των επιπτώσεων που έχει το πρόβλημα αυτό
στα πλαίσια των κοινωνικών και εργασιακών σχέσεων, η
ΟΚΕ κρίνει σκόπιμο να συμμετάσχει, σύμφωνα με τις κατάλ
ληλες διαδικασίες στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου
του Κέντρου .

3 . Ειδικές παρατηρήσεις
3.1 . H άποψη της ΟΚΕ είναι ότι η πρόταση της Επιτροπής,
μολονότι ακολουθεί πιστά τις κατευθύνσεις του Συμβουλίου,

3.3.3 . Για τους ίδιους λόγους, η ετήσια γενική έκθεση για
τις δραστηριότητες του Κέντρου θα πρέπει να διαβιβάζεται

είναι αντιφατική από την άποψη της αποτελεσματικότητας,

και στην ΟΚΕ.

Βρυξελλες, 26 Μαΐου 1992.

O Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GΕUΕΝΙCΗ
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Γνωμοδότηση για την πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1991
περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά

προϊόντα και στα είδη διατροφής f1)
(92 C 223 / 10)

Στις 27 Μαρτίου 1992 και Συμφωνά με το άρθρο 198 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση .

Το τμήμα γεωργίας και αλιείας, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των σχετικών εργασιών της
ΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 12 Μαΐου 1992 με βάση την εισηγητική έκθεση του
κ . Gardner.

Κατά την 297η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 26ης Μαΐου 1992) η ΟΚΕ υιοθέτησε ομόφωνα την
ακόλουθη γνωμοδότηση .
1 . Εισαγωγή

1 . 1 . H βιολογική γεωργία ορίζεται στο λεξικό ως «η γεωρ
γία που δεν χρησιμοποιεί χημικά λιπάσματα ή εντομοκτόνα».
1.2. O κοινοτικός κανονισμός είναι λιγότερο αυστηρός
και επιτρέπει στην πραγματικότητα μια πολύ περιορισμένη
χρήση ανόργανων λιπασμάτων και προϊόντων προστασίας
των φυτών. Θεσπίζει επίσης λεπτομερείς μεθόδους παραγω
γής που θα πρέπει να υιοθετηθουν και οι οποίες αντανακλούν
τις σημερινές πρακτικές που χρησιμοποιούνται από εκείνους
που παράγουν με βιολογικό τρόπο .
1.3 . Οργανικά, βιολογικά, οικολογικά κ.λπ., έχουν κατα
στεί θαυμάσιοι όροι εμπορίας που υποδεικνύουν ότι τα προϊ
όντα είναι πιο ολοκληρωμένα, φυσικά και υγιεινά από τα
συνηθισμένα και ότι τα τελευταία είναι κατά ένα τρόπο κατώ

και κανονισμούς που θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτά από την
ΕΟΚ έως τις 24 Ιουνίου 1992.
3 . H πρόταση της Επιτροπής

3.1 . Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή προτείνει ότι του
εισαγωγέα θα πρέπει να δίνονται από τον προμηθευτή της
τρίτης χώρας τα στοιχεία που θα επιβεβαιώνουν ότι το προϊόν
ανταποκρίνεται στις κοινοτικές προδιαγραφές και ότι έχει
πραγματοποιηθεί η κατάλληλη επιθεώρηση . Αυτή η διαδικα
σία περιορίζεται σε τρία χρόνια, αλλά μπορεί να παραταθεί
εάν η τρίτη χώρα δεν είναι σε θέση να καθιερώσει έως αυτή
την ημερομηνία επίσημες διαδικασίες.
4. Παρατηρήσεις

τερα .

1.4. Σε γενικές γραμμές δεν υπάρχουν επαρκείς ανιχνεύσι
μες διαφορές από τη σκοπιά του ελέγχου μεταξύ των βιολογι
κών και των συνηθισμένων προϊόντων. Ωστόσο, πολλοί κατα
ναλωτές πιστεύουν ότι οι βιολογικές τροφές είναι πιο ολο
κληρωμένες, και είναι προετοιμασμένοι να πληρώσουν τις
υψηλότερες τιμές που απαιτούνται για την παραγωγή τους. Το
υψηλότερο παραγωγικό κόστος οφείλεται στις περιορισμένες
εσοδείες και την υψηλότερη φθορά λόγω γεωργικών ασθε
νειών .

4.1 . Το σύστημα για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες είναι
λιγότερο αυστηρό σε σχέση με τα κοινοτικά προϊόντα. Και
οι δύο περιπτώσεις παρουσιάζουν το μεγάλο μειονέκτημα ότι
δεν γίνεται έλεγχος στο τελικό προϊόν για να εξακριβωθεί η
γνησιότητά του.

4.2. Σήμερα η Διεθνής Ομοσπονδία Κινημάτων Οργανικής
Γεωργίας (ΙFΟΑΜ) επιδιώκει να συγκροτήσει έναν διεθνή
οργανισμό έγκρισης για την αξιολόγηση των συστημάτων
πιστοποίησης σε όλο τον κόσμο. Αυτός o οργανισμός μπορεί
να προσφέρει πιο αξιόπιστες μεθόδους επιθεωρήσεων για τις
εισαγωγές από τρίτες χώρες.

2. Συστήματα ελέγχου

2. 1 . Λόγω ελλείψεως ικανοποιητικών ελέγχων στο τελικό
προϊόν, o κανονισμός θεσπίζει συστήματα επιθεώρησης. Τα
κοινοτικά προϊόντα πρέπει να έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες

εθνικές αρχές ή/και τους ιδιωτικούς οργανισμούς που έχουν
την έγκριση των εθνικών αρχών να πραγματοποιούν επιθεω
ρήσεις υπό τη διοικητική εποπτεία τους.
2.2.

Για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες θεωρείται ότι οι

χώρες παραγωγής έχουν δημιουργήσει παρόμοια συστήματα
(') ΕΕ αριθ. C 74 της 25 . 3 . 1992, σ. 9.

5 . Υποδείξεις

5.1 . H ΟΚΕ συνεπώς δέχεται ότι η πρόταση είναι η καλύ
τερη που μπορεί να γίνει με τα σημερινά δεδομένα και υποδει

κνύει :

5.1.1 . Ότι η πρόταση πρέπει να περιορισθεί σε τρία χρόνια
και να επανεξετασθεί στα δεδομένα της περιόδου εκείνης.
5.1.2. Ότι o εισαγωγέας είναι ανάγκη να υποβάλει απο
δεικτικά στοιχεία στον εθνικό οργανισμό επιθεώρησης
[που θεσπίζεται από το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΟΚ)
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αριθ 2092/91 ] ότι το εισαγόμενο προϊόν ανταποκρίνεται στις
προϋποθέσεις που ισχύουν για τα αντίστοιχα κοινοτικά προϊ
όντα και στις απαιτήσεις ελέγχου. H έγκριση από τον οργανι
σμό επιθεώρησης πρέπει να γνωστοποιείται στις αρμόδιες
αρχές του κράτους μέλους. Επιβάλλεται επίσης να γνωστοπο
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5.1.3 . Ότι η Επιτροπή χρειάζεται επειγόντως να κατα
στρώσει δοκιμή ή δοκιμές για την επαλήθευση της γνησιότη
τας των βιολογικών προϊόντων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί
στα πλαίσια κοινοτικών ερευνητικών προϊόντων όπως το πρό
γραμμα γεωργικής και αγροβιομηχανικής έρευνας (ΑΑΙR).

ιείται και η μη έγκριση .
Βρυξελλες, 26 Μαΐου 1992.

O Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GΕUΕΝΙCΗ

Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση κανονισμού (£OK) του Συμβουλίου για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 426/86 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα των μεταποιημένων
προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά (')
(92/C 223/ 11 )

Στις 7 Μαΐου 1992 το Συμβουλιο αποφάσισε να ζητήσει από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ,
με βάση το άρθρο 198 της Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΟΚ, να γνωμοδοτήσει για την ανωτέρω
πρόταση .

Το τμήμα γεωργίας και αλιείας, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των σχετικών εργασιών της
ΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 12 Μαΐου 1992 με βάση την εισηγητική έκθεση του
κ . Gardner.

Κατά τη 297η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 26ης Μαΐου 1992), η Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή υιοθέτησε ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση .

H ΟΚΕ συμφωνεί με την πρόταση, που προσαρμόζει τον κανονισμό στη μέθοδο μέτρησης η οποία

εφαρμόζεται σήμερα.

Βρυξελλες, 26 Μαΐου 1992.

O Πρόεδρος της

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GΕUΕΝΙCΗ

(') ΕΕ αριθ. C 1 16 της 7. 5 . 1992, σ. 10.
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Γνωμοδότηση σχετικά με την Έκθεση 1991 της Επιτροπής προς το Συμβουλιο και το Κοινοβούλιο για
την Κοινή Αλιευτική Πολιτική

(92/C 223/ 12)
Στις 12 Δεκεμβρίου 1991 το Συμβουλιο αποφάσισε να ζητήσει απο την Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή , με βάση το άρθρο 198 της Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΟΚ, να γνωμοδοτήσει για την
Έκθεση 1991 της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για την Κοινή Αλιευτική
Πολιτική .

Το τμήμα γεωργίας και αλιείας, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των σχετικών εργασιών της
ΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 27 Μαΐου 1992 με βάση την εισηγητική έκθεση του κ . Silva.
H Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή κατά τη 297η σύνοδο ολομέλειάς της (συνεδρίαση της 27ης
Μαΐου 1992), υιοθέτησε ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση .

1 . Εισαγωγή

1.1 . Επ' ευκαιρία της παρουσίασης μιας έκθεσης για τον
τομέα της αλιείας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
170/83 , η Επιτροπή αποφάσισε έγκαιρα να εκμεταλλευθεί την
ευκαιρία αφενός, για να κάνει έναν απολογισμό της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) από το 1983 έως το 1990 και
αφετέρου για να καθορίσει τους γενικούς προσανατολισμούς
για το μέλλον του αλιευτικού τομέα και των συναφών δραστη
ριοτήτων.
1.1.1 . Πρόκειται για μια απόφαση η οποία ελήφθη την
κατάλληλη στιγμή . H πολιτική συγκυρία συμπίπτει ειδικό
τερα με μια ευρεία συζήτηση σχετικά με τον εν λόγω κοινο
τικό τομέα, o οποίος έχει γνωρίσει τα τελευταία χρόνια ριζι
κές μεταβολές που αλλάζουν σημαντικά τις αρχικές προϋπο
θέσεις : δημιουργία αποκλειστικών οικονομικών ζωνών, με
ριζική μεταβολή των δυνατοτήτων και των συνθηκών πρό
σβασης στους πόρους, διαδοχικές διευρύνσεις της ΕΚ προς
το Βορρά και προς το Νότο, περιορισμός των πρώτων υλών ...
1.2 . Καρπός δύσκολων και μακροχρόνιων πολιτικών συμ
βιβασμών καθώς και μιας μακράς και εξίσου επίπονης διπλω
ματικής προσπάθειας, η κοινοτική αλιευτική πολιτική απαι
τεί την προσαρμογή της εσωτερικής της δομής κατά τρόπον
ώστε να διασφαλίσει την ύπαρξή της και να ενισχύσει την
εξέλιξη της. Αναμφίβολα, μια ισορροπημένη και ορθολογική
διαχείριση των πόρων, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της
οικονομικής βιωσιμότητας του τομέα.

1 .2 . 1 . H αυξανόμενη σπουδαιότητά του πρέπει να τονισθεί
και να εκτιμηθεί ορθώς, όχι μόνο βάσει της συνεισφοράς της
στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) αλλά και βάσει της
γεωγραφικής του συγκέντρωσης και της σπουδαιότητας των
συναφών δραστηριοτήτων που προηγούνται ή έπονται στον
παραγωγικό τομέα.

1.3.

Στη γνωμοδότησή της CES 1 121 /91 (') σχετικά με την

ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Κοινο
βούλιο για την κοινή αλιευτική πολιτική , η ΟΚΕ καλωσόρισε
C ) ΕΕ αριθ. C 339 της 31 . 12. 1991 , σ. 75.

την πρωτοβουλία της Επιτροπής, η οποία στόχευε στην κατα
γραφή των απόψεων των κοινωνικών εταίρων πριν από την
υιοθέτηση των προτάσεων που θα ρυθμίζουν το σύνολο της
κοινής αλιευτικής πολιτικής για την περίοδο 1993-2002.

1.3.1 . Επειδή η «Έκθεση 1991 της Επιτροπής προς το
Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για την Κοινή Αλιευτική
Πολιτική» βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην προαναφερθείσα
ανακοίνωση, οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στη γνωμο
δότηση, η οποία υιοθετήθηκε κατά την 289η σύνοδο ολομέ
λειας της 26ης Σεπτεμβρίου 1991 , σχετικά με την εν λόγω
ανακοίνωση διατηρούν στο σύνολο τους όλη τους την εγκυ
ρότητα.
2. H αλιεία στην Κοινοτητα από το 1983 έως το 1990

2. 1 . Συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) και κατανομή
σε εθνικές ποσοστώσεις

2. 1 . 1 . Το ύψος των TAC αντικατοπτρίζει, δυστυχώς αρκετά
συχνά, ανησυχίες περισσότερο πολιτικής παρά επιστημονι
κής τάξεως, λόγος για τον οποίο απομακρύνεται από τις
επιστημονικές γνώμες οι οποίες το καθόριζαν.
2.1.1.1 . Ίσως είναι απαραίτητο να ανευρεθεί σε αυτό το
γεγονός o λόγος της σχετικής αποτυχίας της πολιτικής που
αφορά τη διαχείριση καθώς και τα σχεδόν ανύπαρκτα θετικά
αποτελέσματά της.

2.1.2. Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη συνοδευτικών
μέτρων, κοινωνικο-οικονομικού χαρακτήρα, ενδεχομένως να
έχει επίσης συμβάλλει στο γεγονός ότι οι επαγγελματικοί
κύκλοι θεωρούν αυτή την κατάσταση αντίθετη προς τα μεσο
πρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα συμφέροντά τους.
2.2. Σχετική σταθερότητα

2.2.1 .

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 170/83 έθεσε το νομικό

πλαίσιο σχετικά με το σύστημα μιας ισορροπημένης διαφύλα
ξης και έρευνας των θαλασσίων βιολογικών πόρων μέσω
του περιορισμού των αλιευμάτων. O εν λόγω κανονισμός
συνεπάγεται την κατανομή των TAC σε εθνικές ποσοστώσεις
καθώς και την απαίτηση να διασφαλιστεί σε κάθε κράτος
μέλος μια σχετική σταθερότητα των δραστηριοτήτων
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που πραγματοποιούνται σε καθένα από τα αποθέματα, με την
διατήρηση των ειδικών αναγκών των περιοχών που εξαρτώ
νται ιδιαίτερα από την αλιεία. Από την εν λόγω θεώρηση
απορρέει επίσης η ποσοστιαία κατανομή των αλιευμάτων για
κάθε απόθεμα, μέσω μιας βασικής κατανομής η οποία θα
εξασφαλίζει μέχρι το 1992, σε αναλογία για κάθε κράτος
μέλος, και με την διατήρηση επιφυλάξεων που έχουν σχέση
με το σύστημα, ένα ελάχιστο ποσοστό εγγυήσεων όσον αφορά
τις ποσοστώσεις που της είχαν παρασχεθεί ετησίως.

2.2.2 . Οι δραστηριότητες της αλιείας, όπως και άλλες εξάλ
λου, απαιτούν γνώση του νομοθετικού, οικονομικού, τεχνικού
και κοινωνικού πλαισίου στο οποίο καλούνται να υλοποιη
θούν. Όσον αφορά τα πολύ ειδικά χαρακτηριστικά, αναπό
σπαστα από αυτή την οικονομική δραστηριότητα, μόνο η
αλιεία υπόκειται σε ένα σύνολο απροσδόκητων συμβάντων,
που αφορούν κυρίως τις μετεωρολογικές συνθήκες, τις αλλα
γές, που παραμένουν ανεξήγητες ορισμένες φορές από την
επιστήμη , του αριθμού των ιχθύων κάθε ηλικίας από διαφορε
τικά είδη , ή ακόμα τις συνέπειες των επεμβάσεων στο θαλάσ
σιο χώρο όπου η αλιεία δεν κυριαρχεί πλήρως.

Αριθ. C 223/31

την περιοχή εμφανίζεται περισσότερο ως αποτέλεσμα ενός
πολιτικού συμβιβασμού παρά ως μέλημα που απασχολεί τη
βιολογία. H διαπίστωση αυτή φαίνεται δυστυχώς ότι στηρίζε
ται στην κατάσταση ορισμένων αποθεμάτων, όπως του γάδου,
του εγλεφίνου κλπ .

2.5 . Διαρθρωτική πολιτική

2.5.1 . H διαχείριση των δομών δεν φαίνεται να είναι πολύ
επιτυχής, αν ληφθεί υπόψη το πλεόνασμα αλιευτικής ικανό
τητας του στόλου που υπάρχει ακόμα στην Κοινότητα. Οι
φιλόδοξοι στόχοι που αποσκοπούσαν στην ορθολογική ανά
πτυξη του τομέα της αλιείας, ώστε να εξασφαλισθεί ένα ισό
τιμο επίπεδο ζωής στους αλιείς δεν έχουν επιτευχθεί .

2.5.2. H διαρθρωτική πολιτική είναι μια από τις πτυχές της
ΚΑΠ, όπου πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή τα επόμενα
έτη .

2.6. Αλιευτικός στολος — Πολυετές πρόγραμμα προσανατο
2.2.3. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι απαραίτητο
όπως, οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει το ενδεχόμενο ύψος
της παραγωγής και έχει σχέση με κάθε είδος, με κάθε ζώνη ,
εξελίσσεται συνετά ώστε να μην διαταράσσει τις αλιευτικές
δυνατότητες των στόλων της Κοινότητας. H αρχή της σχετι
κής σταθερότητας αποτέλεσε επίσης ένα σημαντικό στοιχείο
στις επενδυτικές αποφάσεις .
2.2.4. H ΟΚΕ υποστηρίζει πλήρως τη διατήρηση αυτής
της αρχής, ακόμα και αν υπάρξουν ενδεχόμενες προσαρμογές
που μπορεί να δικαιολογήσει η εξέλιξη που έχει διαπιστωθεί
από το 1983 .

2.3 . Ίσοι ποροι πρόσβασης

2.3.1 . Τα πιο δυσεπίλυτα προβλήματα, είναι εκείνα της
συνύπαρξης στους αλιευτικούς χώρους. H αρχή της ελεύθε
ρης πρόσβασης στις αλιευτικές ζώνες της Κοινότητας, αποτε
λεί βασική αρχή που πρέπει να επικυρωθεί εκ νέου .

2.3.2. Καρπός ενός μακροχρόνιου και δύσκολου συμβιβα
σμού, οι παρεκκλίσεις που αφορούν την ελεύθερη πρόσβαση
στην λήψη των 12 μιλίων, οι οποίες προβλέπονται στο
άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 170/83 επέτρεψαν την
άσκηση αυτής της αρχής, η οποία ενδεχομένως δεν θα υφί
στατο χωρίς τις εν λόγω προσαρμογές. Το σύνολο αυτό —
αρχής και παρεκκλίσεων — έχει γενικά γίνει αποδεκτό και o
τομέας μπορεί κατ' αυτόν τον τρόπον να εξακολουθήσει την
άσκηση των παραδοσιακών αλιευτικών δραστηριοτήτων του
και την προστασία των μικρών αλιέων καθώς και των μικρών
τοπικών κοινοτήτων που εξαρτώνται από την αλιεία.

λισμού (ΠΠΠ)

2.6.1 . Παρά το γεγονός ότι o απολογισμός του πολυετούς
προγράμματος προσανατολισμού (ΠΠΠ) δεν είναι ικανοποιη
τικός, η ΟΚΕ θεωρεί ότι τα ΠΠΠ αποτελούν ένα ουσιαστικό

μέσο για να ανευρεθεί η καλύτερη ρύθμιση ανάμεσα στους
εκμεταλλεύσιμους πόρους και στις ικανότητες της αλιείας.
Το ΠΠΠ θα πρέπει ειδικότερα να επιτρέψει μια μεγαλύτερη
γνώση των διαφορών αλιευτικών στόλων, των χαρακτηριστι
κών τους και των δυνατοτήτων τους.
2.6.2. H αποτελεσματικότητα του ΠΠΠ τείνει γενικά να
βελτιωθεί, χάρη σε μια καλύτερη γνώση των στοιχείων που
απαρτίζουν τους αλιευτικούς στόλους. Τα στοιχεία αυτά υπο
χρεώνουν απο την άλλη πλευρά τα κράτη μέλη και τους ίδιους
τους επαγγελματίες, να μην αποσκοπούν μόνο στην ανανέωση
αλλά επίσης και στην αλιευτική ικανότητα του στόλου.
2.6.3.

Στον εν λόγω τομέα επίσης, η απουσία μιας κοινωνι

κής πτυχής φαίνεται ότι έχει συμβάλλει σημαντικά στην μη
Δ επίτευξη των στόχων του. Καίτοι είναι γνωστό ότι η μείωση
του στόλου έχει αναπόφευκτα επιπτώσεις από πλευράς επαγ
γελματικής απασχόλησης, δεν έχει προβλεφθεί τίποτα για
την άμβλυνση των συνεπειών στον κοινωνικό τομέα.
2.7 . Μεσογειος

H ΟΚΕ υποστηρίζει την επιθυμία της Επιτροπής για τη
θέσπιση κοινού καθεστώτος για τα κράτη μέλη, ώστε να
ανευρεθούν οι τρόποι κατάστρωσης μιας γενικής πολιτικής
συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων κρατών για μια ορθολο
γική διαχείριση των πόρων.

2.4. Shetland box

2.8 . Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη στην Κοι νότητα

2.4. 1 . Παρα το γεγονός ότι δεν αμφισβητείται η διατήρησή
του, η θέσπιση του καθεστώτος που προβλέπεται για αυτήν

Αναμφίβολα, βασικό στοιχείο της Κοινής Αλιευτικής Πολι
τικής υπήρξε η καθιέρωση μιας Αποκλειστικής Οικονομικής
Ζώνης στον Βόρειο Ατλαντικό. H ζώνη αυτή συνέβαλε αναμ
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φίβολα στην προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας και οικοδομη
σης, καθιστώντας δυνατή την κοινή διαχείριση των αλιευτι
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σμού που εξαρτάται από αυτόν καθώς και για τη διατήρηση
του κοινωνικο-οικονομικού δικτύου των παράκτιων χωρών

κών πόρων.

της Κοινότητας που απορρέει από αυτήν, όλα πρέπει να
πραγματοποιηθούν με την προοπτική μιας μεγαλύτερης απο

2.9 . Σχέσεις με τις τρίτες χώρες

τελεσματικότητας της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, βασικό
στοιχείο της θαλάσσιας κληρονομιάς της Ευρώπης.

H Κοινότητα εξαρτάται από τις τρίτες χώρες, όσον αφορά την
ικονοποίηση την αναγκών της σχετικά με την κατανάλωση
θαλασσίων προϊόντων, όσο και την πρόσβαση στις αλιευτικές
πρώτες ύλες. Από τη διττή αυτή εξάρτηση , η οποία οξύνθηκε
τα τελευταία έτη λόγω της εξάπλωσης της αγοράς των θαλασ
σίων προϊόντων καθώς και των μεταβολών που προκύπτουν
από την ανεπάρκεια των πόρων, απορρέει η ανάγκη για τη
σύναψη συμφωνιών με τις τρίτες χώρες. Οι τελευταίες, λαμβά
νουν όλο και μεγαλύτερη σημασία στο χώρο της Κοινής

3.1.4. H ΟΚΕ υποστηρίζει εκ νέου τις προσπάθειες της
Επιτροπής που έχουν ως σκοπό τη σύλληψη της ΚΑΠ στο
σύνολο της καθώς στη μεγαλύτερη συνοχή και συνέργεια
στους διάφορους τομείς της αλιείας.

Αλιευτικής Πολιτικής.

και την εμπορική πολιτική (3).

2.10. Εμπορική πολιτική

3.1.6. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μια μεγαλύτερη διαφά
νεια στη λήψη αποφάσεων, ώστε οι κοινωνικο-οικονομικοί
εταίροι να μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα στοι
χεία που παρεμβαίνουν στην απόφαση αυτή . H Επιτροπή θα
πρέπει επίσης να συνεργάζεται με τους εν λόγω εταίρους
στην προετοιμασία και την εξέλιξη των μεγάλων διεθνών
διαπραγματεύσεων.

2.10.1 .

H ΟΚΕ χαίρει επειδή η Επιτροπή συμμερίζεται την

άποψή της (! ), όσον αφορά την ανάγκη να υπάρξει μεγαλύτερη
διαφάνεια και σεβασμός των αρχών που καθορίστηκαν από
την Κοινότητα στον τομέα των εμπορικών σχέσεων με τις
τρίτες χώρες. Στην πραγματικότητα, όπως είχε ήδη υπογραμ
μισθεί, ορισμένες δασμολογικές διευκολύνσεις οι οποίες
εφαρμόσθηκαν στα προϊόντα της αλιείας, καρπός πολιτικών
αποφάσεων που δεν έχουν σχέση με τον τομέα καταλήγουν
προς όφελος των κοινοτικών συμφερόντων που δεν έχουν
κανένα κοινό σημείο με την ίδια την αλιεία.

2.10.2.

Όσον αφορά τον εφοδιασμό της κοινοτικής αγο

ράς (2) ελλειμματική σε ορισμένα προϊόντα, η ΟΚΕ επιβεβαι

ώνει την εγκυρότητα της αρχής της κοινοτικής προτίμησης.
Από την άλλη πλευρά, καθίσταται αναγκαία η υποστήριξη
προγραμμάτων έρευνας για μια καλύτερη εκτίμηση των πλεο
νασματικών μας παραγωγών ή των παραγωγών εκείνων όπου
η εκμετάλλευση είναι ανεπαρκής .

3 . Κατευθύνσεις για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική απο το
1993 έως το 2002

3.1 . Γενικές παρατηρήσεις

3.1.5. Επιβεβαιώνεται η ανάγκη ενός νέου δυναμισμού
βάσει της Κοινής Οργάνωσης της αγοράς, σχετικά με τις
αρχές που πρέπει να διέπουν τις σχέσεις με τις τρίτες χώρες

3.1.7. H συγκέντρωση στην επιτροπή διαχείρισης απο
κλειστικού χαρακτήρα, των ποικίλων πτυχών που συνθέτουν
την Κοινή Αλιευτική Πολιτική δεν είναι ευκταία ούτε επιθυ
μητή . H αρχή της επικουρικότητας, όπου καθένας από τους
παρεμβαίνοντες θα αναλάβει τις ευθύνες του, με σκοπό τον
κοινό στόχο, ενώ αντίθετα θα επιτρέψει μια μεγαλύτερη και
αποτελεσματικότερη παρέμβαση όλων, πράγμα το οποίο απο
τελεί προϋπόθεση για την επιτυχία της Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής.
3.2. Διαχείριση των πόρων

3.2.1 . Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αλι
είς της Κοινότητας είναι αυτό που τίθεται σε επίπεδο διαθέσι
μων πόρων στα κοινοτικά ύδατα και της πρόσβασης σε θέματα
αλιείας στα ύδατα των τρίτων χωρών.

3.1.1 . H ΟΚΕ υποστηρίζει γενικά τις κατευθύνσεις που
προτείνει η Επιτροπή στην εν λόγω Έκθεση προς το Συμβού
λιο και το Κοινοβούλιο .

3.2.2. Μια μεγαλύτερη ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής
διάστασης στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική είναι απαραίτητη
κατά μείζονα λόγο, όταν πρόκειται για τη διαχείριση των
βιολογικών θαλασσίων πόρων, που εξαρτώνται ιδιαίτερα από
τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

3 . 1 .2. Υπογραμμίζει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να διατη
ρηθούν οι αλιευτικοί πόροι, πράγμα το οποίο εντάσσεται
πλήρως και αποτελεί προτεραιότητα στο κοινοτικό δίκαιο
και στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σε ό,τι αφορά το

3.2.3. Παρά το γεγονός ότι για τον μαρασμό της αλιείας
δεν μπορεί να κατηγορηθεί αποκλειστικά η παρούσα κατά

Θαλάσσιο Δίκαιο .

3.1.3 . H ΟΚΕ πιστεύει επίσης ότι σε ό,τι αφορά στην
προοπτική διατήρησης αυτού του σημαντικού τομέα για την
οικονομική δραστηριότητα και για την επιβίωση του πληθυ
(') ΕΕαριθ. C 339 της 31 . 12. 1991 , σ. 75, σημεία 5.1 , 5.2, 6 έως 6.3.2.

(2) Έγγρ. SEC(91 ) 2288 τελικό της 8. 1 . 1991 , σημείο 2.3.4.1 .

σταση των αποθεμάτων (4), κανείς δεν αμφισβητεί ότι γίνεται

πολύ μεγάλη εκμετάλλευση των αποθεμάτων και ότι ένα
τέτοιο γεγονός ενδέχεται να προκαλέσει στους ενδιαφερόμε
νους αλιείς μείωση των αλιευμάτων με επιπτώσεις τόσο στους
πλοιοκτήτες όσο και στο πλήρωμα. H διαχείριση των πόρων
καθίσταται επιτακτική ανάγκη !

(3) ΕΕ αριθ. C 339 της 31 . 12. 1991 , σ. 75.

(4) ΕΕ αριθ. C 339 της 31 . 12. 1991 , σ. 75, σημείο 2.3 έως 2.3.2.1 .
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3.2.4. H γνώση του υψους και της εξελιξης των εκμεταλ
λεύσιμων αποθεμάτων στα κοινοτικά ύδατα είναι πρωτίστης
σημασίας και αποτελεί βασικό στοιχείο για όλη την πολιτική
βούληση που αφορά τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων.
Τα μέσα που προορίζονται για την έρευνα με σκοπό την
βελτίωση αυτής της γνώσης πρέπει να έχουν την ίδια σημασία
που έχει η γνώση αυτή .
3.2.5 . H ΟΚΕ επιβεβαιώνει τη θέση της, όσον αφορά την
διατήρηση , παρά τις βελτιώσεις, του συστήματος των TAC
και των ποσοστώσεων για να ολοκληρωθεί η πολιτική σχε
τικά με την προσαρμογή των αλιευτικών ικανοτήτων στους
διαθέσιμους πόρους. Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες
για να διασφαλισθεί η τήρηση των TAC και των ποσοστώ
σεων που έχουν καθορισθεί .
3.2.5 . 1 . H ΟΚΕ υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή επιδοκιμάζει
στην εν λόγω Έκθεση την καθιέρωση πολυετών TAC που

αφορούν πολλά είδη , όπως ακριβώς το είχε προτείνει ('),
γεγονός το οποίο θα επιτρέψει μια πιο ρεαλιστική διαχείριση .
3.2.5.2 . H ΟΚΕ υπενθυμίζει σε αυτό το σημείο, ότι η έννοια
των TAC και των ποσοστώσεων που αφορούν πολλά είδη
πρέπει να ληφθεί ως παράγων που παρουσιάζει μεγαλύτερη
ευελιξία και o οποίος βρίσκει εφαρμογή στην ομαδοποίηση
των TAC και των ποσοστώσεων που αφορούν διάφορα είδη .
Κατ'αυτόν τον τρόπο η χρησιμοποίηση των TAC και των
ποσοστώσεων για πολλά είδη δεν θα πρέπει να οδηγεί στον
περιορισμό της αλιείας για όλα τα είδη , όταν ένα μόνο από
τα είδη αυτά φθάνει κάτω από το προβλεπόμενο όριο των
ποσοστώσεων .

3.2.6 . Θα μπορούσαν επίσης να προβλεφθούν και άλλα
μέτρα , όπως η ρύθμιση :

α) του χρόνου και του αριθμού των ημερών αλίευσης·
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μένη περιφερεια ή τομέα, την ικανότητα του στολου καθώς
και τα συνολικά όρια της κινητήριας δύναμης και της χωριτι
κότητας. H έλευση νέων μονάδων θα απαγορευόταν, όταν η
ικανότητα του αλιευτικού στόλου παρουσίαζε πλεόνασμα. H
εν λόγω ικανότητα θα μπορούσε να ποικίλλει, βάσει της
κατάστασης των αποθεμάτων.
3.2.6.5 . Μια ρύθμιση στον τομέα αυτόν είναι πάντοτε πολύ
δύσκολη . Είναι απαραίτητο να μην αναχαιτίσει την αναγκαία
τεχνολογική εξέλιξη . Τα τεχνικά μέτρα πρέπει να είναι απλά,
να μπορούν να ελέγχονται και να δοκιμάζονται εκ των προτέ
ρων με τη βοήθεια των επαγγελματιών του εν λόγω τομέα.

3.2.6.6. Φαίνεται προτιμότερο να προσανατολισθεί η έρευ
να στα πλαίσια της επιλογής με σκοπό να παρασχεθεί στους

αλιείς πιο σύγχρονος εξοπλισμός (2). Μια τάση , στο θέμα
διαχείρισης των αλιευτικών πόρων, μπορεί να είναι η επιθυ
μία να ρυθμίζονται τα πάντα λεπτομερώς. Είναι αναγκαίο να
μην λησμονηθούν τα όρια της ρύθμισης :
— δυσχέρειες όσον αφορά τον έλεγχο,
— κόστος του ελέγχου στη θάλασσα,

— κίνδυνος αναχαίτισης της τεχνολογικής εξέλιξης ή κίνδυ
νος μήπως η νομοθεσία ξεπερασθεί από την τεχνολογική
εξέλιξη .

3.2.6.7. Ορισμένα απλά μέτρα, αποτελεσματικά, ακόμα και
ατελή είναι προτιμότερα από έναν βαρύ εξοπλισμό, δύσκολο
να τεθεί σε εφαρμογή και που δεν γίνεται σεβαστός από τους
αλιείς.

3.2.7 .

Άδεια

β) του αριθμού, του μεγέθους και της ισχύος του κινητήρα
των πλοίων

γ ) των αλιευτικών συσκευών .

3.2.6.1 . O περιορισμός του χρόνου αλίευσης μπορεί να
αποτελεί μια από τις υπό εξέταση λύσεις, καίτοι μια διακοπή
μικρής διάρκειας μπορεί να προκαλέσει, τις επόμενες ημέρες,
μια έντονη δραστηριότητα ακόμα και αν οι συνθήκες ασφα
λείας δεν το επιτρέπουν.

3.2.6.2. H αναζήτηση της ρύθμισης, κατά τρόπο υπερβο
λικό, των χαρακτηριστικών των πλοίων μπορεί να έχει αρνη
τικά αποτελέσματα. Στον εν λόγω τομέα επίσης υπάρχει o
κίνδυνος μήπως τα πλοία καταλήξουν να προσαρμόζονται
στα χαρακτηριστικά των ρυθμίσεων και όχι στις ανάγκες
της καθημερινής πράξης του επαγγέλματος. Αν αυτό συμβεί,
αναμφίβολα η ασφάλεια δεν θα είναι εκείνη που θα επωφελη
θεί τα μέγιστα ...

3.2.6.3 . Είναι ανάγκη να αποφευχθεί όπως, μέσω της κοινο
τικής ρύθμισης ή των κριτηρίων για την παροχή βοήθειας,
προταθούν επικίνδυνα είδη πλοίων ή μέθοδοι αλιείας.

3.2.6.4. Κατά δεύτερο λόγο, οι εθνικές ή περιφερειακές
αρχές, επιβάλλεται να διαδραματίζουν έναν εντονότερο ρόλο
στα θέματα της διαχείρισης των πόρων. Θα μπορούσαν να
θεσπίσουν, για παράδειγμα, πολυετή περιφερειακά προγράμ

3.2.7.1 . H άδεια πρέπει να θεωρηθεί ως μέσο κατανόησης
και εφαρμογής των προσπαθειών στον τομέα της αλιείας. H
εφαρμογή ενός συστήματος αδειών πρέπει προηγουμένως να
λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των επαγγελματικών οργανώσεων.
H εφαρμογή ενός συστήματος αδειών για τις ευαίσθητες
ζώνες, σε περίπτωση που η σοβαρότητα της κατάστασης το
δικαιολογούσε, μπορεί να θεωρηθεί ως μια υπόθεση που μπο
ρεί να εξετασθεί .

3.2.7.2.

Οι αλιευτικοί πόροι αποτελούν ένα κοινό αγαθό,

3.2.7.3 .

Με οποιοδήποτε τρόπο η εφαρμογή ενός συστήμα

λόγος για το οποίο δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο
οικειοποίησης. H ΟΚΕ απορρίπτει την δυνατότητα εφαρμο
γής ενός συστήματος αδειών, ενδεχομένως παραχωρήσιμων.
τος αδειών πρέπει να συνοδεύεται από ένα κοινωνικο-οικονο

μικό σχέδιο. Από τη στιγμή που έχει εκτιμηθεί η αποδεκτή
αλιευτική προσπάθεια και η προβλεπόμενη αλιευτική ικανό
τητα, εναπόκειται στα κράτη μέλη να χειριστούν τις άδειες

που τους έχουν χορηγηθεί.

3.2.8 . Βιομηχανική αλιεία

ματα προσανατολισμού τα οποία θα καθορίζουν για μια δεδο

H ΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της επειδή η Έκθεση 1991 προς
το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για την Κοινή Αλιευτική
Πολιτική η οποία καταρτίσθηκε από την Επιτροπή και αφιε

(') ΕΕ αριθ. C 339 της 31 . 12 . 1991 , σ. 75 . σημείο 2.4 έως 2.4.6.1 .

( ) ΕΕ αριθ. C 339 της 31 . 12 . 1991 , σ. 75, σημείο 2.5 έως 2.5.2.1 .
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ρώθηκε στην κατάσταση των αποθεματων, δεν αναφερεται
σε αυτό το είδος αλιείας το οποίο δεν απευθύνεται στην
κατανάλωση από τον άνθρωπο. Πρόκειται για ένα κενό,
επειδή το είδος αυτό της αλιείας που απευθύνεται στην παρα
γωγή αλεύρων, φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τους αλιευ

τικούς πόρους (').

3.2.9 . Ερασιτεχνική αλιεία

H ΟΚΕ εκφράζει τη γνώμη ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν
μέτρα για τους επαγγελματίες εκείνους που δεν μπορούν να
υπόκεινται σε έναν αθέμιτο ανταγωνισμό από δραστηριότητες
ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Στα πλαίσια της ανεπάρκειας των
διαθέσιμων πόρων φαίνεται απαραίτητο να διευθετηθεί αυτό
το είδος της αλιείας .
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πόρων, παραλληλα με μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα, μπο
ρεί να συμβάλλει σε μια μεγαλύτερη σταθερότητα του τομέα.
3.3.4.

Όσον αφορά την ανάγκη μείωσης του κοινοτικού

στόλου, η οποία εκτιμάται σύμφωνα με την «Έκθεση
Gulland» σε ποσοστό 40% του μέσου όρου για το σύνολο
του κοινοτικού αλιευτικού στόλου, η ΟΚΕ επιβεβαιώνει την
ανάγκη να διαφοροποιηθεί η προσπάθεια μείωσης. Μια ενδε
χόμενη μείωση πρέπει να έχει ως βάση μια λεπτομερή μελέτη
σχετικά με κάθε στόλο και με τις δυνατότητες αλιείας.
3.4. Κοινωνική πολιτική

3.4. 1 . H ΟΚΕ επιβεβαιώνει την πεποίθησή της ότι η απου
σία της κοινωνικής πτυχής στην κοινή αλιευτική πολιτική

3.2.10. Έλεγχος

αποτελεί ένα σοβαρό κενό (3). Οι λύσεις που προτείνει η
Έκθεση 1991 της Eπιτροπής (4) σχετικά με την προσαρμογή

Το τμήμα συμφωνεί ότι είναι ανάγκη , όπως η Κοινότητα
εξοπλισθεί με αποτελεσματικά μέσα ελέγχου που θα δοθούν
στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη , τα οποία ενδέχεται να
περιορίσουν το σύνολο των πτυχών που αποτελούν την Κοινή

της αλιευτικής προσπάθειας στους διαθέσιμους αλιευτικούς
πόρους, με τη διασφάλιση μιας σταθερής και ορθολογικής
εκμετάλλευσης, δεν είναι δυνατές χωρίς μια πραγματική κοι
νωνική συνιστώσα. H ΟΚΕ επαναλαμβάνει τις απαιτήσεις
στα θέματα της κοινωνικής πολιτικής, που έχουν διατυπωθεί
σε προηγούμενες γνωμοδοτήσεις.

Αλιευτική Πολιτική (2). H άμεση εισαγωγή ελεγκτών από
άλλα κράτη μέλη στις εθνικές ομάδες ελέγχου, σύμφωνα με
το παράδειγμα σχετικά με ό,τι έχει επιτευχθεί στους άλλους
τομείς, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί .
3.3 . Δομές
3.3.1 . H διαρθρωτική πολιτική είναι ένα από τα μέσα δια
χείρισης των πόρων. H προσαρμογή των ικανοτήτων του
κοινοτικού στόλου στους διαθέσιμους πόρους αποτελεί τον
πρώτο σύνδεσμο με την πολιτική της διαχείρισης, η οποία
πρέπει να τεθεί ως προτεραιότητα. Όσο ταχύτερα επιτευχθεί
ισορροπία στην κατάσταση τόσο περισσότερο θα επωφεληθεί
o τομέας από την ανανέωση των αποθεμάτων. H προσαρμογή
αυτή του στόλου πρέπει να ενταχθεί σε ένα συνολικό πρόγρα
μμα το οποίο οφείλει κυρίως να συμπεριλαμβάνει επαρκώς
τις κοινωνικές πτυχές, πράγμα το οποίο δεν εμφανίζεται στην
εν λόγω Έκθεση .
3.3.2. Καθίσταται επίσης απαραίτητο να ληφθούν υπόψη
οι προσπάθειες που κατέβαλαν ορισμένα κράτη μέλη για την
τήρηση του ΠΓΤΠ σε ό,τι αφορά την παροχή ενισχύσεων.
3.3.3 . Περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στο
επίπεδο της διαχείρισης, με το ενδεχόμενο πάντοτε ότι θα
πρέπει να προσαρμόζεται λόγω της εξέλιξης της τεχνικής της
αλιείας ή δύσκολα ελεγχόμενη , o έλεγχος που αφορά την
ανάπτυξη του στόλου είναι αυτός που φαίνεται o πιο αποτελε
σματικός και που ανταποκρίνεται καλύτερα στην ανάγκη να
διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων της αλι
είας.
3.3.3.1 . Ακόμα και αν τα κριτήρια των ΠΠΠ δεν είναι
πλήρη (ισχύς, χωρητικότητα), ένα παρόμοιο σύστημα αν γίνει
σεβαστό, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει σήμερα σε ορισμένα
κράτη μέλη , μπορεί να καταλήξει σε αποδεκτά αποτελέσματα.

3.3.3.2 .

Μια ορθολογική δέσμη μέτρων διαχείρισης των

(') ΕΕ αριθ. C 339 της 31 . 12. 1991 , σ. 75, σημείο 2.6 έως 2.6.2.1 .

(2) ΕΕ αριθ. C 339 της 31 . 12 . 1991 , σ. 75, σημείο 2.7 έως 2.7.4.1 .

3.4.2. Υπό το πρίσμα μιας μεγαλύτερης οικονομικής και
κοινωνικής συνοχής, η ΟΚΕ χαίρει για τη θέση βάσει της
διαρθρωτικής πολιτικής και της μεταρρύθμισης των ταμείων
προς όφελος των περιοχών που εξαρτώνται ιδιαίτερα από την
αλιεία, ενός νέου στόχου, που ονομάζεται στόχος 6, o οποίος
αποσκοπεί στην διευκόλυνση των αναδιαρθρώσεων και του
οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου που απορρέει από
αυτές.
3.4.3 . Κατάρτιση και ενημέρωση

3.4.3.1 . H διαχείριση των πόρων είναι ένα σημείο-κλειδί
της αλιευτικής πολιτικής. Έχει περάσει πλέον o καιρός, όπου
o τομέας δεν την χρειαζόταν. Είναι αναγκαίο :

— οι μελλοντικοί αλιείς να αντιληφθούν αυτήν την πραγμα
τικότητα. Μια κατάλληλη κατάρτιση καθώς και μέθοδοι
εκπαίδευσης που ευνοούν την χρήση των οπτικο-ακουστι
κών μέσων, είναι απαραίτητη ,
— οι μελλοντικοί υπεύθυνοι να έχουν επαρκείς γνώσεις για
να κατανοήσουν την κοινοτική πολιτική που αφορά τη
διαχείριση ,

— οι υφιστάμενοι αρμόδιοι και οι κυβερνήσεις των πλοίων
να είναι επαρκώς ενημερωμένοι. H Επιτροπή θα έπρεπε
να υιοθετήσει μια πολιτική ενημέρωσης για να αιτιολογη
θούν οι αποφάσεις που λήφθηκαν, να ενισχυθεί η ενημέ
ρωση , να ληφθούν πρωτοβουλίες και να πραγματοποιη
θούν συζητήσεις.

3.4.3.2. Μια βασική εκπαίδευση πριν από την εξάσκηση
του επαγγέλματος φαίνεται απαραίτητη , λόγω των ειδικών
και σημαντικών κινδύνων στο εν λόγω επάγγελμα. H πρό

σβαση στο επάγγελμα πρέπει να υπόκειται σε μια βασική
υποχρεωτική εκπαίδευση . H εκπαίδευση αυτή είναι ανάγκη
να καλύπτει τον τομέα της ασφάλειας, την γνώση των κινδύ
(3) ΕΕ αριθ. C 339 της 31 . 12. 1991 , σ. 75.
(4) Έγγρ. SEC(91 ) 2288 τελικό .
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νων στο θαλασσιο χωρο, τη γνώση ως προς την χρησιμο
ποίηση του εξοπλισμού ασφαλείας καθώς και γνώσεις για
πρώτες βοήθειες. Στην εκπαίδευση αυτή θα μπορούσαν να
προστεθούν και άλλα θέματα .
3.4.3.3 . H ΟΚΕ υπενθυμίζει τις έντονες παρατηρήσεις που
διατυπώθηκαν στη γνωμοδότηση CES 126/92 σχετικά με τις
ελάχιστες προδιαγραφές που αφορούν την ασφάλεια και την
υγεία εντός των πλοίων .
3.4.4. Κοινωνικά συνοδευτικά μέτρα
3.4.4. 1 . H μείωση του αλιευτικού στόλου θα έχει αναπόφευ
κτα επιπτώσεις στον τομέα της απασχόλησης. Στο μέλλον,
όπως αναγνωρίζει η ίδια η Επιτροπή , η μείωση της ικανότη
τας του αλιευτικού στόλου θα είναι μεγαλύτερη και μπορεί
να είναι ακόμα πιο δραστική σε μερικά από τα μέρη του .
3.4.4.2 . H ΟΚΕ σε προηγούμενες γνωμοδοτήσεις της είχε
υπογραμμίσει την ανάγκη να θεσπισθούν κοινωνικά συνοδευ
τικά μέτρα για να αντιμετωπισθεί η αναδιάρθρωση του τομέα
και η μείωση της ικανότητας του στόλου . Βάσει του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ . 4028/86, η Επιτροπή υπέβαλε ένα σύνολο
προτάσεων προς αυτήν την κατεύθυνση , οι οποίες δυστυχώς
δεν έγιναν αποδεκτές εκείνη την εποχή , από το Συμβούλιο .
3.4.4.3 .

H ΟΚΕ θεωρεί ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη

οφείλουν να επιλύσουν τα εν λόγω προβλήματα και να λάβουν
αποφάσεις για την άμβλυνση των επιπτώσεών τους .
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3.5 . Σύναψη συμφωνιων στον τομέα της αλιείας με τις τρίτες
χώρες
3.5.1 . Με τη σύναψη συμφωνιών στον τομέα της αλιείας,
η Κοινότητα μπόρεσε να αμβλύνει το μακροχρόνιο έλλειμμα
των θαλασσίων προϊόντων και να διατηρήσει τις παραδοσια
κές δραστηριότητες του κοινοτικού στόλου, με τη διασφά
λιση , κατ' αυτόν τον τρόπο, των ευαίσθητων ισορροπιών της
εσωτερικής αγοράς καθώς και της ασφαλούς και απαραίτητης
σταθερότητας του εισοδήματος των αλιέων.
3.5.2. Κατ' αυτόν τον τρόπο, τόσο όσον αφορά την επαγ
γελματική απασχόληση , όσο και τον εφοδιασμό της κοινοτι
κής αγοράς, ειδικότερα αυτήν την περίοδο όπου o τομέας
γνωρίζει μεγάλες δυσκολίες, θα πρέπει να λάβουν όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη προτεραιότητα οι συμφωνίες που αποκα
λούνται συμφωνίες «πρώτης γενεάς».
3.5.3. Από την άλλη πλευρά και στα πλαίσια της Σύμβασης
των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το θαλάσσιο Δίκαιο, σε ό,τι
αφορά τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τις τρίτες χώρες,
ειδικότερα για τις συμφωνίες «δεύτερης γενεάς», η Κοινότητα
θα πρέπει να διασφαλίσει όπως οι τελευταίες ευνοήσουν την
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη για τους αλιείς και τον
πληθυσμό αυτών των χωρών.
3.6. Χρηματοδότηση

H ΟΚΕ συμφωνεί με την Επιτροπή ότι τα μέτρα χρηματοδό
τησης για την αντιμετώπιση της κατάστασης και των προβλη
μάτων που εξετάζει η ΚΑΠ, και τα οποία προσδίδουν στην
εν λόγω κατάσταση , τόσο στην εσωτερική πτυχή όσο και
στην εξωτερική τον απαραίτητο δυναμισμό που απαιτεί η
σημερινή εξέλιξη οφείλουν να είναι στο ύψος των φιλοδοξιών
που έχουν αναγγελθεί.

Βρυξελλες, 27 Μαΐου 1992 .

O Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GΕUΕΝΙCΗ
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Γνωμοδότηση για την ανακοίνωση της Επιτροπής «Νέες προκλήσεις για τις βιομηχανίες θαλάσσης»
(92 C 223/ 13)

Στις 17 Δεκεμβρίου 1991 , και σύμφωνα με το άρθρο 20, τρίτη παραγραφος του Εσωτερικού Κανονισμού
η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή απεφάσισε να καταρτίσει πρόσθετη γνωμοδότηση για την
ανωτέρω ανακοίνωση .

Το τμήμα βιομηχανίας, εμπορίου, βιοτεχνίας και υπηρεσιών στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των
σχετικών εργασιών, επεξεργάσθηκε τη γνωμοδότησή του στις 6 Μαΐου 1992 με βάση την εισηγητική
έκθεση του κ . Arena.

H Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή κατά την 297η σύνοδο ολομέλειάς της, συνεδρίαση της 26ης
Μαΐου 1992 υιοθέτησε ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση .

I . Εισαγωγή

H παρούσα γνωμοδότηση συμπληρώνει όσα έχουν ήδη διατυ
πωθεί σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής που αναφέ
ρεται στην « βιομηχανική πολιτική σε ένα ανοικτό και αντα
γωνιστικό περιβάλλον» [έγγρ . COM(9θ) 556 τελικό της 16.

τους αναπτυξη . Εξίσου σημαντική είναι και η συγκρότηση
ενός βήματος συζητήσεων που θα συμβάλει στον προσδιορι
σμό των τύπων δράσεων που πρέπει να αναληφθούν και στο
οποίο τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να εκθέσουν
τις εμπειρίες τους και τις προτάσεις τους.

II . 1990](· ).
1.1 .

H ΟΚΕ έχει ήδη επανειλημμένα ασχοληθεί τα τελευ

ταία χρόνια με τα θαλάσσια προβλήματα (2). Στο πλαίσιο
αυτό, η συνεργασία με την Επιτροπή ήταν εποικοδομητική
και οδήγησε σε θετικά αποτελέσματα. Διαπιστώνεται με δυσα
ρέσκεια ότι η Επιτροπή δεν θεώρησε απαραίτητο να ζητήσει
ρητώς τις υποδείξεις της ΟΚΕ κατά τη φάση της εμβαθύνσεως
των τόσο σημαντικών οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων
που τίθενται στην ανακοίνωσή της για τις «Νέες προκλήσεις
των βιομηχανιών θαλάσσης».
1.1.1 . H παρούσα γνωμοδότηση φιλοδοξεί να συμβάλει
στις εργασίες του «Βήματος» βιομηχανιών θαλάσσης της
Επιτροπής που θα συνεχισθούν έως τα τέλη του Οκτωβρίου
1992 .

2. Γενικες παρατηρήσεις

2. 1 . H ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρωτο
βουλία της Επιτροπής η οποία, τονίζοντας τη σημασία της
«θαλάσσιας διάστασης» στο πλαίσιο αυτής της πρότασης
για την βιομηχανική πολιτική , επιδιώκει να χαράξει μια
στρατηγική για να αναχαιτίσει το μαρασμό των κοινοτικών
βιομηχανιών θαλάσσης και να ευνοήσει την ανταγωνιστική
(') ΕΕ αριθ. C 40 της 17. 2. 1992.

(2) Θαλάσσιες μεταφορές — ΕΕ αριθ. C 207 της 18. 8 . 1986. Ελάχι
στες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία που καταπλέουν
ή αποπλέουν από κοινοτικούς θαλάσσιους λιμένες, και που μετα
φέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα ή ρυπαντικές ουσίες σε δέματα
— ΕΕ αριθ . C 329 της 30. 12 . 1989 . Ενισχύσεις στη ναυπηγία —
ΕΕ αριθ. C 68, της 16. 3. 1987. Ενισχύσεις στη ναυπηγία — ΕΕ
αριθ . C 332, της 31 . 12 . 1990 . Κοινή αλιευτική πολιτική — ΕΕ
αριθ. C 339, της 31 . 12. 1991 . Θετικά μέτρα για τις θαλάσσιες
μεταφορές ΕΕ αριθ. C 56, της 7 . 5 . 1991 . Εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 85, παράγραφος 3 της Συνθήκης επί ορισμένων κατη
γοριών συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών
μεταξύ ναυτιλιακών εταιρειών — ΕΕ αριθ . C 69 της 18 . 3 . 1991 .

2.2. Αντιθέτως, στο εξεταζομενο έγγραφο δεν φαίνεται να
αποδίδεται η δέουσα σημασία στις πολύπλοκες κοινωνικές
πτυχές που παρουσιάζονται, και τούτο αντικατοπτρίζεται και
στη διάρθρωση των ομάδων εργασίας του «Βήματος». Αμηχα
νία υπάρχει επίσης και όπου υποδεικνύονται οι πρωταρχικοί
εκείνοι παράγοντες δια των οποίων θα πρέπει να αυξηθεί η
ανταγωνιστικότητα των διαφόρων κλάδων — και ειδικότερα
των κλάδων εκείνων που είναι εκτεθειμένοι στον διεθνή αντα
γωνισμό — και όπου προσδιορίζονται τα αντίστοιχα σημεία
δράσεως.

2.3 . Για πρώτη φορά οι διάφοροι κλάδοι της ευρωπαϊκής
θαλάσσιας οικονομίας εξετάζονται κατά τρόπο ενιαίο στο
πλαίσιο μιας οπτικής για την προώθηση του τομέα αυτού.
Επί υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα κυριάρχησαν προ
στατευτικές αντιλήψεις για τον έναν ή τον άλλο κλάδο που
δεν μπορούσαν να έχουν αποφασιστικές επιπτώσεις στη διε
θνή τους ανταγωνιστικότητα και ιδιαίτερα στο επίπεδο του
συστήματος.

2.4. Επειδή είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει πάντα ταύτιση
συμφερόντων, πρέπει να υπογραμμισθεί η αλληλεξάρτηση
και η ενδεχόμενη συνέργεια μεταξύ των βιομηχανιών θαλάσ
σης. Αναμφίβολα, ένας αξιόλογος ευρωπαϊκός στόλος εγγυά
ται μια εσωτερική αγορά τόσο στα ναυπηγεία όπου κατα
σκευάζονται και επισκευάζονται τα πλοία, όσο και στους
προμηθευτές εξαρτημάτων. Ανέκαθεν, καμία χώρα δεν έχει
αναπτύξει αυτές τις βιομηχανίες χωρίς να έχει ως κυριότερο
«πελάτη» τον εθνικό στόλο και το ίδιο μπορεί να ειπωθεί για
τον τομέα των δραστηριοτήτων ανοικτού πελάγους (ofï shore).
H ναυτιλία πρέπει εξάλλου να είναι πλήρως εξοπλισμένη με
χρηματοπιστωτικές, ασφαλιστικές, νομικές υπηρεσίες και με
μεσιτικά γραφεία, υψηλού επιπέδου. H επαγγελματικότητα
των εργαζομένων στον τομέα της ναυτιλίας αποτελεί, τελικά,
μια κληρονομιά που θα πρέπει να περιφρουρηθεί διότι από
αυτή ωφελούνται επίσης και άλλες δραστηριότητες που ανα
πτύσσονται στην ξηρά και στους λιμένες.
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2.5 . Με την παραταση της παγκοσμίας κρίσης της ναυτι
λιακής οικονομίας και υπό την πίεση μιας πολιτικής του
ανταγωνισμού στα πλαίσια αποκλειστικά και μόνο της εσωτε
ρικής αγοράς, παρατηρήθηκε μια αναδίπλωση των βιομηχα
νιών θαλάσσης στην Ευρώπη . Οι αυστηρές διαδικασίες
αναδιάρθρωσης που υιοθέτησαν τα κράτη μέλη επέφεραν
αναμφίβολα μείωση του κόστους παραγωγής ανά μονάδα
προϊόντος αλλά υπήρξαν και η αιτία της απώλειας εκατοντά
δων χιλιάδων θέσεων εργασίας.

2.6. Σήμερα καθίσταται πλέον κοινή συνείδηση το γεγονος
ότι το κύρος του συνόλου των ευρωπαϊκών βιομηχανιών θα
λάσσης έχει αισθητώς μειωθεί τόσο στο παγκόσμιο πλαίσιο
όσο και ως προς τις ίδιες τις ανάγκες της Κοινότητας, πράγμα
το οποίο δημιουργεί ανησυχίες όχι μόνον οικονομικής αλλά
και στρατηγικής υφής.

2.7. Οι αιτίες αυτής της προοδευτικής μείωσης της ανταγω
νιστικότητας είναι πολλαπλές και θίγουν κυρίως τους δύο
τομείς — του στόλου και των ναυπηγείων — οι οποίοι λει
τουργούν άμεσα στις διεθνείς αγορές. Δεν πρόκειται μόνο
για την τεχνολογική και ποιοτική βελτίωση που επέτυχαν
ορισμένοι ανταγωνιστές. Οι στόλοι των κρατών μελών —
που έχουν ήδη να αντιμετωπίσουν υψηλότερες φορολογικές,
κοινωνικές και διοικητικές επιβαρύνσεις — έχουν επίσης να
αντιμετωπίσουν τα ευρέως διαδεδομένα προστατευτικά μέτρα
(π . χ . επιφυλάξεις φορτίων) και τις αθέμιτες πρακτικές στις
οποίες καταφεύγουν οι στόλοι αρκετών τρίτων χωρών. Όσον
αφορά τα ναυπηγεία έχουν επιδράσει, εκτός από το κόστος
και τις συνθήκες απασχόλησης του συντελεστή εργασίας
(όπως π.χ . στην Κορέα) που είναι τελείως ακατάλληλες για
την Ευρώπη , ακόμα και συστήματα ενισχύσεων λίγο ως πολύ
παράνομα αλλά αποτελεσματικά, όπως μαρτυρούν οι μέχρι
σήμερα άκαρπες διαπραγματεύσεις στην έδρα του Οργανι
σμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για
την εξάλειψη των μηχανισμών που στρεβλώνουν την αγορά
των ναυπηγικών βιομηχανιών .

2 . 7 . 1 . H Ιαπωνία εχει αναπτύξει μια εξαι ρετική ναυτιλιακή
πολιτική : σύγχρονος στόλος με εθνική σημαία, κατασκευα
σμένος εξολοκλήρου στα εθνικά ναυπηγεία, (που συμπληρώ
νεται με σκάφη ξένης σημαίας αλλά υπό ιαπωνικό έλεγχο και
κατασκευασμένα σε άλλες ακόμη φθηνότερες χώρες), στην
υπηρεσία μιας ολοκληρωμένης οικονομίας που προσανατολί
ζεται έντονα προς τις εξαγωγές με εκμετάλλευση όλων των
συνεργειών. Εξάλλου είναι σήμερα διάχυτη η πεποίθηση ότι
το «ιαπωνικό σύστημα» έχει υπονομεύσει την εμπιστοσύνη
στην οποία στηρίζεται το ελεύθερο εμπόριο .
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τής της παρακμής του στολου της, o οποίος, όπως έχει ανα
φερθεί, είναι και o πρωταρχικός καταλύτης των πολλαπλών
συμφερόντων που περιστρέφονται γύρω από τον τομέα των
θαλάσσιων μεταφορών.

2.8.1.1 . Αυτό ισχύει σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, δεδομένου
ότι βρισκόμαστε στις παραμονές της ενιαίας αγοράς — με
την φυσική, την κανονιστική της υποδομή καθώς και την
υποδομή των υπηρεσιών — και των νέων προοπτικών σε
ό,τι αφορά τις συναλλαγές με την Ανατολική Ευρώπη . Οι
διαδικασίες για τη διεθνοποίηση των αγορών (και εδώ εννο
είται ειδικότερα η ταχεία διεύρυνση και παγίωση των δύο
μεγάλων περιφερειών του Ειρηνικού και της Βόρειας και
Νότιας Αμερικής) θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο
σύστημα των μεταφορών τόσο στο οργανωτικό επίπεδο όσο
και στο επίπεδο της τεχνολογικής καινοτομίας.
2.8.1.2. Στα ανωτέρω προστίθεται το γεγονός ότι η μείωση
των επενδύσεων σε νέα πλοία στα μέσα της δεκαετίας του '70
και σχεδόν σε όλη την δεκαετία του '80 επιβάλλει και έχει
ήδη προκαλέσει μια ευρεία διαδικασία εκσυγχρονισμού του
παγκόσμιου στόλου, στα πλαίσια του οποίου o ευρωπαϊκός
στόλος έχει, στο σύνολο του, υψηλότερη μέση ηλικία.
2.8.2. Δεδομένου ότι είναι αναγκασμένοι να ασκούν τις
δράστη ριότητές τους σε ένα διεθνές πλαίσιο, όπως αυτό που
έχει σκιαγραφηθεί, οι ευρωπαίοι εφοπλιστές αισθάνονται ότι
επιβαρύνονται με βάρη και κανόνες που ζημιώνουν σημα
ντικά την ανταγωνιστική τους θέση , καθόσον δεν ισχύουν
διεθνώς όπως θα έπρεπε.
2.8.2.1 . Εξ ου και η δραστική μείωση της χωρητικότητας
των κοινοτικών στόλων (και συνεπώς του αριθμού των κοινο
τικών ναυτικών), και οι μέθοδοι προσφυγής σε «δευτερεύο
ντα» νηολόγια, που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στο εσω
τερικό της Κοινότητας.

2.8.3. Στα πλαίσια μιας πραγματιστικής προσέγγισης, πρέ
πει να μειωθεί το κόστος της διαχείρισης των εφοπλιστικών
επιχειρήσεων αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρξουν
αρνητικές επιπτώσεις στις συνθήκες εργασίας και προπάντων
στην ασφάλεια. Οι προτάσεις που διετύπωσε παλαιότερα η

OKE(')θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση της νέας κοινοτι
κής πολιτικής.

2.8.4. Οι προτάσεις που υποβάλλονται σήμερα από την
Επιτροπή φαίνονται ανεπαρκείς. Πράγματι, οι προσδοκίες
των εφοπλιστών έχουν συγκεντρωθεί στην υποβολή μιας ολο
κληρωμένης δέσμης μέτρων (φορολογικών, χρηματοπιστωτι
κών, για την ιθαγένεια των μελών, των πληρωμάτων, την
αμοιβή και τις συνθήκες εργασίας, κ.λπ.), η οποία θα καθιστά
όντως ελκυστικό, δηλαδή ανταγωνιστικό και το κοινοτικό
νηολόγιο EUROS που πρότεινε η Επιτροπή και του οποίου
την καθιέρωση ζητεί η ΟΚΕ.

2 . 8 . O κοινοτικος στολος

2.8.4.1 . Παράλληλα, θα πρέπει να εφαρμοσθούν αποτελε
σματικά συστήματα για τη χρηματοδότηση, και από κοινοτι

2.8 . 1 , H Ευρωπαϊκή Κοινοτήτα ως πρώτη εμπορική δύναμη
του κόσμου δεν μπορεί να εξακολουθήσει να παραμένει θεα

(') Γνωμοδότηση για τα «θετικά μέτρα για τις θαλάσσιες μεταφορές»
— ΕΕ αριθ. C 56, της 7 . 3 . 1990.
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κούς πόρους, της ανανέωσης του στόλου και της διαλύσεως
του παλαιού .

2.9 . Οι ναυπηγικές βιομηχανίες και οι βιομηχανίες εξαρτη
μάτων

2.9. 1 . H παρουσία μιας ισχυρής κοινοτικής ναυτιλίας είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη των ναυπηγείων
της Κοινότητας τα οποία δρούν επίσης στη διεθνή αγορά.
Την τελευταία αυτή δεκαπενταετία, η ναυπηγική βιομηχανία
κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια μείωσης και αναδιοργάνωσης
των παραγωγικών δυνατοτήτων της. Παρά την αύξηση της
παραγωγικότητας που επακολούθησε και την ολοένα αυξανό
μενη σημασία των ναυπηγείων υψηλής τεχνολογίας τα ευρω
παϊκά ναυπηγεία για να συνεχίσουν τις δράστη ριότητές τους
στην αγορά χρειάζονται ακόμα την κατάλληλη κρατική ενί
σχυση . Και αυτό μέχρις ότου οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές
(ειδικότερα η Ιαπωνία και η Κορέα) καταργήσουν τα συστή
ματα ενισχύσεων (χαρακτηριστικές είναι σχετικά οι αναφερ
θείσες διαπραγματεύσεις στον ΟΟΣΑ που προωθήθηκαν από
τις ΗΓΤΑ ) και έως ότου αρχίσουν να εκδηλώνονται τα αποτε
λέσματα της αναπόδραστης διαδικασίας ολοκλήρωσης
μεταξύ των διαφόρων εθνικών ναυπηγείων.

2.9.1.1 . Απο το σημείο αυτο προκύπτει ότι η Ευρωπαϊκή
Κοινότητα δεν μπορεί επί του παρόντος να βασίζεται μόνο
στην πολιτική του ανταγωνισμού, αλλά πρέπει επίσης να
αναπτύξει μια θετική βιομηχανική πολιτική για την ενίσχυση
της ναυπηγικής βιομηχανίας .
2.9.1.2 . Στην Κοινοτητα ισχυουν κριτήρια διαφάνειας και
μειώσεως της φορολογίας για τις επιχορηγήσεις στα ναυπη
γεία. H Επιτροπή θα πρέπει να υπερασπισθεί με το ίδιο σθένος
τη συμπερίληψη των κριτηρίων αυτών σε ένα σφαιρικό πλαί
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2.9.4. Θα ήταν λοιπον περιοριστικό και απατηλό — όπως
συμπεραίνεται από το έγγραφο της Επιτροπής — να βασίσου
με τα ανταγωνιστικά στοιχεία τόυ τομέα αυτού στο συγκρι
τικό πλεονέκτημα που θα είχε η Ευρώπη έναντι των ανταγωνι
στών με την ύπαρξη πιο πολυσύνθετων ναυπηγείων και να
εντοπίζουμε κατά συνέπεια την νικητήρια λύση στην όντως
σημαντική εφαρμογή των τεχνολογιών αιχμής, οι οποίες δεν
απουσιάζουν αναμφίβολα από την κυριότερη διεθνώς βιομη
χανική χώρα .

2.9.5 . Στο βιομηχανικο επίπεδο τα ευρωπαϊκα ναυπηγεία
πρέπει να μειώσουν τον αυξημένο βαθμό κατακερματισμού
που τα χαρακτηρίζει και να επιδιώξουν τις οικονομίες κλίμα
κας που αποτελούν τα ισχυρά σημεία του ασιατικού ανταγωνι
σμού . Είναι συνεπώς σκόπιμο όσο ποτέ άλλοτε να τονωθεί η

συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οι οποίες
στα τελευταία χρόνια έχουν προωθήσει ενδιαφέρουσες κοινές
πρωτοβουλίες, σε τομείς όπως η έρευνα και η ανάπτυξη , o
σχεδιασμός, οι αγορές, η οικολογία, η παραγωγή θαλασσίων
κινητήρων.

2.9.6. Οι ενεργειες της ΕΟΚ έναντι των κυριοτέρων ασια
τών παραγωγών θα καταστούν εν τω μεταξύ εντονότερες ώστε
να επιτευχθεί, στο πλαίσιο της προοδευτικής κατάργησης
κάθε βοήθειας, ένας αυτο-περιορισμός της παραγωγής που
θα αποθαρρύνει την εκ νέου δημιουργία των επικίνδυνων
ανισορροπιών μεταξύ προσφοράς και ζήτησης πλοίων και,
σε τελευταία ανάλυση , μεταξύ ζητήσεως και προσφοράς
χωρητικότητας με την επακόλουθη μείωση των ναύλων φόρ
τωσης. Για τον ίδιο σκοπό, o εκσυγχρονισμός του παγκό
σμιου στόλου θα έπρεπε να επιτευχθεί παράλληλα με την
διάλυση πεπαλαιωμένων πλοίων, αρχίζοντας από τα υποβαθ
μισμένου επιπέδου πλοία εξαιτίας των προφανών επιπτώσεων
που έχουν τόσο στην ασφάλεια στο χώρο εργασίας όσο και
στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

σιο .

2.9.2. Δεν μπορούν να καταλογιστούν βέβαια ευθύνες στα
κοινοτικά ναυπηγεία ότι συνέβαλαν στην δημιουργία πλεονά
ζουσας προσφοράς πλοίων, όταν λαμβάνεται υπόψη ότι η
δυναμικότητά τους, σε εγκαταστάσεις και κυρίως σε εργατικό
δυναμικό, μειώθηκε κατά 60 % τουλάχιστον από το 1975,
σε βαθμό που σήμερα αντιπροσωπεύει περίπου το 1 /5 του
παγκόσμιου συνόλου. H ίδια η Κοινότητα με τις οδηγίες της
εξαρτούσε πάντα την χορήγηση βοήθειας από τον αυστηρό
έλεγχο της παραγωγικής ικανότητας. H πολιτική αυτή δε
φαίνεται να επηρέασε αρνητικά τις επιλογές των κοινοτικών
εφοπλιστών οι οποίοι άλλωστε απευθύνθηκαν για το ήμισυ
των αναγκών τους και πλέον σε ναυπηγεία τρίτων χωρών.

2.9.3. Αντίθετα, με την ανακαμψη της παγκόσμιας ζήτησης
σε πλοία, καθίστανται ανησυχητικές οι ανανεωμένες επεκτα
τικές βλέψεις προπάντων του ιαπωνικού ναυπηγικού τομέα
(που ήδη σήμερα βρίσκεται σε θέση να ικανοποιεί περίπου
το 50 % της παγκόσμιας ζητήσεως) καθώς και της Κορέας
(περισσότερο από το 15 % ) με τον συνακόλουθο κίνδυνο —
για τους ίδιους τους ευρωπαίους εφοπλιστές — της μονοπώλη
σης της προσφοράς πλοίων.

2.9.7. Οι προσπάθειες για τη συνεργασία πρέπει να επεκτα
θούν και στον τομέα των εξαρτημάτων, που είναι ουσιαστικός
για την ανταγωνιστικότητα της ναυπηγικής βιομηχανίας
δεδομένου ότι πάνω από 50 % του κόστους ενός σκάφους
αντιπροσωπεύεται από προϊόντα που δεν παράγονται στα ναυ
πηγεία. Το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα — ειδικότερα παρουσία
του μειωμένου παραγωγικού όγκου — έγκειται ίσως στον
ετερογενή χαρακτήρα των επιχειρήσεων που συναποτελούν

τους προμηθευτές εξαρτημάτων, τόσο από πλευράς μεγέθους
όσο και εξειδικεύσεως, λαμβανομένου υπόψη ότι ελάχιστη
από την παραγωγή πολλών από τις επιχειρήσεις αυτές προο
ρίζεται για τον ναυπηγικό τομέα. Ας προστεθούν επίσης οι
πολυσύνθετες πτυχές που συνδέονται με την τυποποίηση των
εξαρτημάτων και ειδικότερα εκείνων που πρέπει να ανταπο
κρίνονται στις ιδιαίτερες προδιαγραφές ασφάλειας.

2.9.8. H επεξεργασία ενός κοινού ορισμού για τις μελλο
ντικές ανάγκες των θαλασσίων μεταφορών είναι από τα

βασικά στοιχεία μιας κοινής στρατηγικής όχι μόνο για τον
τομέα του στόλου και των ναυπηγείων αλλά και για το πολύ
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μορφο και ευάριθμο σύνολο των επιχειρήσεων, ως επι το
πλείστον μικρών και μεσαίων διαστάσεων, που αποτελούν τη
βιομηχανία εξοπλισμού . H γνώση των εξελικτικών τάσεων
δεν είναι λιγότερο σημαντική για τις τεχνολογίες που συνδέο
νται με την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και την
χρησιμοποίηση των πόρων του .

προσδιορισμο και τη χρηματοδότηση των ειδικών προγραμ
μάτων) ενός ολοκληρωμένου λειτουργικού συστήματος πρό
βλεψης — καταπολέμησης — βελτίωσης (θαλάσσια μέσα
παρακολούθησης και άμεσης επέμβασης, ειδικές εγκαταστά
σεις και λιμενικός εξοπλισμός κλπ.).

2.10. H προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

2.11 . H βιομηχανία των θαλάσσιων πόρων και η θαλάσσια
έρευνα

2.10.1 . Τα τελευταία χρόνια το κοινωνικό αίτημα για μεγα
λύτερη προστασία του περιβάλλοντος εντάθηκε πολύ και
απαιτεί πλέον συγκεκριμένες προτάσεις κυρίως εκ μέρους των
εθνικών και διεθνών θεσμικών οργάνων. Παρά το γεγονός ότι
το μεγαλύτερο μέρος των αιτιών μόλυνσης των θαλασσών
προέρχεται από την ξηρά (βιομηχανικές και αστικές εγκατα
στάσεις, χημικές ουσίες στην γεωργία κλπ.), οι απορρίψεις,
τυχαίες ή ηθελημένες, υδρογονανθράκων ή τοξικών ουσιών
από τα πλοία αποτελούν σημαντικό λόγο για την κινητοποί
ηση της κοινής γνώμης.

2.10.2. H εξέλιξη της κυκλοφορίας πετρελαιοφόρων, η
αυξανόμενη παλαιότητα μεγάλου μέρους του παγκόσμιου
στόλου (περισσότερο από το 85 % των δεξαμενόπλοιων χωρη
τικότητας πάνω από 150 000 τόνους που βρίσκονται σε λει
τουργία έχει κατασκευασθεί πριν από το 1980, και συνεπώς
πριν από την έναρξη της ισχύος των κανόνων για το διαχωρι
σμένο έρμα) η ύπαρξη σημαντικού αριθμού υποβαθμισμένου
επιπέδου σκαφών — φαινόμενο το οποίο θέτει σε αμφισβή
τηση και την λειτουργία των νηολογίων — αποτελούν ορι
σμένους από τους κυριότερους παράγοντες που καθιστούν τις
θάλασσες που βρέχουν την Ευρώπη — μεγάλο καταναλωτή
πρώτων ενεργειακών υλών — περιοχές υψηλού κινδύνου από
την άποψη της απόρριψης υδρογονανθράκων και ποικίλων
χημικών προϊόντων που προέρχονται από τις πιο διαφορετι
κές βιομηχανικές επεξεργασίες.
2. 10.3. Το θέμα αυτό επίσης παρουσιάζει πολυάριθμες πτυ
χές (κανονιστικές, οργανωτικές, τεχνικές, οικονομικές και
ασφαλιστικές κλπ.) και τα προγράμματα παρέμβασης κατά
της ρύπανσης παραμένουν ακόμα στη φάση «πρώτης γενεάς»,
μολονότι αναγνωρίζονται αξιόλογες δυνατότητες βελτίωσης,
χάρις κυρίως στην επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη
στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της παρακολούθησης, του
ναυτιλιακού εξοπλισμού κλπ .
2.10.3.1 . O σφαιρικός και διεθνής χαρακτήρας των προ
βλημάτων που σχετίζονται με την προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος, θέτει αναμφίβολα το πρόβλημα σχετικά με
την αποτελεσματικότητα μιας υπέρμετρα διευρυμένης συνερ
γασίας, η οποία συχνά παρουσιάζει σημεία αδυναμίας. Πράγ
μα το οποίο εξηγεί π.χ. την απόφαση των Ηνωμένων Πολι
τειών να υιοθετήσουν το 1990 την Oil Pollution Act (που
επιβάλλει τους διπλούς πυθμένες για τα δεξαμενόπλοια που
κατασκευάσθηκαν μετά τον Ιούνιο του 1990 και πλέουν στα
αμερικανικά ύδατα), γεγονός το οποίο δεν μπορούσε να μην
επηρεάσει τους νέους κανόνες που θεσπίστηκαν πρόσφατα
στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (International Maritime
Organization — ΙΜΟ) και θα τεθούν σε ισχύ από τον Ιούλιο
1996, για τα πλοία νέας κατασκευής, και τον Ιούλιο 1995 για
αυστηρότερους από ό,τι μέχρι σήμερα ελέγχους για τα πλοία
που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία.

2. 10.4. H Κοινότητα και τα κράτη μέλη πρέπει να εφαρμό
σουν με μεγαλύτερη αυστηρότητα αυτούς τους κανόνες για
την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ασφά
λεια της ναυσιπλοΐας, σε συνδυασμό με την εισαγωγή (με τον

2. 1 1 . 1 . H εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων (ενεργεια
κών, ορυκτών, βιολογικών κλπ.) απαιτεί μια πιο αποφασι
στική ορθολογική προσέγγιση , με πλήρη επίγνωση των επι
πτώσεων που μπορεί να έχει η ανθρώπινη δραστηριότητα στη
λεπτή ισορροπία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η οποία
να υπερβαίνει απαιτήσεις που μπορεί να είναι μεταξύ τους
αντίθετες (εκμετάλλευση /διατή ρηση ).
2.1 1.2. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει o αλιευτικός κλά
δος στην Ευρώπη , αποτελούν το σαφέστερο παράδειγμα της
δυσχέρειας αλλά και της αναγκαιότητας που παρουσιάζει
η σύζευξη της ανάπτυξης της θαλάσσιας εργασίας με τη
διαχείριση των φυσικών πόρων. Οι όλο και περισσότερο
εξειδικευμένες τεχνικές για τον εντοπισμό των αλιευτικών
πόρων, η βελτίωση της απόδοσης των αλιευτικών μονάδων, η
αυξανόμενη αποτελεσματικότητα των συστημάτων αλίευσης
αποτελούν τη βάση του σοβαρού προβλήματος της υπερβολι
κής αλίευσης, παρά τις απόπειρες της Κοινότητας για μια
πολιτική διαχείριση των αλιευτικών πόρων.

2. 1 1 .3. Δεν φαίνεται πράγματι δυνατό να αναβληθεί o χρό
νος αναδιάρθρωσης του αλιευτικού τομέα, αναδιάρθρωσης η
οποία θα οδηγήσει στη μείωση της συνολικής χωριτικότητας
του υφιστάμενου στόλου, εκτός από την ανάγκη ανανέωσης
ορισμένων εθνικών στόλων στα πλαίσια της λογικής «scrap
and build» (διαλύω και κατασκευάζω). H ανάπτυξη της υδατο
καλλιέργειας και η βελτίωση της χερσαίας υποδομής της
αλιευτικής δραστηριότητας μπορούν να περιληφθούν μεταξύ
των συνοδευτικών μέτρων της διαδικασίας για την ορθολο

γική οργάνωση για τα οποία θα πρέπει να αφιερωθούν επαρκή
κεφάλαια και να αναληφθούν διαρθρωτικές δράσεις, λόγω της
ιδιαίτερης κοινωνικο-οικονομικής ευπάθειας της αλιευτικής
δραστηριότητας, ειδικότερα σε ορισμένες περιοχές της Κοι
νότητας.

2. 1 1 .4. Όσον αφορα τη θαλάσσια έρευνα, το ενδιαφέρον
της Κοινότητας για τις επιστήμες και τεχνολογίες εκδηλώνε
ται σήμερα στην πράξη (εκτός του πετρελαϊκού τομέα) μόνο
για την απόκτηση επιστημονικών γνώσεων για τη θάλασσα.
Σημαντική συμβολή για να προσελκυσθεί η προσοχή της
βιομηχανίας αποτελεί σαφώς μια πολυμερής ευρωπαϊκή πολι
τική που θα προβλέπει ερευνητικά προγράμματα με στόχο
την ανάπτυξη ειδικών τεχνολογιών (πέραν αυτών που χρησι
μοποιούνται για την εκμετάλλευση του πετρελαίου σε ανοικτό

πέλαγος) κατάλληλων για τη διαχείριση των πόρων και για

την ορθολογική χρήση τους.

2.11.5. Μεταξύ των ενδεχόμενων εξελίξεων βραχυπρόθε
σμα και μεσοπρόθεσμα που αφορούν τη βιομηχανία, μπορούν
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τόσο στις παραγωγικές μεθόδους οσο και στα προϊόντα (και
νοτόμα ως προς το είδος, αλλά οικονομικά και ασφαλή). H
ερευνητική δραστηριότητα που είναι αναγκαία για να εξα
σφαλισθεί σε αυτές τις βιομηχανίες η υποστήριξη των προηγ
μένων γνώσεων προϋποθέτει :

καύση αποβλήτων κλπ .).

— μια δράση ευαισθητοποίησης και συντονισμού μεταξύ των
κοινοτικών κέντρων και προγραμμάτων έρευνας,
2.12. Το λιμενικό δίκτυο

2.12.1 . H καθιέρωση της ηλεκτρονικής, της πληροφορικής
κλπ. ενθάρρυνε από καιρό μια πραγματική επανάσταση στις
διαδικασίες διοίκησης των λιμένων και της θαλάσσιας κυκλο
φορίας, οι οποίες ωστόσο απέχουν πολύ από εκείνες που
ισχύουν για παράδειγμα στις αεροπορικές μεταφορές. Τα
τελευταία χρόνια ειδικότερα, επιτεύχθηκαν σημαντικές πρόο
δοι στην ανάπτυξη των συστημάτων (VTS — Vessel Traffic
Systems) που αποσκοπούν στον έλεγχο της κυκλοφορίας των
πλοίων σε καθορισμένες περιοχές και/ή σε περιοχές με
κυκλοφοριακή συμφόρηση, όπου είναι πιθανότερο να συμ
βούν ατυχήματα.
2.12.2. Για λόγους ασφαλείας και αποτελεσματικότητας
— και συνεπώς ποιότητας των μεταφορών — θα χρειασθεί
γενικότερα να επιταχυνθεί η υιοθέτηση λειτουργικών προτύ
πων, κανόνων και διαδικασιών που θα ισχύουν για όλους τους
λιμένες που σήμερα διέπονται από καθεστώτα και νομοθεσίες
πολύ διαφορετικές. Θα πρέπει επίσης να μειωθεί το χάσμα
που υπάρχει συνήθως στις λιμενικές εγκαταστάσεις μεταξύ
των λιμένων της Μεσογείου και των αντίστοιχων της Βόρειας
Ευρώπης. Ένα πιο ισορροπημένο λιμενικό δίκτυο θα είναι
σαφέστατα καταλληλότερο και λόγω της αλληλεξάρτησης
των διαφόρων τύπων μεταφοράς (μείωση των δαπανηρών
«ρωγμών φορτίου» και πιο εύκολες διασυνδέσεις με τις σιδη
ροδρομικές, οδικές και πλωτές μεταφορές) και λόγω της απο
συμφόρησης ορισμένων περιοχών. Το δίκτυο θα μπορούσε
να συμβάλει στην ανάπτυξη των ενδομεταφορών. Εξυπακούε
ται ότι τα ανωτέρω προϋποθέτουν τις κατάλληλες παρεμβά
σεις από πλευράς κανονισμών και υποδομής — για τις οποίες
θα πρέπει να διατεθούν επαρκείς κοινοτικοί πόροι — για την
ταχύτερη και οικονομικότερη μετακίνηση των εμπορευμά
των .

2.12.3 . Με σκοπό την ασφαλεια θεωρούμενη ως οικολο
γική προστασία, φαινόμενο το οποίο έχει λάβει μεγάλες δια
στάσεις και λόγω του τεράστιου μεγέθους των πλοίων, θα
πρέπει να ενισχυθούν — μαζί με τις εγκαταστάσεις, όπως
αυτές που αφορούν την εξαέριση των πετρελαιοφόρων για
την επεξεργασία των ακάθαρτων υδάτων και των άλλων απο
βλήτων — οι υπηρεσίες εποπτείας στους λιμένες και στα
αγκυροβόλια και να καταστεί αυστηρότερη η υιοθέτηση απο
τρεπτικών και ποινικών μέτρων έναντι των υπαιτίων.

2. 1 3 . Ερευνα και αναπτυξη

2.13.1 .

Ορθώς η ανακοίνωση της Επιτροπής θεωρεί την

τεχνολογική ανάπτυξη ως ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία για
την επίτευξη και τη διατήρηση της επιθυμητής ανταγωνιστι
κότητας των κοινοτικών θαλάσσιων βιομηχανιών, και αυτό

— τον προσδιορισμό ενός ειδικού πλαισίου προγραμματι
σμού και χρηματοδότησης που να προσφέρει επαρκή
ασφάλεια σε μια δραστηριότητα μεγάλης εμβέλειας που
δεν αποδέχεται συνεχείς λύσεις και η οποία δεν μπορεί
να περιορίζεται στην βασική έρευνα αλλά πρέπει να επε
κτείνεται μέχρι το στάδιο της προ-βιομηχανοποίησης .
2.13.2. Ουσιαστική σημασία έχει η υπόμνηση που γίνεται
στις ετήσιες επενδύσεις (περίπου 300 εκατ. Ecu) στις οποίες
προβαίνει η ιαπωνική κυβέρνηση για προγράμματα έρευνας
και ανάπτυξης στον τομέα της θαλάσσιας τεχνολογίας, με
ποσό αισθητά ανώτερο από εκείνο που εκτιμάται για το
σύνολο της ΕΚ .

2. 14. O ανθρωπινός παραγοντας
Ιδιαίτερη σημασία εχει o ανθρώπινος παράγοντας για την
ασφάλεια και αποτελεσματική διαχείριση των πλοίων. Πράγ
ματι o ανθρώπινος παράγοντας εμπλέκεται στο 80 % των
θαλάσσιων ατυχημάτων. H βασική αρχή που πρέπει να υιοθε
τηθεί είναι ότι η ασφαλής λειτουργία των πλοίων από πλήρως
εκπαιδευμένο προσωπικό είναι o πιο αποτελεσματικός τρόπος
της διαχείρισης των πλοίων. H κοινωνική νομοθεσία που
διέπει τους κρατικούς ελέγχους στους λιμένες πρέπει να ανα
πτυχθεί και να συμπεριλάβει την κατάλληλη εκπαίδευση με
ιδιαίτερη αναφορά στα συστήματα ασφάλειας και την πολυ
γλωσσία των πληρωμάτων. H μείωση των δαπανών διαχείρι
σης θα πρέπει κατά κύριο λόγο να αναζητείται στα οφέλη που
απορρέουν από την τεχνολογική πρόοδο και τα χαμηλότερα
επιτόκια, και όχι μόνο στη χρησιμοποίηση χαμηλόμισθου
εργατικού δυναμικού από τις χώρες του τρίτου κόσμου . Από
την πλευρά της η Κοινότητα θα πρέπει να παράσχει κίνητρα
για την ναυτολόγηση των ναυτικών και να λάβει τα κατάλ
ληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί η νομική προστα
σία των κυβερνητών που είναι απαραίτητη εγγύηση για την
ασφάλεια των πλοίων για τα οποία είναι υπεύθυνοι .

3 . Συμπεράσματα

3.1 . H ανακοίνωση της Επιτροπής θέτει τις βάσεις για
ένα εξαιρετικά φιλόδοξο πρόγραμμα και λαμβάνει υπόψη τα
αποτελέσματα ενός αποτελεσματικού θαλάσσιου συστήματος
σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικο
νομίας. Το έγγραφο ωστόσο, παρουσιάζει ελλείψεις τόσο
σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των πραγματικών όρων των
προκλήσεων που τίθενται στις κοινοτικές βιομηχανίες θα
λάσσης όσο και τον καθορισμό των καταλληλότερων μέσων
για την αντιμετώπισή τους .
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3.2. Οι εργασίες του Βήματος — που όπως είναι ευνοητο
αντιμετωπίζουν ήδη διάφορες πιέσεις — θα πρέπει να κατευ
θυνθούν προς την επίτευξη σαφών και ρεαλιστικών στόχων,
λόγω του εύρους και του πολυσύνθετου χαρακτήρα των εξετα
ζόμενων θεμάτων που πρέπει να περιλαμβάνουν την ορθή
εκτίμηση του ανθρώπινου παράγοντα για την ασφάλεια και
αποτελεσματική λειτουργία των πλοίων.

3.3 . Κατά τη γνώμη της ΟΚΕ έχει θεμελιώδη σημασία κάθε
βιομηχανία να προχωρήσει σε εμπεριστατωμένη αξιολόγηση
του επιπέδου αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας,
και ιδιαίτερα όσες αναπτύσσουν δραστηριότητα στην παγκό
σμια αγορά .

3.4. Επίσης δεν θα πρέπει να παραθεωρηθεί το θέμα του
προσδιορισμού των προτεραιοτήτων των παρεμβάσεων — με
όλες τις ρυθμιστικές συνέπειές τους και από πλευράς κόστους,
με την υπόδειξη του φορέα που θα πρέπει να τις ενισχύσει —
χωρίς ωστόσο να επισκιάζεται o στόχος για μια αρμονική
ανάπτυξη των διαφόρων τομέων. Εξυπακούεται ότι για κάθε
τομέα θα πρέπει να επιλέγεται η καταλληλότερη από πολλές
σκοπιές προσέγγιση (κοινοτική ή εθνική , περισσότερος ή
λιγότερος ενδοτομεακός συντονισμός κ.τ.λ.). Τέλος, οι δια
πραγματευτικές ενέργειες της Κοινότητας στο διεθνές πλαί
σιο πρέπει να ενισχυθούν κατάλληλα για την καταπολέμηση
κάθε στρεβλώσεως του ανταγωνισμού.
3.5 . Για μια ακόμη φορά η ΟΚΕ (βλεπε τη γνωμοδοτηση
για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη «βιομηχα

νική πολιτική σε ένα ανοικτό και ανταγωνιστικό πλαίσιο») ( ! )
θεωρεί σημαντικότατη την σαφή οροθεσία μεταξύ της γενικό
τερης πολιτικής και των μέσων της οικονομικής πολιτικής
με ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα του ανταγωνισμού. Εάν το
μέλλον της ευρωπαϊκής ναυτιλίας εξαρτάται ουσιαστικώς από
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών της, τα μέτρα
αρμοδιότητας της Κοινότητας, όπως εκτίθενται από την Επι
τροπή δεν φαίνεται να επαρκούν βραχυπρόθεσμα και μεσο
πρόθεσμα ώστε να καταστούν οι ίδιες οι επιχειρήσεις ανταγω
νιστικές επι ίσοις όροις στις σχετικές αγορές όπου οι κανόνες
του ελεύθερου ανταγωνισμού συχνά καταστρατηγούνται.
(') ΕΕ αριθ. C 40, της 17.2. 1992.
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3.5. 1 . Για αυτό το λόγο επιβάλλεται υπο τις παρούσες συν
θήκες, να συμπληρωθεί η πολιτική του ανταγωνισμού με
πολιτική ή πολιτικές που απευθύνονται ειδικά στην ενίσχυση
της κοινοτικής ναυτιλίας και των ναυπηγικών βιομηχανιών.

3.6. Θα έπρεπε επίσης να αποσαφηνισθεί καλύτερα η
έννοια της «επικουρικότητας» που αναφέρεται στη θέση της
Κοινότητας και των κρατών μελών. Εάν πρέπει να απορριφ
θούν οι διάφορες λογικές υπέρ της παροχής βοήθειας είναι
αντιθέτως εντελώς δικαιολογημένη μια βιομηχανική πολι
τική που θα διαθέτει τα κατάλληλα μέτρα συντονισμού και
χρηματοδότησης για την υποστήριξη των ενδιαφερόμενων
φορέων στη φάση της παγιώσεως και της αναπτύξεως των
επιχειρήσεων και σε ένα κλίμα όπου ολοένα και περισσότερο
θα επικρατεί η συνεργασία μεταξύ των τομέων και στο εσωτε
ρικό του κάθε ενός.
3.7. Αυτό που επιβάλλεται σήμερα είναι η ουσιαστική
μεταβολή της νοοτροπίας στους τομείς που έχουν περιπέσει
σε μακροχρόνια νάρκη λόγω της κρίσεως που επέφερε την
κατάργηση εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας —
κυρίως μεταξύ των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών της Κοι
νότητας — που αύξησε αισθητά το μέσο όρο ηλικίας των
απασχολουμένων στον τομέα και που συνέβαλε στον προσα
νατολισμό των πιο καταρτισμένων νέων προς άλλες βιομηχα
νίες που βρίσκονται στο στάδιο της αναπτύξεως. Αυτή είναι
η κοινωνική διάσταση η οποία εκτός από τα απαραίτητα
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που στοχεύουν

στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης έλλειψης κοινοτικών
ναυτικών — δεν τυγχάνει της προσήκουσας προσοχής στο
έγγραφο της Επιτροπής αν και θα πρέπει να τεθεί μεταξύ των
πρωταρχικών στόχων μιας επιτέλους «επιθετικής» πολιτικής
υπέρ των βιομηχανιών θαλάσσης της Κοινότητας.
3.8 . Κοινωνική διάσταση σημαίνει εκτός από την εξασφά
λιση της εργασίας και προστασία του θαλασσίου περιβάλλο
ντος : πολιτιστικά προβλήματα και προβλήματα επαγγελματι
κών ικανοτήτων προτάσσονται ίσως των τεχνολογικών προ
βλημάτων. Χωρίς την εξασφάλιση και την αυστηρή τήρηση
των κατάλληλων προτύπων ασφάλειας σε ό,τι αφορά τις συν
θήκες εργασίας στα πλοία και στους λιμένες, οι κίνδυνοι
στους οποίους εκτίθενται οι ακτές της Ευρώπης με τις οικονο
μικές δραστηριότητες τους, την ιστορική κληρονομιά και τον
φυσικό πλούτο, ενδέχεται να αυξηθούν κατά τρόπο δραματικό
και μαζί με αυτές το κόστος που θα πρέπει να αναληφθεί για
την επανόρθωση των ζημιών που έχουν προξενηθεί.

Βρυξελλες, 26 Μαΐου 1992.

O Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GΕUΕΝΙCΗ
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Γνωμοδότηση για :
— την πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου σχετικά με το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συνεται
ρισμού, και
— την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη συμπλήρωση του καταστατικού του Ευρωπαϊκού

Συνεταιρισμού όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων (])
(92/C 223/ 14)

Στις 26 Μαρτίου 1992 το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από την Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή , με βάση τα άρθρα ΙΟΟιΑ και 54 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, να γνωμοδοτήσει για τις ανωτέρω προτάδεις.
Το τμήμα βιομηχανίας, εμπορίου, βιοτεχνίας και υπηρεσιών, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των
σχετικών εργασιών της ΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 6 Μαΐου 1992 με βάση την
εισηγητική έκθεση του κ. Ramaekers.
Στη 297η σύνοδο της ολομέλειάς της (συνεδρίαση της 26ης Μάιου 1992) η Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή υιοθέτησε κατά πλειοψηφία, 9 ψήφους κατά και 9 αποχές, την ακόλουθη γνωμοδότηση .

I. H ΟΚΕ επικροτεί την πρόταση κανονισμού με την επιφύ
λαξη των παρακάτω παρατηρήσεων.
1 . Εισαγωγή

1 . 1 . Με τη v πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση κανο
νισμού σχετικά με το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συνεται
ρισμού (ΕΣυν) από το Συμβούλιο, τα ευρωπαϊκά όργανα επι
διώκουν τόσο τη συγκεκριμενοποίηση του ενδιαφέροντος για
τον εν λόγω κλάδο της οικονομίας όσο και την αναγνώριση
του ιδιαίτερου χαρακτήρα των συνεταιρισμών.
1 . 2. Μετά από διάφορα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου (έκθεση Mihr 1982 — Έκθεση Αυγερινού 1987) και
των προσφάτων γνωμοδοτήσεων της Οικονομικής και Κοινω
νικής Επιτροπής (γνωμοδότηση της 28ης Σεπτεμβρίου

1989 (2) για τη «Συμβολή του συνεταιριστικού τομέα στην

1.4. Διάμεσου του ειδικού και επιλεκτικού καταστατικού
τους οι εταιρείες αυτές θα είναι σε θέση να συμβάλουν τα
μέγιστα στη δημιουργία της Ευρώπης των πολιτών, προϋπό
θεση της κοινωνικής συνοχής, θεμελιώδη για την επιτυχη
μένη υλοποίηση αυτής καθεαυτής της μεγάλης αγοράς.

1.5 . H ΟΚΕ θεωρεί ότι είναι απολύτως απαραίτητο να
εξετασθούν και να υιοθετηθούν ταυτόχρονα οι τρεις κανονι
σμοί που αφορούν το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Σωμα
τείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης
καθώς και του Ευρωπαϊκού Συνεταιρισμού.

1 .6. Επ' ευκαιρία επιθυμεί να επιμείνει στη διατήρηση της
σημαντικής κατ' αυτήν αρχής των «γεφυρών» και συγκεκρι
μένα στη δυνατότητα σύστασης ενός εκ των τριών ευρωπαϊ
κών νομικών προσώπων δηλαδή σωματείου, ένωσης κοινωνι
κής αλληλεγγύης ή εθνικού συνεταιρισμού .

της ευρωπαϊκής εταιρείας όπου η ΟΚΕ υπενθυμίζει την ανά
γκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου προαιρε
τικού και εναλλακτικού για τους συνεταιρισμούςϊ γνωμοδό

1.7. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη o εξελικτικός χαρακτή
ρας των θεμάτων που πραγματεύεται o κανονισμός, η ΟΚΕ
εκφράζει την επιθυμία να συμπεριληφθεί μια ελαστική ρήτρα
για την επανεξέταση που θα επιτρέπει για παράδειγμα την
επανεξέταση των λεπτομερών παραρτημάτων.

φορα αιτήματα σχετικά με το καταστατικό του μελλοντικού
ευρωπαϊκού συνεταιρισμού), το παρόν έγγραφο της Επιτρο
πής έρχεται να τονίσει, κατά θετικό τρόπο, τη σημασία του
συνεταιριστικού τομέα στους κόλπους της ευρωπαϊκής αγο
ράς.

1 .8. Επιπλέον, το γεγονός ότι, βάσει του κανονισμού γίνο
νται αρκετές παραπομπές στη νομοθεσία των κρατών μελών,
ωθεί την ΟΚΕ να ενθαρρύνει την Επιτροπή στη συνέχεια των
προσπαθειών της σχετικά με τη συγκριτική μελέτη αυτών των
διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών.

1.3 . Γι' αυτό ακριβώς, οι συνεταιρισμοί, εκτός από την
κοινωνική και πολιτική τους βαρύτητα, αντιπροσωπεύουν
ένα κύκλο εργασιών της τάξης των 370 δισεκατ. Ecu και
συσπειρώνουν περί τα 63 εκατ. μέλη σε ολόκληρη της Κοινό

2. H θέση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

περιφερειακή ανάπτυξη» γνωμοδότηση της 28ης Μαρτίου

1990 (3) για την πρόταση κανονισμού περί του καταστατικού

τηση της 19ης Σεπτεμβρίου 1 990 (4) στην οποία τέθηκαν διά

τητα .

(') ΕΕ αριθ . C 99 της 21 . 4. 1992, σ . 17 και 37 .

(2) ΕΕ αριθ. C 298 της 27. 1 1 . 1989, σ. 59.
(3) ΕΕ αριθ. C 1 24 της 2 1 . 5. 1 990, σ. 34.
(4) ΕΕ αριθ. C 332 της 31 . 12. 1990, σ. 81 .

2.1 .

H θέση της ΟΚΕ σχετικά με το καταστατικό του ΕΣυν

αναπτύχθηκε λεπτομερώς στη γνωμοδότησή της της 19ης
Σεπτεμβρίου 1990.

2.2. H ανωτέρω γνωμοδότηση (υιοθετηθείσα ομόφωνα
μείον τρεις αποχές) εξέφρασε διάφορες επιθυμίες σε ό,τι
αφορά τον ευρωπαϊκό συνεταιρισμό και θεωρείται σκόπιμο
να υπομνησθούν στο σημείο αυτό οι έξι συστάσεις της :
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2.2.1 . Δημιουργία ενος ειδικού νομικού θεσπισματος ειτε
προαιρετικού είτε εναλλακτικού. Το εν λόγω θέσπισμα θα
λαμβάνει, επίσης, υπόψη τις ιδιαιτερότητες των επιχειρήσεων
της κοινωνικής οικονομίας.
2.2.2. Ανάπτυξη μεθόδων χρηματοδότησης για την ενί
σχυση ή την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων.

2.2.3 . Τήρηση της αρχής «ένας άνθρωπος, μία ψήφος»
προσαρμοστέα για τα νομικά πρόσωπα.
2.2.4 Μεταβίβαση ακινήτου περιουσίας σε οργανισμούς
που επιδιώκουν παρόμοιο σκοπό σε περίπτωση διάλυσης.
2.2.5 . Ευπρόσιτο του καταστατικού τόσο στα φυσικά όσο
και στα νομικά πρόσωπα .
2.2.6. Δυνατότητα δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής εταιρείας
του τύπου αυτού μέσω συγχώνευσης, δημιουργίας θυγατρικής
εταιρείας, μετασχηματισμού μιας εταιρείας εθνικού δικαίου
καθώς και εκ του μηδενός .

3 . Οι απαντήσεις που δόθηκαν από την πρόταση κανονισμού
του Συμβουλίου
3.1 . H απάντηση στο πρώτο αίτημα δίδεται, προφανώς,
από το κείμενο του μελλοντικού καταστατικού του ΕΣυν και
συγκεκριμένα από τις διάφορες αιτιολογικές σκέψεις (2, 4, 5,
12 και 17) στις οποίες το Συμβούλιο εκτιμά ότι πρέπει να
δημιουργηθούν τα κατάλληλα νομικά θεσπίσματα τα οποία
θα διευκολύνουν, ανάλογα, τόσο την ανάπτυξη των συνεταιρι
σμών όσο και τις διασυνοριακές δράστη ριότητές του . Το
πλαίσιο αυτό διασυνοριακής συνεργασίας, το οποίο είναι
επιλεκτικό, θα καταστήσει δυνατή την ικανοποίηση των
ιδιαιτεροτήτων της συνεταιριστικής ζωής οι οποίες δεν εκα
λύπτονται κατά ικανοποιητικό τρόπο από τη μορφή του
Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Ενδιαφέροντος (GΕΙΕ) και
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας.
3.2. Το θέμα του κεφαλαίου θίγεται μέσω τριών διατάξεων
του κανονισμού :
— το άρθρο 49 ορίζει ότι τα καταστατικά δύνανται να προ
βλέπουν ότι στα μερίδια των οποίων οι κάτοχοι δεν έχουν
δικαίωμα ψήφου μπορούν να προσδίδονται ιδιαίτερα
πλεονεκτήματα,
— το άρθρο 50 επιτρέπει στους ιδρυτές, να προβλέπουν στις
καταστατικές διατάξεις, τη δημιουργία μηχανισμού των
«μελών επενδυτών μη χρηστών». Πρόκειται για μερίδια
με δικαιώματα ψήφου τα οποία δύνανται να αποκτήσουν
άτομα που δεν προτίθενται να κάνουν χρήση των υπηρε
σιών του ΕΣΝ και τα οποία θα μπορούν, ενδεχομένως,
να επωφεληθούν από τις ιδιαίτερες προϋποθέσεις σε ό,τι
αφορά τη διανομή των αποτελεσμάτων χρήσεως,

— και τέλος το άρθρο 51 εξαιτίας του οποίου η ΟΚΕ θα
επιθυμούσε να υποβάλλει δύο προτάσεις στην Επιτροπή :
3.2. 1 . H Επιτροπή θα έπρεπε να επινοήσει την επεξεργασία
ενός συστήματος χρηματοδότησης το οποίο θα πληροί τις
εξής απαιτήσεις, ήτοι :
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— αφενός, να αποφεύγεται o κίνδυνος μετατόπισης καθώς
και στρέβλωσης των κανόνων του ανταγωνισμού μεταξύ
ΕΣυν και εθνικών συνεταιρισμών,
— αφετέρου να προτείνει τη λύση που θα έχει τον ευρύτερο
δυνατό χαρακτήρα και η οποία θα προσφέρει ένα λειτουρ
γικό διασυνοριακό μέσο συνεργασίας.

3.2.2. H Επιτροπή θα ήταν, επίσης, σκόπιμο να εξετάσει
σε ποιό βαθμό η ήδη υλοποιηθείσα ελεύθερη κυκλοφορία
των κεφαλαίων και υπηρεσιών καθιστά δυνατή , σε όλους
τους συνεταιρισμούς, την πρόσβαση σε διάφορες διαθέσιμες
μορφές χρηματοδότησης στο εσωτερικό της Κοινότητας.
3.3 . H ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της εκ του γεγονό
τος ότι το άρθρο 22 παράγραφος 1 περιέχει την αρχή «ένας
άνθρωπος, μία ψήφος» αρχή που αποτελεί το σύμβολο της
δημοκρατίας στους συνεταιρισμούς.
3.3.1 . Σε σχέση με το δικαίωμα πολλαπλής ψήφου που
αναφέρεται στην παράγραφο 2 της ιδίας διάταξης η ΟΚΕ
προτείνει όπως το δικαίωμα αυτό χορηγείται, και όχι ότι
πρέπει να χορηγείται, ανάλογα με το βαθμό συμμετοχής στη
δραστηριότητα του συνεταιρισμού.

3.4. H ΟΚΕ εκτιμά ότι η μεταβίβαση του ενεργητικού δεν
πρέπει να γίνει αμέσως με βάση την αρχή της υποκατάστασης
στα δικαιώματα των πιστωτών δηλ. μεταβίβαση σε άλλους
ΕΣυν, εθνικούς συνεταιρισμούς ή σε οργανισμούς που απο
σκοπούν στη στήριξη της ενίσχυσης των συνεταιριστικών
εταιρειών.

3.4.1 . Εντούτοις θα ήτο δυνατόν να προβλεφθούν εξαιρέ
σεις στην εν λόγω αρχή σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις,
ήτοι : πρώτον, η συστατική πράξη προβλέπει διαφορετικό
τύπο μεταβίβασηςϊ δεύτερον, το διευθυντικό όργανο προτείνει
έναν άλλο τρόπο μεταβίβασης εφόσον η επιλογή αυτή εγκρί
νεται από τα 2/3 των ψήφων της γενικής συνέλευσης.
3.5 . Δυνατότητες σύστασης

3.5.1 . H ΟΚΕ εκφράζει έκπληξη επειδή το άρθρο 9 δεν
κάνει μνεία των φυσικών προσώπων ως ιδρυτικών μελών του
ΕΣυν και τούτο για διάφορους λόγους :

3.5.1.1 . Πρώτον, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
στη γνωμοδότησή της της 19ης Σεπτεμβρίου 1990 (σημείο
3.3 και εντεύθεν) παρατήρησε ότι η Ευρωπαϊκή Ανώνυμη
Εταιρεία δεν ήταν κατάλληλη για τους 3 τύπους εταιρειών
κοινωνικής οικονομίας ως νομικό θέσπισμα για τη διασυνο
ριακή συνεργασία. Ένας από τους λόγους αυτής της ακαταλ
ληλότητας ήταν ότι τα φυσικά πρόσωπα δεν έχουν τη δυνατό
τητα πρόσβασης στην SΑΕ πράγμα που αποτελεί εμπόδιο
στην οργάνωσή της σε κοινοτική κλίμακα και αυτό κυρίως
ισχύει στις μεθοριακές ζώνες.
Συνεπεία τούτου η ΟΚΕ ζήτησε όπως τα μελλοντικά καταστα
τικά του Ευρωπαϊκού Συνεταιρισμού, της Ευρωπαϊκής Ένω
σης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Ευρωπαϊκού Σωμα
τείου καθιστούν δυνατή την πρόσβαση τόσο των φυσικών
όσο και των νομικών προσώπων.
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3.5.1.2. Δεύτερον, το μέλος της Επιτροπής κ. Cardoso e
Cunha, αρμόδιο για θέματα κοινωνικής οικονομίας, δήλωσε
σε ανακοίνωσή του στην Επιτροπή το Σεπτέμβριο 1991 ότι
«φιλοδοξία του εγχειρήματος είναι πράγματι να διευκολύνει
τον πορισμό οφέλους στους συνεταιρισμούς, στις ενώσεις
κοινωνικής αλληλεγγύης και στα σωματεία από την υλο
ποίηση της εσωτερικής αγοράς, αλλά επίσης, πέραν τούτου
να συμβάλει στην υλοποίηση της Ευρώπης των πολιτών επι
τρέποντας στα φυσικά πρόσωπα να συνιστούν ευρωπαϊκούς
συνεταιρισμούς, ευρωπαϊκές ενώσεις κοινωνικής αλληλεγ
γύης και ευρωπαϊκά σωματεία».

3.5. 1 .3. Tρίτον, τα φυσικά πρόσωπα δεν θα δύνανται πλέον
να συστήσουν έναν ΕΣυν παρά το γεγονός ότι το καταστατικό
του Ευρωπαϊκού Σωματείου (ΕΣ) παρέχει τη δυνατότητα αυτή
(άρθρο 3) σε περίπτωση συνένωσης 21 φυσικών προσώπων
υπηκόων δύο χωρών μελών.
Θα ήταν επιθυμητό οι τρεις τύποι των εταιρειών της κοινωνι
κής οικονομίας να απολαμβάνουν της ιδίας μεταχείρισης και
τούτο με ευθυγράμμιση προς το πλέον πρόσφορο καθεστώς,
ήτοι, αυτό του Ευρωπαϊκού Σωματείου (ΕΣ).
3.5.1.4. Τέταρτο, οι προηγούμενες μορφές του καταστατι
κού του ΕΣυν πρόσφεραν αυτή τη δυνατότητα στα φυσικά
πρόσωπα.
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μέλη ι συνεταιρισμοί δεν δύνανται να ασκούν τις δραστη
ριότητές τους παρά μόνο βάσει του νομικού τύπου του
συνεταιρισμού, ωστόσο επιτρέπεται σ' αυτούς να είναι
μέτοχοι σε άλλους τύπους εταιρειών, όπως στις ανώνυμες
εταιρείες ή τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, σε άλλα
κράτη μέλη (π . χ . στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία και
το Λουξεμβούργο) οι συνεταιρισμοί μπορούν να επιλέ
γουν το νομικό τύπο τους o οποίος δεν είναι απαραίτητο
να είναι η συνεταιριστική εταιρεία. Σημειώνεται ότι στη
Δανία δεν υφίσταται νομικός τύπος ειδικά για τους συνε
ταιρισμούς, οι συνεταιρισμοί μπορούν να ασκούν τις δρά
στη ριότητές τους υπό μορφή άλλων νομικών τύπων προ

βλεπομένων από το δίκαιο των εταιρειών ΐ 1).

Στον τομέα των ασφαλειών οι εθνικές νομοθεσίες προβλέ
πουν (σε σχέση με το συνεταιριστικό τομέα και τον τομέα
της Ένωσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης) τους νομικούς
τύπους συνεταιρισμών και ενώσεων Κοινωνικής Αλλη
λεγγύης (Βέλγιο, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μεγάλη Βρετα
νία, Ισπανία) ή μόνο τον τύπο της Ένωσης Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (Δανία, Γερμανία, Γαλλία, Κάτω Χώρες,
Ελλάδα και Πορτογαλία). Οι ιρλανδικές εταιρείες οφεί
λουν να προσαρμόσουν το νομικό τύπο της «incorporated
companies limited by shares or by guarantee or unlimited».

— να είναι δύο τον αριθμό,

Οι εταιρείες μέλη της Ένωση Ασφαλιστών Ευρωπαϊκών
Συνεταιρισμών (ΑΑCΕ) υιοθέτησαν τους διάφορους νομι
κούς τύπους (της συνεταιριστικής εταιρείας, της Ένωσης
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της ανώνυμης εταιρείας, της
ΑΕΠΕ) ανάλογα με τις ιστορικές, οικονομικές ή κοινωνι
κές περιστάσεις (υπήρχε χρονική περίοδος στο Βέλγιο,
για παράδειγμα, όπου o νομικός τύπος του συνεταιρισμού
δεν ήταν επιτρεπτός για μια ασφαλιστική εταιρεία).

— να έχουν την καταστατική τους έδρα και την κεντρική
τους διοίκηση σε δύο τουλάχιστον κράτη μέλη ,

Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η προσκόληση στους
στόχους και στις αρχές της συνεταιριστικής ιδέας.

3.5.2 . Οι κατηγορίες νομικών προσώπων που δύνανται να
συστήσουν έναν ΕΣυν αναφέρονται περιοριστικά στο
άρθρο 9. Δύνανται να συστήσουν ΕΣυν τα νομικά πρόσωπα
που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :

— να αναφέρονται στο παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπό
σπαστο μέρος του κανονισμού .

3.5.2 . 1 . Από την ανάγνωση γίνονται αμέσως δύο διαπιστώ
σεις : τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 9 ποι
κίλλουν ανάλογα με το κράτος μέλος. Προς τι λοιπόν οι
μεταβλητές λύσεις ανάλογα με το κράτος μέλος;
3.5.2.2. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν να γίνει αποδε
κτός o ένας ή o άλλος τύπος εταιρείας ανάλογα με το οικείο
κράτος;
3.5.2.3 . H υιοθετηθείσα λύση εκπλήσσει επειδή η «αρχή
της γέφυρας» υποστηρίχθηκε ενθέρμως από τη ΓΔ XXII και
επειδή το μέλος της Επιτροπής Cardoso e Cunha δε διέβλεπε
κανένα εμπόδιο νομικής φύσεως στην εν λόγω αρχή . Σε τι
συνίσταται η γέφυρα αυτή ; Πρόκειται για τη δυνατότητα
πρόσβασης, αδιάκριτα, ενός ΕΣυν, ενός Ευρωπαϊκού Σωματεί
ου ή μιας Ένωσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε εθνικούς
συνεταιρισμούς, εθνικά σωματεία και εθνικές ενώσεις κοινω
νικής αλληλεγγύης.

3.5.2.4. Το άνοιγμα αυτό δικαιολογείται από διαφορετι
κούς λόγους, ήτοι :
α) Από πρακτικούς λόγους : H δράστηριότητα στο συνεταιρι
στικό τομέα δεν συνδέεται αποκλειστικά με τη νομική
μορφή των συνεταιρισμών. Έτσι, αν σε ορισμένα κράτη

β) Από νομικούς λόγους : Το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής
Ανώνυμης Εταιρείας.
Έτσι, η ΕΑΕ θα μπορεί, τουλάχιστον με τη δημιουργία
κοινής θυγατρικής, να συσταθεί από κάθε εταιρεία του
αστικού ή του εμπορικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων
και των συνεταιρισμών και των λοιπών νομικών προσώ
πων του δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Με βάση τα ανωτέρω εκτιθέμενα επιχειρήματα σε ό,τι
αφορά τα ιδρυτικά μέλη του ΕΣυν η ΟΚΕ ζητάει να
καταστεί δυνατή η ίδρυση ΕΣυν τόσο από φυσικά πρό
σωπα όσο και από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου .

3.6. H ΟΚΕ εκφράζει την επιθυμία να συμπεριληφθούν
στις διατάξεις δημιουργίας του ΕΣυν όμοιοι τρόποι σύστασης
με αυτούς που ισχύουν για την ΕΕ, δηλ. της ex nihilo, μέσω
μετασχηματισμού και συγχώνευσης.

3.6.1 .

Πράγματι, γιατί να γίνει παρέκκλιση από το καθε

στώς της ΕΕ τη στιγμή του το καταστατικό του ΕΣυν εμπνέε
ται από το εν λόγω καθεστώς σε μεγάλο αριθμό διατάξεων.
(') CES, Γενική Γραμματεία, οι συνεταιριστικές οργανώσεις, οι ενώ
σεις κοινωνικής αλληλεγγύης και τα σωματεία στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα, Γραφείο επισήμων εκδόσεων των ΕΚ, 1986, σελίδες
21 έως 24.
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3.6.2. Ανεξάρτητα απο τον τρόπο σύστασης του ΕΣυν η
ΟΚΕ επιθυμεί να αποτραπεί το γεγονός το καταστατικό να
δίδει λαβή για τη δημιουργία πλασματικών συνεταιριστικών
εταιρειών και γι' αυτό ακριβώς εκφράζει την ευχή όπως κάθε
ΕΣυν δυνηθεί να αποδείξει τη θέληση για την άσκηση μιας
πραγματικής διακρατικής δραστηριότητας.

3.6.3 . Σχετικά με αυτό η ΟΚΕ επαναλαμβάνει την προϋπό
θεση που επιβάλλει το άρθρο 9 παράγραφος 2 στην περί
πτωση συστάσεως με μετασχηματισμό ενός εθνικού συνεται
ρισμού και τούτο για να αρθεί κάθε νομική αβεβαιότητα
σχετικά με την ακριβή σημασία της προϋπόθεσης αυτής. H
ΟΚΕ καλεί επίσης την Επιτροπή να παράσχει το συντομότερο
δυνατό έναν ακριβή ορισμό των όρων «πραγματικά διαφορετι
κές δραστηριότητες».
3.6.4. H ΟΚΕ διερωτάται για το αν o έλεγχος της βούλησης
για την άσκηση μιας πραγματικής διακρατικής δραστηριότη
τας δεν μπορεί να ενταχθεί στο σύστημα που προβλέπεται
στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού σχετικά με την
καταχώρηση και το περιεχόμενο της δημοσιότητας.
3.6.5 . Πάντοτε, σε ό,τι αφορά την άσκηση πραγματικών
δραστηριοτήτων από το μελλοντικό ΕΣυν, o κανονισμός θα
μπορούσε να επιβάλει όπως ορισμένο ποσοστό μελών του
ΕΣυν κατέχει διαφορετική υπηκοότητα από αυτήν του κρά
τους της έδρας.

4. Προτάσεις για την τροποποίηση ορισμένων άρθρων
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Άρθρο 9

4.3 . Σε βάση τα εκτεθέντα στα σημεία 3.5.1 , 3.5.2 και 3.6.3
επιχειρήματα η ΟΚΕ προτείνει καταρχή τη νέα διατύπωση
του άρθρου 9 παράγραφος 1 :
«Μπορούν να συστήσουν έναν ΕΣυν, τουλάχιστον 5
φυσικά πρόσωπα που κατοικούν σε δύο, τουλάχιστον δια
φορετικές χώρες μέλη καθώς/ή και κάθε νομικό πρόσωπο
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου το οποίο συνιστάται σύμ
φωνα με τη νομοθεσία μιας χώρας μέλους και το οποίο
έχει την καταστατική του έδρα και την κεντρική του
διοίκηση σε τουλάχιστον δύο χώρες μέλη .»

Και στη συνέχεια θα επιθυμούσε να συμπληρωθεί η παράγρα
φος 2 ως εξής :
«Ένας ΕΣυν μπορεί να συσταθεί με τη συγχώνευση ενός
εθνικού συνεταιρισμού και/ή ενός ΕΣυν και γενικά με τη
συγχώνευση με άλλους ΕΣυν ή εθνικούς συνεταιρισμούς
όπου το νομικό καθεστώς των υπό συγχώνευση νομικών
προσώπων επιτρέπει την εν λόγω συγχώνευση .»
4.3.1 . Για να αποφευχθεί η σύσταση πλασματικού ΕΣυν
(σημείο 3.6.2) η ΟΚΕ κρίνει σκόπιμο να καταργηθεί το τελευ
ταίο τμήμα της πρότασης της 1ης περίπτωσης του άρθρου 9
παράγραφος 2 και να αντικατασταθεί από τα εξής :

«Για να διασφαλισθεί η άσκηση πραγματικών δραστηριο
τήτων του Εσυν, ανεξάρτητα από τον επιδιωκόμενο τρόπο
σύστασης, πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις : από
δειξη εκ μέρους των ιδρυτών, της θέλησης για την άσκηση
μιας πραγματικής δραστηριότητας.»

Αιτιολογικές σκέψεις για το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2
4.1 . Από τη διατύπωση αυτών των δύο παραγράφων θα
μπορούσε να συναχθεί ότι η μεταφορά της έδρας του ΕΣυν
από ένα κράτος σε άλλο συνεπάγεται τη διάλυση ή τη
δημιουργία ενός νέου νομικού προσώπου. Το άρθρο 3 παρά
γραφος 1 , όμως είναι καθόλα σαφές ως προς αυτά, ήτοι : η
μεταφορά της έδρας από ένα κράτος της Κοινότητας σ' ένα
άλλο δεν συνεπάγεται ούτε διάλυση ούτε δημιουργία ενός
νέου νομικού προσώπου.
4. 1 . 1 . Συνεπώς, θα ήταν σκόπιμο να γίνει εκ νέου επεξεργα
σία της διατύπωσης των αιτιολογικών σκέψεων προς αποφυγή
κάθε διφορούμενης ερμηνείας.
Αρθρο 5

Αρθρο 9 a

4.4. Εφόσον η Επιτροπή δεν αποδείξει ότι το άρθρο 9 θα
χρησιμοποιείται, παράλληλα, με το άρθρο 5 παράγραφος 2
του κανονισμού, η ΟΚΕ προτείνει το εξής κείμενο :
«Άρθρο 9 α (έλεγχος της σύστασης)
O έλεγχος της σύστασης ενός ΕΣυν και του καταστατικού
σε σχέση με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και,
ενδεχομένως, του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου, διενερ

γείται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται για τους
συνεταιρισμούς από τη νομοθεσία της χώρας της έδρας
του ΕΣυν. Οι χώρες μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα
για τη διασφάλιση τη άσκησης του πραγματικού ελέγ
χου .»

4.2 . Θα εκρίνετο σκόπιμο να συμπεριληφθεί στο άρθρο 5
παράγραφος 4 στοιχείο γ) η εξής πρόταση :

«Τα μέτρα δημοσιότητας πρέπει να καθιστούν σαφές αν
τα άτομα που δύνανται να δεσμεύσουν τον ΕΣυν μπορούν
να τη δεσμεύσουν ατομικά ή απαιτείται η από κοινού
ενέργεια.»
4.2.1 .

H προσθήκη αυτή επιβάλλεται εκ του γεγονότος

ότι το άρθρο 42 παράγραφος 4 (εξουσία εκπροσώπησης και
ευθύνης του ΕΣυν) in fine, προβλέπει τη θέσπιση υποχρεωτι
κών μέτρων δημοσιότητας όσον αφορά τη δυνατότητα
δέσμευσης, ενεργώντας ατομικά ή από κοινού, του ΕΣυν.

Αρθρο 10

4.5. Στον κατάλογο των υποχρεωτικών μνειών που περι
λαμβάνει το καταστατικό ενδεχομένως θα ήταν νοητό να γίνει
η προσθήκη της ένδειξης της διάρκειας του ΕΣυν εκτός αν
αυτός έχει συσταθεί για αόριστη διάρκεια. Τούτο, κρίνεται
σκόπιμο λόγω του άρθρου 61 , παράγραφος 2, 1η περίπτωση ,
που διευκρινίζει ότι το όργανο της διεύθυνσης ή διοίκησης,
υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση για να απο
φασισθεί η διάλυση των ΕΣυν όταν θα εκπνεύσει η προθεσμία
λειτουργίας που καθορίζεται στο καταστατικό.
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Άρθρο 11 παραγραφος 4

Άρθρα 18 και 20

4.6. Το άρθρο αυτό μπορεί να δημιουργήσει σοβαρούς κιν
δύνους για ορισμένους τύπους συνεταιρισμών (για παράδει
γμα αυτούς που ασκούν την πώληση δι' αλληλογραφίας) στο
μέτρο που αυτό δύναται να επιτρέψει, σε ανταγωνιστικές
επιχειρήσεις, την πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες
(π.χ . κατάλογος καταχώρησης της πελατείας).

4.10. Τα δύο αυτά άρθρα κάνουν μνεία του ελάχιστου ποσο
στού μελών, εν προκειμένω 25% , για τη σύγκληση της γενι
κής συνέλευσης (άρθρο 18) και σε περίπτωση εγγραφής νέων
θεμάτων στην ημερήσια διάταξη (άρθρο 20). Το καταστατικό
της ΕΕ (άρθρο 83 παράγραφοι 1 και 85) απαιτεί μόνο 10%
στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις και οι αιτιολογικές
σκέψεις του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού δεν διασαφηνίζουν
τους λόγους για τους οποίους το ποσοστό αυτό είναι ανώτερο
στην περίπτωση του ΕΣυν.

Άρθρο 12

4.7.1 . Παράγραφος 1 : Για να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα
δημιουργίας ΕΣυν από φυσικά πρόσωπα κρίνεται σκόπιμο
να προστεθούν δύο περιπτώσεις απώλειας της ιδιότητας του
μέλους, ήτοι : διά θανάτου και διά της πτωχεύσεως.
4.7.2. Παράγραφος 2 : Δεν θα εκρίνετο σκόπιμο να περιορι
σθεί η δυνατότητα αποκλεισμού στις περιπτώσεις που το
μέλος προβαίνει σε ενέργειες που αντίκειται στο καταστα
τικό, τους κανονισμούς ή αποφάσεις του ΕΣυν;
4.7.3 . H ΟΚΕ θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή στο
γεγονός ότι ένας παραιτηθείς ή αποβληθείς μέτοχος δεν μπο
ρεί να προκαλέσει την εκκαθάριση της εταιρείας.

Άρθρο 22

4.11 . Για να τονισθούν τα σημεία 3.3 και 3.3.1 , η ΟΚΕ
προτείνει τροπολογία που δεν αφορά το ελληνικό κείμενο .

Άρθρο 64
4.12. H ΟΚΕ προτείνει μια τροποποιημένη διατύπωση του
άρθρου αυτού (σημεία 3.4 έως 3.4.1 ):
«Το καθαρό ενεργητικό μετά την ικανοποίηση των πιστω
τών του και κατά περίπτωση , μετά από διανομή των ποσών
που οφείλονται στους δικαιούχους μεταβιβάζεται βάσει
της αρχής της υποκατάστασης στα δικαιώματα των πιστω
τών δηλ., μεταβίβαση σε άλλους ΕΣυν ή συνεταιρισμούς
που διέπονται από τη νομοθεσία μιας χώρας μέλους, είτε
σε ένα ή περισσότερους οργανισμούς που έχουν σαν
σκοπό την υποστήριξη και την προώθηση των συνεταιρι
σμών. Ωστόσο, επιτρέπονται δύο εξαιρέσεις από την αρχή
αυτή :

Άρθρο 14

4.8 . Για να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα σύστασης ενός
ΕΣυν από φυσικά πρόσωπα η ΟΚΕ προτείνει να τροποποιηθεί
το άρθρο 14 ως εξής :

— κάθε άλλημορφή μεταβίβασης θα μπορεί να προβλέπε
ται στη συστατική πράξη ,

«Το κεφάλαιο ενός ΕΣυν πρέπει να είναι τουλάχιστον
100 000 Ecu ή το αντίστοιχο ποσό σε εθνικό νόμισμα στην
περίπτωση της σύστασης ενός ΕΣυν από νομικά πρόσωπα
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου .
Το κεφάλαιο ενός ΕΣυν πρέπει να είναι τουλάχιστον
15 000 Ecu ή το αντίστοιχο ποσό σε εθνικό νόμισμα στην
περίπτωση της σύστασης ενός ΕΣυν από φυσικά πρό

— κατόπιν προτάσεως του διευθυντικού οργάνου η γενική
συνέλευση θα δύναται να υιοθετήσει με την πλειοψη
φία των 2/3 διαφορετική μορφή μεταβίβασης.»
Άρθρο 66

σωπα .»

4.9.1 . Παράγραφος 4 : Σε περίπτωση εισφορών σε είδος θα
ήταν σκόπιμο να μνημονευθεί ότι οι εν λόγω εισφορές είναι
εκτιμητέες με βάση οικονομικά κριτήρια.

4.13 . Δεν είναι ορθό o καθορισμός των κυρώσεων να ανατε
θεί στα κράτη μέλη στην περίπτωση ενός κανονισμού o οποί
ος είναι αμέσως εφαρμοστέος στα διάφορα κράτη της Κοινό
τητας. Αν η Επιτροπή δεν ορίσει από μόνη της τους μηχανι
σμούς καταστολής τότε θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα
σύστημα καταστολής του οποίου η εφαρμογή θα παραλλάσ
σει από κράτος σε κράτος.

4.9.2. Παράγραφος 6, περ. 1 : Κατά τη γνώμη της ΟΚΕ
πρέπει να αντικατασταθούν οι όροι «διαδοχικές καταβολές»
με «προεγγραφή των κοινωνικών μεριδίων» ώστε να συμφωνεί
με την πρακτική όσον αφορά το μεταβλητό του κεφαλαίου.

II. H ΟΚΕ εγκρίνει την πρόταση οδηγίας με την επιφύλαξη
των παρακάτω παρατηρήσεων :

4.9.3 . Παράγραφος 6, περ. 4 : Με σκοπό να τηρηθούν οι
ισχύουσες νομικές πρακτικές στους συνεταιρισμούς η ΟΚΕ
προτείνει να προστεθούν, μετά την τελευταία πρόταση , τα
εξής «κατόπιν προτάσεως των οργάνων διοίκησης και διεύ
θυνσης».

τη συμπλήρωση του καταστατικού του ΕΣυν λαμβάνοντας,
ευρέως, υπόψη και με ενδεδειγμένο τρόπο το ρόλο των εργαζο
μένων. H οδηγία συντονίζει τις εσωτερικές εθνικές νομικές
διατάξεις για τη συμμετοχή, την ενημέρωση και την ακρόαση

Άρθρο 15

1.

H ΟΚΕ επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής για
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των εργαζομένων και αποτελεί μια απαραίτητη συμπλήρωση
του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συνεταιρισμού.

1.1 . H οδηγία αυτή είναι σημαντική ενόψει της ασκήσεοος
μιας πολιτικής για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινω
νικής συνοχής στην Κοινότητα.
1.2 . Διαμέσου της οδηγίας αυτής διασφαλίζεται στους
εργαζομένους μια διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης
καθώς και ορισμένη συμμετοχή στη στρατηγική του ΕΣυν ως
μορφή επιχείρησης.
1.3 . H ΟΚΕ εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι είναι
επιτακτικό να διασφαλισθεί η ταυτόχρονη θέση σε ισχύ τόσο
του υπό εξέταση κανονισμού, όσο και της σχετικής οδηγίας.
2 . Στη γνωμοδότησή της για το καταστατικό της ΕΕ η
ΟΚΕ εξέφρασε και τόνισε επανειλημμένα την κατ' αρχή
συμφωνία της ως προς το γεγονός ότι η συμμετοχή των
εργαζομένων αποτελεί σημαντική προϋπόθεση της ανάπτυξης
μιας δημοκρατικής κοινωνίας και της Ευρώπης των Πολιτών.

2.1 . Ως προς αυτό, η ΟΚΕ διαπιστώνει για μια ακόμη φορά
ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν μια ενιαία εκπροσώ
πηση αφενός στους κόλπους της επιχείρησης και αφετέρου
να συμμετέχουν στη λήψη ορισμένων αποφάσεων των επιχει
ρήσεων χωρίς ωστόσο αυτό να αποβαίνει σε βάρος των αρμο
διοτήτων και της αποτελεσματικότητας της διεύθυνσης της
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επιχείρησης. H ΟΚΕ στις γνωμοδοτήσεις της για την Ευρω
παϊκή Ανώνυμη Εταιρεία της 25ης Οκτωβρίου 1972, της 29ης
Μαΐου 1974 και 28ης Μαρτίου 1989 ενίσχυσε την άποψη
αυτή .
2.2 . Δεδομένων των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών
από πολιτικής, κοινωνικής, ιστορικής και φιλοσοφικής από
ψεως, η συμμετοχή των εργαζομένων δεν αναπτύχθηκε σε
απολύτως συγκρίσιμα πρότυπα και δεν έφθασε στο ίδιο επί
πεδο σε όλα τα κράτη μέλη .
3 . Σχετικά με το συνεταιρισμό η ΟΚΕ πιστεύει επίσης ότι
δεν θα είναι δυνατό να υλοποιηθεί, αμέσως, η εναρμόνιση
στον τομέα αυτό, όπως συνέβη και με άλλους τομείς άλλωστε.

3.1 . Γίνεται αποδεκτή η υιοθετηθείσα από την Επιτροπή
μέθοδος που συνίσταται στην ευέλικτη οργάνωση του προ
σφερόμενου συστήματος λαμβάνοντας, καθ' ολοκληρία
υπόψη την κρατούσα νομική κατάσταση στα κράτη μέλη .
3.2. H ΟΚΕ εκτιμά ωστόσο ότι σε καμία περίπτωση δεν
πρέπει να τροποποιηθεί, ούτε να μειωθεί το επίπεδο συμμετο
χής και συναπόφασης που επιτεύχθηκε από τα διάφορα κράτη
μέλη .
3.3 . Επιβάλλεται να καταβληθεί προσπάθεια ώστε οι επιλο
γές της Επιτροπής στον τομέα της συμμετοχής να είναι ισοδύ
ναμες από απόψεως ουσίας.

Βρυξελλες, 26 Μαΐου 1992.

O Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GΕUΕΝΙCΗ

Αριθ. C 223/48

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

31.8 . 92

Γνωμοδότηση για :
— την πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου περί του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και

— την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την συμπλήρωση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής

Ένωσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων (')
(92/C 223/ 15)

Στις 26 Μαρτίου 1992, και σύμφωνα με τα άρθρα 54 και 100 A της Συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για τις ανωτέρω προτάσεις.

Το τμήμα βιομηχανίας, εμπορίου, βιοτεχνίας και υπηρεσιών, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των
σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 6 Μαΐου 1992, με βάση την εισηγητική έκθεση
του κ . Ramaekers. Συνεισηγητής ήταν o κ. Flum.
Κατά 297η σύνοδο ολομέλειάς της (συνεδρίαση της 26ης Μαΐου 1992), η Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή υιοθέτησε κατά πλειοψηφία, 8 ψήφοι κατά και 15 αποχές την ακόλουθη γνωμοδότηση .

I. H ΟΚΕ επιδοκιμάζει την πρόταση κανονισμού με την
επιφύλαξη των ακόλουθων παρατηρήσεων.

1 . Εισαγωγή

1.1 . H ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίηση της για το ενδιαφέ
ρον που δείχνουν τα κοινοτικά όργανα για τον τομέα των
ενώσεων αλληλοβοήθειας εκδίδοντας την υπό εξέταση πρό
ταση κανονισμού της Επιτροπής.
1.2 . Τα διάφορα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου (έκθεση Mihr 1982 — έκθεση Αυγερινού 1987), και η
γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
της 19ης Σεπτεμβρίου 1990, που τονίζουν τη σημασία των
συνεταιρισμών, αλληλοβοηθητικών ενώσεων και σωματείων,
κατέστησαν αισθητά τα προβλήματα που δημιουργεί η ευρω
παϊκή οικοδόμηση στις εταιρείες αυτές. Συνεπώς, το κείμενο
που προτείνει η Επιτροπή αποτελεί ένα πρόσθετο και καθορι
στικό βήμα στη διεργασία της αναγνώρισης της ιδιαιτερότη
τας του τομέα αυτού σε κοινοτικό επίπεδο.

1.3. Το καταστατικό της ευρωπαϊκής ένωσης κοινωνικής
αλληλεγγύης περιλαμβάνει τόσο τις ενώσεις κοινωνικής πρό
νοιας όσο και τις ενώσεις κοινωνικής ασφαλίσεως οι οποίες,
αν και έχουν ορισμένα κοινά σημεία, χαρακτηρίζονται και
από ορισμένες ιδιαιτερότητες οι οποίες αποδεικνύουν τις
διαφορές τους .

1.4. Και οι δυο μορφές ενώσεων ανταποκρίνονται στην
αλληλοβοηθητική δημοκρατία (διαχείριση από τους ίδιους
τους ασφαλισμένους), υπόκεινται στην αρχή της αμοιβαιότη
τας (δεν επιλέγουν τους κινδύνους), δεν προβαίνουν σε καμία

(') ΕΕ αριθ. C 99 της 21 . 4. 1992, σσ. 40 και 57.

περίπτωση σε διανομή των πλεονασμάτων και δεν αναζητούν
πελατεία επ'αμοιβή . Σε ό,τι αφορά τις διαφορές που χαρακτη
ρίζουν αυτές τις δύο μορφές, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάγο
νται κατά γενικό κανόνα σε διαφορετικά υπουργεία (στο
υπουργείο κοινωνικής πρόνοιας οι ενώσεις κοινωνικής πρό
νοιας, στο υπουργείο οικονομικών οι ενώσεις αλληλοασφαλί
σεως), καλύπτουν διαφορετικούς κινδύνους (κινδύνους που
αφορούν στην ανθρώπινη υγεία σε ό,τι αφορά τις ενώσεις
κοινωνικής πρόνοιας και όλους τους υπόλοιπους κινδύνους
για τις ενώσεις ασφαλίσεων (ασφάλεια ζημιών, ζωής κτλ.),
υπόκεινται δε σε ειδικές διατάξεις. Επιπλέον, οι εθνικές νομο
θετικές διατάξεις που διέπουν τις ενώσεις ασφαλίσεως, χαρα
κτηρίζονται από μια ορισμένη ομοιογένεια, ενώ οι νομοθετι
κές διατάξεις που διέπουν τις ενώσεις κοινωνικής πρόνοιας
εξελίχθηκαν σε κάθε χώρα παράλληλα με τα συστήματα κοι
νωνικής ασφαλίσεως, δηλ. ορισμένες εθνικές νομοθεσίες ρυθ
μίζουν την υποχρεωτική ασφάλιση ασθένειας, ενώ άλλες δια
δραματίζουν συμπληρωματικό ή εναλλακτικό ρόλο σε σχέση
με το υποχρεωτικό καθεστώς.

1.5. H ΟΚΕ θεωρεί ότι είναι απολύτως απαραίτητο να
εξετασθούν και να υιοθετηθούν ταυτόχρονα οι τρεις κανονι
σμοί που αφορούν το καταστατικό του ευρωπαϊκού σωμα
τείου, της ευρωπαϊκής ένωσης κοινωνική αλληλεγγύης καθώς
και του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού .

1 .6. H ΟΚΕ επιθυμεί να εμμείνει στη διατήρηση της σημα
ντικής, κατ'αυτήν, αρχής των «γεφύρων» και, συγκεκριμένα,
στη δυνατότητα σύστασης ενός εκ των τριών ευρωπαϊκών
νομικών προσώπων δηλ. σωματείου, ένωσης κοινωνικής
αλληλεγγύης ή εθνικού συνεταιρισμού.

1 .7. Προκείμενου να ληφθεί υπόψη o εξελικτικός χατακτή
ρας των θεμάτων που πραγματεύεται o κανονισμός, η ΟΚΕ
εκφράζει την επιθυμία να συμπεριληφθεί μια ευέλικτη ρήτρα
αναθεώρησης που θα επιτρέψει, για παράδειγμα, την αναθεώ
ρηση των λεπτομερών παραρτημάτων.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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1 .8 . Επιπλέον, το γεγονός ότι, βάσει του κανονισμού, γίνο
νται αρκετές παραπομπές στη νομοθεσία των κρατών μελών,
ωθεί την ΟΚΕ να ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τις
προσπάθειές της, σχετικά με τη συγκριτική μελέτη αυτών των
διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών.

2. H θέση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

2. 1 . H θέση της ΟΚΕ σχετικά με το καθεστώς της ευρωπαϊ
κής ένωσης κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΕΚΑ) αναπτύχθηκε
αναλυτικά στη γνωμοδότηση που εκδόθηκε στις 19 Σεπτεμ
βρίου 1990 και συνοψίζεται σε 6 κύρια σημεία :

Αριθ. C 223/49

3.2.3. Φυσικά, η ΟΚΕ αντιλαμβάνεται, αφενός, τις πρακτι
κές δυσκολίες που προκαλεί η πρόταση αυτή και, αφετέρου,
τον κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισμού μεταξύ της
ΕΕΚΑ και των εθνικών ενώσεων κοινωνικής αλληλεγγύης .
Ωστόσο, είναι αναγκαίο να υπενθυμισθεί ότι ένας από τους
στόχους του καταστατικού είναι να επιτρέψει στις ΕΕΚΑ να
αναπτύξουν τις διακρατικές δράστη ριότητές τους κάτω από
ίδιους όρους με τις εταιρείες κεφαλαίων. Ωστόσο, εάν κρίνε
ται ότι η λύση αυτή δεν είναι πραγματοποιήσιμη, μήπως θα
έπρεπε να δοθεί στην ΕΕΚΑ τουλάχιστον η δυνατότητα να
επωφελείται όχι μόνο από τα μέσα χρηματοδότησης που
προβλέπει η εθνική νομοθεσία του κράτους της έδρας της
ΕΕΚΑ αλλά και από τα χρηματοδοτικά μέσα που διέπονται
από την νομοθεσία των κρατών μελών στα οποία η ΕΕΚΑ
έχει υποκαταστήματα.

2.1.1 . Δημιουργία ειδικού νομικού μέσου που να χρησιμο
ποιείται εκουσίως και εναλλακτικά. Το μέσο αυτό θα είναι
προσαρμοσμένο και στις ιδιαιτερότητες των επιχειρήσεων
κοινωνικής οικονομίας.

3.2.4. H ΟΚΕ, προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει τις
εργασίες ώστε να βρεθεί λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι

2.1.2 . Τελειοποίηση των τεχνικών χρηματοδότησης που
αποσκοπούν στην ενίσχυση ή στην αύξηση των ίδιων πόρων.

αλληλεγγύης όσον αφορά την αύξηση των ιδίων πόρων τους.

2.1.3 . Τήρηση της αρχής «ένας άνθρωπος μία ψήφος» που
μπορεί να εφαρμοστεί για νομικά πρόσωπα,

3.3. Το άρθρο 20 ορίζει ότι κάθε μέλος της ΕΕΚΑ διαθέτει
μία ψήφο. H ΟΚΕ προτείνει να συμπληρωθεί το άρθρο αυτό
με την πρόβλεψη πολλαπλής ψήφου για τα μέλη τα οποία
έχουν μορφή νομικού προσώπου, προσαρμοσμένη ανάλογα
προς τη συμμετοχή τους στα στοιχεία του ενεργητικού της
ΕΕΚΑ. H δυνατότητα αυτή θα πρέπει, ωστόσο, να περιορίζε
ται από ένα ανώτατο όριο, προβλεπόμενο από το καταστατικό,
ώστε ένα και μόνο μέλος να μην συγκεντρώνει την απόλυτη
πλειοψηφία.

2.1.4. Μεταβίβαση περιουσίας σε οργανισμούς με παρό
μοιο σκοπό, σε περίπτωση διάλυσης.
2.1.5. Δυνατότητα πρόσβασης φυσικών αλλά και νομικών
προσώπων στο καθεστώς αυτό .
2.1.6. Δυνατότητα ίδρυσης ευρωπαϊκής ένωσης του τύπου
αυτού είτε μέσω της συγχώνευσης, της δημιουργίας παραρτη
μάτων ή του μετασχηματισμού μιας εθνικής εταιρείας, είτε
μέσω της δημιουργίας μιας νέας εταιρείας εκ του μη όντος.

αφορά το πρόβλημα της χρηματοδότησης, δεδομένης της
τεράστιας δυσκολίας που συναντούν οι ενώσεις κοινωνικής

3.4. Συμφωνά με το άρθρο 52, το καθαρό ενεργητικό μετα
βιβάζεται είτε σε ΕΕΚΑ, είτε σε ενώσεις κοινωνικής αλληλεγ
γύης και παρόμοιους οργανισμούς, εφόσον στο καταστατικό
δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη .

3 . H απαντηση που δίνει σχετικά η πρόταση κανονισμού του
Συμβουλίου

3.1 . H απάντηση σχετικά με το αίτημα αυτό δίδεται με την
ίδια την πρόταση κανονισμού γενικά, αλλά ιδιαίτερα με τις
αιτιολογικές σκέψεις που προηγούνται του καταστατικού.
3.2 . H χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής ένωσης κοινωνι
κής αλληλεγγύης αποτελεί αντικείμενο του άρθρου 44 στο
οποίο ορίζεται ότι η ΕΕΚΑ θα έχει πρόσβαση σε όλα τα μέσα
χρηματοδότησης και με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις
ιδρύτριες οντότητες στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η
έδρα.

3.2.1 . H ΟΚΕ κρίνει ότι η διάταξη αυτή μπορεί να προκα
λέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ ΕΕΚΑ ανάλογα
με τη χώρα στην οποία θα εγκατασταθεί η εκάστοτε ΕΕΚΑ
μελλοντικά.

3.2.2.

Με βάση παρόμοιο κοινοτικό πλαίσιο, το ιδανικό,

το οποίο αποτελεί ενδεχομένως ουτοπία, θα ήταν να έχει κάθε
ΕΕΚΑ, ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο βρίσκεται η
έδρα της, πρόσβαση στα μέσα χρηματοδότησης που προβλέ
πει η εθνική νομοθεσία.

3.4.1 . H αιτιολογική έκθεση δικαιολογεί την απόκλιση
αυτή λόγω της ανάγκης να λαμβάνονται υπόψη και ορισμένες
εθνικές νομοθεσίες που δεν γνωρίζουν τη v αρχή της μεταβίβα
σης του καθαρού ενεργητικού μετά την ικανοποίηση των
πιστωτών. Αν, πράγματι, είναι αυτό το κίνητρο, τότε γιατί να
μην προβλεφθεί διάταξη σύμφωνα με την οποία το ενεργητικό
να κατανέμεται σύμφωνα με την αρχή της μεταβίβασης μετά
την ικανοποίηση των πιστωτών και κατ'εξαίρεση για τις
ΕΕΚΑ που έχουν την έδρα τους σε ένα κράτος μέλος, στο
οποίο, με βάση τη νομοθεσία του, ισχύει ένα διαφορετικό
μέσον. H διατύπωση αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι αφαιρείται
αυτή η καταστατική εξαίρεση τόσο στα κράτη μέλη στα
οποία ισχύει η ανωτέρω μεταβίβαση όσο και στα κράτη μέλη
στα οποία o νόμος δεν αναφέρει τίποτα σχετικό.
3.5. H ΟΚΕ εκπλήσσεται από το γεγονός ότι η πρόταση
κανονισμού (άρθρο 2) δεν προέβλεψε τη δυνατότητα δημιουρ
γίας μιας ΕΕΚΑ από φυσικά πρόσωπα. Πράγματι, η ΕΕΚΑ
προσδιορίζεται ως ένωση προσώπων (αιτιολογική έκθεση :

άρθρο 1 και 7 αιτιολογικό σημείο).

Άλλωστε, το αίτημα αυτό στηρίζεται και σε άλλα επιχειρή

ματα που προκύπτουν από το ίδιο το κείμενο :
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3.5.1 . Πρώτον, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
τόνισε (στο σημείο 3.3 . και ακόλουθα) στη γνωμοδότηση της
19ης Σεπτεμβρίου 1990 ότι η ευρωπαϊκή ανώνυμη εταιρεία
δεν είναι η κατάλληλη μορφή για τους τρεις τύπους εταιρειών
με κοινωνικό σκοπό ως νομικό πλαίσιο της διασυνοριακής
συνεργασίας. Ένας από τους λόγους ήταν ότι τα φυσικά
πρόσωπα δεν έχουν πρόσβαση στην ευρωπαϊκή ανώνυμη εται
ρεία γεγονός που τα εμποδίζει να οργανωθούν σε κοινοτικό
επίπεδο, κυρίως στις παραμεθόριες περιοχές. Συνεπώς, η ΟΚΕ
ζητήσε να έχουν πρόσβαση στο μελλοντικό καταστατικό
των συνεταιρισμών, ενώσεων αλληλεγγύης και ευρωπαϊκών
σωματείων τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα.

3.5.2 . Δεύτερον, o Επίτροπος, κ. Cardoso e Cunha, o οποίος
είναι αρμόδιος για θέματα κοινωνικής οικονομίας, δήλωσε
στην ανακοίνωσή του προς την Επιτροπή , στις 19 Σεπτεμ
βρίου 1990, ότι «o σκοπός που επιδιώκεται είναι βέβαια να
διευκολυνθεί η πρόσβαση των συνεταιρισμών, ενώσεων κοι
νωνικής αλληλεγγύης και σωματείων στα οφέλη που προσφέ
ρει η εσωτερική αγορά, όμως, πέρα από αυτό, απώτερος στό
χος είναι να υλοποιηθεί η Ευρώπη των πολιτών και να δοθεί
στα φυσικά πρόσωπα η δυνατότητα να δημιουργούν συνεται
ρισμούς, ενώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και σωματεία με
καταστατικό ευρωπαϊκού επιπέδου».

3.5.3 . Tριτον, τα φυσικά πρόσωπα δεν έχουν τη δυνατότητα
να ιδρύσουν μια ΕΕΚΑ ενώ, αντιθέτως, το ευρωπαϊκό σωμα
τείο έχει τη δυνατότητα αυτή βάσει του καταστατικού του
(άρθρο 3) εάν απαρτίζεται από τουλάχιστον 21 άτομα τα οποία
κατάγονται από δύο κράτη μέλη· επιπλέον (σύμφωνα με την
ερμηνεία της Επιτροπής, τα φυσικά πρόσωπα έχουν πρό
σβαση στο ΕΣ μετά την ίδρυσή του . Θα ήταν ευκταίο να
τύχουν και οι τρεις μορφές εταιρείας κοινωνικού σκοπού της
ίδιας μεταχείρισης με βάση το πιο πλεονεκτικότερο, γι' αυτές,
καθεστώς : το καθεστώς του Ευρωπαϊκού Σωματείου .
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4. Προτάσεις τροποποιήσεως άλλων διαταξεων της πρότασης
κανονισμού

4. 1 . Άρθρο 1 παραγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Το άρθρο αυτό επιτρέπει τη εξαίρεση από την αρχή ότι
δεν παρέχεται αμοιβή στους μη επαγγελματίες διαχειριστές,
πράγμα που αντιβαίνει στις βασικές αρχές της κοινωνικής
οικονομίας. H ΟΚΕ προτείνει να απαγορεύεται κάθε παροχή
άμεσης αμοιβής αλλά να προβλέπεται η επιστροφή εξόδων
που επιβαρύνουν τους διαχειριστές : έξοδα ταξιδιών, διαμο
νής ...
4.2. Άρθρο 2 παραγραφος 2 πρώτο εδάφιο

H ΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει τι νοεί με τη
φράση «αποδεικνύει ότι ασκεί πραγματικά διακρατική δρα
στηριότητα» στην περίπτωση σύστασης μέσω της μετατρο
πής σε ΕΕΚΑ.

4.3. Άρθρο 7 παράγραφος 4 δεύτερη περίπτωση

H ΟΚΕ προτείνει να προστεθεί στις χρηματοπιστωτικές δρα
στηριότητες και στις ασφαλίσεις και η δυνατότητα αντασφά
λισης.
4.4. Παραρτήματα

4.4.1 . H ΟΚΕ κρίνει ότι χρειάζεται να συμπληρωθούν τα
παραρτήματα με την προσθήκη δύο μορφών γερμανικών ενώ
σεων κοινωνικής αλληλεγγύης, επιλέξιμων στο καταστατικό :
— die gesetzlichen Krankenkassen gemäß dem Sozial
gesetzbuch (SGBV),

Ωστοσο, λαμβανομένης υπόψη της δυαδικότητας που υφίστα
ται μεταξύ των ενώσεων αλληλοασφάλισης και των ενώσεων
κοινωνικής πρόνοιας, η ΟΚΕ προτείνει ένα σύστημα «δύο
ταχυτήτων» σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των φυσικών προ
σώπων :

— αφενός, τα πρόσωπα αυτά να έχουν πρόσβαση στην ΕΕΚΑ
ως ιδρυτικά μέλη (παράρτημα 1 ) από την αρχή της ισχύος

— die gewerblichen Berufsgenossenschaften gemäß Art. 545
und 762 der Reichsversicherungsordnung (RVO).
4.4.2. Όσον αφορα την Ισπανία, το παράρτημα I πρέπει να
συμπληρωθεί ως εξής :

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

του καταστατικού·

— αφετερου, να καθιερωθεί μεταβατική περίοδος, ίσως
πενταετής, όταν πρόκειται για την ίδρυση μιας ένωσης
κοινωνικής πρόνοιας (παράρτημα 2) από φυσικά πρό
σωπα, καθώς και να είναι δυνατό να επανεξετασθεί η
σκοπιμότητα πρόβλεψης του ανοίγματος αυτού κατά τη
λήξη της σχετικής περιόδου .

II. H ΟΚΕ εγκρίνει την πρόταση οδηγίας με την επιφύλαξη
των ακόλουθων παρατηρήσεων.

1.

H ΟΚΕ επιδοκιμάζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η

Επιτροπή για την ολοκλήρωση του καταστατικού των ΕΕΚΑ

λαμβάνοντας καταλλήλως υπόψη το ρόλο των εργαζομένων.
3.6. H ΟΚΕ ζητα, καταρχήν, να συμπληρωθεί το άρθρο 2
με τη δυνατότητα ίδρυσης νέας ένωσης από φυσικά πρόσωπα
(λαμβανομένης υπόψη της διάκρισης που έγινε στο προηγού
μενο σημείο).

H οδηγία συντονίζει τις εθνικές νομοθετικές διατάξεις μέσω
της συνδιαχείρισης, της ενημέρωσης και των διαβουλεύσεων
με τους εργαζομένους και αποτελεί την απαραίτητη συμπλή
ρωση του καταστατικού της ευρωπαϊκής ένωσης κοινωνικής

αλληλεγγύης .
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Αριθ. C 223/51

1 . 1 . H υπό εξέταση οδηγία αποτελεί σημαντικό και αναπό
σπαστο μέρος της πολιτικής για την ενίσχυση της οικονομι
κής και κοινωνικής συνοχής στην Κοινότητα.

1972, της 29ης Μάιου 1974 και της 28ης Μαρτίου 1989,
σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ανώνυμη Εταιρεία, η ΟΚΕ είχε
υποστηρίξει αυτή την άποψη .

1.2. Με την παρούσα οδηγία παρέχεται στους εργαζόμε
νους η δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία πληροφόρη
σης και διαβούλευσης καθώς και στον επιχειρησιακό προ
γραμματισμό της ΕΕΚΑ.

2.2. Ωστόσο, λόγω των πολιτικών, κοινωνικών, ιστορικών
και ιδεολογικών αντιλήψεων των κρατών μελών, η συμμετοχή

1.3 . H ΟΚΕ επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να διασφαλισ
θεί ότι οι σχετικοί κανονισμοί και οι οδηγίες θα αρχίσουν
να ισχύουν ταυτόχρονα .

3. H ΟΚΕ κρίνει ότι, προς το παρόν, δεν είναι δυνατό να
επιτευχθεί ομοιομορφία, σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές ενώ
σεις κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως, άλλωστε, και σε πολ
λούς άλλους τομείς.

2. H ΟΚΕ έχει τονίσει επανειλημμένα και στις γνωμοδοτή
σεις της για την ευρωπαϊκή ανώνυμη εταιρεία ότι συμφωνεί
καταρχήν ότι η συμμετοχή των εργαζομένων αποτελεί σημα
ντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας διαχρονικής κοινω
νίας και της Ευρώπης των πολιτών.

3.1 . Από αυτή την άποψη, συμφωνεί με την κατεύθυνση
που ακολούθησε η Επιτροπή , διαμορφώνοντας με ελαστικό
τρόπο τις διάφορες δυνατότητες λαμβάνοντας υπόψη το
νομικό καθεστώς που ισχύει στα διάφορα κράτη μέλη .

2.1 . Σε αυτό το πλαίσιο, η ΟΚΕ διαπιστώνει για μια ακόμη
φορά ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα
κοινής εκπροσώπησης των συμφερόντων τους σε μία επιχεί
ρηση καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη ορισμέ
νων αποφάσεων της επιχείρησης, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται
η ευθύνη και η αποτελεσματικότητα της διοίκησης της επιχεί
ρησης. Ήδη στις γνωμοδοτήσεις της, της 25ης Οκτωβρίου

των εργαζομένων δεν εξελίχθηκε παντού με βάση το ίδιο
πρότυπο, ούτε έφθασε σε όλα τα κράτη μέλη στο ίδιο επίπεδο.

3.2. Σύμφωνα με την ΟΚΕ, δεν θα πρέπει, όμως, σε καμία
περίπτωση να διακυβευτεί το επίπεδο που έχει επιτευχθεί στα
κράτη μέλη σε ό,τι αφορά το δικαίωμα των εργαζομένων στη
συμμετοχή και στη συναπόφαση .
3.3 . Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να επιδιωχθεί η ομοιογένεια
του περιεχομένου των επιλογών που προτείνει η Επιτροπή
σχετικά με τη συνδιαχείριση .

Βρυξελλες, 26 Μαΐου 1992 .

O Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GΕUΕΝΙCΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

στη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

H ακόλουθη τροπολογία που έλαβε τουλάχιστον το ένα τέταρτο των εκφρασθεισών ψήφων απορρίφθηκε κατά τη
διάρκεια της συζήτησης :
Μεποσ II, παράγραφος 1

Στην πρώτη πρόταση να προστεθεί το εξής κείμενο :

«...πρέπει ωστόσο να τονίσει ότι λόγω της έμφασης που δίδεται στην επικαιρότητα αυτό πρέπει να αποτελέσει κυρίως
θέμα συμφωνίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων στις μεμονωμένες οργανώσεις.»
Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ : 20, ψήφοι κατά : 65, αποχές : 9.

Αριθ. C 223/52
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Γνωμοδότηση για :

— την πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου περί του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Σωματείου,
και

— την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη συμπλήρωση του καταστατικού του Ευρωπαϊκού

Σωματείου όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων (!)
92 C 223 / 16)

Στις 26 Μαρτίου 1992, το Συμβουλιο των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων αποφασισε να ζητήσει, με βάση
τις διατάξεις των άρθρων 54 και 100 A της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για τις ανωτέρω προτάσεις.

Το τμήμα βιομηχανίας, εμπορίου, βιοτεχνίας και υπηρεσιών στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των
σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 6 Μαΐου 1992, με βάση την εισηγητική έκθεση
του κ . Ramaekers, συνεισηγητής o κ. Panero Florez.
H Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε κατά πλειοψηφία, με 1 1 ψήφους κατά και 16 αποχές,
κατά τη 297η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 26ης Μαΐου 1992) την ακόλουθη γνωμοδότηση .
I. H ΟΚΕ επιδοκιμάζει την πρόταση κανονισμού με την
επιφύλαξη των ακόλουθων παρατηρήσεων.

γνωμοδότησης, αποσκοπούν αποκλειστικά στην πρόταση
τροποποιήσεων με τις οποίες θα ευνοηθεί η αρμονική ανά
πτυξη και η λειτουργία του σωματειακού τομέα.

1 . Εισαγωγή

1.4. H ΟΚΕ ελπίζει ότι κατ'αυτόν τον τρόπο συμβάλλει
στη δημιουργία ενός ουσιαστικού μέσου με το οποίο επικυρώ
νεται το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι ως ουσιαστική ελευθε
ρία και έκφραση των πολιτών της Ευρώπης.

1 . 1 . H Επιτροπή αναγνώρισε πρόσφατα τους δύο ουσιαστι
κούς ρόλους που διαδραματίζουν τα σωματεία σε κοινοτικό
επίπεδο, δηλαδή την ικανότητα να αναπτύσσουν οικονομική
δραστηριότητα και να ανταποκρίνονται στην αποστολή τους
που είναι η προώθηση του γενικού συμφέροντος και τομεακών
δραστηριοτήτων στην Ευρώπη των πολιτών.
1 .2. H Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή , υπογράμμισε
με θετικό τρόπο την αναγνώριση αυτή στη γνωμοδότηση που
εξέδωσε στις 19 Σεπτεμβρίου 1990 για την ανακοίνωση της
Επιτροπής προς το Συμβούλιο — οι επιχειρήσεις κοινωνικής
οικονομίας και η υλοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς χωρίς
σύνορα .
1.2.1 . H γνωμοδότηση η οποία σκιαγραφείται στη συνέ
χεια, αποτελεί πολύτιμο οδηγό λόγω της ευρείας ομοφωνίας
που προκάλεσε : ψηφίσθηκε ομόφωνα, μείον τρεις αποχές.
1.2.2. Ειδικά ένα από τα αιτήματα που διατύπωσε η ΟΚΕ
είναι χαρακτηριστικό για τις σωματειακές ενώσεις και αξίζει
να τονισθεί ιδιαίτερα : η θέσπιση ενός ενιαίου νομικού καθε
στώτος σε κοινοτικό επίπεδο για όλες τις ευρωπαϊκές σωμα
τειακές ενώσεις, ώστε να αποφευχθεί κάθε διχοτόμηση του
τομέα αυτού.
1.2.3 . H ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της επειδή η
Επιτροπή έλαβε υπόψη τις σκέψεις αυτές όπως προκύπτει από
την πρόταση κανονισμού η οποία ανταποκρίνεται ευρύτατα
στα αιτήματα που είχαν διατυπωθεί στη γνωμοδότηση του
Σεπτεμβρίου 1990.

1.5. H ΟΚΕ θεωρεί ότι είναι απολύτως απαραίτητο να
εξετασθούν και να υιοθετηθούν ταυτόχρονα οι τρεις κανονι
σμοί που αφορούν το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Σωματεί
ου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης
καθώς και του Ευρωπαϊκού Συνεταιρισμού.
1 .6. H ΟΚΕ επιθυμεί να επιμείνει στη διατήρηση της σημα
ντικής κατ'αυτήν αρχής των «γεφυρών» και συγκεκριμένα
στη δυνατότητα σύστασης ενός εκ των τριών ευρωπαϊκών
νομικών προσώπων δηλαδή σωματείου, ένωσης κοινωνικής
αλληλεγγύης ή εθνικού συνεταιρισμού.

1 .7. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη o εξελικτικός χαρακτή
ρας των θεμάτων που πραγματεύεται o κανονισμός, η ΟΚΕ
εκφράζει την επιθυμία να συμπεριληφθεί μια ελαστική ρήτρα
για την επανεξέταση που θα επιτρέψει για παράδειγμα την
αναθεώρηση των λεπτομερών παραρτημάτων.
1 .8. Επιπλέον, το γεγονός ότι, βάσει του κανονισμού, γίνο
νται αρκετές παραπομπές στη νομοθεσία των κρατών μελών,
ωθεί την ΟΚΕ να ενθαρρύνει την Επιτροπή στη συνέχεια των
προσπαθειών της σχετικά με τη συγκριτική μελέτη αυτών των
διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών.

2. Τα κυριότερα αιτήματα της γνωμοδότησης της ΟΚΕ της
1.3 . Οι παρατηρήσεις που διατυπώνονται παρακάτω και οι
οποίες ευθυγραμμίζονται με το πνεύμα της προαναφερθείσας

19ης Σεπτεμβρίου 1990

2.1 . Ειδική προβληματική όσον αφορά τα σωματεία :
θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού καταστατικού για όλα τα
(') ΕΕ αριθ. C 99 της 21 . 4. 1992, σ. 1 και 14.

ευρωπαϊκά σωματεία.
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2.2. Δημιουργία ενός ειδικού νομικού μέσου προαιρετικής
και εναλλακτικής φύσεως (λόγω των κενών ή των περιορι
σμών του Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Συμφέροντος
(ΕΟΟΣ) και της Ευρωπαϊκή Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΑΕ). Το
μέσο αυτό θα λάβει επίσης υπόψη τις ιδιαιτερότητες των
επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας.
2.3 . Εφαρμογή τεχνικών χρηματοδότησης που θα αποβλέ
πουν στην ενίσχυση ή στην αύξηση των ιδίων πόρων.
2.4. Τήρηση της αρχής «ένα άτομο — μία ψήφος» που να
μπορεί να προσαρμόζεται σε όλα τα νομικά πρόσωπα.

2.5 . Μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού των οργα
νισμών που έχουν παρεμφερείς στόχους σε περίπτωση διάλυ
σης .

2.6.

Πρόσβαση των φυσικών και νομικών προσώπων στο

καταστατικό .

2.7. Δυνατότητα σύστασης τέτοιου είδους ευρωπαϊκού
σωματείου μέσω συγχώνευσης, κοινών θυγατρικών, μετατρο
πής ενός εθνικού σωματείου ή εκ του μηδενός (ex nihilo).
3 . Οι λύσεις που προτείνονται στην πρόταση κανονισμού του
Συμβουλίου

Αριθ. C 223/53

— ακολούθως, το εν λόγω κριτήριο σύνδεσης με το κράτος
της έδρας δεν κρίνεται ως ενδεδειγμένο από την ΟΚΕ
επειδή αποτελεί πηγή ανισοτήτων μεταξύ των ευρωπαϊκών
σωματείων που έχουν την έδρα τους σε διαφορετικές κοι
νοτικές χώρες.
3.3.2. Υπό ευρωπαϊκό πρίσμα, η ιδανική θεωρητική λύση
θα ήταν να επιτραπεί στο ΕΣ να προσφεύγει σε όλες εκείνες
τις μορφές χρηματοδότησης που προβλέπονται για τις οντό
τητες που παρατίθενται στο παράρτημα ανά εθνικές νομοθε
σίες. H ΟΚΕ, ωστόσο, έχει αντιληφθεί πλήρως ότι η εν λόγω
προσέγγιση συνεπάγεται ενδεχομένως πολλές δυσκολίες πρα
κτικού χαρακτήρα κατά την εφαρμογή τέτοιου είδους συστή
ματος και ότι, περαιτέρω, αυτό θα δημιουργήσει στρεβλώσεις
στον ανταγωνισμό μεταξύ ΕΣ και εθνικών σωματείων.
3.3.3 . Όμως, o στόχος ενός ευρωπαϊκού καταστατικού
είναι ακριβώς η υπέρβαση των εθνικών ορίων και η δυνατό
τητα σύστασης ενός πραγματικού ευρωπαϊκού σωματείου για
το οποίο η χώρα εγκατάστασης της έδρας του θα έπρεπε να
είχε τόση μικρή σημασία όσο θα είχε για ένα εθνικό σωματείο
το γεγονός της εγκατάστασης της κεντρικής του διοίκησης
σε οποιαδήποτε πόλη μιας χώρας .
3.3.4. H ΟΚΕ φρονεί, ωστόσο, ότι θα ήταν δυνατό να
εφαρμοσθεί ένα σύστημα παραπομπής που θα επέτρεπε να
αποφευχθεί οποιοδήποτε φαινόμενο στρέβλωσης του ανταγω
νισμού είτε μεταξύ ΕΣ, είτε μεταξύ εθνικών σωματείων και
ΕΣ πρόκειται για την παραπομπή στο Δίκαιο της χώρας όπου
ασκείται η δραστηριότητα.

3.1 . H ΟΚΕ επισημαίνει ότι η εν λόγω βούληση των σωμα
τείων να αναγνωρισθούν και να λειτουργήσουν στο σύνολο
της κοινοτικής επικράτειας βάσει κοινού καταστατικού, ελή
φθη υπόψη στο άρθρο 1 (όπου παρατίθεται το κείμενο των
καταστατικών αυτό καθ'ευατό και η αιτιολογική έκθεση) και
κυρίως στις αιτιολογικές σκέψεις που προηγούνται της πρό

3.3.5. Βεβαίως, η ΟΚΕ αντιλαμβάνεται ότι μια τέτοιου
είδους τεχνική δεν είναι απαλλαγμένη μειονεκτημάτων, όπως
είναι η δυσκολία εντόπισης μιας δραστηριότητας και το γεγο
νός ότι το ΕΣ θα έχει να επιλέξει μεταξύ πολλών τεχνικών
χρηματοδότησης, ανάλογα με τη χώρα όπου ασκεί δραστη

τασης κανονισμού .

ριότητες.

3.2 . H ΟΚΕ επικροτεί τόσο το γεγονός ότι σε ορισμένες
αιτιολογικές σκέψεις (αρ. 11-12) αναγνωρίζεται ότι ούτε η

3.3.6. Μετά από σύντομη παρουσίαση των διαφόρων
συστημάτων συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων και
μειονεκτημάτων του καθενός, η ΟΚΕ δεν μπορεί παρά να
προτείνει την επιλογή της ευρωπαϊκότερης λύσης που θα
παράσχει παράλληλα στα σωματεία και το πρακτικότερο δια

Ανώνυμη Ευρωπαϊκή Εταιρεία (ΑΕΕ), ούτε o Ευρωπαϊκός
Όμιλος Οικονομικού Συμφέροντος (ΕΟΟΣ) αποτελούν μέσα
διακρατικής συνεργασίας που έχουν προσαρμοσθεί στα
σωματεία ή τα ιδρύματα.

κρατικό νομικό θέσπισμα.

3.2.1 . Μετά την εν λόγω διαπίστωση , η Επιτροπή που
θα πρέπει να της δοθούν συγχαρητήρια, εκπόνησε την υπό
εξέταση πρόταση κανονισμού με την οποία εδραιώνεται το
δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι ως θεμελιώδης ελευθερία και
έκφραση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας.

3.3.7. Περαιτέρω, η ΟΚΕ διερωτάται εάν τα μέσα χρηματο
δότησης που αναφέρονται στο άρθρο 41 συμπεριλαμβάνουν
τόσο τις επιδοτήσεις, όσο και τη δυνατότητα ενός ΕΣ να
κάνει έκκληση στη γενναιοδωρία του κοινού.

3.3. Στο άρθρο 41 αναφέρεται ότι το Ευρωπαϊκό Σωματείο
(ΕΣ) θα έχει πρόσβαση σε όλα τα μέσα χρηματοδότησης από
τους ευνοϊκότερους όρους που προβλέπονται για τις ιδρυτικές
οντότητες του ΕΣ από το κράτος της έδρας του.

3.3.8 . Σε αρνητική περίπτωση , η ΟΚΕ ζητεί από την Επι
τροπή να μεριμνήσει προκειμένου να συμπεριληφθούν οι εν
λόγω πτυχές χρηματοδότησης στη σχετική διάταξη .

3.3.9.

Τέλος, η ΟΚΕ εκφράζει την επιθυμία να αναφέρεται

στον κανονισμό ότι το ΕΣ θα μπορεί να απευθύνεται στα

3.3.1 .

H εν λόγω διατύπωση εγείρει δύο είδη παρατηρή

σεων :

— κατ'αρχάς, η ΟΚΕ κρίνει σκόπιμο να συμπεριληφθούν
στο άρθρο 41 , από κοινού με τις ιδρυτικές οντότητες και
τα φυσικά πρόσωπα δεδομένου ότι τόσο οι μεν όσο και
οι δε μπορούν να συστήσουν ΕΣ, και

διάφορα ευρωπαϊκά μέσα και μορφές χρηματοδότησης τυγχά
νοντας παράλληλα των ευνοϊκότερων όρων.

3.4. Σήμερα, βάσει του άρθρου 17, προβλέπεται το ακόλου
θο σύστημα ψηφοφορίας : «ένα άτομο, μία ψήφος». H ΟΚΕ
κρίνει χρήσιμο να συμπεριληφθεί στην εν λόγω διάταξη η
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δυνατότητα στάθμισης του εν λόγω δικαιώματος ψήφου (αφού
προβλεφθεί πάντως ένα ανώτατο όριο) προκειμένου να ληφθεί
υπόψη αφενός ότι το ΕΣ μπορεί να συσταθεί τόσο από φυσικά
όσο και από νομικά πρόσωπα και αφετέρου ότι τα τελευταία
μπορεί να είναι διαφορετικής φύσεως.

3.4.1 .
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πής ενός εθνικού σωματείου. H ΟΚΕ εκφράζει τη λύπη της
γιατί στην εν λόγω δεύτερη περίπτωση , o κανονισμός φαίνε
ται να προβλέπει ένα «σύστημα προηγούμενης άδειας» : πράγ
ματι, το εθνικό σωματείο που επιθυμεί να μετατραπεί σε ΕΣ
θα πρέπει «να αποδεικνύει ότι ασκεί πραγματικά διακρατική
δραστηριότητα».

Εν προκειμένω, η ΟΚΕ προτείνει να συμπληρωθεί

το άρθρο 1 7 εις τρόπον ώστε :

«κάθε μέλος του ΕΣ να έχει δικαίωμα μιας ψήφου, εκτός
εάν ισχύει το σύστημα πολλαπλής ψήφου, περιορισμένο
βάσει του καταστατικού .»
3.5 . Με το άρθρο 44 εδάφιο 3 θεσπίζεται ένα σύστημα
βάσει του οποίου η μεταβίβαση των καθαρών στοιχείων του
ενεργητικού θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του καταστατικού ή , εάν δεν προβλέπεται κάτι
παρόμοιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας του κράτους της έδρας του ΕΣ.
3.5.1 . H ΟΚΕ φρονεί ότι τέτοιου είδους αντίληψη της
μεταβίβασης έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις θεμελιώδεις
αρχές της κοινωνικής οικονομίας και συγκεκριμένα με την
άνευ συμφέροντος μεταβίβαση , ενώ εκφράζει την επιθυμία
όπως στον κανονισμό για το καταστατικό της ΕΣ ληφθεί
υπόψη η εν λόγω αρχή , ακόμη και εάν ορισμένες εθνικές
νομοθεσίες προβλέπουν διαφορετικές ή αντίθετες λύσεις.
3.5.2. Ως εκ τούτου, η ΟΚΕ προτείνει να διατυπωθεί το
εδάφιο 3 του άρθρου 44 ως ακολούθως :
«Τα καθαρά στοιχεία του ενεργητικού, μετά την ικανοποί
ηση των πιστωτών, μεταβιβάζονται είτε σε άλλα ΕΣ, είτε
σε ένα ή πολλούς οργανισμούς που έχουν ανάλογο
σκοπό .»

3.6. H ΟΚΕ επικροτεί το γεγονός ότι το καταστατικό του
ΕΣ είναι προσβατό εκ μέρους των φυσικών προσώπων (ενώ
αυτό δεν έγινε στην περίπτωση του Ευρωπαϊκός Συνεταιρι
σμός (ΕΣυν) και της Ευρωπαϊκή Ένωση Κοινωνικής Αλλη
λεγγύης (ΕΕΚΑ), όπως είχε ζητηθεί στη γνωμοδότηση που
εκπόνησε το Σεπτέμβριο του 1990.
3.6. 1 . H ΟΚΕ φρονεί, ωστόσο, ότι o κατώτερος προβλεπό
μενος αριθμός των 21 φυσικών προσώπων είναι υπερβολικά
υψηλός, στο βαθμό μάλιστα που το εν λόγω όριο καθορίσθηκε
για να ληφθεί υπόψη ένας μόνο εθνικός νόμος και γι'αυτό
προτείνει να μπορεί να συσταθεί ένα ΕΣ μόνο με 7 φυσικά
πρόσωπα .

3.6.2. Όσον αφορά τη σύσταση ενός ΕΣ από δύο νομικά
πρόσωπα, η ΟΚΕ φρονεί ότι η θεωρητικά ιδανικότερη λύση
θα ήταν να μπορεί να συνίσταται ένα ΕΣ από οποιαδήποτε
νομική οντότητα λαμβανομένου έτσι υπόψη του γεγονότος
ότι η φύση του ευρωπαϊκού σωματείου δεν συνδέεται με αυτή
των μελών του.

3.7.1 . H ΟΚΕ διερωτάται γιατί η εν λόγω προϋπόθεση
προβλέπεται για την περίπτωση της μετατροπής ενός εθνικού
σωματείου, ενώ για τις άλλες περιπτώσεις σύστασης ΕΣ δεν
προβλέπεται τίποτα σχετικά.
3.7.2. H ΟΚΕ φρονεί ότι η καθιέρωση παρόμοιας διαδικα
σίας θα εσήμαινε ότι προτρέχομε, διότι τα εθνικά σωματεία
επιλέγουν ευρωπαϊκό καταστατικό ακριβώς προκειμένου να
ασκήσουν, μελλοντικά, διακρατικές δραστηριότητες.

4. Προτάσεις για την τροποποίηση ορισμένων διατάξεων της
πρότασης κανονισμού
Άρθρο 1 παράγραφος 1

4. 1 . H ΟΚΕ επιθυμεί να επισύρει την προσοχή της Επιτρο
πής στον όρο «γενικού ενδιαφέροντος» που ενδέχεται να
ανταποκρίνεται σε διαφορετικές πραγματικότητες, ανάλογα
με το κράτος μέλοςϊ επισημαίνει επίσης ότι πρέπει να δοθεί
προσοχή κατά τη μετάφραση του όρου αυτού στις διάφορες
γλώσσες.

Άρθρο 2

4.2. Όπως τόνισε η ΟΚΕ προηγουμένως, σε συνάρτηση με
το άρθρο 3, θα ήταν επικίνδυνο να καθιερωθεί ένα σύστημα
το οποίο επιβάλλει εκ των προτέρων περιορισμούς : Στην
περίπτωση του άρθρου 2, παράγραφος 2, η νομική προσωπι
κότητα συνδέεται με ορισμένα δικαιώματα μόνον υπό τον όρο
ότι τα δικαιώματα αυτά είναι αναγκαία για την υλοποίηση
των στόχων του ΕΣ.

4.2.1 . O όρος αυτός πρέπει όμως να απαλειφθεί και επειδή
είναι αναγκαίο να διασφαλισθεί η ισότητα μεταξύ των ευρω
παϊκών σωματείων, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο
οποίο έχουν την έδρα τους.

4.2.2. Πράγματι, αν ληφθούν υπόψη οι πολυάριθμες αναφο
ρές του κανονισμού στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών,
έχει σημασία να επιτρέπει το άρθρο 2 την άσκηση δραστηριο
τήτων κοινών για όλα τα ΕΣ και αυτό σε όλη την επικράτεια
της Κοινότητας.

3.6.3 . Εάν δεν ληφθεί υπόψη η εν λόγω πρόταση , η ΟΚΕ
εκφράζει την επιθυμία όπως η πρόσβαση του ΕΣ επιτρέπεται
όχι μόνο σε όλα τα είδη των σωματείων αλλά και στους
συνεταιρισμούς και τις ενώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης
προκειμένου να προωθηθεί η προσέγγιση και η συνεργασία
μεταξύ των εν λόγω τριών ειδών.

4.2.3. Συνεπώς, το άρθρο 2 παράγραφος 2 είναι ανάγκη να
απαλλαγεί από τη διάταξη αυτή, δεδομένου ότι αντιβαίνει

3.7 . Το άρθρο 3 προβλέπει την άμεση σύσταση ενός ΕΣ
από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και κατόπιν μετατρο

4.3.

επιπλέον στο άρθρο 6.3 .
Αρθρο 3

Σε ό,τι αφορά το άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερη περί
πτωση πρώτη σειρά, η ΟΚΕ προτείνει να αντικατασταθεί το
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«και» από ενα «ή », ωστε το ΕΣ να είναι προσιτό και σε
κατοίκους διαφορετικών κρατών μελών, αλλά ίδιας υπηκοό
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II. H ΟΚΕ εγκρίνει την πρόταση οδηγίας με την επιφύλαξη
των ακόλουθων παρατηρήσεων :

τητας .

Άρθρο 6

4.4. H ΟΚΕ ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη διασφάλιση
της ισότητας μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών σωματείων και
εκφράζει την επιθυμία να περιορισθεί o κίνδυνος παροχής,
σε ένα ΕΣ που αναπτύσσει δραστηριότητα σε πολλά κράτη
μέλη , ουσιαστικότερων δικαιωμάτων από αυτό που παρέχο
νται στα εθνικά σωματεία.
4.4.1 . Για να αποφευχθεί o κίνδυνος αυτός θα ήταν ίσως
ευκταίο να συμπεριληφθεί στον κανονισμό το άρθρο 2.2 της
Συνθήκης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την ανα
γνώριση της νομικής προσωπικότητας των ΜΚΟ, δηλαδή :

«Ισχύουν ωστόσο (εφόσον τούτο υπαγορεύεται από
σοβαρό δημόσιο συμφέρον) οι θεσπισμένοι περιορισμοί
ή ειδικές διαδικασίες για την άσκηση των δικαιωμάτων
που απορρέουν από τη νομική ικανότητα, από τη νομοθε
σία του κράτους εντός του οποίου το ΕΣ ασκεί τις'δραστη
ριότητές του, συμβάλλεται ή συνάπτει σχέσεις με τρί
τους .»

4.4.2 . H προσθήκη αυτή θα πρέπει να προσαρτηθεί στο
άρθρο 6.3 με τη διευκρίνηση ότι οι διατάξεις αυτές ισχύουν
όταν δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2.2.

1 . H ΟΚΕ επιδοκιμάζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η
Επιτροπή για την ολοκλήρωση του καταστατικού του Ευρω
παϊκού Σωματείου λαμβάνοντας καταλλήλως υπόψη το ρόλο
των εργαζομένων.

H οδηγία συντονίζει τις εσωτερικές νομικές διατάξεις για
τη συμμετοχή των εργαζομένων, τη διαβούλευση και την
ακρόαση των εργαζομένων και θεσπίζει συμπλήρωμα του
καταστατικού του Ευρωπαϊκού Σωματείου.
1 . 1 . H οδηγία αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος
της πολιτικής για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνι
κής συνοχής στην Κοινότητα.

1.2. Με την οδηγία αυτή παρέχεται στους εργαζόμενους η
δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία πληροφόρησης και
διαβούλευσης καθώς και στον επιχειρησιακό προγραμματι
σμό του Ευρωπαϊκού Σωματείου .
1.3 .

H ΟΚΕ επισημαίνει οτι είναι αναγκαίο να διασφαλι

σθεί ότι o σχετικός κανονισμός και η οδηγία θα αρχίσουν να
ισχύουν ταυτόχρονα.

Άρθρο 15

4.5 . H ΟΚΕ διερωτάται αν είναι αναγκαίο, το άτομο που
εκπροσωπεί άλλο μέλος στη γενική συνέλευση, να είναι
μέλος του ΕΣ.

2. H ΟΚΕ ειχε τονίσει και στη γνωμοδότησή της για την
Ευρωπαϊκή Ανώνυμη Εταιρεία επανειλλημένα, ότι συμφωνεί
κατ'αρχήν, καθώς και ότι η συμμετοχή των εργαζομένων
αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας
δημοκρατικής κοινωνίας και της Ευρώπης των πολιτών .

Άρθρο 23

4.6.

H ΟΚΕ κρίνει ότι η συχνότητα που επιβάλλει το

άρθρο 23 παράγραφος 1 , σχετικά με τις συνεδριάσεις του
διοικητικού οργάνου μπορεί να θεωρηθεί υπερβολική και ότι
θα ήταν σκόπιμο να προβλεφθεί η συνεδρίαση του οργάνου
αυτού τουλάχιστον ανά εξάμηνο .
Αρθρο 31 παραγραφος 2

4.7. H ΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει τη διατύ
πωση του άρθρου αυτού, ώστε να έχουν πρόσβαση στο ΕΣ
και οι οργανισμοί προνοίας της Μεγάλης Βρετανίας.
Εν πάση περιπτώσει η παράγραφος 2 του άρθρου 31 πρέπει
να γραφεί ως εξής :

«Όλα τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής πρέπει να
επιτελούν τα καθήκοντά τους προς το συμφέρον της ΕΣ
λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των μελών και των
εργαζομένων και ειδικότερα των δικαιούχων.»

2.1 . Σε αυτο το πλαίσιο, η ΟΚΕ διαπιστώνει για ακόμη μια
φορά ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα
κοινής εκπροσώπησης των συμφερόντων τους σε μια επιχεί
ρηση καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής σε ορισμένες
αποφάσεις της επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να θίγεται η
ευθύνη και η αποτελεσματικότητα της διοίκησης της επιχεί
ρησης .

2.2. Ωστόσο, λογω των πολιτικών, κοινωνικών, ιστορικών
και ιδεολογικών αντιλήψεων των κρατών μελών η συμμετοχή
των εργαζομένων δεν εξελίχθηκε παντού με βάση το ίδιο
πρότυπο ούτε έφθασε σε όλα τα κράτη μέλη στο ίδιο επίπεδο.

3. H ΟΚΕ κρίνει ότι προς το παρόν δεν είναι δυνατό
να επιτευχθεί ομοιομορφία, σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό
Σωματείο, όπως άλλωστε και σε πολλούς άλλους τομείς.

3. 1 .

Απο αυτή την άποψη συμφωνεί με την κατεύθυνση που
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ακολούθησε η Επιτροπή , διαμορφώνοντας με ελαστικό τρόπο
τις διάφορες δυνατότητες και λαμβάνοντας υπόψη το νομικό
καθεστώς που ισχύει στα διάφορα κράτη μέλη .

3.2. Είναι συνεπώς αναγκαίο να επιδιωχθεί η ομοιογένεια
του περιεχομένου των επιλογών που προτείνει η Επιτροπή
σχετικά με τη συνδιαχείριση .

Βρυξέλλες, 26 Μάιου 1992.

O Προεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GΕUΕΝΙCΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

στη γνωμοδότηση του τμήματος βιομηχανίας, εμπορίου, βιοτεχνίας και υπηρεσιών

H ακόλουθη τροπολογία, έλαβε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων λιγότερο απο το έν τέταρτο των ψήφων και
συνεπώς απορρίφθηκε :
σ. 2

Να προστεθεί ενα σημείο 1.2.4. (νέο σημείνο):

« Ωστόσο, η ΟΚΕ υποστηρίζει την άποψη ότι το καταστατικό είναι υπερβολικά προσανατολισμένο προς τις προτάσεις
για την Ευρωπαϊκή Εταιρεία. Επειδή όμως το Σωματείο, αντίθετα απ'ό,τι η ανώνυμη εταιρεία, επιδιώκει μόνο μη
κερδοσκοπικούς και κοινωφελείς σκοπούς, θα μπορούσε να απλουστευθεί ουσιαστικά το καταστατικό του, ώστε να
επιτευχθεί μεγαλύτερη ελαστικότητα. Αυτό ισχύει κυρίως για τις μακροσκελείς διατάξεις σχετικά με τα διοικητικά
όργανα για τα οποία θα μπορούσε να περιληφθεί σχετική ρύθμιση στο άρθρο 28 των προαναφερθέντων καταστατι
κών . »

Αιτιολογία

Ένα μεγάλο μέρος του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Σωματείου που προτείνει η Επιτροπή θυμίζει καταστατικό
μεγάλης βιομηχανικής επιχείρησης. Οι διατάξεις που προτείνονται είναι υπερβολικά εκτενείς και γραφειοκρατικές
και δεν ανταποκρίνονται στις κανονικές ανάγκες ενός σωματείουϊ επιπλέον δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη η αρχή
της αυτονομίας σε ό,τι αφορά το καταστατικό αρχή που χαρακτηρίζει τη νομοθεσία περί σωματείων. Στις περισσότε
ρες νομοθεσίες των κρατών μελών, o νομοθέτης περιορίζεται σε πολύ λιγότερες διατάξεις. Το σημείο που προτείνεται
θα έχει σαν αποτέλεσμα να μην αξιοποιηθεί η προταθείσα νομική μορφή .
Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ : 10, ψήφοι κατά : 18 , αποχές : 4.
Τμήμα II, παράγραφος 1
Να προστεθεί στην πρώτη πρόταση :

«. . . πρέπει ωστόσο να τονίσει ότι στα πλαίσια της έμφασης που δίδεται στην επικουρικότητα αυτό θα πρέπει να
αποτελέσει κυρίως θέμα συμφωνίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων στις μεμονωμένες οργανώσεις. »
Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ : 27 , ψήφοι κατά : 53 , αποχές : 11 .
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Γνωμοδότηση για τη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με τη δίκαιη αμοιβή
(92/C 223/ 17)

Στις 19 Δεκεμβρίου 1991 , και συμφωνά με τις διαταξεις του άρθρου 118 της Συνθήκης για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για τη γνώμη της Επιτροπής σχετικά με τη δίκαιη αμοιβή .

Το τμήμα κοινωνικών, οικογενειακών, εκπαιδευτικών και πολιτισμικών θεμάτων, στο οποίο ανατέθηκε
η προετοιμασία των σχετικών εργασιών, διατύπωσε τη γνωμοδότησή του βάσει της εισηγητικής
έκθεσης της κ. Cassina, στις 15 Μαΐου 1992 .

H Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε ομόφωνα, στις 26 Μαΐου 1992, στη διάρκεια της
297ης συνόδου ολομέλειας, με μεγάλη πλειοψηφία, 2 ψήφους κατά και 17 αποχές, την ακόλουθη
γνωμοδότηση .

1 . Εισαγωγή

1.3.1 . Οι ενεργειες που η Επιτροπή υποδεικνύει στα κράτη
ως αναγκαίες, συνεπάγονται :

1.1 . Το άρθρο 5 του «Κοινωνικού χάρτη θεμελιωδών κοι
νωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων» ορίζει ότι «κάθε
εργασία θα πρέπει να αμείβεται δίκαια».

— τη βελτίωση της διαφάνειας της αγοράς εργασίας όσον
αφορά τους μισθούς,

1 .2. Στο «Πρόγραμμα κοινωνικής δράσης» (σημείο 2, Απα
σχόληση και αμοιβή , A εισαγωγή ), της Επιτροπής που συνο
δεύει τον «Κοινωνικό Χάρτη » με σκοπό την εφαρμογή του,
η Επιτροπή αποφαίνεται ότι αναφορικά με την απασχόληση
και την αμοιβή , η ευθύνη και συνεπώς η ανάληψη σχετικών
πρωτοβουλιών εναπόκεινται ουσιαστικώς στα κράτη μέλη
και στους κοινωνικούς εταίρους, σύμφωνα με τις εθνικές
νομοθεσίες ή τις συμβατικές πρακτικές τους.

1.2.1 . Σε άλλη παράγραφο αναφέρεται : «H Επιτροπή θεω
ρεί εντούτοις ότι, σε μία Κοινότητα δώδεκα βιομηχανικών
χωρών, πρέπει να εξασφαλίζεται για όλους η δίκαιη αμοιβή»
και ότι για το λόγο αυτό «έχει την πρόθεση να ενεργήσει σε
άμεση επαφή με τα κράτη μέλη και να εκπονήσει σχετική
γνώμη ».

1.3 .

H γνώμη της Επιτροπής (') παροτρύνει τα κράτη μέλη

να εξασφαλίσουν δίκαιη αμοιβή συμμορφούμενα προς τέσσε
ρις αρχές :

— την εγγύηση του δικαιώματος δίκαιης αμοιβής μέσω νομο
θετικών και συμβατικών μέτρων.

1.3.2. H Επιτροπή δεσμεύεται επιπλέον να προωθήσει τη
βελτίωση της συλλογής και διάδοσης στοιχείων και πληρο
φοριών σχετικά με τη διάρθρωση των μισθών στην Κοινότητα
και να συντάξει έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει
επιτελεσθεί (την πρώτη έκθεση μέσα σε 3 χρόνια από την
υιοθέτηση της γνώμης, και τις υπόλοιπες ανά διετία).

2. Γενικες παρατηρήσεις

2.1 . H ΟΚΕ, με την επιφύλαξη των παρατηρήσεων και
υποδείξεων που ακολουθούν, εγκρίνει και συμφωνεί με την
πρωτοβουλία της Επιτροπής, στο βαθμό που αυτή ευνοεί
μια ευρύτερη συζήτηση πάνω στο θεμελιώδες θέμα για την
κοινωνική διάσταση της Κοινότητας : το ζήτημα της δίκαιης
αμοιβής.

— να θεωρηθεί η δίκαια αμοιβή ως αναπόσπαστο τμήμα των
πολιτικών που επιδιώκουν την επίτευξη των θεμελιωδών
κοινοτικών στόχων (οικονομική και κοινωνική σύγκλιση
και αρμονική ανάπτυξη στα πλαίσια της οικονομικής ολο
κλήρωσης),

— να συνεχισθεί η επιδίωξη υψηλής παραγωγικότητας και
απασχολήσεως υψηλής επαγγελματικής ποιότητας,
κυρίως μέσω κατάλληλων και σταθερών επενδύσεων σε
ανθρώπινους πόρους,

2.2. H ΟΚΕ εκφράζει ωστοσο την ευχή για μια εμβάθυνση
των μελετών, εναρμόνιση των συστημάτων συλλογής στατι
στικών στοιχείων και ανάπτυξη των πρωτοβουλιών εκ μέρους
της Επιτροπής, των κρατών μελών και των οργανωμένων
κοινωνικών εταίρων (σε εθνικό όπως και κοινοτικό επίπεδο)
προκειμένου το πρόβλημα της σύγκλισης των πολιτικών για
τη δίκαιη αμοιβή στην Κοινότητα να τεθεί σε όλη την ευρύ
τητά του, με στόχο την επίτευξη ικανοποιητικών, διάφανων
και σίγουρων λύσεων.

— να εξαλειφθούν οι μισθολογικές διακρίσεις,
— να επανεξετασθούν συμπεριφορές έναντι των ομάδων που
κατά παράδοση χαρακτηρίζονται από χαμηλούς μισθούς.
(') Έγγρ . SEC(91 ) 2116 τελικό .

2.3. H έννοια της «δίκαιης αμοιβής», πέρα από το να αποτε
λεί αντικείμενο πολύπλοκων θεωρητικών ορισμών (που θα
αποδειχθούν ωστόσο ανεπαρκείς και ασαφείς) απαιτεί μία
προσέγγιση πραγματιστική . Για να επιτευχθεί o στόχος της

δίκαιης αμοιβής πρέπει προπάντων να συμφωνηθεί ποιες
συγκεκριμένες παράμετροι (οικονομικές, κοινωνικές, πολιτι
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στικές, περιβαλλοντικές) πρέπει να ληφθούν υπόψη και σε
ποιο γενικό επίπεδο αναφοράς (στην περίπτωση της γνώμης
της Επιτροπής είναι η Κοινότητα στην οποία εφαρμόζεται
μια διαδικασία ολοκλήρωσης βάσει της αρχής της επικουρι
κότητας).

2.3.1 . H κοινοτική επικράτεια χαρακτηρίζεται απο την
τάση προς υψηλή παραγωγικότητα, υψηλές επαγγελματικές
επιδόσεις και συνακόλουθα υψηλούς μισθούς. Οι αιτιολογι
κές σκέψεις της Επιτροπής, που συνοδεύουν την εν λόγω
γνώμη , εκφράζουν την ευχή να ευνοηθεί στο μέλλον αυτή η
τάση .
2.3 . 1 . 1 . H ΟΚΕ τονίζει ότι στο πλαίσιο αυτο θα πρεπει να
επιδιωχθεί ρητώς o στόχος της προωθήσεως της απασχόλη
σης με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και επενδύσεων
σε ανθρώπινους πόρους.
2.3.2.

Ωστόσο, είναι αδιανόητο σε βραχυπροθεσμη/μεσο

πρόθεσμη περίοδο, να φθάσει κάθε κοινοτικός εργαζόμενος
σε υψηλά επίπεδα αμοιβών. Παραμένουν πράγματι πάντοτε
σημαντικά τμήματα της αγοράς εργασίας που απασχολούνται
σε εργασίες χαμηλής εξειδίκευσης ή περιθωριακές (σε γεω
γραφικό, παραγωγικό και κοινωνικό επίπεδο). H ΟΚΕ υπο
γραμμίζει ότι και σε αυτούς τους κλάδους εργαζομένων θα
πρέπει πάντα να εξασφαλίζεται δίκαιη αμοιβή .
2.3.2.1 . Εξάλλου, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, η δια
τήρηση ευρύτατων περιοχών χαμηλών μισθών ή ακόμη και
η επέκτασή τους, δεν θα διευκολύνει την αρμονική ανάπτυξη
της διαδικασίας ολοκλήρωσης, θα ζημιώσει αισθητά την
πολιτική της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης και
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα και την
ανταγωνιστικότητα του συνόλου της κοινοτικής οικονομίας.
2.3.2.2 . Είναι συνεπώς σκόπιμο να αρχίσει να αντιμετωπί
ζεται το πρόβλημα της δίκαιης αμοιβής βάσει των μισθολογι
κών αυτών πραγματικοτήτων, για να καθορισθούν ελάχιστα
κριτήρια για τους κατώτατους μισθούς, στα οποία θα εδραιω
θεί μία διαδικασία σταδιακής προσαρμογής προς τα άνω.

2.4. Σε αυτό το πλαίσιο, η γνώμη της Επιτροπής, μολονοτι
αναφέρεται κατά προτεραιότητα στο θέμα της δίκαιης αμοι
βής και το διακρίνει από το θέμα των χαμηλών μισθών,
επιμένει στην αναγκαιότητα της αντιμετώπισης του προβλή
ματος των χαμηλότερων επιπέδων της μισθολογικής κλίμα
κας και κατά προτεραιότητα των κατώτατων επιπέδων μισθών
που προκύπτουν από διακρίσεις εκ του νόμου ή εκ των πραγ
μάτων με σκοπό να αποθαρρύνει τις πολιτικές που θα βασίζο
νται σε αυτά .

2.5 .
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και της επέκτασης των χαμηλών μισθών μπορεί ενδεχομέ
νως να προσελκύσει προσωρινώς επενδύσεις, αλλά δεν
μπορεί μακροπρόθεσμα να εξασφαλίσει τη μέγιστη ανά
πτυξη της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων που την εφαρμόζουν, διότι δεν ενθαρρύ
νει τους εργαζόμενους ως παραγωγούς και ως καταναλω
τές. Στα πλαίσια αυτά, με στόχο την προώθηση της ανά
πτυξης ή την αναθέρμανση ορισμένων παραγωγικών περι
φερειών, δεν πρέπει να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο όπως
η παροχή άλλων εγγυήσεων στους εργαζόμενους, μετά
από ορθή διαπραγμάτευση (π.χ . με τη μορφή κατάρτισης
και εξειδίκευσης, σταθερής απασχόλησης, συνθηκών
εργασίας και σταδιοδρομίας) ενεργήσει ως αντιστάθμισμα
για την αποδοχή μη άριστων μισθολογικών συνθηκών,

— για τις επιχειρήσεις αυτές, λογω των χαρακτηριστικών
τους ή της θέσεώς τους σε εθνικό ή περιφερειακό πλαίσιο
όπου υπάρχουν αναπτυξιακές δυσχέρειες, ενδέχεται η
αύξηση των χαμηλών μισθών να είναι δαπανηρήϊ εντού
τοις, η δυσκολία αυτή δεν πρέπει να αντιμετωπισθεί με
εξαιρέσεις από τους κανόνες που διέπουν την ίση μεταχεί
ριση ή τις συμβατικές ή/και νομοθετικές εγγυήσεις, αλλά
με παρεμβάσεις ειδικών μέτρων [των οποίων η λήψη είναι
εφικτή στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή και την
υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (MME)].

2.6. H ΟΚΕ κρίνει ωστοσο οτι είναι σκοπιμο να διευκρινι
σθεί αμέσως ότι θα δοθεί η δέουσα προσοχή και σε έναν άλλο
άξονα της δίκαιης αμοιβής, που αναφέρεται στην ισότητα
της μεταχείρισης : σε εργασία ίσης αξίας θα πρέπει να αντι
στοιχεί ίση αμοιβή . Αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία
στο βαθμό που αφορά από κοντά τόσο το πρόβλημα της ίσης
μεταχείρισης ανδρών/γυναικών και μεταξύ κοινοτικών και
εξωκοινοτικών εργαζομένων, όσο και την πλήρη ένταξη στην
αγορά εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε
αυτές τις παραγωγικές μονάδες (οικογενειακού ή όχι χαρα
κτήρα), οι οποίες πλήττονται από συνθήκες ασθενούς προστα

σίας, ή ακόμη και του τομέα των κατ'οίκον εργαζομένων που
παρουσιάζει ανεξέλεγκτη ανάπτυξη .

2.6.1 . H ΟΚΕ πιστεύει οτι η ιση μεταχείριση ανδρών και
γυναικών θα πρέπει να αποτελέσει κριτήριο προτεραιότητας
για την επίτευξη δίκαιης αμοιβής. Παρά τη γενικώς αποδεκτή
αρχή της ισότητας και τα συναφή νομοθετικά μέτρα, πολλές
γυναίκες υπόκεινται ακόμη σε μισθολογικές διακρίσεις. Τα
κράτη μέλη και οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συνεχίσουν
τις προσπάθειές τους για την προαγωγή ίσων ευκαιριών και
ίσης αμοιβής έως ότου πάψει να υπάρχει παρόμοιο πρόβλημα.

H ΟΚΕ συμφωνεί με την προσέγγιση αυτή και παρατη

ρεί :

— η πολιτική που θέτει ως προτεραιότητά της τη συγκράτηση του κόστους παραγωγής μέσω της διατήρησης ή/

2.7. H Επιτροπή βασίζει τη γνωμοδότησή της στο
άρθρο 1 18 της συνθήκης. H ΟΚΕ εγκρίνει αυτή την επιλογή,
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κρίνει όμως ότι θα μπορούσε να γίνει επωφελως αναφορα
και στο άρθρο 117 παράγραφος 2, με σκοπό να θεμελιωθεί
καλύτερα η πρωτοβουλία της Επιτροπής και να καταστεί πιο
καρποφόρα στο μέλλον.

2.8 . H γνώμη της Επιτροπής ανταποκρίνεται εν μέρει μονο
στους στόχους που δηλώνει ότι επιθυμεί να επιδιώξει και
εμφανίζεται ανεπαρκής ειδικότερα όσον αφορά την «εξασφά
λιση » δίκαιης αμοιβής για όλους τους εργαζομένους της
Κοινότητας (όπως ορίζεται στο σημείο 2): μια δεσμευτική
πράξη θα ήταν ίσως πρόωρη και επιπλέον δεν προβλεπόταν
από το «πρόγραμμα», δεν θα πρέπει όμως να αποκλεισθεί ότι
η δράση της Κοινότητας θα πρέπει να αποβλέπει, μακροπρό
θεσμα, όχι στον καθορισμό των μισθολογικών πολιτικών
αλλά στον προσδιορισμό ορισμένων συνοδευτικών μέτρων
και γενικών κριτηρίων που θα διευκολύνουν τη σύγκλιση των
μισθολογικών πολιτικών των κρατών μελών.

2.9. H Επιτροπή αναφερει επιτακτικα την αναγκαιότητα
να εξασφαλισθεί η δίκαιη αμοιβή στα διάφορα κράτη μέλη ,
αλλά προτείνει μέτρα που έχουν καταρτισθεί σε ένα πιο
μερικό πλαίσιο.

2.9.1 . Είναι προφανές ότι o καθορισμός των μισθών (και
των ελάχιστων μισθών, εκεί όπου αυτοί καθορίζονται από το
νόμο) εναπόκειται, κατά προτεραιότητα, στους κοινωνικούς
εταίρους. Ωστόσο, στην πράξη , τα κράτη μέλη προωθούν το
καθένα τη δικιά του μισθολογική πολιτική που εγγράφεται,
με μεγαλύτερη ή μικρότερη συνοχή , στις αντίστοιχες κατευ
θύνσεις της οικονομικής πολιτικής.

2.9.2 . Οι δεσμεύσεις που επιβάλλονται απο την πολιτική
για τη σύγκλιση , στα πλαίσια της Οικονομικής και Νομισμα
τικής Ένωσης (ΟΝΕ), για την προώθηση των μακροοικονομι
κών και νομισματικών πολιτικών των κρατών μελών, έχουν
επιπτώσεις και θα έχουν ολοένα περισσότερες επιπτώσεις
στις εθνικές μισθολογικές πολιτικές.

2.9.2.1 . Στα πλαίσια αυτα, o προσδιορισμος μιας αμοιβής
αναφοράς δεν είναι δυνατό να λαμβάνει υπόψη μόνο τις
δεσμεύσεις μακροοικονομικού και νομισματικού χαρακτήρα
και να παραθεωρεί άλλες παραμέτρους όπως τα διάφορα μισ
θολογικά επίπεδα (ιδιαιτέρως τους μεσαίους μισθούς) και τη
συνολική αποδοτικότητα και παραγωγικότητα των μεμονωμέ
νων επιχειρήσεων, τομέων και συστημάτων των οποίων απο
τελούν τμήμα. H Γνώμη της Επιτροπής δεν κάνει καμία σχε
τική αναφορά.

2.9.3 .

Και αυτο είναι ακόμη πιο σοβαρό στο βαθμό που για

τον προσδιορισμό της εννοίας της δίκαιης αμοιβής θα πρέπει
να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις που έχουν στην ίδια αυτή
αμοιβή παράγοντες όπως είναι η φορολογία και η παραφορο
λογία, o πληθωρισμός και οι επιπτώσεις που έχει στα επίπεδα
της αγοραστικής δύναμης, το επίπεδο των επιτοκίων, όπως
επίσης και το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχονται από το
κράτος και τις διαρθρώσεις του.
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2.10. Επιπλέον, στο κείμενο της Επιτροπής, o ρολος των
κοινωνικών πλευρών και των συλλογικών διαπραγματεύσεων
αναφέρεται επανειλημμένα αλλά περιορίζεται μόνο σε εθνικό
επίπεδο. Λόγω της δίκαιης διεκδίκησης της συμβατικής αυτο
νομίας των κοινωνικών εταίρων, η Επιτροπή θα μπορούσε
να προβλέψει την ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου σε
κοινοτικό επίπεδο που να περιλαμβάνει, μεταξύ των εξεταζό
μενων θεμάτων και στα πλαίσια της προοπτικής που ανοίγεται
με τη νέα Συνθήκη , τον καθορισμό των παραμέτρων μιας
δίκαιης αμοιβής, που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις
εθνικές μισθολογικές διαπραγματεύσεις και να ενταχθούν
ενδεχομένως όπου δει στις εθνικές νομοθεσίες όσον αφορά
κυρίως το μισθό αναφοράς.
2.10.1 . Θεωρωντας ότι οι κοινωνικοί εταίροι αποτελούν
έναν από τους φορείς της επικουρικότητας (και αυτό υπογραμ
μίσθηκε περισσότερο στη νέα Συνθήκη), η ΟΚΕ εκφράζει
την επιθυμία να προωθηθεί ταχύτερα η ανάπτυξη αυτού του
είδους.

2.11 . H ΟΚΕ παρατηρεί ότι θα πρέπει να προωθηθεί η
πρωτοβουλία για μια ουσιαστική και συλλογική διαφάνεια
της κοινοτικής αγοράς εργασίας και για την προγνωστική
διαχείρισή της, με σκοπό να καταστούν οι αγορές εργασίας
των κρατών μελών πραγματικά επικοινωνούσες, με τα αντί
στοιχα αποτελέσματα έλξης που αυτή η επικοινωνία μπορεί
να επιφέρει τόσο ως προς τους μισθούς όσο και ως προς την
απασχόληση και την παραγωγικότητα .

3 . Ειδικές παρατηρήσεις

3.1 . Υποδεικνύεται να γίνει σαφέστερο στο κείμενο της
γνώμης, στο σημείο 2, ότι μια πολιτική δίκαιης αμοιβής θα
πρέπει να επιδιωχθεί έστω και αν υπάρχουν μακροοικονομι
κές δεσμεύσεις, ειδικότερα o πληθωρισμός : η πολιτική δί
καιων αμοιβών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής
για τη δίκαιη κατανομή και μπορεί να συμβάλει στη σύγκλιση
των μακροοικονομικών πολιτικών, περιορίζοντας τις αρνητι
κές κοινωνικές επιπτώσεις που θα συνεπάγονται τη λήψη
δαπανηρών συνοδευτικών μέτρων.

3.2. Στο σημείο 3 παράγραφος 1 , θα πρέπει να περιληφθούν
και θεωρήσεις που αφορούν το φύλο και την (ληξιαρχική)
εθνικότητα.

3.2.1 . Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παροτρυνθούν σαφέ
στερα να συνοδεύσουν τα μέτρα που προβλέπονται στην προ
τελευταία παράγραφο με ειδικά μέτρα που θα αποβλέπουν
στην καταπολέμηση της παράνομης εργασίας.

3.2.2. Θα επρεπε να τονιστεί επίσης o ρόλος τον οποίο
καλούνται να διαδραματίσουν, για την εξασφάλιση της δια
φάνειας της αγοράς εργασίας σε κοινοτική κλίμακα, τα εθνικά
συστήματα εξεύρεσης απασχόλησης.
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3.3 . Στο σημείο 4, η ΟΚΕ επισημαίνει ότι η ανταλλαγή
πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα έπρεπε να αφορά όχι
μόνο τις πρακτικές που ισχύουν σχετικά με τις αμοιβές, αλλά
και εκείνες που αφορούν τις σχέσεις εργασίας και τη συμμε
τοχή των εργαζομένων στο βαθμό που αλληλοσυνδέονται με
τις πρώτες.
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3.4. ν Στο αυτό σημείο 4, η Επιτροπή θα πρεπει να δεσμευθεί
να προωθήσει την ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ
όλων των ενδιαφερομένων κοινωνικών πλευρών, σε κοινοτικό
επίπεδο, με σκοπό τον καθορισμό ενός πλαισίου κριτηρίων
για τον προσδιορισμό της δίκαιης αμοιβής, όπως αναφέρεται
στο σημείο 2.10.

Βρυξελλες, 26 Μαΐου 1992 .
O Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GΕUΕΝΙCΗ

Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 89/392/EOK
για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις μηχανές
(92/C 223/ 18)

Στις 4 Φεβρουαρίου 1992, και Συμφωνά με το άρθρο 100 A της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση .
Το τμήμα βιομηχανίας, εμπορίου, βιοτεχνίας και υπηρεσιών, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των
σχετικών εργασιών της ΟΚΕ, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 6 Μαΐου 1992 με βάση την
εισηγητική έκθεση του κ . Perrin-Pelletier.

H Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή , κατά τη 297η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 26ης
Μαΐου 1992), υιοθέτησε ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση .
1 . Γενικες παρατηρήσεις

1.1 .

H πρόταση οδηγίας είναι η δεύτερη τροποποίηση της

οδηγίας 89/392 (! ) σχετικής με τις μηχανές. H πρώτη τροπο
ποίηση της 20ής Ιουνίου 1991 (2) είχε ως στόχο να ληφθούν

υπόψη στην οδηγία του 1989 οι κίνδυνοι που συνδέονται με
την κινητικότητα και την ανύψωση . H νέα αυτή τροποποίηση
καθορίζει βασικές προδιαγραφές ασφάλειας ειδικά για τις
μηχανές ανύψωσης προσώπων. H Επιτροπή , με την ευκαιρία
αυτή , επαναδιατύπωσε ορισμένα άρθρα της οδηγίας για τις
«μηχανές» προκειμένου να ληφθεί υπόψη η πείρα που έχει
αποκτηθεί από την έκδοσή της το 1989 και μετά.
1.1.1 . H πρόταση οδηγίας εκπονήθηκε με βάση υψηλό
επίπεδο ασφάλειας και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υποβαθμι
σθεί το υφιστάμενο επίπεδο ασφάλειας στα κράτη μέλη , όπως
θεσπίζει το άρθρο 100 A παράγραφος 3 της συνθήκης.

1.2. H πρόταση οδηγίας που περιέχει μια «νέα προσέγ
γιση» έχει ως νομική βάση το άρθρο 100 A της συνθήκης.
(') ΕΕ αριθ. L 183, της 29. 6. 1989.
(2) ΕΕ αριθ. L 198 της 22. 7. 1991 .

Αποβλεπει στην εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών στον τεχνικό τομέα με βάση ένα υψηλό επίπεδο ασφά
λειας ενόψει της υλοποίησης της εσωτερικής αγοράς. H
Γενική Διεύθυνση Κοινωνικών Υποθέσεων της Επιτροπής
επεξεργάζεται σήμερα πρόταση για την τροποποίηση της

οδηγίας 89/655 (3) της 30ης Νοεμβρίου 1989 σχετικά με τη

χρησιμοποίση εξοπλισμών εργασίας (βασίζεται στο
άρθρο 1 18 A της συνθήκης). H τροποποίηση αυτή θα συμπλη
ρώσει το αρχικό κείμενο όσον αφορά τους κανόνες χρήσεως
των κινητών μηχανών και των μηχανών ανύψωσης, συμπερι
λαμβανομένης της ανύψωσης προσώπων.

1.2.1 . Θα ήταν προτιμότερο η εν λόγω μελλοντική πρόταση
τροποποίησης της οδηγίας 89/655 που βασίζεται στο

άρθρο 118 A να είχε υποβληθεί ταυτόχρονα με την παρούσα
πρόταση προκειμένου να υπάρξει ορθή σύνδεση μεταξύ των
κειμένων που αναφέρονται στο σχεδιασμό των μηχανημάτων
και εκείνων που αναφέρονται στη χρησιμοποίησή τους. Είναι
σημαντικό να καθορισθεί σαφώς στη μελλοντική οδηγία που
θα εκπονήσει η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικών Υποθέσεων

(3) ΕΕ αριθ. L 393 της 30. 12. 1989.
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(ΓΔ V) o τρόπος διεξαγωγής των τακτικών ελέγχων που επι
βάλλεται να πραγματοποιούν οι χρήστες στις μηχανές ανύψω
σης προσώπων.

2.1.3.1.1 .
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Υποχρέωση παροχής των οδηγιών χρήσης στη

γλώσσα της χώρας στην οποία θα χρησιμοποιηθεί η μηχανή
έχει ενδεχομένως o διανομέας — o αρχικός κατασκευαστής
δεν γνωρίζει κατ'ανάγκη τη χώρα τελικού προορισμού του
προϊόντος του .

2. Ειδικές παρατηρήσεις

2.1 . Οι παρατηρήσεις σχετικά με τις τροποποιήσεις της οδη
γίας δεν αφορούν την ανύψωση προσώπων.

2.1.3.1.2. Αν o εργαζόμενος-χειριστής του μηχανήματος
δεν κατανοεί τη γλώσσα της χώρας όπου εργάζεται, επιβάλλε
ται να διαθέτει οδηγίες χρήσης μεταφρασμένες στη γλώσσα
του .

2.1.1 . Δεν επιτρέπεται στα κράτη μέλη να
απαγορεύσουν τη διάθεση στην αγορά
μηχανών που ανταποκρίνονται στις δια
τάξεις της οδηγίας ( άρθρο 1 παράγρα
φος 2 )
2.1.1.1 . Το άρθρο 4 της οδηγίας για τις «μηχανές» επέβαλε
στα κράτη μέλη γενική απαγόρευση όσον αφορά την πα
ρεμπόδιση της διάθεσης στην αγορά υλικών που πληρούν τις
διατάξεις της οδηγίας για τις «μηχανές».
2.1.1.2 . H τροποποίηση προβλέπει ότι η ελεύθερη κυκλο
φορία που προβλέπεται από την οδηγία για τις «μηχανές» δεν
προδικάζει την τήρηση των άλλων ρυθμίσεων. Τα κράτη μέλη
δύνανται επομένως να απαγορεύσουν τις μηχανές για άλλους
λόγους, π . χ . με βάση τις περιβαλλοντικές ρυθμίσεις ή την
πολεοδομία.

2.1.1.3. Είναι κατανοητό ότι άλλες οδηγίες ρυθμίζουν
ζητήματα που δεν καλύπτονται από την οδηγία για τις «μηχα
νές». Αντίθετα, είναι επικίνδυνο να υπάρχουν και άλλα κεί
μενα που ρυθμίζουν ζητήματα που καλύπτει ήδη η οδηγία
για τις «μηχανές». Μια τεχνική πραγματικότητα, όπως για
παράδειγμα o θόρυβος, είναι ορθό να καλύπτεται από μια
μόνο κανονιστική προδιαγραφή που λαμβάνει υπόψη όλες τις
πτυχές του θέματος : ασφάλεια στο χώρο εργασίας, προστασία
των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Π.χ. είναι λυπηρό
ότι η ΓΔ XI επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή πρόταση για
την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας του 1986
οχετικής με το θόρυβο των μηχανημάτων εργοταξίου ενώ
μια βασική προδιαγραφή ασφάλειας θα έχει εν τω μεταξύ
θεσπισθεί στην οδηγία για τα μηχανήματα.
2.1.2. Τροποποίηση του τεχνικού μέρους της
οδηγίας για τις « μηχανές » ( άρθρο 1
σημεία 3α , 3 β , 3δ και 3ε )

2.1.3.1.3 . Όσον αφορά τις οδηγίες συντήρησης, είναι επι
θυμητό να αναγράφεται ότι εκείνος που καθορίζει τους όρους
συντήρησης είναι o κατασκευαστής. O κατασκευαστής μπο
ρεί να συνεχίσει να εκτελεί μέρος της συντήρησης, εάν θεωρεί
ότι o χρήστης δεν είναι ικανός να την αναλάβει.

2.1.3.2. Εξάλλου, o κατασκευαστής δεν υποχρεούται να
δώσει τεχνικές πληροφορίες που δεν συνδέονται άμεσα με
την ασφάλεια, πράγμα που θα επέτρεπε την απομίμηση εξαρ
τημάτων (ή την αντιγραφή της μηχανής κατά παραβίαση
του δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας). Όσον αφορά τα
ανταλλακτικά, ισχύουν οι ίδιες προδιαγραφές ασφάλειας και
ποιότητας με εκείνες που προβλέπονται για τα αρχικά εξαρτή
ματα, οποιοσδήποτε και αν είναι o προμηθευτής τους. O
κατασκευαστής οφείλει να διευκρινίζει στις οδηγίες χρήσεως
ότι δεν υπέχει καμία ευθύνη στην περίπτωση που o χρήστης
χρησιμοποιεί ανταλλακτικά που δεν είναι γνήσια.
2.2. Παρατηρήσεις σχετικά με τις μηχανές ανύψωσης προ
σώπων

2.2.1 . Πεδίο εφαρμογής

2.2.1.1 . Οι ανελκυστήρες και οι συσκευές μεταφοράς με
καλώδιο (τελεφερίκ) θα αποτελέσουν το αντικείμενο ειδικών
οδηγιών, λόγω της σοβαρότητας και της ιδιαιτερότητας των
κινδύνων που παρουσιάζουν. H ΟΚΕ σημειώνει ότι τα ανυψω
τικά μηχανήματα που χρησιμοποιούνται κατ'εξαίρεση για
την ανύψωση προσώπων δεν καλύπτονται από την παρούσα
οδηγία.

2.2.2. Βασικές απαιτήσεις ασφαλείας ( παράρ
τημα I )

2.1.2.1 . H Επιτροπή πολύ ορθώς επεξεργάζεται και
συμπληρώνει την οδηγία για τις «μηχανές» σε δύο σημαντικά
σημεία : το χειριστήριο της διάταξης επείγουσας διακοπής
της λειτουργίας των μηχανών και την πρόληψη του κινδύνου
εγκλωβισμού. Οι μηχανές που κινούνται με ενέργεια άλλη
από εκείνη της ανθρώπινης δύναμης και οι μηχανές που
χρησιμοποιούνται για υπόγειες εργασίες αποτελούν αντικεί
μενο των δύο τεχνικών προδιαγραφών.

στις οποίες η θέση οδήγησης μπορεί να ανυψωθεί, μηχανών
με θέση εργασίας που μπορεί να ανυψωθεί, και μηχανών που
καθιστούν δυνατή την πρόσβαση στη θέση εργασίας.

2.1.3 . Οδηγίες χρήσης και δήλωση πιστότητας

τον τύπο των μηχανών.

( άρθρο 1 σημεία 3γ και 4 )

2.1.3.1 . O κατασκευαστής που πωλεί απευθείας μια μηχανή
σε ένα χρήστη θα πρέπει να του παραδίδει και τις οδηγίες
χρήσης στη γλώσσα της χώρας στην οποία θα χρησιμοποιη
θεί. H παροχή των οδηγιών χρήσης σε γλώσσα διαφορετική
από αυτή της χώρας στην οποία θα χρησιμοποιηθεί η μηχανή
μπορεί να αποτελέσει θέμα διακανονισμού μεταξύ του προμη
θευτή και του χρήστη .

2.2.2.1 .

Το παράρτημα 1 δεν διακρίνει μεταξύ μηχανών

2.2.2.2. Από αυτό προκύπτουν διάφορες ερμηνευτικές
δυσχέρειες, και ακόμη και τεχνικές αδυναμίες, ανάλογα με

2.2.3. Διαδικασίες για τη διάθεση στην αγορά
ανυψωτικών μηχανών προσώπων ( πα
ράρτημα II )

2.2.3.1 . Το παράρτημα II προβλέπει ότι οι ανυψωτικές
μηχανές προσώπων που περικλείουν κίνδυνο κάθετης πτώσης
από ύψος άνω των 5μ. και έχουν δύο τύπους διατάξεων, θα
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αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου συμφωνίας προς τις προ
διαγραφές προτού κυκλοφορήσουν στην αγορά.
2.2.3.2. Εφόσον τα βασικά στοιχεία ασφαλείας, που είναι
οι συσκευές περιορισμού της ταχύτητας και οι διατάξεις
προστασίας από την πτώση , αποτελέσουν αντικείμενο ελέγ

χου της συμφωνίας τους προς τις προδιαγραφές στο στάδιο
του σχεδιασμού, τότε δεν δικαιολογείται πλέον η διενέργεια
του ελέγχου αυτού για το σύνολο της ανυψωτικής μηχανής.
Υπενθυμίζεται πράγματι ότι το σχέδιο τροποποίησης της
οδηγίας για τη χρησιμοποίηση των εξοπλισμών εργασίας
επιβάλλει στο χρήστη την πραγματοποίηση τεχνικών δοκι
μών πριν από την πραγματική χρήση του υλικού.
2.2.3.3 . O έλεγχος συμφωνίας προς τις προδιαγραφές για
τις μηχανές ανύψωσης προσώπων θα προβλέπεται μόνο για
τα εξαρτήματα που αφορούν την εν λόγω λειτουργία. Όσον
αφορά τις πτυχές της μηχανής που δεν αφορούν την εν λόγω
λειτουργία, δέον όπως να παρέχεται βεβαίωση πιστότητας
από τον κατασκευαστή ή , κατά περίπτωση , να εφαρμόζονται
οι ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται από άλλες οδηγίες
(π.χ . μηχανές πίεσης).
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2.2.3.4. H ΟΚΕ θεωρεί ότι για λόγους ασφαλείας το ύψος
των 5 μ. που προβλέπεται στο Παράρτημα II είναι απαράδεκτα
μεγάλο. Σε πολλούς τομείς λειτουργίας αξιόπιστες έρευνες
για τα ατυχήματα και την πρόληψη αποδεικνύουν ότι το ύψος
1.50 μ. είναι κατάλληλο. Ωστόσο αυτό το ύψος του 1,5 μ. δεν
μπορεί να ισχύσει σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από
την οδηγία αυτή, ειδικότερα σε σχέση με την έγκριση τύπου,
και συνεπώς η ΟΚΕ ζητεί περαιτέρω εξέταση της διατύπωσης.

2.2.3.5 . Περαιτέρω, ορισμένα μηχανήματα α νύψωσης σε
μεγάλα υψόμετρα (διανυψωτές) παραδίδονται στον πελάτη
υπό μορφή εξαρτημάτων και εν συνεχεία συναρμολογούνται
επί τόπου. O έλεγχος της συμφωνίας προς τις προδιαγραφές
για τα εν λόγω μηχανήματα, που κατασκευάζονται συχνά
κατόπιν παραγγελίας, είναι δύσκολος.
2.3 . Τέλος, προκειμένου να αποφευχθούν οι παραπομπές
σε άλλα νομοθετικά κείμενα, όπως προβλέπεται στην εν λόγω
οδηγία, θα ήταν σκόπιμο να εκδώσει η Επιτροπή μια κωδικο
ποιημένη οδηγία που να περιλαμβάνει όλες τις διαδοχικές
τροποποιήσεις.

Βρυξελλες, 26 Μαΐου 1992.

O Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GΕUΕΝΙCΗ

Γνωμοδότηση για την πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 594/91 της 4ης Μαρτίου 1991 όσον αφορά την επίσπευση της κατάργησης ουσιών που
καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος
(92 C 223/ 19)

Στις 7 Απριλίου 1992, και σύμφωνα με το άρθρο 130ιΠ, της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση .

H Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να αναθέσει στον κ. Proumens, ως γενικό εισηγητή ,
να προετοιμάσει τις σχετικές εργασίες.
Κατά την 297η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 27ης Μαΐου 1992) η Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή υιοθέτησε ομόφωνα την ακόλουθη γνωμοδότηση .

H ΟΚΕ επικροτεί, με την επιφύλαξη ορισμένων παρατηρή
σεων, την παρούσα πρόταση κανονισμού, και συγχαίρει την
Επιτροπή που προέβλεψε σ'αυτή νέες διατάξεις πριν από την
συνεδρίαση της Κοπεγχάγης που θα πραγματοποιηθεί στα
τέλη του 1992 και κατά τη διάρκεια της οποίας θα αναθεωρη
θεί το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ του 1989 στο πλαίσιο μιας
συνεδρίασης των Ηνωμένων Εθνών (πρόγραμμα του ΟΗΕ για
το περιβάλλον).

1 . Εισαγωγή

1.1.

H παρούσα πρόταση κανονισμού τροποποιεί το κανο

νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 594/91 της 4ης Μαρτίου 1991 , που βασίζε
ται στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ σχετικά με τις ουσίες που
καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος.
1 .2. Οι εν λόγω ουσίες είναι οι χλωροφθοράνθρακες (CFC)
11 , 12, 113, 114 και 115, οι άλλοι πλήρως αλογονωμένοι
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χλωροφθορανθρακες, τα halons, το 1 , 1 , 1 -τριχλωροαιθάνιο και
o τετραχλωράνθρακας. Τόσο η παραγωγή όσο και η κατανά
λωση όλων των ουσιών αυτών πρέπει να μειωθεί ποσοτικά,
σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στον παρό
ντα κανονισμό 594/91 .

1.3. Εν τω μεταξύ, οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στα
πλαίσια του «προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το
περιβάλλον» (UΝΕΡ) είναι οι εξής :
— η τρύπα του στρώματος του όζοντος πάνω από την Ανταρ
κτική ήταν τον 1991 εξίσου μεγάλη με εκείνη που παρατη
ρήθηκε και το 1987, 1989 και 1990,
— για πρώτη φορά επιβεβαιώθηκε ότι η απώλεια του όζοντος
συμπίπτει με αύξηση της υπεριώδους ακτινοβολίας,
— η καταστροφή του στρώματος του όζοντος παρατηρείται
επίσης στο Βόρειο ημισφαίριο,
— η αύξηση της ποσότητας του χλωρίου στη στρατόσφαιρα
θα πρέπει να επιταθεί μέχρι το έτος 2000, παρά τις αποφά
σεις που λήφθηκαν στο Μόντρεαλ .
1 .4. Συνεπώς, οι φορείς του «προγράμματος των Ηνωμένων
Εθνών για το περιβάλλον» (UΝΕΡ) θεωρούν ότι πρέπει να
επισπευθεί η διαδικασία, επειδή θεωρούν ότι τα νέα μέτρα
που προτείνονται είναι εφικτά από τεχνική άποψη :
— όλοι οι χλωροφθοράνθρακες και τα halons : κατάργηση
την 1η Ιανουαρίου 1996 αντί της 1ης Ιουλίου 1997,
— 1 . 1 . 1 -τριχλωροαιθάνιο : κατάργηση την 1η Ιανουαρίου
1996 αντί της 1ης Ιανουαρίου 2205,
— τετραχλωράνθρακας : κατάργηση την 1η Ιανουαρίου 1995
αντί της 1ης Ιανουαρίου 1998 .
1.5 . Εξάλλου, η Επιτροπή προέβλεψε ενδιάμεσα στάδια
μείωσης, τροποποιώντας εκείνα που προβλέπονταν πριν το
Μόντρεαλ, και συγκεκριμένα : μείωση κατά 85ι% όλων των
προαναφερόμενων προϊόντων την 1η Ιανουαρίου 1994.

1 .6. Σχετικά, η ΟΚΕ εκδήλωσε ενδιαφέρον να πληροφορη
θεί κατά πόσο αυτή η ταχύτερη και πολύ υψηλή μείωση
ενδέχεται να προκαλέσει δυσκολίες στις επιχειρήσεις που
έχουν σχέση με την παραγωγή των ουσιών αυτών με επακό
λουθο την απώλεια θέσεων απασχόλησης .
1.7.

Στην πραγματικότητα, στην Ευρώπη υπάρχουν μόνο

δέκα περίπου παραγωγοί, και η Επιτροπή δεν προέβαλε αντιρ
ρήσεις για τη δημιουργία κοινοπραξιών παραγωγής μεταξύ
των επιχειρήσεων αυτών με σκοπό την επίτευξη των στόχων
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2.3. H Επιτροπή καταρτίζει τη στιγμή αυτή ενα καταλογο
παρεκκλίσεων που πρέπει να υποβληθεί στη συνεδρίαση της
Κοπεγχάγης τα τέλη του 1992 και, αν οι παρεκκλίσεις αυτές
εγκριθούν στα Ηνωμένα Έθνη , η Επιτροπή θα καταρτίσει,
κατά τη διάρκεια του 1993, λεπτομερή κατάλογο για τις βασι
κές χρήσεις.
2.4. Ωστόσο, η Επιτροπή επιθυμεί να ορισθούν σαφώς οι
δικαιολογημένες αυτές βασικές χρήσεις, σε συνεργασία με
τις βιομηχανίες παραγωγής και χρήσεως.
2.5 . Μολονότι οι προβλεπόμενες μειώσεις και τα ενδιά
μεσα στάδια είναι αποδεκτά, ιδίως χάρις στις διεπιχειρησια
κές συμφωνίες που αναφέρονται στο σημείο 1.7, έχει ιδιαίτερη
σημασία να μεριμνήσουν η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές
των κρατών μελών ώστε να εφαρμοσθούν αυστηρά οι νέες
διατάξεις, και να προβλέψουν, σε εθνικό επίπεδο, αυστηρότα
τες κυρώσεις για την αποτροπή παράνομων εισαγωγών από
τρίτες χώρες οι οποίες δεν έχουν υπογράψει ακόμα το πρωτό
κολλο του Μόντρεαλ.
2.6.

H ΟΚΕ ζητεί από την Επιτροπή όπως κατά τις δια

πραγματεύσεις και τις συζητήσεις στα πλαίσια του προγράμ
ματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον, στο οποίο
συμμετέχει, μεριμνήσει ώστε να ληφθούν ισοδύναμα μέτρα,
σε παγκόσμιο επίπεδο, και από τις άλλες τρίτες χώρες.
2.7. Διαφορετικά, οι διατάξεις που θεσπίζονται με την
παρούσα πρόταση κανονισμού δεν θα μπορέσουν να αποδώ
σουν πλήρως. Εξάλλου, οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες ενδέχεται
να περιέλθουν σε μειονεκτική θέση στο παγκόσμιο εμπόριο.

2.8. Από την άλλη πλευρά, οι υδροχλωροφθοράνθακες
(ΗCFC) αποτελούν, τη στιγμή αυτή , το αντικείμενο παγκο
σμίου ελέγχου σε επίπεδο παραγωγής ή/και χρησιμοποίησης.
Οι ουσίες αυτές πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο τοξο
κολογικών μελετών για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι καρ
κινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τερατογόνες. H Επιτροπή θα
πρέπει να αναθέσει τις μελέτες αυτές σε ένα αναγνωρισμένο
ευρωπαϊκό οργανισμό εμπειρογνωμόνων επί τοξικολογικών
θεμάτων, όπως η ΕCΕΤΟC (Ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία,
Κέντρο οικολογίας και τοξικολογίας — Βρυξέλλες). O οργα
νισμός αυτός, σε συνεργασία με τους παραγωγούς, θα πρέπει
να διατυπώσει τα συμπεράσματά του που ενδιαφέρουν τόσο
τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις παραγωγής και χρήσεως
όσο και τους καταναλωτές.

που έχουν ορισθεί.

2.9. Εξάλλου, από περιβαλλοντικής απόψεως, οι εργασίες
αυτές θα μπορούσαν να συντονιστούν, όσον αφορά τα κριτή
ρια οικο-τοξικότητας, από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περι

2. Παρατηρήσεις

βάλλοντος.

2.1 . Σημειωτέον ότι η έκθεση στην οποία στηρίζεται το
«πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον»
(UΝΕΡ), και κατά συνέπεια, η Επιτροπή , εάν ευσταθεί από
επιστημονική άποψη , δεν φαίνεται να έχει λάβει υπόψη τις
συνέπειες των τεράστιων ποσοτήτων αερίου που εκλύθηκαν
στην ατμόσφαιρα κατά την τελευταία έκρηξη του ηφαιστείου

3 . Συγκεκριμένες εξαιρέσεις
A. Φάρμακα

των Φιλιππίνων .

3.1 . Όσον αφορά τα φάρμακα, η ΟΚΕ ενώ επιμένει ότι οι
εξαιρέσεις πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο σπάνιες, ζητεί

2.2. Το σημαντικό αυτό στοιχείο δεν πρέπει ασφαλώς να
θέσει σε αμφισβήτηση το σύνολο των2 προτάσεων μείωσης
των επικίνδυνων ουσιών, όσον αφορά τις προθεσμίες όσο και

να μην καταργηθούν οριστικά παρά κατά τα τέλη του 1997,
όπως προβλεπόταν αρχικά, τα φαρμακευτικά προϊόντα σε
αερόλυμα, και ειδικότερα εκείνα που προορίζονται για πνευ
μονικές παθήσεις, και οι χλωροφθοράνθρακες που χρησιμο
ποιούνται ακόμη .

όσον αφορά τα ποσοστά .
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3.2. Πράγματι, πρόκειται για πρόβλημα δημοσίας υγείας
και η σχετική κατανάλωση χλωροφθορανθράκων είναι εξαι
ρετικά περιορισμένη . Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα πρέπει
να προβούν σε διαβήματα προς τις αρμόδιες αρχές των κρατών
μελών ώστε να επισπευθεί η διαδικασία καταχώρησης του
είδους αυτού φαρμάκων από την τροποποίηση ήδη των προω
στικών αερίων, προκειμένου να καταστούν δυνατές οι προβλε
πόμενες μειώσεις το συντομότερο δυνατό, χωρίς ωστόσο να
στερηθούν οι ασθενείς τα φάρμακα που τους είναι απαραί

31.8.92

— να αποτελεσουν το αντικείμενο θετικού καταλογου,

— να περιλαμβάνουν τα πεδία εφαρμογής που θεωρούνται
«βασικά»,

— να είναι χρονικά περιορισμένες,

— να είναι όσο το δυνατό λιγότερες.
4. Ανακύκλωση των ουσιών

τητα .

B. Άλλα προϊόντα

3.3 . Για τις απαραίτητες εξαιρέσεις σε άλλες βασικές χρή
σεις, η ΟΚΕ ζητεί από την Επιτροπή οι εξαιρέσεις αυτές :

4.1 . H Επιτροπή θα πρέπει να μελετήσει τις δυνατότητες
ανακύκλωσης και κατάργησης των ουσιών που αναφέρονται
στον παρόντα κανονισμό, ιδίως τον πλήρως αλογονωμένων
χλωροφθορανθράκων και των halons που υπάρχουν τη στιγμή
αυτή στις βιομηχανικές ή ιδιωτικές εγκαταστάσεις όπου χρη
σιμοποιούνταν πριν από το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ.

Βρυξελλες, 27 Μάιου 1992.
O Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GΕUΕΝΙCΗ

Γνωμοδότηση για την πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου που καθορίζει τους κανόνες εμπορίας
για ορισμένες λιπαρές ουσίες του γάλακτος και λιπαρές ουσίες που δεν προέρχονται από το γάλα, καθώς

επίσης και για τις λιπαρές ουσίες που αποτελούνται από φυτικά και ζωικά προϊόντα f1).
(92 C 223/20)

Στις 10 Φεβρουαρίου 1992 και συμφωνά με το άρθρο 198 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση .

Το τμήμα γεωργίας και αλιείας, στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε
τη γνωμοδότησή του στις 12 Μαΐου 1992 με βάση την εισηγητική έκθεση του κ. Quevedo Rojo.
Κατά την 297η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 27ης Μαΐου 1992) η Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή υιοθέτησε με 50 ψήφους υπέρ, 20 ψήφους κατά και 8 αποχές την ακόλουθη γνωμοδότηση .

1 . Γενικές παρατηρήσεις

1.1 . H ΟΚΕ είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνη με την
πρόταση της Επιτροπής, ειδικότερα λόγω της πρωτοβουλίας
που αναλαμβάνεται για την προστασία ενός προϊόντος το
οποίο , επειδή είναι εκλεκτό, έχει προκαλέσει την ανάπτυξη
προϊόντων απομίμησης, με τα οποία επιδιώκεται να αποκομι
σθούν οφέλη από την καλή φήμη του. Επίσης θεωρείται
μέγιστης σημασίας η δυνατότητα να προσφερθούν στον κατα
ναλωτή οι μέγιστες εγγυήσεις των προϊόντων που διατίθενται
στο εμπόριο .
(') ΕΕ αριθ. C 36 της 14. 2. 1992, σ. 12.

1.2. Κατά τον ιδιο τρόπο, η ΟΚΕ επιθυμεί να δηλώσει ότι
κρίνει σκόπιμο να υπάρξει συνέχεια προς την κατεύθυνση
της πρότασης αυτής, όσον αφορά την προστασία άλλων κοι
νοτικών προϊόντων μέσω του καθορισμού τους σε κοινοτικό
επίπεδο .

1 .3. Για να υπάρξει αντιστοιχία με το πεδίο εφαρμογής της
πρότασης κρίνεται σκόπιμο να αντικατασταθεί το τίτλος της
από το ακόλουθο : «Σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για
τον καθορισμό κανόνων εμπορίας για ορισμένες λιπαρές
ουσίες για επάλειψη που προέρχονται από το γάλα, και για
τις λιπαρές ουσίες άλλης προέλευσης ή των αναμίξεών τους».
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1.4. H ΟΚΕ φρονεί οτι o ορος « βουτυρο» θα επρεπε να
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το προϊόν που λαμβάνεται
από το γάλα ή την κρέμα και έχει περιεκτικότητα σε λιπαρές
ουσίες μεγαλύτερη από 80% . Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα με
μικρότερη περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες, στα οποία η
λιπαρή ουσία υποκαθίσταται με νερό ή άλλη ουσία, ζητείται
από την Επιτροπή να καθορίσει άλλη ονομασία (π.χ. «προϊόν
λιπαρής ουσίας του γάλακτος»).
2. Ειδικές παρατηρήσεις
2. 1 . H ΟΚΕ προτείνει να προστεθεί στην παράγραφο 1 του
άρθρου 2 η ακόλουθη πρόταση :
«Επίσης οι ονομασίες αυτές θα χρησιμοποιούνται όταν
τα εν λόγω προϊόντα θα αναφέρονται ως συστατικά άλλων
τροφίμων των οποίων αποτελούν μέρος.»
2.2. Άρθρο 4
2.2.1 . Με στόχο να διασαφηνισθεί το νόημα της παραγρά
φου 1 στοιχείο β) του άρθρου 4, η ΟΚΕ προτείνει την ακόλου
θη διατύπωση :
«Συνολική περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες του τελικού
προϊόντος πριν από την αποστολή του από τη μεταποιη
τική βιομηχανία, για τα προϊόντα που αναφέρονται στο
παράρτημα 2, και που έχουν περιεκτικότητα σε λιπαρές
ουσίες μικρότερη του 80% .»
2.2.2. H ΟΚΕ πιστεύει ότι η παράγραφος 1 στοιχείο δ) του
άρθρου 4 μπορεί να διαγραφεί αν ληφθεί υπόψη ότι αναφέρε
ται σε προϊόντα των οποίων οι λιπαρές ουσίες προέρχονται
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2.2.4. Παραγραφος 3 : H ΟΚΕ κρίνει ότι θα πρέπει να
συγκεκριμενοποιηθεί τι ακριβώς εννοείται με τους όρους
«ποικιλία» και «προέλευση » καθώς και η ενδεχόμενη σχέση
τους με τις έννοιες που καθορίζονται στις προτάσεις κανονι
σμού σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων
και Ονομασιών προελεύσεως των γεωργικών προϊόντων και
των τροφίμων καθώς και με την πιστοποίηση των ειδικών
χαρακτηριστικών των προϊόντων διατροφής.
2.3 . Άρθρο 5

2.3.1 . Παράγραφος 2 : H ΟΚΕ προτείνει να συμπληρωθεί
η παράγραφος αυτή με την ακόλουθη πρόταση :
«Οι εν λόγω ενδείξεις πρέπει να αναγράφονται στα εμπο
ρικά έγγραφα που συνοδεύουν τα προϊόντα όταν αυτά δεν
διατίθενται σε δοχείο .»
2.4. H ΟΚΕ προτείνει να απαλειφθεί η δεύτερη παράγρα
φος του άρθρου 7.
2.5. Με στόχο να διασαφηνισθεί το νόημα του άρθρου 10,
η ΟΚΕ προτείνει την ακόλουθη διατύπωση :

εξ ολοκλήρου από γάλα, από τη στιγμή που η συνολική
περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες συμμορφώνεται προς ό,τι
θεσπίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).
2.2.3 . Παράγραφος 2 : H ΟΚΕ προτείνει να συμπεριληφθεί
η παράγραφος αυτή στο τμήμα που περιέχεται στο παράρ
τημα II .

«Στην περίπτωση που γίνεται αναφορά ως παρόν άρθρο,
τα εν λόγω μέτρα θεσπίζονται, ανάλογα με την περίπτωση :
— σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68,

— σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 136/66,
— με συνδυασμό των δύο διαδικασιών που αναφέρονται
πιο πάνω .»

Βρυξελλες, 27 Μαΐου 1992.

O Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GΕUΕΝΙCΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρο 43 παράγραφος 4 του εσωτερικού κανονισμού)

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων οι ακόλουθες τροπολογίες απορρίφθηκαν :
σελίδα 1 , σημείο 1.4
Να διαγραφεί το σημείο αυτό .
Αιτιολογία

Οι νέες ανάγκες και η ανάπτυξη νέων προϊόντων συνέβαλαν στην αύξηση της παραγωγής βουτύρου κατά 60 % και
των λιπαρών ουσιών που περιέχονται στο γάλα κατά 40% . Από τα προϊόντα αυτά δεν πρέπει να αφαιρεθεί η ονομασία
«βούτυρο», όταν η περιεκτικότητα του γάλακτος σε λιπαρές ουσίες αναγράφεται ευκρινώς στη συσκευασία.
Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

Ψήφοι υπέρ : 21 , ψήφοι κατά : 45, αποχές : 2.
Σημείο 1.4

Να απαλειφθεί το σημείο αυτό.
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Αιτιολογία

Εφόσον το βούτυρο (το οποίο έχει περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες μεγαλύτερη από το 80%) εξακολουθεί, φυσικά
να αποκαλείται «βούτυρο», θα ήταν λογικό το ημίπαχο βούτυρο να αποκαλείται ημίπαχο βούτυρο και όχι «προϊόν
λιπαρής ουσίας του γάλακτος», όπως προτείνει o εισηγητής.
Διότι ποιός καταλαβαίνει σε αυτή την περίπτωση ότι το «προϊόν λιπαρής ουσίας του γάλακτος» είναι στην
πραγματικότητα ημίπαχο βούτυρο;
Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

Ψήφοι υπέρ : 21 , ψήφοι κατά : 45, αποχές : 2.
Σημείο 1.4

Να διαγραφεί το σημείο 1.4 και να αντικατασταθεί από την παράγραφο που ακολουθεί :
«H ΟΚΕ θεωρεί ότι το βούτυρο που παρασκευάζεται σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο και λαμβάνεται από γάλα
ή κρέμα, με περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες μεγαλύτερη από 80% , πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μιας ειδικής
προστασίας στα πλαίσια του άρθρου 4 που αναφέρεται στην επισήμανση ή/και του άρθρου 6 σε ό,τι αφορά τον
καθορισμό των επιπέδων σχετικά με την ποιότητα. »
Αιτιολογία

O όρος «βούτυρο» που προτείνεται στο σημείο 1.4 έχει σε μεγάλο βαθμό περιοριστικό χαρακτήρα για δύο λόγους :
1 . Δεν επιτρέπει ουσιαστικά οποιαδήποτε δυνατότητα εξέλιξης της μεθόδου παραγωγής του βουτύρου, και συνεπώς
τη δυνατότητα υιοθέτησης μελλοντικών τεχνολογικών καινοτομιών στον εν λόγω τομέα. Πράγματι, χωρίς να
αναφερθούν οι εγγενείς ιδιότητες του προϊόντος (περιεκτικότητα σε λιπαρά που λαμβάνονται από το γάλα), μπορεί
να προβλεφθεί η βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος (π.χ. ευκολότερη επάλειψη
στον άρτο ειδικότερα με την προσθήκη ουσιών, στο μέτρο βέβαια όπου οι τελευταίες δεν προορίζονται να αντικατα
στήσουν τις ίδιες τις λιπαρές ουσίες.
2. Αποκλείει οποιαδήποτε δυνατότητα διαφοροποίησης στον παραγωγό, κατά την προσπάθεια αξιοποίησης της
ιδιοτυπίας του όρου «βούτυρο». Σαφώς, εφεξής θα είναι αδύνατο να αξιοποιηθούν εμπορικά τα προϊόντα που
προέρχονται από το βούτυρο κάτω από ονομασίες όπως «ημι-βούτυρο» ή «τρία-τέταρτα βούτυρο» που ορίζονται
στην υπό εξέταση πρόταση κανονισμού. Μία τέτοια δυνατότητα διαφοροποίησης υπάρχει ήδη στα γαλακτοκομικά
προϊόντα («ημι-αποκορυφωμένο γάλα», «αποκορυφωμένο γάλα», . . .) χωρίς να υπάρχουν επιπτώσεις στον τύπο του
γάλακτος ή στις ίδιες τις ιδιότητές του, και χωρίς αυτό να έχει προκαλέσει σύγχυση στον καταναλωτή (ειδικότερα,
o κανονισμός επιβάλλει τη μόνιμη ένδειξη επί του προϊόντος, του ποσοστού των λιπαρών ουσιών που προέρχονται
από το γάλα). Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει ένα πραγματικό κενό στον τομέα της κατανάλωσης, το οποίο επιβεβαιώνεται
από την αύξηση της ζήτησης στην αγορά.

Είναι λοιπόν επιθυμητό, το άνοιγμα της αγοράς του τομέα των λιπαρών ουσιών γάλακτος στα διαιτητικά προϊόντα
εάν δεν είναι επιθυμητή η υπονόμευση του στόχου του κανονισμού o οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση των
παραγωγών με την αξιοποίηση της παραγωγής τους.

3. Είναι ορθό να προστατευθεί «το παραδοσιακό βούτυρο» και αυτό μπορεί να επιτευχθεί στα πλαίσια του εν λόγω
κανονισμού , όπως αναφέρεται στην παρούσα τροπολογία .

Εντούτοις, είναι εντελώς απαραίτητο όπως o ορισμός της λέξης «βούτυρο» που χρησιμοποιείται μόνος του, είναι
αρκετά γενικός ώστε να επιτρέπει στον τομέα να προσαρμοσθεί. O ορισμός που αναφέρεται στην πρόταση κανονισμού
αποτελεί εξάλλου ορισμό του codex.

Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ : 28 , ψήφοι κατά : 44, αποχές : 4.

Να προστεθεί το εξής νέο σημείο 2.6 :
« Παράρτημα II, Ομάδα Γ και B

Βάσει των δύο αυτών παραρτημάτων, θα καταστούν παράνομα όλα τα προϊόντα που περιέχουν λιπαρές ουσίες από
γάλα σε ποσότητα μεταξύ 3 και 15% και έτσι θα παύσει η πώληση των προϊόντων που διατίθενται σήμερα στην
αγορά και τα οποία περιέχουν 10% λιπαρές ουσίες από γάλα.»
Αιτιολογία

H Επιτροπή ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του τμήματος ότι τούτο οφειλόταν σε άγνοια και ότι πρόθεσή
της δεν ήταν να καταστήσει παράνομα τα προϊόντα που υπάρχουν σε ορισμένα κράτη μέλη . Το σημείο αυτό πρέπει
εντούτοις να γίνει σαφές στη γνωμοδότησή μας. H επισήμανση παρόμοιων σφαλμάτων αποτελεί ένα από τα χρήσιμα
έργα που επιτελεί η ΟΚΕ προς όφελος του πολίτη .
Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
Ψήφοι υπέρ : 27, ψήφοι κατά : 27, αποχές : 18.
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Να προστεθεί νέο σημείο 2.7 :

« Σε γενικές γραμμές, τέτοιου είδους απαγορευμένες ζώνες περιορίζουν τις επιλογές του καταναλωτή και εμποδίζουν
την βελτίωση των προϊόντων. Ως εκ τούτου δεν ενδείκνυται για μια Ενιαία Αγορά, που προβλέφθηκε, αντιθέτως, για
να αυξηθούν οι επιλογές του καταναλωτή μέσω της άρσης των τεχνικών φραγμών. »
Αιτιολογία

Αυτονόητη . Βάσει της αρχής της Ενιαίας Αγοράς θα πρέπει να αρθούν οι υπάρχοντες φραγμοί και όχι να δημιουργη
θούν νέοι όπως αυτό επιδιώκεται από την οδηγία.
Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

Ψήφοι υπέρ : 17, ψήφοι κατά : 40, αποχές : 13 .

Γνωμοδότηση για την πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου περι θεσπίσεως συστήματος συμπλη
ρωματικής ενίσχυσης για τη σύσταση οργανώσεων παραγωγών στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα,
στις Κανάριους Νήσους, στις Αζόρες και στην Μαδέρα (')
(92/C 223/21 )

Στις 22 Απριλίου 1992 και σύμφωνα με το άρθρο 198 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση .

H Οικονομική και Κοινωνικής Επιτροπή αποφάσισε να αναθέσει στον Γενικό Εισηγητή κ. Pricolo
την προετοιμασία των σχετικών εργασιών.

Κατά την 297η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 27ης Μαΐου 1992), η ΟΚΕ υιοθέτησε ομόφωνα
την εξής γνωμοδότηση .

1 . H ΟΚΕ συμμερίζεται πλήρως τα κίνητρα που ώθησαν
την Επιτροπή να υποβάλει την πρόταση η οποία προβλέπει
— για τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα (ΓΎΔ) — την
εφαρμογή καθεστώτος πιο ενισχυμένων ενισχύσεων για τη
σύσταση και την έναρξη λειτουργίας των οργανώσεων παρα
γωγών στον τομέα των προϊόντων αλιείας .
2. Πράγματι, η αρχή της διαφοροποιήσεως των ενισχύ
σεων ανάλογα με τις ιδιάζουσες διαρθρωτικές πραγματικότη
τες των διαφόρων περιοχών της Κοινότητας πρέπει στο εξής
να αναγνωρισθεί ως μια «αναντίρρητη σταθερά» της πολιτι
κής γεωργικών διαρθρώσεων. O στόχος της αμβλύνσεως, αν
όχι και της απαλείψεως, των διαρθρωτικών διαφορών και,
συνεπώς, της Οικονομικής και Κοινωνικής συνοχής είναι
αρρήκτως συνδεδεμένος με την εφαρμογή των διαφοροποιη
μένων παραμέτρων κατά τρόπον ώστε να λαμβάνονται δεό
ντως υπόψη οι διάφοροι παράγοντες που παρακωλύουν την
οικονομική και παραγωγική ανάπτυξη των μειονεκτικών
περιοχών, όπως τα υπερπεριφερειακά διαμερίσματα της Κοι
νότητας.

3. Οι διαταξεις σχετικά με τις οργανώσεις παραγωγών και
τις συναφείς ενώσεις τους — τόσο εκείνες που περιλαμβάνο
νται στον οριζόντιο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1360/78 του Συμ
(') ΕΕ αριθ. C 100 της 22 . 4. 1992, σ. 13 .

βουλιου της 19ης Ιουνίου 1979 που τροποποιήθηκε με τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3808/89 της 12ης Δεκεμβρίου 1989
όσο και οι διατάξεις που προβλέπονται στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ . 3687/91 του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου
1991 σχετικά με τον τομέα της αλιείας — στοχεύουν στην
προληπτική αντιμετώπιση των διαρθρωτικών ελλείψεων που
σημειώνονται στο επίπεδο της συγκεντρώσεως της προσφο
ράς και της προσαρμογής της παραγωγής με τις ανάγκες της
αγοράς.

Και οι δυσκολίες αυτές εμφανίζονται εντονότερα και πολλές
φορές σε απελπιστικό βαθμό στις πιο απομονωμένες και νησι
ωτικές ζώνες της Κοινότητας. Για το λόγο αυτό είναι απαραί
τητο να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες — οικονομι
κές και χρηματοδοτικές — για να αντιμετωπισθεί το πρό
βλημα του εξαιρετικά υψηλού αριθμού μικρών επιχειρήσεων,
οι οποίες δεν διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση .

4. H ΟΚΕ χαίρει συνεπώς για την πρωτοβουλία της Επι
τροπής διότι δημιουργείται έτσι ένα ομοιογενές κανονιστικό

πλαίσιο για εξαιρέσεις υπέρ των οργανώσεων παραγωγών
του τομέα της αλιείας. Υπενθυμίζεται ότι οι αποφάσεις του
Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1991 , σχετικά με τα προγράμ
ματα Poseican (Κανάριοι Νήσοι) και Poseima (Αζόρες και
Μαδέρα) επικύρωναν την αρχή ότι για τις νήσους αυτές
πρέπει να εφαρμοσθεί ένα καθεστώς ενισχυμένης ενίσχυσης
για τις οργανώσεις των παραγωγών στον τομέα της αλιείας.
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Πρόκειται τώρα όχι μονο για την παρέκταση της αρχής
υψηλότερης ενίσχυσης στον ΓΥΔ, που προβλέπεται ήδη για
τις Καναρίους Νήσους, τις Αζόρες και τη Μαδέρα, αλλά και
για τη θέσπιση , σφαιρικώς για όλες τις εν λόγω ζώνες, μιας
ταυτόσημης παρέκκλισης του άρθρου 6 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3687/91 .

5 . Σήμερα, βάσει του προαναφερθέντος άρθρου οι ενισχύ
σεις για τη σύσταση και έναρξη λειτουργίας των οργανώσεων
παραγωγών χορηγούνται για περίοδο τριών ετών, που ακο
λουθούν την αναγνώριση , και στο πλαίσιο του 3,2 και 1 %
της αξίας της παραγωγής που έχει τεθεί σε εμπορία για το
πρώτο, δεύτερο και τρίτο έτος αντιστοίχως. Αντίθετα οι ενι
σχύσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 60, 40, και 20 % των
δαπανών διαχείρισης των οργανώσεων για το πρώτο, δεύτερο
και τρίτο έτος αντιστοίχως .

31.8.92

H παρέκκλιση προβλέπει αντί τριών ετών μία περίοδο πέντε
ετών και σημαντική αύξηση του ποσού των ενισχύσεων : και
συγκεκριμένα 5, 4, 3, 2, και 1 % της αξίας της παραγωγής που
έχει τεθεί σε εμπορία για το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο
και πέμπτο έτος αντιστοίχως καθώς και ποσό ενισχύσεως των
δαπανών διαχείρισης, κατ'ανώτατο όριο ίσο προς το 80% ,
70% , 60% , 40% , και 20% για το πρώτο, δεύτερο, τρίτο,
τέταρτο και πέμπτο έτος αντιστοίχως.

6. H ΟΚΕ επειδή πιστεύει οτι το εν λόγω καθεστώς ενισχυ
μένης ενίσχυσης θα ευνοήσει την ανάπτυξη και την εδραίωση
των σωματείων και οργανώσεων των παραγωγών στη ΓΥΔ
και στις Καναρίους Νήσους, στις Αζόρες και τη Μαδέρα,
εγκρίνει τις προτάσεις της Επιτροπής.

Βρυξελλες, 26 Μαΐου 1992 .

O Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GΕUΕΝΙCΗ
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Γνωμοδότηση για την πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για ειδικά μέτρα που αφορούν
ορισμένα γεωργικά προϊόντα για τις Καναρίους Νήσους
(92/C 223/22)

Στις 22 Απριλίου 1992, και σύμφωνα με τις διαταξεις του άρθρου 198 της συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση .
H Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να αναθέσει στον κ. Mayayo Bello, υπό την
ιδιότητα του γενικού εισηγητή , την προετοιμασία των σχετικών εργασιών της ΟΚΕ.
Κατά τη 297η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 27ης Μαΐου 1992) η ΟΚΕ υιοθέτησε ομόφωνα την
εξής γνωμοδότηση .
1 . Γενικές παρατηρήσεις
1.1.

H πρόταση της Επιτροπής αποτελεί την εφαρμογή του

2 . Ειδικές παρατηρήσεις
2.1 . Άρθρο 11

προγράμματος ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και
νησιωτικού χαρακτήρα των Καναρίων Νήσων (Poseican).

2.1.1 . Για να διευκρινισθεί περισσότερο το πεδίο εφαρμο
γής της ενίσχυσης, η ΟΚΕ κρίνει ότι θα πρέπει να επεξηγηθεί
η ακριβής σημασία του όρου «επί τόπου».

1.2. Με το εν λόγω πρόγραμμα, που υιοθετήθηκε από το
Συμβούλιο στις 26 Ιουνίου 1991 (απόφαση 91 /314/EOK), επι
διώκεται η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αρχιπε
λάγους, με την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων οι
οποίες ενδέχεται να προκύψουν από την ενσωμάτωσή τους
στην τελωνειακή επικράτεια της Κοινότητας και από την
πλήρη εφαρμογή του συνόλου των κοινών πολιτικών.

2. 1 .2. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, δεν φαίνεται σκόπιμο
να καθιερωθεί η ενίσχυση μόνο του γάλακτος αγελάδος. Για
τους ίδιους λόγους και για να επιτευχθούν οι ίδιοι στόχοι
που αναφέρονται στο άρθρο, προτείνεται η εφαρμογή της
ενίσχυσης και στο κατσικίσιο γάλα που συλλέγεται από τους
γαλακτοκομικούς σταθμούς.
2.2. Άρθρο 15

1.3 . Στην πρόταση της Επιτροπής, που αποτελεί κανονι
σμό-πλαίσιο, προβλέπονται για το λόγο αυτό, μέτρα που
θα διευκολύνουν τον ανεφοδιασμό σε ορισμένα γεωργικά
προϊόντα — τόσο για την κατανάλωση όσο και για την
μεταποιητική βιομηχανία — και μέτρα που θα ευνοήσουν
την ανάπτυξη καθορισμένων γεωργικών και κτηνοτροφικών
δραστηριοτήτων.
1.4. Με την έννοια αυτή , η ΟΚΕ κρίνει ότι μέγιστο ενδια
φέρον παρουσιάζουν τα μέτρα που αποβλέπουν στη μείωση ,
με υποστηριζόμενο τρόπο, των τιμών που καταβάλλονται
από τον τελικό χρήστη, με την ταυτόχρονη διατήρηση της
παραγωγικής δραστηριότητας και της απασχόλησης στα
υψηλότερα δυνατά επίπεδα.

1.5. Για το λόγο αυτό, η ΟΚΕ επιθυμεί να τονίσει τη
σημασία που έχουν τα μέτρα για την προώθηση της κατανά
λωσης τοπικών προϊόντων όπως επίσης της παραγωγικότητας
και της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού και του αγροβιο
μηχανικού τομέα, με την προώθηση μιας ενδογενούς ανάπτυ
ξης σε ένα πλαίσιο με περισσότερη ισορροπία και διαφορο
ποίηση από το σημερινό .

1.6. Σε γενικές γραμμές, η ΟΚΕ συμφωνεί ουσιαστικά με
την πρόταση της Επιτροπής και υποστηρίζει ανεπιφύλακτα
τις πρωτοβουλίες που οδηγούν στην αντιμετώπιση των δυσκο
λιών που απορρέουν από την ειδική κατάσταση του Αρχιπε
λάγους των Καναρίων και των ελλείψεων και περιορισμών
που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τη γεωργική παραγωγή τους.
Ωστόσο, επιθυμεί να διατυπώσει ορισμένες συγκεκριμένες
παρατηρήσεις.

2.2.1 . Στο σημείο 1 (δεύτερη παράγραφος) η ΟΚΕ κρίνει
ότι είναι επαρκής η εφαρμογή των προγραμμάτων που αφο
ρούν τις ενισχυόμενες πρωτοβουλίες για ελάχιστη περίοδο
δύο ετών .

2.2.2. Τόσο στη δεύτερη παράγραφο του σημείου 2 όσο
και στη δεύτερη παράγραφο του σημείου 3, θα πρέπει να
διευκρινισθεί ότι πρόκειται για κοινοτική ενίσχυση .
2.2.3 . Λόγω της μεγάλης σημασίας που έχει η καλλιέργεια
μπανάνας στο Αρχιπέλαγος των Καναρίων, η ΟΚΕ επιθυμεί
να τονιστεί ότι επείγει να υιοθετηθούν τα αναγκαία μέτρα
υπέρ του τομέα αυτού .
2.3 . Άρθρο 17

2.3.1 . Λόγω των ειδικών συνθηκών που συμβάλλουν στην
ανάπτυξη του μεγαλύτερου τμήματος των σημερινών καλλιερ
γειών των Καναρίων Νησιών, η ΟΚΕ κρίνει ότι θα ήταν
σκόπιμο να μην περιορισθεί η οικονομική μελέτη ανάλυσης
και προσδιορισμού στα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά.
2.4. Άρθρο 18

2.4.1 . Το γραφικό σύμβολο θα πρέπει να μπορεί να χρησι
μοποιείται τόσο για τα φυτικά προϊόντα όσο και για τα προϊ
όντα ζωικής προέλευσης. Για το λόγο αυτό, η ΟΚΕ κρίνει
ότι η κατάλληλη θέση για το άρθρο αυτό δεν είναι υπό τον
τίτλο III, αλλά ίσως υπό τον τίτλο IV.
2.5. Άρθρο 20

2.5.1 . Στο σημείο 1 , η ΟΚΕ κρίνει ότι, για να μπορεί κανείς
να επωφεληθεί από την ενίσχυση, είναι αρκετό να απαιτείται
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η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των στοιχείων α) και β).
Δεν θα πρέπει για το λόγο αυτό, να απαιτείται η ονομασία
«v.c.p.r.d.»

2.6. Άρθρο 25

2.6. 1 .

H ΟΚΕ προτείνει να μεταφερθεί αυτό το άρθρο στον

τίτλο II .

2.7 . Άρθρο 27

2.7.1 . Στο στοιχείο ε) του σημείου 1 , η ΟΚΕ προτείνει να
προστεθούν στο τέλος τα εξής :

«... πάνω από τις ανάγκες της περιφερειακής αγοράς».

2.7.2.

H ΟΚΕ προτείνει να προστεθεί σημείο 7 με το ακό

λουθο κείμενο :

«7. H Επιτροπή δεσμεύεται να εξετάσει τα δικαιολογη
μένα αιτήματα που υποβάλλονται από τις ισπανικές αρχές
με σκοπό να χορηγηθούν κοινοτικές ενισχύσεις κατ'
εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 866/90 στις ακό
λουθες περιπτώσεις που αποκλείονται σήμερα βάσει της
απόφασης 90/342/EOK της Επιτροπής σχετικά με τον
καθορισμό των κριτηρίων επιλογής, και συγκεκριμένα τις
εξής :

α) επενδύσεις σχετικά με τις ψυκτικές εγκαταστάσεις για
κατεψυγμένα προϊόντα·
β) επενδύσεις που επιφέρουν αύξηση της παραγωγής
τοματοπελτέδων·
γ) επενδύσεις στους τομείς του γάλακτος αγελάδας και
των προϊόντων που προέρχονται από αυτό, οι οποίες
επιφέρουν αύξηση της ικανότητας χρήσεως του γάλα
κτος και επενδύσεις σχετικά με το βούτυρο και το
γάλα σε σκόνη που προορίζεται για τις ζωοτροφές·
δ) επενδύσεις που επιφέρουν αύξηση των δυνατοτήτων
σφαγής χοίρων, βοών και πουλερικών
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ε) επενδύσεις σχετικά με την παραλαβή ή την οινοποί
ηση σταφυλιών που παράγεται τις Καναρίους Νήσους,
για την παραγωγή επιτραπέζιων οίνων.»
2.7.3. Όλα αυτά ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊ
όντα μεταποίησης ή/και τα προϊόντα που διατίθενται στο
εμπόριο προορίζονται για την εσωτερική αγορά των Κανα
ρίων Νήσων.
2.8 . 1 . Το Ειδικό Καθεστώς Ανεφοδιασμού πρέπει να αντα
ποκρίνεται στο δύσκολο στόχο της κάλυψης των αναγκών
της περιφερειακής αγοράς με τις καλύτερες συνθήκες ποιότη
τας και τιμών, και της παράλληλης ενίσχυσης των βιομηχανι
κών δραστηριοτήτων και των τοπικών προϊόντων. Για το
λόγο αυτό, θεωρείται αναγκαίο να βασιστεί η διαχείριση του
εν λόγω Ειδικού Καθεστώτος Ανεφοδιασμού στις ακόλουθες
αρχές :
α) εξαίρεση από το καθεστώς των προϊόντων για τα οποία
οι περιφερειακοί παραγωγικοί κλάδοι είναι σε θέση να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες της αγοράς·
β) προτίμηση και συστήματα ανεφοδιασμού που επιφέρουν
μεγαλύτερη εσωτερική οικονομική δραστηριότητα, όπως
π.χ . μοσχάρια για πάχυνση , αντί για νωπό ή κατεψυγμένο
βόειο κρέας·

γ) αποφυγή διακρίσεων εις βάρος των τοπικών προϊόντων,
μέσω καθορισμού των ενισχύσεων της τοπικής παραγω
γής και των ενισχύσεων στη διάθεση πρώτων υλών για
τις τοπικές βιομηχανίες, σε υψηλότερο ή τουλάχιστον
ισοδύναμο επίπεδο, όσον αφορά την τελική επίδραση ,
στις τιμές κατανάλωσης, με τις ενισχύσεις που χορηγού
νται για τα ανταγωνιστικά προϊόντα.

2.8.2. Σε συνάφεια με όσα αναφέρθηκαν στο προηγούμενο
σημείο και με βάση τις αρμοδιότητες που έχει για τα οικονο
μικά, εμπορικά και βιομηχανικά θέματα η αυτόνομη κοινό
τητα των Καναρίων, θεωρείται απαραίτητο να πραγματοποιεί
ται η διαχείριση και o έλεγχος των ενισχύσεων και του
προβλεπόμενου ισολογισμού ως προς τον ανεφαδιασμό από
την κυβέρνηση των Καναρίων.

Βρυξελλες, 27 Μάιου 1992.

O Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GΕUΕΝΙCΗ
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Γνωμοδότηση για την πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου περί θεσπίσεως συστήματος συμπλη
ρωματικής ενίσχυσης για τη σύσταση οργανώσεων παραγωγών στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα,
στις Καναρίους Νήσους, στις Αζόρες και στην Μαδέρα
(92 C 223 /23)

Στις 22 Απριλίου 1992, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από την Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή , με βάση το άρθρο 198 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότη
τας, να γνωμοδοτήσει για την ανωτέρω πρόταση .

H Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να αναθέσει στον γενικό εισηγητή κ. Bento
Goncalves την προετοιμασία των σχετικών εργασιών.
Κατά τη 297η σύνοδο ολομέλειας (συνεδρίαση της 27ης Μαΐου 1992), η ΟΚΕ υιοθέτησε ομόφωνα την
εξής γνωμοδότηση .
H ΟΚΕ γνωμοδοτεί υπέρ της πρότασης κανονισμού η οποία
περιλαμβάνει τα ειδικά μέτρα σχετικά με ορισμένα γεωργικά
προϊόντα, προς όφελος των νήσων Αζόρες και Μαδέρας με
τις ακόλουθες παρατηρήσεις :

— ειδικό καθεστώς για τον εφοδιασμό,

α) τα μέτρα που έχουν προταθεί συμφωνούν στα κύρια
σημεία τους με τις προτάσεις που διατυπώθηκαν από την
ΟΚΕ στη γνωμοδότησή της για το γενικό πρόγραμμα
«Poseima», το οποίο υιοθετήθηκε ομόφωνα κατά τη συνε

— παρεκκλίσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα,

δρίαση της συνόδου ολομέλειας της 30ής Μαΐου 1991 (!),
β) η ΟΚΕ εκφράζει την ευχαρίστησή της για το περιεχόμενο
της πρότασης του Συμβουλίου, και ειδικότερα σε ό,τι
αφορά τη γεωργική συνιστώσα του προγράμματος
«Poseima» η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες πτυχές :
(') ΕΕ αριθ. C 191 της 22 . 7. 1991 .

— μέτρα προς όφελος των γεωργικών παραγωγών των
νήσων Αζόρες και Μαδέρα,
— ειδικές διατάξεις κτηνοτροφικού και φυτοϋγειονομι
κού χαρακτήρα.

γ) η ΟΚΕ εκφράζει την ευχαρίστησή της διότι όλα τα μέτρα
που συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω πρόταση κανονι
σμού αποτελούν το βασικό περιεχόμενο των γνωμοδοτή
σεών της για τα προγράμματα «Poseidom» και «Poseima»
καθώς και της ενημερωτικής έκθεσής της σχετικά με τις
μειονεκτικές νησιωτικές ζώνες, η οποία υιοθετήθηκε ομό
φωνα κατά την συνεδρίαση της συνόδου ολομέλειας της
2ας Ιουνίου 1987.

Βρυξελλες, 27 Μαΐου 1992 .

O Πρόεδρος της
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής
Michael GΕUΕΝΙCΗ
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της αλληλεπίδρασής τους : απασχόληση, ελεύθερη κυκλοφορία των προσώ
πων και επαγγελματική κινητικότητα, οικονομική και κοινωνική συνοχή , εργα
σιακό περιβάλλον , εταιρικό δίκαιο , κοινωνικά μέτρα προς υποστήριξη των τε
χνολογικών μεταβολών , συστήματα εργασιακών σχέσεων. Αυτά είναι τα χαρα
κτηριστικά σημεία του εμβρυακού « Ευρωπαϊκού κοινωνικού χώρου ».
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Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να εξηγήσει τη λειτουργία του ευρωπαϊκού συ
στήματος τυποποίησης, τους πόρους που αυτό διαθέτει, καθώς και τον τρόπο
με τον οποίο το σύστημα αυτό προσαρμόζεται στα κοινοτικά όργανα και δια
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