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II
(Προπαρασκευαστικε΄ς πρα΄ξεις)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την «Προ΄ταση οδηγι΄ας του
Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου που τροποποιει΄ την οδηγι΄α 94/25/ΕΚ για την
΄ ν, κανονιστικω
΄ ν και διοικητικω
΄ ν διατα΄ξεων των κρατω
΄ ν µελω
΄ ν οι οποι΄ες
προσε΄γγιση των νοµοθετικω
αφορου΄ν τα σκα΄φη αναψυχη΄ς»
(2001/C 155/01)
Στις 7 Νοεµβρι΄ου 2000, και συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 95 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, το Συµβου΄λιο ζη΄τησε απο΄ την Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ να γνωµοδοτη΄σει
για την ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Το τµη΄µα «ενιαι΄α αγορα΄, παραγωγη΄ και κατανα΄λωση» στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν
εργασιω΄ν κατη΄ρτισε τη γνωµοδο΄τηση΄ του βα΄σει της εισηγητικη΄ς ΄εκθεσης του κ. Colombo, στις 14 Μαρτι΄ου
2001.
Κατα΄ τη 380η συ΄νοδο ολοµελει΄ας της, συνεδρι΄αση της 28ης Μαρτι΄ου 2001, η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 99 ψη΄φους υπε΄ρ, µια κατα΄ και µια αποχη΄ την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Εισαγωγη΄ και στο΄χοι

1.1.
Η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς που τροποποιει΄ την οδηγι΄α
94/25/ΕΚ, η οποι΄α τε΄θηκε σε πλη΄ρη εφαρµογη΄ τον Ιου΄νιο του
1998 µετα΄ απο΄ τετραετη΄ µεταβατικη΄ περι΄οδο, αιτιολογει΄ται απο΄
το γεγονο΄ς ο΄τι ει΄ναι ανα΄γκη ο σχεδιασµο΄ς και η κατασκευη΄ σκαφω΄ν
αναψυχη΄ς να προβλε΄πουν, για τις µηχανε΄ς που προορι΄ζονται να
εγκατασταθου΄ν σε αυτα΄, εναρµονισµε΄νες διατα΄ξεις για τις εκποµπε΄ς
καυσαερι΄ων και θορυ΄βου.
1.2.
Ανταποκρι΄νεται δε στις συστα΄σεις για το περιβα΄λλον και
τη βιω΄σιµη ανα΄πτυξη του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου του Κα΄ρντιφ
του Ιουνι΄ου 1998, τις οποι΄ες ει΄χε ενστερνιστει΄ το Συµβου΄λιο
Βιοµηχανι΄ας του Νοεµβρι΄ου 1999 στην ΄εκθεση΄ του µε τι΄τλο
«Ολοκληρωµε΄νη βιω΄σιµη ανα΄πτυξη και βιοµηχανικη΄ πολιτικη΄».
1.3.
Η ΄ελλειψη πρωτοβουλιω΄ν σε κοινοτικη΄ κλι΄µακα οδη΄γησε
ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη να προβου΄ν αυτο΄νοµα στη λη΄ψη αποφα΄σεων
προκειµε΄νου να ενσωµατω΄σουν στην οδηγι΄α 94/25/ΕΚ ορισµε΄νες
περιβαλλοντικε΄ς πτυχε΄ς. Βα΄σει του΄των ει΄ναι απαραι΄τητη µια ταχει΄α
διαδικασι΄α εναρµο΄νισης προκειµε΄νου να αποφευχθει΄ το γεγονο΄ς
µεµονωµε΄νες εθνικε΄ς πρωτοβουλι΄ες να δηµιουργου΄ν εµπο΄δια στο
εµπο΄ριο και να παραβια΄ζουν την αρχη΄ της ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας
αγαθω΄ν.

1.4.
'Εστω και αν η µο΄λυνση που προκαλου΄ν τα σκα΄φη
αναψυχη΄ς αποτελει΄ µικρο΄ ποσοστο΄ σε σχε΄ση µε το συ΄νολο των
εκποµπω΄ν, ει΄ναι ο΄µως ιδιαι΄τερα σηµαντικη΄ ο΄σον αφορα΄ την
ποιο΄τητα του αε΄ρα σε περιοχε΄ς ο΄που υπα΄ρχουν πολλα΄ σκα΄φη
εφο΄σον οι πιο σηµαντικοι΄ ρυ΄ποι ει΄ναι οι υδρογονα΄νθρακες και τα
οξει΄δια του αζω΄του, ουσι΄ες γνωστε΄ς ως προ΄δροµοι του σχηµατισµου΄ του ο΄ζοντος.
1.5.
Το δευ΄τερο στοιχει΄ο που εξετα΄ζεται στην προ΄ταση, ο
θο΄ρυβος, αποτελει΄ ΄εναν απο΄ τους πλε΄ον σοβαρου΄ς παρα΄γοντες
ο΄χλησης. Πρα΄γµατι, πολλοι΄ κα΄τοικοι θεωρου΄ν το θο΄ρυβο απο΄
την κυκλοφορι΄α και τις βιοµηχανικε΄ς δραστηριο΄τητες και τις
δραστηριο΄τητες ψυχαγωγι΄ας ως το κυριο΄τερο περιβαλλοντικο΄
προ΄βληµα. 'Οσον αφορα΄ το θο΄ρυβο που προκαλει΄ται, ιδιαι΄τερα
απο΄ τις θαλα΄σσιες µοτοσικλε΄τες (jet ski) ει΄ναι ιδιαι΄τερα σηµαντικο΄ς
λο΄γω της κυµατοειδου΄ς κινη΄σεως που προκαλει΄ται και του
αποκαλου΄µενου «α΄λµατος του κυ΄µατος», που αυξα΄νει το θο΄ρυβο
σε βαθµο΄ ανυπο΄φορο.
1.6.
Και οι δυ΄ο παρα΄γοντες που εξετα΄ζονται απειλου΄ν την
πανι΄δα και τη χλωρι΄δα ο΄ταν η ναυσιπλοι΅α διεξα΄γεται σε αποµακρυσµε΄νες ζω΄νες τις οποι΄ες τα ψα΄ρια και α΄λλα ει΄δη της α΄γριας
πανι΄δας χρησιµοποιου΄ν ως ενδιαι΄τηµα για την επω΄αση και την
αναπαραγωγη΄ τους.
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1.7.
Το προ΄βληµα που εξετα΄ζεται στην οδηγι΄α λαµβα΄νει
σηµαντικε΄ς διαστα΄σεις ει΄τε αναφε΄ρεται στις πολυα΄ριθµες ακτε΄ς και
λι΄µνες και τους πλωτου΄ς ποταµου΄ς που υπα΄ρχουν στη γεωγραφικη΄
επε΄κταση της Ευρωπαϊκη΄ς Ενω΄σεως και στις ο΄µορες χω΄ρες (ο΄πως η
Ελβετι΄α, το Λιχτενστα΄ιν κ.λπ.) ει΄τε αναφε΄ρεται στο συνολικο΄
αριθµο΄ σκαφω΄ν αναψυχη΄ς που αποτελει΄ πολυ΄ σηµαντικη΄ αξι΄α σε
σχετικα΄ ποσα΄ (βλε΄πε πι΄νακα 1) που κατασκευα΄ζεται απο΄ ΄ενα
βιοµηχανικο΄ κλα΄δο που αντιπροσωπευ΄ει σηµαντικη΄ δυ΄ναµη για την
τεχνολογι΄α και την απασχο΄ληση στην ΕΕ εφο΄σον η παραγωγη΄ του
αποτελει΄ το 33 % της παγκο΄σµιας παραγωγη΄ς.

Πι΄νακας 1

29.5.2001

2.5.
Οι εθνικοι΄ κανονισµοι΄ για τις εκποµπε΄ς καυσαερι΄ων και
θορυ΄βου των σκαφω΄ν ει΄ναι οι εξη΄ς:
—

Ο κανονισµο΄ς για τη λι΄µνη της Κωνσταντι΄ας (Στα΄διο 1) της
1ης Ιανουαρι΄ου 1993.

—

Ο κανονισµο΄ς για τη λι΄µνη της Κωνσταντι΄ας (Στα΄διο 2) της
1ης Ιανουαρι΄ου 1996.

—

Ο κανονισµο΄ς του Οµο΄σπονδου Κρατιδι΄ου του Βρανδεµβου΄ργου,

—

Η σουηδικη΄ νοµοθεσι΄α, η εφαρµογη΄ της οποι΄ας ΄εχει ανασταλει΄ ΄εως ο΄του θεσπιστει΄ η κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α.

΄ ν στην Ευρω
΄ πη το 1998
Συνολικο΄ς αριθµο΄ς σκαφω

Ιστιοφο΄ρα:

821 506

Μηχανοκι΄νητα:

3 628 000

Φουσκωτα΄:

170 000 (που δεν περιλαµβα΄νονται
στα µηχανοκι΄νητα)

Θαλα΄σσιες µοτοσικλε΄τες:

10 700

Συ΄νολο:

4 630 206

Εκτιµη΄σεις: Icomia (∆ιεθνε΄ς Συµβου΄λιο της 'Ενωσης Ναυτιλιακω
΄ ν Βιοµηχανιω΄ν)

2.

Η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς

2.1.
Η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς αποσκοπει΄ στην τροποποι΄ηση
της οδηγι΄ας 94/25/ΕΚ, αναγνωρι΄ζοντας την απαι΄τηση ρυ΄θµισης,
σε κοινοτικη΄ κλι΄µακα, των εκποµπω΄ν καυσαερι΄ων και θορυ΄βου των
σκαφω΄ν αναψυχη΄ς.
2.2.
Η προ΄ταση αυτη΄ βασι΄ζεται στο α΄ρθρο 95 της Συνθη΄κης
(εσωτερικη΄ αγορα΄) εφο΄σον προτει΄νει τη διασφα΄λιση εναρµονισµε΄νης προσε΄γγισης στην ΕΕ για τις ουσιω΄δεις απαιτη΄σεις που πρε΄πει
να τηρηθου΄ν κατα΄ την κατασκευη΄ µηχανοκι΄νητων σκαφω΄ν που
περιλαµβα΄νονται στο πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της.
2.3.
Πρωταρχικο΄ς στο΄χος των τροποποιη΄σεων ει΄ναι η εφαρµογη΄
εναρµονισµε΄νης νοµοθεσι΄ας ο΄σον αφορα΄ τις εκποµπε΄ς καυσαερι΄ων
και θορυ΄βου για τα σκα΄φη αυτα΄, µε την εισαγωγη΄ µιας σειρα΄ς
συγκρι΄σιµων απαιτη΄σεων µε΄σω διαδικασιω΄ν αξιολο΄γησης της
΄ πινης
συµµο΄ρφωσης, µε τελικο΄ στο΄χο την προστασι΄α της ανθρω
υγει΄ας, την εξασφα΄λιση της ευηµερι΄ας των πολιτω΄ν και τη συµβολη΄
στη σωστη΄ λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς µε εξα΄λειψη των
ενδεχο΄µενων εµποδι΄ων στο εµπο΄ριο.
2.4.
Πρα΄γµατι, η εφαρµογη΄ απαιτη΄σεων αισθητα΄ διαφορετικω΄ν
απο΄ τις εθνικε΄ς ρυθµι΄σεις, ενδε΄χεται να δηµιουργη΄σει εµπο΄δια
στις εµπορικε΄ς συναλλαγε΄ς και να µην διασφαλι΄ζει οµοιο΄µορφη
προστασι΄α των πολιτω΄ν σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο.

Στους κανονισµου΄ς αυτου΄ς πρε΄πει να προστεθου΄ν περαιτε΄ρω
πρωτοβουλι΄ες α΄λλων κρατω΄ν της Ευρωπαϊκη΄ς Ενω΄σεως, οι οποι΄ες
΄εχουν ανασταλει΄ προς το παρο΄ν.
Οι κανονισµοι΄ αυτοι΄ µπορου΄ν να αποτελε΄σουν αντικει΄µενο κοινη΄ς
προσε΄γγισης, µε την εξασφα΄λιση ενιαι΄ου επιπε΄δου προστασι΄ας,
µο΄νο µε΄σω µιας οδηγι΄ας που να εναρµονι΄ζει τις απαιτη΄σεις σχετικα΄
µε τις εκποµπε΄ς καυσαερι΄ων και θορυ΄βου των σκαφω
΄ ν.
2.6.
Η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς προκυ΄πτει απο΄ µακρε΄ς διαβουλευ΄σεις στις οποι΄ες συµµετει΄χαν ο΄λα τα εµπλεκο΄µενα µε΄ρη της
οδηγι΄ας: τα κρα΄τη µε΄λη, η βιοµηχανι΄α, οι χρη΄στες, η ΕΕΤ (1),
διατυ΄πωσαν παρατηρη΄σεις και ερωτη΄µατα επι΄ του θε΄µατος. Κατα΄
συνε΄πεια, οι προτεινο΄µενες παρεµβα΄σεις, αποτελω΄ντας ΄εναν
σηµαντικο΄ παρα΄γοντα για την ορθη΄ λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς
αγορα΄ς, για την προστασι΄α της ανθρω
΄ πινης υγει΄ας και της
ευηµερι΄ας των πολιτω΄ν και της ποιο΄τητας της ζωη΄ς τους, συνδε΄ουν
βιοµηχανικη΄ πολιτικη΄ και προστασι΄α του περιβα΄λλοντος, προσπαθω΄ντας να ενσωµατωθου΄ν σε µια σηµαντικη΄ φα΄ση της πολιτικη΄ς
για την «βιω΄σιµη ανα΄πτυξη» που επιδιω΄κει η προ΄σφατη κοινοτικη΄
νοµοθεσι΄α.
2.7.
Εξα΄λλου, προκειµε΄νου να ληφθει΄ υπο΄ψη η ανα΄πτυξη της
τεχνολογι΄ας και των µελετω΄ν της βιοµηχανι΄ας για τους κινητη΄ρες
θαλα΄σσης και τα σκα΄φη, η Επιτροπη΄ προτει΄νει τη συγκρο΄τηση µιας
κανονιστικη΄ς επιτροπη΄ς η οποι΄α θα µπορει΄ να προβαι΄νει σε
οιαδη΄ποτε απαραι΄τητη τροποποι΄ηση στις τεχνικε΄ς πτυχε΄ς και στα
ο΄ρια σχετικα΄ µε τις εκποµπε΄ς καυσαερι΄ων. Ει΄ναι ωστο΄σο σαφε΄ς ο΄τι
οποιαδη΄ποτε α΄λλη τροποποι΄ηση της οδηγι΄ας, που αλλα΄ζει ο΄µως
το στο΄χο της προ΄τασης, θα πρε΄πει πραγµατοποιει΄ται µε βα΄ση την
προβλεπο΄µενη επι΄σηµη διαδικασι΄α.
2.8.
'Ενα ιδιαι΄τερο χαρακτηριστικο΄ αυτη΄ς της οδηγι΄ας ει΄ναι η
διαδικασι΄α αξιολο΄γησης της συµµο΄ρφωσης. Πρε΄πει πρα΄γµατι να
ληφθει΄ υπο΄ψη ο΄τι η βιοµηχανι΄α των σκαφω΄ν αναψυχη΄ς αποτελει΄ται
κυρι΄ως απο΄ ΜΜΕ που κατασκευα΄ζουν µικρε΄ς σειρε΄ς απο΄ δια΄φορα
ει΄δη σκαφω΄ν, µε παρο΄µοια ωστο΄σο χαρακτηριστικα΄. Για να µειωθει΄
το κο΄στος της αξιολο΄γησης της συµµο΄ρφωσης, µε την παρα΄λληλη
διασφα΄λιση της τη΄ρησης των απαιτη΄σεων που ΄εχουν επιβληθει΄,
εισα΄γεται η ΄εννοια του «σκα΄φους αναφορα΄ς».

(1) Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ Τυποποι΄ησης.
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2.9.
Θα καταρτιστει΄ ΄ενας κατα΄λογος των σκαφω΄ν αναφορα΄ς
που, αφου΄ υποβληθου΄ν σε ΄ελεγχο συ΄µφωνα µε το προ΄τυπο
ΙSO 14509, θα θεωρηθου΄ν ο΄τι πληρου΄ν τις απαιτη΄σεις που ΄εχουν
επιβληθει΄. Ο κατα΄λογος αυτο΄ς θα αποτελει΄ τη βα΄ση για τη
συ΄γκριση µε α΄λλα σκα΄φη, η οποι΄α θα πραγµατοποιει΄ται στη βα΄ση
της µε΄γιστης επιτρεπτη΄ς απο΄κλισης. Με την προ΄ταση αυτη΄ θα
µπορει΄ η βιοµηχανι΄α να καταφευ΄γει σε εναλλακτικη΄ διαδικασι΄α
αξιολο΄γησης της συµµο΄ρφωσης ως προς την ενο΄τητα αξιολο΄γησης Αα (1).
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µε συµπι΄εση. Για τις εκποµπε΄ς θορυ΄βου τι΄θενται ο΄ρια ανα΄λογα µε
την ονοµαστικη΄ ισχυ΄, τον τυ΄πο και την κατασκευη΄ του κινητη΄ρα.
2.11. Οι µε΄θοδοι δοκιµη΄ς επιβα΄λλονται αυστηρα΄ συ΄µφωνα µε
τα προ΄τυπα:
—

ISO 8178 για τις εκποµπε΄ς καυσαερι΄ων (2),

—

ISO 14509 για τις εκποµπε΄ς θορυ΄βου (3),

2.12. Οι απαιτη΄σεις σχετικα΄ µε τις εκποµπε΄ς καυσαερι΄ων
προσδιορι΄ζονται µονοση΄µαντα µε΄σω µεταβλητω΄ν τιµω΄ν ανα΄λογα
µε το ει΄δος προ΄ωσης και αναφε΄ρονται στον πι΄νακα:

2.10. Απο΄ την αυστηρω΄ς τεχνικη΄ σκοπια΄ η οδηγι΄α καθορι΄ζει τα
ο΄ρια των εκποµπω΄ν καυσαερι΄ων ανα΄λογα µε την ονοµαστικη΄ ισχυ΄
των δι΄χρονων κινητη΄ρων ανα΄φλεξης µε σπινθη΄ρα, των τετρα΄χρονων
κινητη΄ρων ανα΄φλεξης µε σπινθη΄ρα και των κινητη΄ρων ανα΄φλεξης

(2) Προ΄τυπο καταµε΄τρησης εκποµπω΄ν καυσαερι΄ων κινητη΄ρων εσωτερικη΄ς
ανα΄φλεξης.
(3) Προ΄τυπο καταµε΄τρησης εκποµπω΄ν θορυ΄βου κινητη΄ρων εσωτερικη΄ς
ανα΄φλεξης.

(1) 'Ελεγχος εσωτερικη΄ς κατασκευη΄ς για δοκιµε΄ς (παρ. 6ης οδηγι΄ας).

Πι΄νακας 2
Μονοξει΄διο του α΄νθρακα
CO = A + B/PnN
g/kWh

Ει΄δος

∆ι΄χρονοι κινητη΄ρες
ανα΄φλεξη σπινθη΄ρος

A

B

150,0

600,0

150,0

600,0

n

Υδρογονα΄νθρακες
HC = A + B/PnN
g/kWh

Οξει΄διο του
αζω΄του
NOx
g/kWh

Σωµατι΄δια

A

B

n

1,0

30,0

100,0

0,75

10,0

α΄νευ αντικειµε΄νου

1,0

6,0

50,0

0,75

15,0

α΄νευ αντικειµε΄νου

0

1,5

2,0

0,5

9,8

1,0

µε

Τετρα΄χρονοι κινητη΄ρες µε
ανα΄φλεξη σπινθη΄ρος
Ανα΄φλεξη δια συµπιε΄σεως

5,0

0

A, B και n ει΄ναι σταθερε΄ς τιµε΄ς που αναγρα΄φονται στον πι΄νακα, PN ει΄ναι η ονοµαστικη΄ ισχυ΄ς του κινητη΄ρα σε kW και οι εκποµπε΄ς
καυσαερι΄ων µετρω΄νται συ΄µφωνα µε τους εναρµονισµε΄νους κανο΄νες.

2.13. Τα µε΄γιστα επι΄πεδα εκποµπη΄ς θορυ΄βου των σκαφω΄ν
προσδιορι΄ζονται ανα΄λογα µε την ισχυ΄ του κινητη΄ρα:

Πι΄νακας 3
Ισχυ΄ς του κινητη΄ρα σε kW

Με΄γιστο επι΄πεδο ηχητικη΄ς πιε΄σεως
= LpAS max σε dB

PN < 10

67

10 < PN < 40

72

PN > 40

75

PN = ονοµαστικη΄ ισχυ΄ς του κινητη΄ρα σε kW στην ονοµαστικη΄ ταχυ΄τητα
LpASmax = µε΄γιστο επι΄πεδο ηχητικη΄ς πιε΄σεως σε dB.

3.

Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

3.1.
Η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς βαι΄νει προς την κατευ΄θυνση
που πα΄ντα επιθυµου΄σε η ΟΚΕ: δηλαδη΄, να τεθου΄ν τα προβλη΄µατα
του περιβα΄λλοντος και της ποιο΄τητας ζωη΄ς στο επι΄κεντρο των

κοινοτικω΄ν νοµοθετικω΄ν πρωτοβουλιω΄ν ως βασικη΄ προϋπο΄θεση
για την επι΄τευξη υψηλου΄ επιπε΄δου ποιο΄τητας ζωη΄ς. Εξα΄λλου ει΄ναι
αξιε΄παινο το ΄εργο που πραγµατοποι΄ησε η Επιτροπη΄ µε την ΄εγκαιρη
συµµετοχη΄ ο΄λων των ενδιαφερο΄µενων µερω΄ν, προκειµε΄νου να
συλλε΄ξει και να εφαρµο΄σει τις παρατηρη΄σεις και να επιτυ΄χει µι΄α
θε΄ση αποδεκτη΄ απο΄ ο΄λους. Αν και δεν διαφωνει΄ µε τους γενικου΄ς
στο΄χους της προ΄τασης, ωστο΄σο, λαµβα΄νοντας κυρι΄ως υπο΄ψη την
ανα΄γκη να προστατευθει΄ η αγορα΄ των ΜΜΕ ο΄σον αφορα΄ τη σχε΄ση
τους µε την εσωτερικη΄ και εξωτερικη΄ κοινοτικη΄ αγορα΄, η ΟΚΕ θα
προβει΄ σε ορισµε΄νες παρατηρη΄σεις γενικου΄ χαρακτη΄ρα.

3.2.
Ενδει΄κνυται η µεγαλυ΄τερη δυνατη΄ τυποποι΄ηση των διαδικασιω΄ν δοκιµη΄ς και η κατα΄ληξη΄ τους σε οµοιο΄µορφες µεθο΄δους
ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄ τις εκποµπε΄ς θορυ΄βου. Του΄το συνεπα΄γεται,
ο΄που ει΄ναι δυνατο΄, οι ΄ελεγχοι δοκιµη΄ς επι΄ των κατασκευασµε΄νων
µοντε΄λων να γι΄νονται, γενικο΄τερα, απο΄ τον κατασκευαστη΄. Ει΄ναι
σαφε΄ς ο΄τι στη σχε΄ση µηχανη΄ς/σκα΄φους ο στο΄χος αυτο΄ς επιτυγχα΄νεται ευκολο΄τερα ο΄ταν οι σχετικοι΄ ΄ελεγχοι του κινητη΄ρα πραγµατοποιου΄νται στον το΄πο κατασκευη΄ς και ο΄χι ο΄ταν το σκα΄φος ει΄ναι στη
θα΄λασσα και πλη΄ρως εξοπλισµε΄νο. Στην περι΄πτωση των εσωεξωλε΄µβιων µηχανω΄ν (µε εκποµπε΄ς παραδοσιακου΄ τυ΄που) προβλε΄πεται ο΄τι θα διασφαλιστου΄ν τα χαρακτηριστικα΄ εκποµπω΄ν θορυ΄βου
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του σκα΄φους ο΄ταν ο κινητη΄ρας θα ΄εχει περα΄σει επιτυχω΄ς απο΄ τη
διαδικασι΄α αξιολο΄γησης της συµµο΄ρφωσης και η εγκατα΄σταση΄ του
στο σκα΄φος θα ΄εχει πραγµατοποιηθει΄ συ΄µφωνα µε τις ενδει΄ξεις του
κατασκευαστη΄. (Λεπτοµε΄ρειες της προ΄τασης τροποποι΄ησης στις
ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις).

3.3.
Η οδηγι΄α απαιτει΄ να εφαρµο΄ζονται οι νε΄ες απαιτη΄σεις για
τις εκποµπε΄ς θορυ΄βου στην περι΄πτωση που σε ΄ενα σκα΄φος που
υπα΄ρχει η΄δη στην αγορα΄ πριν απο΄ την θε΄ση της οδηγι΄ας σε ισχυ΄
αντικαθι΄σταται η΄ τροποποιει΄ται ουσιαστικα΄ ο κινητη΄ρας προ΄ωσης,
και µα΄λιστα ο΄χι µο΄νο στον νε΄ο κινητη΄ρα αλλα΄ και στο σκα΄φος που
η΄δη υπα΄ρχει στην αγορα΄.

3.4.
Η απαι΄τηση αυτη΄, εκτο΄ς απο΄ το να σηµαι΄νει πολυ΄πλοκη
εφαρµογη΄ σε η΄δη κατασκευασµε΄να σκα΄φη, ενδε΄χεται να ΄εχει δυ΄ο
αντικρουο΄µενα αποτελε΄σµατα:
—

—

Τα σκα΄φη που η΄δη υπα΄ρχουν στην αγορα΄, και ει΄ναι εφοδιασµε΄να µε κινητη΄ρες παλαια΄ς κατασκευη΄ς που δεν πληρου΄ν
τις νε΄ες απαιτη΄σεις για τις εκποµπε΄ς καυσαερι΄ων, επειδη΄ θα
πρε΄πει, να εφαρµο΄σουν αναδροµικα΄, σε ολο΄κληρο το σκα΄φος,
κανο΄νες που δυ΄σκολα παραβια΄ζονται, θα αρνηθου΄ν να
αντικαταστη΄σουν τον κινητη΄ρα και θα τον διατηρη΄σουν στο
σκα΄φος ακο΄µα κι αν ει΄ναι σε κακη΄ κατα΄σταση.
'Ενας σηµαντικο΄ς κλα΄δος εργαζοµε΄νων αποτελου΄µενος απο΄
κατασκευαστε΄ς κινητη΄ρων και συνεργει΄α εγκατα΄στασης στο
σκα΄φος, µε αποστολη΄ την «εκ νε΄ου εκµηχα΄νιση των σκαφω΄ν»,
θα υποστει΄ σοβαρε΄ς απω΄λειες λο΄γω αυτου΄ του υποχρεωτικου΄
προσανατολισµου΄.

3.5.
Και εα΄ν η διαδικασι΄α αυτη΄ αιτιολογει΄ται σε περι΄πτωση
χρη΄σης ισχυρο΄τερων κινητη΄ρων απο΄ τον πρω΄το, σε περι΄πτωση
ισοδυ΄ναµων κινητη΄ρων µπορει΄ να προκυ΄ψουν καταστα΄σεις που
εξαιτι΄ας τους ο χρη΄στης θα επιλε΄ξει να διατηρη΄σει στο σκα΄φος
κινητη΄ρες σε κακη΄ κατα΄σταση και µε υψηλο΄ βαθµο΄ ρυ΄πανσης,
εις βα΄ρος της δικη΄ς του ασφα΄λειας και της προστασι΄ας του
περιβα΄λλοντος. Εξα΄λλου θα πληγει΄ ΄ενας σηµαντικο΄ς εµπορικο΄ς
τοµε΄ας ΜΜΕ, στον οποι΄ο τουλα΄χιστον το 40 % του κυ΄κλου
εργασιω΄ν οφει΄λεται στην εκ νε΄ου εκµηχα΄νιση των σκαφω΄ν. (Λεπτοµε΄ρειες της προ΄τασης τροποποι΄ησης στις ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις.)

3.6.
∆εδοµε΄νου ο΄τι η οδηγι΄α επιβα΄λλει την υποχρεωτικη΄
εφαρµογη΄ καλα΄ καθορισµε΄νων προτυ΄πων, και λαµβανοµε΄νου
υπο΄ψη ο΄τι η ναυτικη΄ βιοµηχανι΄α αποτελει΄ται κυρι΄ως απο΄ ΜΜΕ
για τις οποι΄ες το κο΄στος των διαδικασιω΄ν αξιολο΄γησης της
συµµο΄ρφωσης απο΄ τρι΄τους (κοινοποιηµε΄νους οργανισµου΄ς) ει΄ναι
υπερβολικο΄, θα πρε΄πει να προβλεφθει΄ η δυνατο΄τητα µελε΄της
ενοτη΄των αξιολο΄γησης της συµµο΄ρφωσης του τυ΄που αυτοπιστοποι΄ησης (ενο΄τητα αξιολο΄γησης Αα και Α, ως εφαρµοστε΄ες).
(Λεπτοµε΄ρειες της προ΄τασης τροποποι΄ησης στις ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις.)

3.7.
Η προ΄ταση αυτη΄ δεν θα αλλα΄ξει την τεχνικη΄ αποτελεσµατικο΄τητα των απαιτη΄σεων, ου΄τε την τη΄ρηση΄ τους· θα συµβα΄λει
ο΄µως στην απλου΄στερη και λιγο΄τερο δαπανηρη΄ εφαρµογη΄ των
απαιτη΄σεων αυτω΄ν για τις ΜΜΕ.

29.5.2001

3.8.
Η ΟΚΕ υπογραµµι΄ζει τη σηµασι΄α της παρακολου΄θησης
των θετικω΄ν τεχνικω΄ν εξελι΄ξεων που επιτρε΄πει η επιστηµονικη΄
΄ερευνα στο γενικο΄τερο πεδι΄ο του σχεδιασµου΄ και της κατασκευη΄ς
κινητη΄ρων, διατηρω΄ντας στενε΄ς επαφε΄ς µε τις παραγωγικε΄ς εκει΄νες
δραστηριο΄τητες που διαθε΄τουν µεγαλυ΄τερες διαστα΄σεις απο΄ ποσοτικη΄ σκοπια΄ (βλ. αυτοκινητιστικο΄ τοµε΄α) δεδοµε΄νου ο΄τι οι κινητη΄ρες που χρησιµοποιου΄νται για τα σκα΄φη, συνη΄θως γι΄νονται
«θαλα΄σσιοι» µο΄νο στην επο΄µενη φα΄ση.

3.9.
Λαµβα΄νοντας υπο΄ψη την ανα΄γκη να εξευρεθει΄µια κεντρικη΄
βα΄ση δεδοµε΄νων για τα «σκα΄φη αναφορα΄ς» η ΟΚΕ ευ΄χεται ο΄πως,
στα πλαι΄σια του Πολυετου΄ς Προγρα΄µµατος-Πλαι΄σιο ΄ερευνας και
ανα΄πτυξης 2002-2006, προβλεφθου΄ν µε΄τρα στη΄ριξης για ΄ενα
ειδικο΄ προ΄γραµµα.

4.

Η κοινοτικη΄ νοµοθετικη΄ διαδικασι΄α και οι σχε΄σεις µε
την παγκο΄σµια πολιτικη΄ στον τοµε΄α αυτο΄

4.1.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε τη σηµασι΄α που ΄εχει για την ΕΕ η
δυνατο΄τητα να διαθε΄τει βραχυπρο΄θεσµα ειδικη΄ νοµοθεσι΄α στον
τοµε΄α των σκαφω΄ν αναψυχη΄ς ο΄σον αφορα΄ τις εκποµπε΄ς καυσαερι΄ων
και θορυ΄βου που θα θεσπι΄ζει υποχρεω΄σεις και εναρµονισµε΄να
κριτη΄ρια συµµο΄ρφωσης σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη, συµβα΄λλοντας µε
τον τρο΄πο αυτο΄ στην ορθη΄ λειτουργι΄α της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς και
στην προστασι΄α της υγει΄ας και της ευζωι΄ας των πολιτω΄ν.

4.2.
Η υ΄παρξη κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας µπορει΄ να αποτελε΄σει
ακριβε΄ς στοιχει΄ο αναφορα΄ς ο΄χι µο΄νο για τις χω΄ρες που προ΄κειται
να ενταχθου΄ν στην ΕΕ αλλα΄ κυρι΄ως για τις πιο βιοµηχανικε΄ς χω΄ρες
του τοµε΄α (ΗΠΑ, Ιαπωνι΄α, Αυστραλι΄α) ο΄που δεν υπα΄ρχει ακο΄µη η
ειδικη΄ νοµοθεσι΄α ο΄σον αφορα΄ τις εκποµπε΄ς καυσαερι΄ων και
θορυ΄βου για τα σκα΄φη αναψυχη΄ς.

4.3.
Σχετικα΄, η ΟΚΕ υπογραµµι΄ζει τη σηµασι΄α µιας συντονισµε΄νης δρα΄σης µεταξυ΄ της Επιτροπη΄ς και ο΄λων των αντιπροσωπευτικω΄ν οργανω΄σεων του τοµε΄α προκειµε΄νου, στους παγκο΄σµιους
οργανισµου΄ς, η µελλοντικη΄ κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α να ΄εχει εφαρµογη΄
σε παγκο΄σµιο επι΄πεδο, παρεµποδι΄ζοντας µε τον τρο΄πο αυτο΄ κα΄θε
ενδεχο΄µενο φραγµο΄ στον ελευ΄θερο ανταγωνισµο΄.

4.4.
Κατα΄ την α΄ποψη της ΟΚΕ χρεια΄ζεται κυρι΄ως, στους
οργανισµου΄ς αυτου΄ς, να επιβεβαιωθει΄ η θεµελιω
΄ δης αρχη΄ ο΄τι η
αυ΄ξηση του κο΄στους που επιφε΄ρουν οι κανο΄νες αυτοι΄ στην
παραγωγη΄ του τοµε΄α αντισταθµι΄ζεται ευρυ΄τατα απο΄ τα πλεονεκτη΄µατα που προκυ΄πτουν για το περιβα΄λλον και την ευζωι΄α των
πολιτω΄ν, απο΄ τη διασφα΄λιση ΄σων
ι
συνθηκω΄ν στην ελευ΄θερη
διακι΄νηση των εµπορευµα΄των και απο΄ το γεγονο΄ς ο΄τι, µπορει΄
επιπλε΄ον να αποτελε΄σει ερε΄θισµα για τα προγρα΄µµατα ΄ερευνας που
΄ ν µε το
κινου΄νται προς την κατευ΄θυνση των συνεχω΄ς πιο συµβατω
περιβα΄λλον κινητη΄ρων.
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Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις

5.1.
'Οπως εκφρα΄στηκε προκαταρκτικα΄ στις γενικε΄ς παρατηρη΄σεις (σηµει΄ο 3.2), για τα σκα΄φη εσω-εξωλε΄µβιων µηχανω΄ν µε
εκποµπε΄ς παραδοσιακου΄ τυ΄που (δηλαδη΄ ολοκληρωτικε΄ς εκποµπε΄ς
στον πρυµνιαι΄ο πο΄δα), τα χαρακτηριστικα΄ των ηχητικω΄ν εκποµπω΄ν
θα πρε΄πει να διασφαλι΄ζονται στην περι΄πτωση που πραγµατοποιη΄θηκαν µε θετικα΄ αποτελε΄σµατα οι διαδικασι΄ες αξιολο΄γησης των
απαιτου΄µενων συµµορφω΄σεων του κινητη΄ρα και η εγκατα΄σταση΄
του στο σκα΄φος ΄εγινε συ΄µφωνα µε τις υποδει΄ξεις του κατασκευαστη΄.
5.2.
Προτει΄νεται για το λο΄γο αυτο΄ να τροποποιηθει΄ η οδηγι΄α
ως εξη΄ς:
—

—

α΄ρθρο 1.1 γ (iv) παρα΄ρτηµα 1Γ πρω΄το εδα΄φιο, παρα΄ρτηµα 1Γ 1.1, παρα΄ρτηµα 1Γ.2 πρω΄το και δευ΄τερο εδα΄φιο,
παρα΄ρτηµα VI Β δευ΄τερο εδα΄φιο: µετα΄ τις λε΄ξεις «εξωλε΄µβιες
µηχανε΄ς» να προστεθει΄ «και εσω-εξωλε΄µβιες µηχανε΄ς µε
ολοκληρωτικε΄ς εκποµπε΄ς»
παρα΄ρτηµα XV 3: µετα΄ τις λε΄ξεις «εσωλε΄µβιες µηχανε΄ς µε
εξωλε΄µβιο χειριστη΄ριο» να προστεθου΄ν οι λε΄ξεις «και εσωεξωλε΄µβιες µηχανε΄ς µε ολοκληρωτικε΄ς εκποµπε΄ς στην περι΄πτωση που χρησιµοποιει΄ται η µε΄θοδος των προ΄τυπων σκαφω΄ν».

5.3.
Για να αντιµετωπιστου΄ν οι δυσχε΄ρειες που επισηµα΄νθηκαν
στις γενικε΄ς παρατηρη΄σεις (σηµει΄ο 3.5) ο΄σον αφορα΄ τη χρη΄ση νε΄ων
κινητη΄ρων ει΄ναι σκο΄πιµο να γι΄νει σαφη΄ς δια΄κριση µεταξυ΄ της
αντικατα΄στασης του κινητη΄ρα και της «ουσιαστικη΄ς τροποποι΄ησης
του σκα΄φους». Μολονο΄τι ει΄ναι λογικο΄ µια «σηµαντικη΄ τροποποι΄ηση
του σκα΄φους» να απαιτει΄ νε΄α αξιολο΄γηση, η αντικατα΄σταση του
κινητη΄ρα δεν θα πρε΄πει να απαιτει΄ νε΄ες διαδικασι΄ες αξιολο΄γησης
της συµµο΄ρφωση΄ς του, ο΄σον αφορα΄ τις ηχητικε΄ς εκποµπε΄ς.
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5.4.
Προτει΄νεται για το λο΄γο αυτο΄ να τροποποιηθει΄ η οδηγι΄α
ως εξη΄ς:
—

α΄ρθρο 1.3 (ε) να αντικατασταθει΄: «που συνεπα΄γεται σηµαντικη΄
τροποποι΄ηση της µηχανη΄ς η΄ αντικατα΄σταση της µηχανη΄ς
΄ελξης µε µηχανη΄ διαφορετικου΄ τυ΄που η΄ διαστα΄σεων» µε
τις λε΄ξεις «που συνεπα΄γεται σηµαντικη΄ τροποποι΄ηση της
µηχανη΄ς».

5.5.
Υπο΄ την προϋπο΄θεση της εφαρµογη΄ς των απαιτη΄σεων που
προβλε΄πονται απο΄ την οδηγι΄α, και λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι η
ενδιαφερο΄µενη βιοµηχανι΄α συγκροτει΄ται κυρι΄ως απο΄ ΜΜΕ για τις
οποι΄ες το κο΄στος των διαδικασιω΄ν πιστοποι΄ησης εκ µε΄ρους των
αρχω΄ν κοινοποι΄ησης ει΄ναι υπερβολικο΄, προτει΄νεται η εφαρµογη΄
λιγο΄τερο δαπανηρω΄ν τυ΄πων αξιολο΄γησης της συµµο΄ρφωσης.
5.6.

Η ΟΚΕ προτει΄νει συνεπω΄ς:

—

α΄ρθρο 8 παρα΄γραφος 3 (α): για τις εκποµπε΄ς καυσαερι΄ων να
εξεταστει΄ επι΄σης η περι΄πτωση του εντυ΄που αξιολο΄γησης Αα
ο΄ταν εφαρµο΄ζεται η εναρµονισµε΄νη προδιαγραφη΄, προσθε΄τοντας την ακο΄λουθη προ΄ταση «ο΄ταν εφαρµο΄ζεται η εναρµονισµε΄νη προδιαγραφη΄ που αναφε΄ρεται στο τµη΄µα 2 του
παραρτη΄µατος ΙΒ: ΄ελεγχος εσωτερικη΄ς κατασκευη΄ς και δοκιµε΄ς (ε΄ντυπο Αα) ο΄πως προβλε΄πεται απο΄ το παρα΄ρτηµα VI».

—

Παρα΄ρτηµα VIII (ε΄ντυπο Γ) παρα΄γραφος 4: ζητει΄ται η
διαγραφη΄ της νε΄ας παραγρα΄φου που προστι΄θεται για τις
επαληθευ΄σεις των απαιτη΄σεων σχετικα΄ µε τις εκποµπε΄ς
καυσαερι΄ων. Οι δειγµατοληπτικε΄ς πιστοποιη΄σεις του εντυ΄που
αξιολο΄γησης Γ δεν απαιτου΄νται συ΄µφωνα µε τις α΄λλες
οδηγι΄ες, ου΄τε περιε΄χονται στην Οδηγι΄α 97/68/ΕΚ.

Βρυξε΄λλες, 28 Μαρτι΄ου 2001.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς
΄ ν αεροπορικω
΄ ν µεταφορω
΄ν
το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο και το Συµβου΄λιο: προστασι΄α των επιβατω
στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση»
(2001/C 155/02)
Στις 26 Ιουνι΄ου 2000, η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να ζητη΄σει, µε βα΄ση το α΄ρθρο 262 περι΄ ιδρυ΄σεως της
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την ανωτε΄ρω
ανακοι΄νωση.
Το τµη΄µα «Μεταφορε΄ς, ενε΄ργεια, υποδοµε΄ς, κοινωνι΄α των πληροφοριω΄ν» υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις
6 Μαρτι΄ου 2001. Εισηγητη΄ς η΄ταν ο κ. von Schwerin.
Κατα΄ την 380η΄ συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 28ης και 29ης Μαρτι΄ου 2001 (συνεδρι΄αση της 28ης Μαρτι΄ου), η ΟΚΕ
υιοθε΄τησε οµο΄φωνα την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Εισαγωγη΄

Με την ανακοι΄νωση «η προστασι΄α των επιβατω΄ν αεροπορικω΄ν
µεταφορω΄ν στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση» η Επιτροπη΄ επιδιω΄κει την
καλυ΄τερη προστασι΄α των συµφερο΄ντων των επιβατω΄ν αυτω΄ν.
Η Επιτροπη΄ α΄ρχισε η΄δη την εκστρατει΄α της για την ενηµε΄ρωση των
επιβατω΄ν σχετικα΄ µε τα δικαιω΄µατα που τους παρε΄χει η κοινοτικη΄
νοµοθεσι΄α. Απο΄ την α΄λλη πλευρα΄ η Επιτροπη΄ προτι΄θεται να
θεσπι΄σει νοµικε΄ς διατα΄ξεις για την καλυ΄τερη προστασι΄α των
συµφερο΄ντων των επιβατω΄ν αεροπορικω΄ν µεταφορω΄ν. Συγχρο΄νως
επιθυµει΄ να επιτυ΄χει εθελου΄σιες δεσµευ΄σεις εκ µε΄ρους των αεροπορικω΄ν εταιρειω΄ν, να καταστει΄ δυνατη΄ η συ΄γκριση της ποιο΄τητας
των υπηρεσιω΄ν που παρε΄χουν οι αεροπορικε΄ς εταιρει΄ες καθω΄ς και
να ενισχυθει΄ η εκπροσω΄πηση των συµφερο΄ντων των επιβατω΄ν.

2.
2.1.
—

Κυ΄ρια σηµει΄α της προ΄τασης της Επιτροπη΄ς
Η Επιτροπη΄ θα προτει΄νει νοµοθετικα΄ µε΄τρα ω΄στε:
να ΄εχουν τη δυνατο΄τητα οι επιβα΄τες που υποχρεω΄νονται σε
αναµονη΄ λο΄γω καθυστε΄ρησης να συνεχι΄ζουν το ταξι΄δι τους
υπο΄ ικανοποιητικε΄ς συνθη΄κες, ΄εχοντας το δικαι΄ωµα ει΄τε να
διεκδικη΄σουν επιστροφη΄ του ναυ΄λου ει΄τε να ταξιδε΄ψουν µε
α΄λλη πτη΄ση το συντοµο΄τερο δυνατο΄·

—

να θεσµοθετηθου΄ν νε΄α δικαιω΄µατα των επιβατω΄ν, ΄εναντι
υπερκρατη΄σεων (α΄ρνηση επιβι΄βασης) µε καθορισµο΄ ελα΄χιστων
απαιτη΄σεων για τις συµβα΄σεις αεροπορικη΄ς µεταφορα΄ς·

—

να παρε΄χονται στους επιβα΄τες οι πληροφορι΄ες τις οποι΄ες
χρεια΄ζονται για να προχωρου΄ν σε θεµελιωµε΄νες επιλογε΄ς
µεταξυ΄ των αεροπορικω΄ν εταιρειω΄ν.

2.2.
Η Επιτροπη΄ θα προωθη΄σει την εκπο΄νηση και ΄εγκριση
εθελου΄σιων δεσµευ΄σεων εκ µε΄ρους των ευρωπαϊκω΄ν αεροµεταφορε΄ων.
2.2.1. Οι αεροµεταφορει΄ς πρε΄πει επι΄σης να δεσµευτου΄ν µε
εθελου΄σιο τρο΄πο για τη µεγαλυ΄τερη δυνατη΄ βελτι΄ωση της ποιο΄τητας των υπηρεσιω΄ν.

2.2.2. Οι αεροµεταφορει΄ς πρε΄πει επι΄σης να προσφε΄ρουν επαρκη΄
βοη΄θεια στους επιβα΄τες που υποχρεω΄νονται σε αναµονη΄ λο΄γω
καθυστε΄ρησης.
2.2.3. Οι αεροµεταφορει΄ς πρε΄πει επι΄σης να δεσµευτου΄ν εθελουσι΄ως για την καθιε΄ρωση απλω΄ν διαδικασιω΄ν υποβολη΄ς γραπτω΄ν
καταγγελιω΄ν και µηχανισµω΄ν εξω΄δικης επι΄λυσης διαφορω΄ν.
2.3.
Η Επιτροπη΄ θα προωθη΄σει την ανα΄ληψη οικειοθελω΄ν
δεσµευ΄σεων εκ µε΄ρους των αερολιµε΄νων για την θε΄σπιση προτυ΄πων
ποιο΄τητας των παρεχο΄µενων υπηρεσιω΄ν και για τη µελε΄τη προτυ΄πων σχεδι΄ασης τερµατικω΄ν σταθµω΄ν. Η Επιτροπη΄ θα ενθαρρυ΄νει
τη συµµετοχη΄ ο΄λων των ενδιαφερο΄µενων µερω΄ν και τον συντονισµο΄
ο΄που παρατηρει΄ται επικα΄λυψη ευθυνω΄ν αεροπορικω΄ν εταιρειω΄ν και
αερολιµε΄νων.
2.4.
Η Επιτροπη΄ θα αναλα΄βει επι΄σης τις ακο΄λουθες πρωτοβουλι΄ες: δηλ.:
—

να συζητη΄σει για τον καλυ΄τερο τρο΄πο βελτι΄ωσης της εκπροσω΄πησης των επιβατω΄ν µε΄σω οργανισµω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν
και ενω΄σεων συµφερο΄ντων των επιβατω
΄ ν (ενω΄σεις
καταναλωτω΄ν)·

—

να εξετα΄σει τι επιπτω΄σεις ΄εχουν στην αγορα΄ οι πωλη΄σεις και
κρατη΄σεις µε΄σω του διαδικτυ΄ου και κατα΄ πο΄σον αυτε΄ς
ανταποκρι΄νονται στους κανο΄νες ανταγωνισµου΄ και τον
κω΄δικα δεοντολογι΄ας για τα ηλεκτρονικα΄ συστη΄µατα κρα΄τησης θε΄σεων·

—

να µελετη΄σει ποιες επιπτω΄σεις ΄εχει στον ανταγωνισµο΄ η κοινη΄
εκµετα΄λλευση πτη΄σεων (κοινη΄ χρη΄ση κωδικω΄ν/code sharing)
στο πλαι΄σιο εξατοµικευµε΄νων πρακτικω΄ν ανταγωνισµου΄, και
ο συντονισµο΄ς των τιµολογι΄ων για συµφωνι΄ες interlining
στο πλαι΄σιο επανεξε΄τασης της απαλλαγη΄ς κατα΄ κατηγορι΄ες
στις συµφωνι΄ες αυτε΄ς·

—

επι΄σης να αξιολογη΄σει ποιες επιπτω΄σεις ΄εχουν οι συνθη΄κες
ατρα΄κτου στην υγει΄α των επιβατω΄ν, συγκροτω΄ντας οµα΄δες
εµπειρογνωµο΄νων οι οποι΄ες θα µελετη΄σουν αναλυτικα΄ τα
ερευνητικα΄ δεδοµε΄να που υπα΄ρχουν και θα συναγα΄γουν
συµπερα΄σµατα ο΄σον αφορα΄ τους κινδυ΄νους για την υγει΄α.
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Παρατηρη΄σεις της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς

΄εναντι της υπερκρα΄τησης θε΄σεων (α΄ρνηση επιβι΄βασης) και ακυ΄ρωσης πτη΄σεων. Στο σηµει΄ο αυτο΄ η ΟΚΕ παραπε΄µπει στη γνωµοδο΄τηση΄ της για την οδηγι΄α 93/13/ΕΟΚ (3).

3.1.
H OKE επιδοκιµα΄ζει την προ΄θεση της Επιτροπη΄ς να
βελτιω΄σει την προστασι΄α των επιβατω΄ν των αεροπορικω΄ν µεταφορω΄ν στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση και συµφωνει΄ µε την Επιτροπη΄ ο΄τι
ει΄ναι αναγκαι΄ο να βρει η Κοινο΄τητα τη χρυση΄ τοµη΄ µεταξυ΄ της
κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας και των εθελου΄σιων δεσµευ΄σεων των
αεροπορικω΄ν µεταφορε΄ων και των αεροδροµι΄ων. Κρι΄νει ο΄τι ει΄ναι
απαραι΄τητο να ρυθµιστει΄ µε νοµικα΄ µε΄τρα ΄ενα κατω΄τατο ο΄ριο
δικαιωµα΄των των επιβατω
΄ ν αεροπορικω΄ν µεταφορω΄ν τα οποι΄α θα
πρε΄πει να διασφαλιστου΄ν συµπληρωµατικα΄ µε΄σω των εθελου΄σιων
δεσµευ΄σεων των αεροπορικω΄ν µεταφορε΄ων και των αεροδροµι΄ων.
Η αυτοπροαι΄ρετη δε΄σµευση των µεταφορε΄ων θα πρε΄πει να ΄εχει
υποβληθει΄ κατα΄ τη γνω΄µη της ΟΚΕ ΄εως το Μα΄ιο 2001. Απο΄ αυτη΄
την α΄ποψη η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε το αι΄τηµα που απευθυ΄νει το
Συµβου΄λιο (1) στην Επιτροπη΄. Αν η εθελου΄σια δε΄σµευση των
αεροπορικω΄ν µεταφορε΄ων και των αεροδροµι΄ων δεν ρυθµι΄ζει
επαρκω΄ς τα δικαιω΄µατα των καταναλωτω΄ν η ΟΚΕ εισηγει΄ται µια
πλη΄ρη νοµικη΄ ρυ΄θµιση. Στο βαθµο΄ στον οποι΄ο τα συµβατικα΄
δικαιω΄µατα των επιβατω΄ν ρυθµι΄ζονται µε΄σω των ο΄ρων µεταφορα΄ς
των αεροπορικω΄ν µεταφορε΄ων, οι επιβα΄τες επιβα΄λλεται να ενηµερω΄νονται πλη΄ρως για τα δικαιω΄µατα΄ τους.

3.4.
Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει ανεπιφυ΄λακτα την διαπι΄στωση ο΄τι οι
ενδεχο΄µενες κοινοτικε΄ς διατα΄ξεις δεν θα πρε΄πει να περιορι΄ζουν την
διεθνη΄ ανταγωνιστικο΄τητα των επιχειρη΄σεων. Ωστο΄σο η ασφα΄λεια
των αεροµεταφορω΄ν πρε΄πει να ΄εχει απο΄λυτη προτεραιο΄τητα και να
προσφε΄ρεται συγχρο΄νως κατα΄λληλη προστασι΄α στους καταναλωτε΄ς.
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3.2.
Η ΄ελλειψη της προτεινο΄µενης σειρα΄ς συµβα΄σεων µεταξυ΄
αερολιµε΄νων, αεροπορικω΄ν εταιρειω΄ν και α΄λλων παρο΄χων υπηρεσιω΄ν αποτελει΄ πρα΄γµατι ΄ενα απο΄ τα σοβαρα΄ προβλη΄µατα των
αεροµεταφορω΄ν. Συνη΄θως, κα΄θε επιχει΄ρηση επειδη΄ επιλε΄γει µε δικα΄
της κριτη΄ρια τις εταιρει΄ες και τους προµηθευτε΄ς µε τους οποι΄ους
συνεργα΄ζεται ευθυ΄νεται για τις λανθασµε΄νες υπηρεσι΄ες που αυτοι΄
παρε΄χουν. Ωστο΄σο στις αεροπορικε΄ς µεταφορε΄ς δεν πληρου΄ται
παρο΄µοια προϋπο΄θεση. Η αεροπορικη΄ εταιρει΄α δεν ασκει΄ καµι΄α
επιρροη΄ στον αερολιµε΄να ως πα΄ροχο διαδρο΄µων προσγει΄ωσης και
απογει΄ωσης αλλα΄ ου΄τε και στους ο΄ρους ασφα΄λειας των πτη΄σεων.
Συνεπω΄ς δεν θα η΄ταν ορθο΄, κατα΄ τη γνω΄µη της ΟΚΕ, να ευθυ΄νονται
οι αεροπορικε΄ς επιχειρη΄σεις για τις ελλει΄ψεις αυτε΄ς. Καλει΄ται η
Επιτροπη΄ ιδιαιτε΄ρως να υποβα΄λει κατα΄λληλες προτα΄σεις για την
βελτι΄ωση της κατα΄στασης κυρι΄ως ο΄σον αφορα΄ την ασφα΄λεια των
πτη΄σεων, και να εφαρµο΄σει τις προτα΄σεις αυτε΄ς.

3.3.
'Ηδη ισχυ΄ουν πολυα΄ριθµες ρυθµι΄σεις οι οποι΄ες περιε΄χουν
νοµικε΄ς διατα΄ξεις για την προστασι΄α των επιβατω΄ν αεροπορικω΄ν
µεταφορω΄ν απο΄ την απα΄τη (Οδηγι΄α 93/13/ΕΟΚ σχετικα΄ µε
τις καταχρηστικε΄ς ρη΄τρες σε συµφωνι΄ες που συνα΄πτονται µε
καταναλωτε΄ς) (2). Η εφαρµογη΄ των προστατευτικω΄ν αυτω΄ν διατα΄ξεων δεν αποτελει΄ πλε΄ον καθη΄κον της Επιτροπη΄ς αλλα΄ εµπι΄πτει
στην αρµοδιο΄τητα των τακτικω΄ν δικαστηρι΄ων και τελικα΄ στο
Ευρωπαϊκο΄ ∆ικαστη΄ριο. Αν εξετασθου΄ν οι επιµε΄ρους περιπτω΄σεις
που αναφε΄ρει η Επιτροπη΄ διαπιστω΄νεται ο΄τι πολλε΄ς µπορου΄ν να
εκδικαστου΄ν µε βα΄ση την Οδηγι΄α 93/13/ΕΟΚ. Ωστο΄σο ει΄ναι
αναγκαι΄ο να επιτευχθει΄ διαφα΄νεια ο΄σον αφορα΄ τα δικαιω΄µατα των
καταναλωτω΄ν και των τιµω΄ν στο βαθµο΄ που αυτο΄ ει΄ναι δυνατο΄.
Πρε΄πει επι΄σης να βελτιωθου΄ν τα δικαιω΄µατα των καταναλωτω΄ν

(1) Ψη΄φισµα του Συµβουλι΄ου απο΄ 2 Οκτωβρι΄ου 2000 για τα δικαιω΄µατα
των αεροπορικω΄ν επιβατω΄ν (ΕΕ C 293 της 14.10.2000, σ. 1).
(2) Οδηγι΄α 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου της 5ης Απριλι΄ου 1993 σχετικα΄
µε τις καταχρηστικε΄ς ρη΄τρες των συµβα΄σεων που συνα΄πτονται µε
καταναλωτε΄ς.

3.5.
Η κρα΄τηση και η ΄εκδοση εισιτηρι΄ου µπορει΄ να γι΄νει
365 ηµε΄ρες πριν απο΄ την αναχω΄ρηση. Σε περι΄πτωση που ο
επιβα΄της ΄εχει δηλω΄σει απλω΄ς την προ΄θεση΄ του να ταξιδε΄ψει η ΟΚΕ
κρι΄νει ο΄τι η αεροπορικη΄ εταιρει΄α ΄εχει κα΄θε δικαι΄ωµα να αυξη΄σει τις
τιµε΄ς. Απο΄ τη στιγµη΄ ο΄µως που ΄εχει συναφθει΄ οριστικη΄ συµφωνι΄α
µεταξυ΄ του επιβα΄τη και της αεροπορικη΄ς εταιρει΄ας η΄ ΄εχει η΄δη
πληρωθει΄ το εισιτη΄ριο, η αεροπορικη΄ εταιρει΄α δεν ΄εχει πλε΄ον το
δικαι΄ωµα, κατα΄ την α΄ποψη της ΟΚΕ, να προβει΄ σε αυ΄ξηση των
τιµω΄ν.
3.6.
'Οπως αναφε΄ρει και η ΄δια
ι
η Επιτροπη΄, οι αεροπορικε΄ς
εταιρι΄ες ει΄ναι υποχρεωµε΄νες συ΄µφωνα µε τον ισχυ΄οντα κω΄δικα CRS
(Computer Reservation System) να ενηµερω΄νουν τον επιβα΄τη
σχετικα΄ µε την εταιρει΄α που θα εκτελε΄σει την πτη΄ση. Σε περι΄πτωση
ο΄µως που υπα΄ρχει νοµικο΄ κενο΄, η ΟΚΕ συµφωνει΄ να θεσπιστει΄
σχετικη΄ νοµικη΄ ρυ΄θµιση.
3.7.
Επι΄σης το θε΄µα των συµβατικω
΄ ν ο΄ρων που εφαρµο΄ζονται
στην περι΄πτωση κοινη΄ς εκµετα΄λλευσης πτη΄σεων ρυθµι΄ζεται η΄δη
στους ο΄ρους µεταφορα΄ς της εκα΄στοτε αεροπορικη΄ς εταιρι΄ας.
Ωστο΄σο και λο΄γω των ισχυουσω΄ν η΄δη διατα΄ξεων της συ΄µβασης
την ευθυ΄νη φε΄ρει σε κα΄θε περι΄πτωση ο µεταφορε΄ας που συνα΄πτει
τη συ΄µβαση, ενδεχοµε΄νως παρα΄λληλα µε το µεταφορε΄α που
πραγµατοποιει΄ τη µεταφορα΄, ω΄στε ο επιβα΄της να διαθε΄τει απο΄
τω΄ρα η΄δη σαφω΄ς προσδιορισµε΄νο αποδε΄κτη των αιτηµα΄των του
(τον µεταφορε΄α που συνα΄πτει τη συ΄µβαση) σε πολλε΄ς περιπτω΄σεις
µα΄λιστα δυ΄ο αποδε΄κτες. Για λο΄γους νοµικη΄ς ασφα΄λειας η ΟΚΕ
θεωρει΄ ωστο΄σο αναγκαι΄α µια εθελου΄σια η΄ νοµικη΄ ρυ΄θµιση της
ευθυ΄νης για πτη΄σεις µε κοινη΄ χρη΄ση κωδικω΄ν.
3.8.
Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει µια γενικη΄ δυνατο΄τητα µεταβι΄βασης
αεροπορικω΄ν εισιτηρι΄ων· µε τον τρο΄πο αυτο΄ θα διασφαλιστει΄ ο΄τι
οι ο΄ροι των ειδικω΄ν τιµω΄ν δε θα µπορου΄ν να υπονοµευθου΄ν
συστηµατικα΄ µε΄σω της πραγµατοποι΄ησης εικονικω΄ν κρατη΄σεων
προκειµε΄νου να διατεθου΄ν τα φθηνα΄ εισιτη΄ρια αργο΄τερα σε
καθυστερηµε΄νους πελα΄τες. Επιπλε΄ον αυτο΄ θα οδηγου΄σε σε αυ΄ξηση
του ποσοστου΄ των λεγο΄µενων εικονικω΄ν κρατη΄σεων επειδη΄ τα
ταξιδιωτικα΄ γραφει΄α δεν θα ει΄ναι σε θε΄ση να διαθε΄τουν πραγµατικα΄
ο΄λες τις θε΄σεις που κρα΄τησαν προφυλακτικα΄. Το γεγονο΄ς αυτο΄
µπορει΄ να δηµιουργη΄σει µειονεκτη΄µατα για τους επιβα΄τες οι οποι΄οι
΄εχουν εγγραφει΄ σε κατα΄λογο αναµονη΄ς για ορισµε΄νη πτη΄ση. Η
ΟΚΕ επιδοκιµα΄ζει σχετικα΄ τους νε΄ους ο΄ρους µεταφορα΄ς της ΙΑΤΑ
(περι΄οδος ισχυ΄ος ενο΄ς εισιτηρι΄ου, επιτρεπο΄µενο βα΄ρος αποσκευω΄ν,
επιστροφε΄ς και ευθυ΄νη λο΄γω ζηµιω΄ν).
(3) Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την
προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου της 5ης Απριλι΄ου 1993 σχετικα΄
µε τις καταχρηστικε΄ς ρη΄τρες των συµβα΄σεων που συνα΄πτονται µε
καταναλωτε΄ς.
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3.9.
Ο κανο΄νας σχετικα΄ µε την διαδοχικη΄ χρη΄ση των φυ΄λλων
του εισιτηρι΄ου αποτελει΄ µε΄ρος της διαµο΄ρφωσης του προϊο΄ντος
και των τιµω΄ν. Η πρακτικη΄ αυτη΄ επιτρε΄πει την προσαρµογη΄
του προϊο΄ντος στις επιµε΄ρους συνθη΄κες της αγορα΄ς και της
νοµισµατικη΄ς ζω΄νης. Οι χρονοβο΄ρες πτη΄σεις µε ανταπο΄κριση
µπορου΄ν να καταστου΄ν πιο ελκυστικε΄ς µε΄σω µει΄ωσης του ναυ΄λου
΄εναντι των πτη΄σεων χωρι΄ς διακοπη΄. Σε περι΄πτωση κατα΄ργησης του
κανο΄να αυτου΄ οι επιχειρη΄σεις δεν θα ΄εχουν πλε΄ον καµι΄α επιρροη΄
΄ ν. Αυτο΄ αφορα΄ επι΄σης και
ο΄σον αφορα΄ την διαµο΄ρφωση των τιµω
ο΄ταν τα φυ΄λλα αναχω΄ρησης και επιστροφη΄ς του εισιτηρι΄ου
χρησιµοποιηθου΄ν µε αντι΄θετη σειρα΄. Κατα΄ τα λοιπα΄ και το θε΄µα
αυτο΄ καλυ΄πτεται απο΄ τους ο΄ρους µεταφορα΄ς της ΙΑΤΑ.
3.10. Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει πλη΄ρως το αι΄τηµα για οµοιο΄µορφα
προ΄τυπα ο΄σον αφορα΄ την µεταφορα΄ ατο΄µων µε ειδικε΄ς ανα΄γκες
καθο΄λη την αλυσι΄δα της µεταφορα΄ς. Κατα΄ τη γνω΄µη της ΟΚΕ ΄εχει
σηµασι΄α να διασφαλι΄ζεται η οµοιογε΄νεια της µεταφορα΄ς και
κατα΄ τις διεθνει΄ς µεταφορε΄ς. Παρο΄µοια προ΄τυπα θα πρε΄πει να
λαµβα΄νονται υπο΄ψη κατα΄ τη συ΄γκλιση των ο΄ρων της πολιτικη΄ς
µεταφορω΄ν στις Βορειοατλαντικε΄ς µεταφορε΄ς.
3.11. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε την Επιτροπη΄ ο΄τι πρε΄πει να βελτιωθου΄ν τα δικαιω΄µατα των ατο΄µων µε ειδικε΄ς ανα΄γκες στα οποι΄α
χρεια΄ζεται να παρε΄χεται βοη΄θεια, ο΄πως π.χ. δωρεα΄ν βοη΄θεια για τη
διαδροµη΄ απο΄ και προς το αεροσκα΄φος, η΄ η ανα΄ληψη του κο΄στους
για την υπηρεσι΄α αυτη΄. Συµφωνει΄ επι΄σης ο΄τι πρε΄πει να επιτευχθει΄
οµοιο΄µορφη και διαφανη΄ς ρυ΄θµιση των περιορισµω΄ν των αεροπορικω΄ν εταιρειω΄ν που επιβα΄λλονται για λο΄γους ασφα΄λειας για τη
µεταφορα΄ ατο΄µων µε ειδικε΄ς ανα΄γκες.
3.12. 'Οσον αφορα΄ την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την
πληροφο΄ρηση των επιβατω΄ν, η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την α΄ποψη ο΄τι οι
επιβα΄τες θα πρε΄πει να ενηµερω΄νονται µε ο΄σο το δυνατο΄ πληρε΄στερο
τρο΄πο.
3.13. Η προτεινο΄µενη εθελου΄σια δε΄σµευση ο΄σον αφορα΄ την
παρα΄δοση των αποσκευω΄ν εντο΄ς συγκεκριµε΄νου χρο΄νου πρε΄πει να
διαφοροποιει΄ται ανα΄λογα µε εκει΄νον που παρε΄χει την υπηρεσι΄α
αυτη΄. Αφενο΄ς, η υπηρεσι΄α παρε΄χεται εν µε΄ρει απο΄ τους αερολιµε΄νες
που ει΄ναι ιδι΄ως υπευ΄θυνοι για την υποδοµη΄, αλλα΄ ορισµε΄νες φορε΄ς
και απο΄ τις αεροπορικε΄ς εταιρει΄ες. Συνεπω΄ς καλει΄ται η Επιτροπη΄
να επιτυ΄χει µια οικειοθελη΄ ρυ΄θµιση µε την επιχει΄ρηση που ει΄ναι
πρα΄γµατι αρµο΄δια για την παρα΄δοση των αποσκευω
΄ ν χα΄ρη στην
οποι΄α θα βελτιωθει΄ αισθητα΄ η κατα΄σταση σε αυτο΄ν τον τοµε΄α.
'Οσον αφορα΄ την προ΄βλεψη υψηλο΄τερων ορι΄ων σχετικα΄ µε την
ευθυ΄νη για τις αποσκευε΄ς προτα΄σσεται το επιχει΄ρηµα ο΄τι το
Πρωτο΄κολλο του Μο΄ντρεαλ η΄δη καλυ΄πτει την περι΄πτωση αυτη΄.
Σχετικα΄ µε την αναµενο΄µενη κυ΄ρωση της Συµφωνι΄ας του
Μο΄ντρεαλ, η ΟΚΕ θεωρει΄ σκο΄πιµο να αναληφθει΄ η εθελου΄σια
δε΄σµευση ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ της Συµφωνι΄ας του
Μο΄ντρεαλ η΄δη στο παρο΄ν στα΄διο προς το συµφε΄ρον των καταναλωτω΄ν.
3.14. Η ΟΚΕ επιδοκιµα΄ζει την επεξεργασι΄α γενικω΄ν προτυ΄πων
για τα αεροδρο΄µια ο΄λης της Ευρω΄πης απο΄ το ∆ιεθνε΄ς Συµβου΄λιο
Αεροδροµι΄ων ΑCI (Airport Council International). Ωστο΄σο ο΄πως
συµβαι΄νει µε ο΄λους τους µεταφορει΄ς, η τη΄ρηση των προτυ΄πων
αυτω΄ν σε περιο΄δους αιχµη΄ς ο΄πως π.χ. κατα΄ την περι΄οδο ΄εναρξης
των διακοπω΄ν, θα η΄ταν εξωπραγµατικη΄. Παρο΄µοια κριτη΄ρια ποιο΄τητας για τα αεροδρο΄µια ο΄πως τα ανω΄τατα ο΄ρια χρο΄νου διαµετακο΄µισης η΄ η απο΄σταση διανυο΄µενη µε τα πο΄δια κ.λπ. ει΄ναι κριτη΄ρια
που εξαρτω΄νται απο΄ τις συνθη΄κες που επικρατου΄ν επιτο΄που και
δεν µπορου΄ν να προσδιοριστου΄ν αυθαι΄ρετα. Επι΄σης η µεταφορικη΄
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ικανο΄τητα δεν µπορει΄ να επεκταθει΄ απεριο΄ριστα. Η ΟΚΕ θεωρει΄
σκο΄πιµο κα΄θε αεροδρο΄µιο να γνωστοποιει΄ ποιες εθελου΄σιες υπηρεσι΄ες προσφε΄ρει.
3.15. Η ΟΚΕ δεν συµφωνει΄ ο΄τι η ενο΄χληση που προκαλει΄ η
καθυστε΄ρηση ει΄ναι εξι΄σου σοβαρη΄ µε την α΄ρνηση επιβι΄βασης η΄ την
ακυ΄ρωση της πτη΄σης. Καταρχη΄ν οι καθυστερη΄σεις δεν πρε΄πει να
συνεπα΄γονται αυτοµα΄τως αποζηµι΄ωση. Θα µπορου΄σε ο΄µως να
εξετασθει΄ το ενδεχο΄µενο µει΄ωσης της τιµη΄ς του εισιτηρι΄ου αν
αποδεδειγµε΄να ευθυ΄νεται η αεροπορικη΄ εταιρει΄α για την µεγα΄λη
καθυστε΄ρηση. Σε περι΄πτωση υπερκρα΄τησης θε΄σεων πρε΄πει να
αποζηµιω΄νεται ο επιβα΄της που δεν επιβιβα΄ζεται. Αντιθε΄τως, η
προσφορα΄ φροντι΄δας στους επιβα΄τες κατα΄ τη δια΄ρκεια της
αναµονη΄ς ει΄ναι απολυ΄τως απαραι΄τητη και πρε΄πει να θεωρηθει΄
υποχρε΄ωση των αεροπορικω΄ν εταιρειω΄ν. Το δικαι΄ωµα επιστροφη΄ς
του αντιτι΄µου του εισιτηρι΄ου θα πρε΄πει συνεπω΄ς να περιορι΄ζεται
στις περιπτω΄σεις κατα΄ τις οποι΄ες η µεταφορα΄ δεν πραγµατοποιει΄ται.
3.16. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε την Επιτροπη΄ ο΄τι στην περι΄πτωση
καθυστερη΄σεων ει΄ναι δυ΄σκολο να µεταφερθει΄ η επι΄ρριψη του
κο΄στους στον υπαι΄τιο. Ωστο΄σο στο βαθµο΄ που αυτο΄ µπορει΄ να
αποδειχθει΄ επιβα΄λλεται να ει΄ναι δυνατη΄ η απαι΄τηση αποζηµι΄ωσης
σε περι΄πτωση καθυστε΄ρησης απο΄ τον υπαι΄τιο συ΄µφωνα µε το
κριτη΄ριο «ο υπαι΄τιος πληρω΄νει». 'Οσον αφορα΄ τις αποφα΄σεις
που αφορου΄ν την εκµετα΄λλευση των γραµµω΄ν στις αεροπορικε΄ς
µεταφορε΄ς τα κριτη΄ρια ασφαλει΄ας θα πρε΄πει να ΄εχουν πα΄ντοτε
καθοριστικη΄ σηµασι΄α.
3.17. Η οµοιοµορφι΄α που επιδιω΄κει η Επιτροπη΄ ο΄σον αφορα΄
τη φροντι΄δα που προσφε΄ρεται στους επιβα΄τες πρε΄πει να ρυθµι΄ζεται
µε΄σω της θε΄σπισης καλυ΄τερων ορι΄ων. Η ΟΚΕ ει΄ναι της γνω
΄ µης ο΄τι
η Επιτροπη΄ ει΄ναι ανα΄γκη να επιδιω΄ξει ΄ενα υψηλο΄ επι΄πεδο ο΄σον
αφορα΄ τη φροντι΄δα των επιβατω΄ν και συνεπω΄ς να παροτρυ΄νει τους
αερολιµε΄νες και τις αεροπορικε΄ς εταιρει΄ες να συµβα΄λουν στη
βελτι΄ωση του τοµε΄α αυτου΄ µε΄σω εθελου΄σιων δεσµευ΄σεων.
3.18. Η κατα΄ρτιση εκθε΄σεων προς ενηµε΄ρωση των καταναλωτω΄ν θα προσφε΄ρει µεγαλυ΄τερη διαφα΄νεια ως προς την ποιο΄τητα
των υπηρεσιω΄ν των αεροπορικω΄ν εταιριω΄ν και των αεροδροµι΄ων.
Αναφε΄ρεται το παρα΄δειγµα των Ηνωµε΄νων Πολιτειω΄ν οι οποι΄ες
αποτελου΄ν οµοιογενη΄ αγορα΄. Αντιθε΄τως, στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση
οι αγορε΄ς ει΄ναι λιγο΄τερο συγκρι΄σιµες. Συνεπω΄ς µπορου΄ν να
συγκριθου΄ν µο΄νο συγκρι΄σιµες υπηρεσι΄ες οι οποι΄ες παρε΄χονται απο΄
τις αεροπορικε΄ς εταιρει΄ες και τα αεροδρο΄µια µε ΄δια
ι
ευθυ΄νη. Η
Επιτροπη΄ πρε΄πει να φροντι΄σει για την εφαρµογη΄ µιας θεµιτη΄ς
διαδικασι΄ας εα΄ν επιθυµει΄ να βελτιω΄σει τι διαφα΄νεια της ποιο΄τητας
των υπηρεσιω΄ν και να πληροφορει΄ ο΄σο το δυνατο΄ πληρε΄στερα
τους επιβα΄τες.
3.19. Η αναφορα΄ του ποσοστου΄ εισιτηρι΄ων που διατε΄θηκαν µε
το χαµηλο΄τερο ναυ΄λο δεν κρι΄νεται ως ισχυρο΄ κριτη΄ριο ταξινο΄µησης. Παρα΄λληλα µε τα κανονικα΄ οικονοµικα΄ εισιτη΄ρια υπα΄ρχει
ποικιλι΄α ειδικω΄ν ναυ΄λων που προσφε΄ρονται µο΄νο εποχιακω΄ς. Το
ποσοστο΄ εισιτηρι΄ων που διατι΄θενται µε το χαµηλο΄τερο ναυ΄λο
διαφε΄ρει και µεταβα΄λλεται απο΄ διαδροµη΄ σε διαδροµη΄ επειδη΄
προ΄κειται για ΄ενα µε΄σο προσανατολισµου΄ των πωλη΄σεων µε στο΄χο
την αξιοποι΄ηση των πλεοναζουσω΄ν µεταφορικω΄ν ικανοτη΄των.
Συνεπω΄ς ει΄ναι δυ΄σκολο να επιτευχθει΄ η διαφα΄νεια των τιµω΄ν µε
καθοριστικο΄ τρο΄πο δεδοµε΄νου ο΄τι οι τιµε΄ς µεταβα΄λλονται σχεδο΄ν
σε καθηµερινη΄ βα΄ση. Ωστο΄σο, η ΟΚΕ επιµε΄νει στην α΄ποψη ο΄τι
παρα΄ το προ΄βληµα αυτο΄ επιβα΄λλεται να παρε΄χονται στους επιβα΄τες
ο΄σο το δυνατο΄ περισσο΄τερες πληροφορι΄ες µε ΄εναν ο΄σο το δυνατο΄
απλου΄στερο τρο΄πο.
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3.20. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε την Επιτροπη΄ για την προτεινο΄µενη
καθιε΄ρωση ενο΄ς µηχανισµου΄ εξω΄δικης επι΄λυσης διαφορω΄ν µε την
προϋπο΄θεση ο΄τι θα ευρεθει΄ µια κατα΄λληλη σχετικη΄ διαδικασι΄α.
3.21. Προϋπο΄θεση για οποιαδη΄ποτε εκπροσω΄πηση των επιβατω΄ν ει΄ναι η νοµιµο΄τητα µε την ΄εννοια µιας αντιπροσωπευτικη΄ς
΄ ν. Επι΄ του παρο΄ντος δεν ΄εχει
εκπροσω΄πησης των καταναλωτω
διατυπωθει΄ κατα΄λληλη προ΄ταση. Θα πρε΄πει εποµε΄νως σε συνεργασι΄α µε τις ενω΄σεις των καταναλωτω΄ν να βρεθει΄ η κατα΄λληλη
διαδικασι΄α µε΄σω της οποι΄ας θα δηµιουργηθει΄ η εκπροσω΄πηση των
συµφερο΄ντων των επιβατω΄ν αεροπορικω΄ν µεταφορω΄ν.
4.

Τελικε΄ς παρατηρη΄σεις

4.1.
Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει την προ΄θεση της Επιτροπη΄ς να
βελτιω΄σει την προστασι΄α των συµφερο΄ντων των επιβατω΄ν στις
αεροπορικε΄ς µεταφορε΄ς.
4.2.
Επιπλε΄ον, θεωρει΄ απολυ΄τως απαραι΄τητο να ρυθµιστου΄ν
µε΄σω της νοµοθεσι΄ας τα αναγκαι΄α ελα΄χιστα προ΄τυπα των θεµελιωδω΄ν δικαιωµα΄των των επιβατω΄ν και να συµπληρωθου΄ν µε΄σω
εθελου΄σιων δεσµευ΄σεων των αεροπορικω΄ν εταιρειω΄ν και των
αεροδροµι΄ων. Οι σχετικε΄ς εθελου΄σιες δεσµευ΄σεις των αεροπορικω΄ν
εταιρειω΄ν πρε΄πει να ΄εχουν γνωστοποιηθει΄ ως τον Μα΄ιο 2001.
Σε περι΄πτωση που οι εθελου΄σιες δεσµευ΄σεις δεν ρυθµι΄ζουν
ικανοποιητικα΄ τα δικαιω΄µατα των καταναλωτω΄ν, η ΟΚΕ συνιστα΄
µια πλη΄ρη νοµικη΄ ρυ΄θµιση.
4.3.
Ωστο΄σο το΄σο η εθελου΄σια ο΄σο και η νοµικη΄ ρυ΄θµιση θα
πρε΄πει να προσφε΄ρουν µεγαλυ΄τερη διαφα΄νεια ως προς τα δικαιω΄µατα των καταναλωτω΄ν και τις τιµε΄ς. Επι΄σης θα πρε΄πει να
βελτιωθου΄ν τα δικαιω΄µατα των καταναλωτω΄ν σε περι΄πτωση υπερα΄ριθµων κρατη΄σεων (α΄ρνηση επιβι΄βασης).
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4.4.
Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει µια γενικη΄ δυνατο΄τητα µεταβι΄βασης
του εισιτηρι΄ου. Σχετικα΄ χρεια΄ζεται να διασφαλιστει΄ ο΄τι δεν θα
υπονοµευ΄ονται οι ο΄ροι των ειδικω΄ν τιµω΄ν εισιτηρι΄ων µε΄σω εικονικω΄ν κρατη΄σεων θε΄σεων οι οποι΄ες θα µπορου΄ν να πωλου΄νται στη
συνε΄χεια σε επιβα΄τες που αγορα΄ζουν καθυστερηµε΄να το εισιτη΄ριο΄
τους. Η ΟΚΕ επιδοκιµα΄ζει, κατα΄ τα λοιπα΄, τους νε΄ους ο΄ρους
της ΙΑΤΑ για τις µεταφορε΄ς (περι΄οδος ισχυ΄ος ενο΄ς εισιτηρι΄ου,
επιστροφε΄ς και ευθυ΄νη για ζηµια΄).
4.5.
Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει την προ΄θεση της Επιτροπη΄ς να
βελτιω΄σει τα δικαιω΄µατα των ατο΄µων µε ειδικε΄ς ανα΄γκες π.χ.
προσφε΄ροντας στους επιβα΄τες αυτου΄ς δωρεα΄ν βοη΄θεια κατα΄ την
µετα΄βαση΄ τους απο΄ και προς το αεροπλα΄νο η΄ αναλαµβα΄νοντας το
σχετικο΄ κο΄στος.
4.6.
Η Επιτροπη΄ οφει΄λει, κατα΄ τη γνω΄µη της ΟΚΕ, στις
πληροφορι΄ες για τους καταναλωτε΄ς που προγραµµατι΄ζει, µε τις
οποι΄ες βελτιω΄νεται η διαφα΄νεια της ποιο΄τητας των υπηρεσιω΄ν των
αεροπορικω΄ν εταιρειω΄ν και των αεροδροµι΄ων να φροντι΄σει για µια
θεµιτη΄ διαδικασι΄α και συγκρι΄σιµες παροχε΄ς.
4.7.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς να
καθιερωθει΄ µηχανισµο΄ς εξω΄δικης επι΄λυσης διαφορω΄ν, µε την
προϋπο΄θεση ο΄τι θα βρεθει΄ και µια κατα΄λληλη διαδικασι΄α.
4.8.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ ευ΄λογο να συµµετα΄σχουν και οι ενω΄σεις
των καταναλωτω΄ν στη δηµιουργι΄α αντιπροσωπευτικη΄ς εκπροσω΄πησης των επιβατω΄ν αεροπορικω΄ν µεταφορω΄ν.
4.9.
Παρο΄µοια προσε΄γγιση θα εξυπηρετη΄σει καλυ΄τερα, κατα΄ τη
γνω΄µη της ΟΚΕ, το΄σο τους στο΄χους της Επιτροπη΄ς ο΄σο και τα
συµφε΄ροντα των καταναλωτω΄ν, των εργοδοτω΄ν και των εργαζοµε΄νων στην Ευρω΄πη.

Βρυξε΄λλες, 28 Μαρτι΄ου 2001.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την υλοποι΄ηση του τοµε΄α ανωτα΄του επιπε΄δου “.EU” στο
∆ιαδι΄κτυο (Internet)»
(2001/C 155/03)
Στις 15 Ιανουαρι΄ου 2001, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 156 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς
΄ µη της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Κοινο΄τητας, η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να ζητη΄σει τη γνω
για την ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Το τµη΄µα «Μεταφορε΄ς, ενε΄ργεια, υποδοµε΄ς, κοινωνι΄α των πληροφοριω΄ν», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α
των σχετικω΄ν εργασιω΄ν, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 6 Μαρτι΄ου 2001 µε βα΄ση εισηγητικη΄ ΄εκθεση του
κ. Morgan.
Κατα΄ την 380η συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της (συνεδρι΄αση της 28ης Μαρτι΄ου 2001), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 97 ψη΄φους υπε΄ρ και µια κατα΄ την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Εισαγωγη΄

1.1.
Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ εκφρα΄ζει µε ικανοποι΄ηση τη στη΄ριξη΄ της στην προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την υλοποι΄ηση του τοµε΄α
ανωτα΄του επιπε΄δου «.EU». Η ΟΚΕ θεωρει΄ την πρωτοβουλι΄α αυτη΄
ως θεµελιω΄δες στοιχει΄ο της Ηλεκτρονικη΄ς Ευρω΄πης (1).
1.2.
Ο κανονισµο΄ς αναθε΄τει στην Επιτροπη΄ την εφαρµογη΄ του
τοµε΄α ανωτα΄του επιπε΄δου «.EU» (TLD), θε΄τει τους ο΄ρους της
εφαρµογη΄ς αυτη΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νου του καθορισµου΄ ενο΄ς
µητρω΄ου και θεσπι΄ζει το πλαι΄σιο δηµο΄σιας πολιτικη΄ς εντο΄ς του
οποι΄ου θα λειτουργει΄ το µητρω΄ο αυτο΄.
1.3.
Η προσωρινη΄ καθοδηγητικη΄ οµα΄δα (Interim Steering
Group — ISG), η οποι΄α συγκροτη΄θηκε απο΄ την υφιστα΄µενη
οµα΄δα συµµετεχο΄ντων της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας (European
Community Panel of Participants — EC-POP) (2), προχω΄ρησε σε
λεπτοµερει΄ς τεχνικε΄ς και πολιτικε΄ς προετοιµασι΄ες.
1.4.
Ιδιαι΄τερη προσοχη΄ ΄εχει δοθει΄ στο ΄εργο της Προσωρινη΄ς
Καθοδηγητικη΄ς Οµα΄δας, ο΄πως παραδει΄γµατος χα΄ριν στην ανα΄λυση΄
της ο΄σον αφορα΄ τα ενδεχο΄µενα λειτουργικα΄ και τεχνικα΄ χαρακτηριστικα΄ του µητρω΄ου, στις συµβατικε΄ς σχε΄σεις µεταξυ΄ της Επιτροπη΄ς και του µητρω΄ου και στις επιλογε΄ς ο΄σον αφορα΄ τη µορφη΄ που
θα µπορου΄σε να ΄εχει ο εν λο΄γω οργανισµο΄ς.

2.
2.1.
(α)

΄ο
Το µητρω
Το µητρω΄ο θα επιτελει΄ τρεις βασικε΄ς λειτουργι΄ες:
Θα αποτελει΄ το νοµικο΄ προ΄σωπο που θα ει΄ναι υπευ΄θυνο για
το µητρω΄ο.

(1) ΕΕ C 123 της 25.4.2001.
(2) The DOT EU TLD Registry
pop.org/1009prop/index.htm.

Proposal·

http://www.ec-

(β)

Θα υλοποιει΄ τους κανο΄νες δηµο΄σιας πολιτικη΄ς, τις πολιτικε΄ς
και τις διαδικασι΄ες σχετικα΄ µε τον τοµε΄α ανωτα΄του επιπε΄δου
.EU που περιλαµβα΄νονται στον κανονισµο΄ η΄ ΄εχουν εγκριθει΄
απο΄ την Επιτροπη΄, συ΄µφωνα µε τη διαδικασι΄α διαβου΄λευσης
που προβλε΄πει ο κανονισµο΄ς.

(γ)

Θα οργανω΄νει, θα διοικει΄ και θα διαχειρι΄ζεται τον τοµε΄α
ανωτα΄του επιπε΄δου .EU, συµπεριλαµβανοµε΄νων των λειτουργιω΄ν τη΄ρησης των βα΄σεων δεδοµε΄νων, της καταχω΄ρισης
των ονοµα΄των τοµε΄α, της λειτουργι΄ας των εξυπηρετητω΄ν
ονοµα΄των και της δια΄δοσης των αρχει΄ων ζω΄νης του τοµε΄α
ανωτα΄του επιπε΄δου.

2.2.
Το µητρω΄ο θα ει΄ναι µη κερδοσκοπικο΄ς οργανισµο΄ς, ο
οποι΄ος θα λειτουργει΄ προς το δηµο΄σιο συµφε΄ρον.
2.3.
Οι προτα΄σεις της προσωρινη΄ς καθοδηγητικη΄ς οµα΄δας ει΄ναι
πολυ΄ συναφει΄ς προς την δηµιουργι΄α του προτεινο΄µενου µητρω΄ου
(βλ. κεφα΄λαια 2 και 3). Ειδικο΄τερα, η ΟΚΕ επικροτει΄ της προτα΄σεις
της παραγρα΄φου 3.4 σχετικα΄ µε την επιλογη΄ των υπευ΄θυνων
τη΄ρησης του µητρω΄ου.
2.4.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε τα χαρακτηριστικα΄ και τις υποχρεω
΄σεις του µητρω΄ου ο΄πως ορι΄ζονται στα α΄ρθρα 2 και 3 της προ΄τασης
κανονισµου΄.
3.

Πλαι΄σιο δηµο΄σιας πολιτικη΄ς

3.1.
Υπο΄ την επιφυ΄λαξη ορισµε΄νων διασφαλι΄σεων, η διεξοδικη΄
πολιτικη΄ καταχω΄ρισης ορι΄ζεται απο΄ το µητρω΄ο κατο΄πιν διαβουλευ΄σεων µε την Επιτροπη΄ και συ΄µφωνα µε τις συµβατικε΄ς διευθετη΄σεις.
Οι σχετικε΄ς διασφαλι΄σεις περιλαµβα΄νουν, επι΄ παραδει΄γµατι, το
σεβασµο΄ του ισχυ΄οντος κοινοτικου΄ και εθνικου΄ δικαι΄ου και της
τεχνικη΄ς και επιχειρησιακη΄ς «βε΄λτιστης πρακτικη΄ς», ο΄πως ΄εχει κατα΄
καιρου΄ς οριστει΄απο΄ το Ιcann (Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers — Σω΄µα του ∆ιαδικτυ΄ου για την εκχω΄ρηση
ονοµα΄των και αριθµω΄ν) και την ΙΑΝΑ (Internet Assigned
΄ ρηση
Numbers Authority — Αρχη΄ του ∆ιαδικτυ΄ου για την εκχω
αριθµω΄ν). Οι επιλογε΄ς που υπα΄ρχουν για την πολιτικη΄ καταχω΄ρισης
του µητρω΄ου αναπτυ΄σσονται στην ΄εκθεση της Προσωρινη΄ς
Καθοδηγητικη΄ς Οµα΄δας, ο΄που περιλαµβα΄νεται συζη΄τηση των
επιλογω΄ν για τη δηµιουργι΄α τοµε΄ων δευτε΄ρου επιπε΄δου γενικου΄
χαρακτη΄ρα (3).
(3) Βλε΄πε, επι΄σης, COM(2000) 202 τελικο΄ «Οργα΄νωση και ∆ιαχει΄ριση
του ∆ιαδικτυ΄ου — Ζητη΄µατα ∆ιεθνου΄ς και ευρωπαϊκη΄ς Πολιτικη΄ς
1998-2002» της 11ης Απριλι΄ου 2000.
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3.2.
Στο σηµει΄ο αυτο΄, η ΟΚΕ σηµειω΄νει ο΄τι η Επιτροπη΄ εξετα΄ζει,
επι΄ του παρο΄ντος, τα εξη΄ς:

προ΄τασης οδηγι΄ας σχετικα΄ µε κοινο΄ κανονιστικο΄ πλαι΄σιο για δι΄κτυα
και υπηρεσι΄ες ηλεκτρονικω΄ν επικοινωνιω΄ν (1).

α)

΄ ρου ονοµατοθεσι΄ας που προορι΄ζεται για
ορισµο΄ς του χω
χρη΄ση απο΄ τα θεσµικα΄ ο΄ργανα της ΕΕ και ενδεχοµε΄νως απο΄
τις κυβερνη΄σεις των κρατω΄ν µελω΄ν·

4.2.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε την προ΄ταση ο΄τι η Κοινο΄τητα θα
κατε΄χει ο΄λα τα δικαιω΄µατα και τα δικαιω΄µατα πνευµατικη΄ς
ιδιοκτησι΄ας για τον τοµε΄α ανωτα΄του επιπε΄δου «.EU».

β)

κρα΄τηση των ονοµα΄των που ΄εχουν σχε΄ση µε την Ευρωπαϊκη΄
'Ενωση σε ο΄λες τις αντι΄στοιχες γλω΄σσες.

4.3.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε την προ΄ταση για τις πιστω΄σεις που
απαιτου΄νται προκειµε΄νου να µπορε΄σει η Επιτροπη΄ να αναπτυ΄ξει
πολιτικη΄ για το µητρω΄ο και συµφωνει΄ µε τα προτεινο΄µενα ποσα΄.

Η ΟΚΕ θα διαβιβα΄σει τις απο΄ψεις της στην Επιτροπη΄.
3.3.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε τα ο΄σα ορι΄ζει το α΄ρθρο 4 της
προ΄τασης σχετικα΄ µε το πλαι΄σιο δηµο΄σιας πολιτικη΄ς.

4.

Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

4.1.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε την προ΄ταση ο΄τι η Επιτροπη΄ θα
επικουρει΄ται απο΄ την επιτροπη΄ που θα συσταθει΄ δυνα΄µει της

4.4.
Η ΟΚΕ ευ΄χεται να ζητηθει΄ στο µε΄λλον η γνω΄µη της σχετικα΄
µε τις εξελι΄ξεις του Μητρω΄ου.EU TLD.
5.

Συµπερα΄σµατα

5.1.
Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ της για την πρωτοβουλι΄α
.EU TLD της Επιτροπη΄ς και υποστηρι΄ζει την ταχει΄α εφαρµογη΄
της µε πλη΄ρη συνεκτι΄µηση των συστα΄σεων της προσωρινη΄ς
καθοδηγητικη΄ς οµα΄δας.
(1) COM(2000) 393 τελικο΄. ΕΕ C 123 της 25.4.2001.

Βρυξε΄λλες, 28 Μαρτι΄ου 2001.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς µε θε΄µα «Η ευρωπαϊκη΄ πολιτικη΄ για τη
διασυνοριακη΄ συνεργασι΄α και η εµπειρι΄α του προγρα΄µµατος Ιnterreg»
(2001/C 155/04)
Στις 11 Ιουλι΄ου 2000, η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ αποφα΄σισε, συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 23
παρα΄γραφος 3 του Εσωτερικου΄ Κανονισµου΄ να καταρτι΄σει γνωµοδο΄τηση µε θε΄µα: «Η ευρωπαϊκη΄ πολιτικη΄ για τη
διασυνοριακη΄ συνεργασι΄α και η εµπειρι΄α του προγρα΄µµατος Ιnterreg».
Το τµη΄µα «Οικονοµικη΄ και Νοµισµατικη΄ 'Ενωση, Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Συνοχη΄» στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η
προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν εργασιω΄ν υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση τους στις 13 Μαρτι΄ου 2001 (εισηγητη΄ς ο
κ. P. Barros Vale).
Κατα΄ την 380η συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της που πραγµατοποιη΄θηκε στις 28 και 29 Μαρτι΄ου 2001 (συνεδρι΄αση της
28ης Μαρτι΄ου), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄, υιοθε΄τησε οµο΄φωνα την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Εισαγωγη΄

1.1.
Στο΄χος της παρου΄σας γνωµοδο΄τησης της Οικονοµικη΄ς και
Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς ει΄ναι η ανα΄λυση της πρακτικη΄ς εµπειρι΄ας
που αποκτη΄θηκε απο΄ την εφαρµογη΄ της κοινοτικη΄ς πρωτοβουλι΄ας
Ιnterreg µε αντικει΄µενο τη διασυνοριακη΄ συνεργασι΄α, και απω΄τερο
σκοπο΄ τη βελτι΄ωση της αποτελεσµατικο΄τητας του προγρα΄µµατος
µε΄σω της, ενδεχο΄µενης, εισαγωγη΄ς διορθωτικω΄ν µε΄τρων στο
µε΄λλον.
1.2.
Το ∆εκε΄µβριο του 1999 η ΟΚΕ προκειµε΄νου να εκφρα΄σει
τις απο΄ψεις της σχετικα΄ µε την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς για
την εφαρµογη΄ του προγρα΄µµατος Ιnterreg III (1) προε΄βη στην
κατα΄ρτιση σχετικη΄ς γνωµοδο΄τησης (2). Λο΄γω ο΄µως του περιορισµε΄νου χρο΄νου που ει΄χε στη δια΄θεση΄ της, κατε΄στη αναγκαι΄α η
περαιτε΄ρω µελε΄τη του θε΄µατος, ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄ την πρακτικη΄
εµπειρι΄α απο΄ την µε΄χρι τω΄ρα εφαρµογη΄ της εν λο΄γω κοινοτικη΄ς
πρωτοβουλι΄ας, γεγονο΄ς που οδη΄γησε στην κατα΄ρτιση της παρου΄σας γνωµοδο΄τησης.
1.3.
Για την κατα΄ρτιση του παρο΄ντος εγγρα΄φου ζητη΄θηκε η
γνω΄µη το΄σο των εκπροσω΄πων των περιφερειακω΄ν αρχω΄ν οι οποι΄ες
ει΄ναι αρµο΄διες για την διαχει΄ριση του προγρα΄µµατος στα κρα΄τη
µε΄λη ο΄σο και των τελικω΄ν υπευθυ΄νων υλοποι΄ησης του προγρα΄µµατος. Προς το σκοπο΄ αυτο΄ συγκεντρω΄θηκαν οι εµπειρι΄ες ορισµε΄νων
εξ αυτω΄ν καθω΄ς και οι ανησυχι΄ες που εξε΄φρασαν οι οποι΄ες και
παρουσια΄ζονται στο παρο΄ν ΄εγγραφο. Επι΄σης, ελη΄φθησαν υπο΄ψη,
συµπληρωµατικα΄, τα αποτελε΄σµατα της ακρο΄ασης που πραγµατοποιη΄θηκε στις 19 ∆εκεµβρι΄ου 2000 και οι απαντη΄σεις που
δο΄θηκαν σε σχετικο΄ ερωτηµατολο΄γιο.

2.

Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

2.1.
Η ΟΚΕ διαπιστω΄νει ο΄τι κατα΄ τις δια΄φορες φα΄σεις εφαρµογη΄ς του προγρα΄µµατος υπα΄ρχει σαφη΄ς δια΄κριση µεταξυ΄ των
περισσο΄τερο και των λιγο΄τερο αναπτυγµε΄νων κρατω΄ν µελω΄ν, η
οποι΄α ισχυ΄ει το΄σο κατα΄ το στα΄διο κατα΄ρτισης των σχεδι΄ων που
προ΄κειται να υλοποιηθου΄ν ο΄σο και κατα΄ το στα΄διο της διαχει΄ρισης
(1) COM(1999) 479 τελικο΄.
(2) ΕΕ C 51 της 23.2.2000, σ. 92.

και της εφαρµογη΄ς των σχετικω΄ν διαδικασιω΄ν. Κατα΄ συνε΄πεια, στο
πλαι΄σιο της εξε΄τασης της λειτουργι΄ας και της επιτυχου΄ς η΄ ο΄χι
εφαρµογη΄ς του προγρα΄µµατος Ιnterreg Ι και ΙΙ οι εξεταζο΄µενες
χω΄ρες κατανε΄µονται σε δυ΄ο µεγα΄λες κατηγορι΄ες, η µι΄α εκ των
οποι΄ων περιλαµβα΄νει τις περισσο΄τερο ανεπτυγµε΄νες χω΄ρες και η
α΄λλη τις λιγο΄τερο ανεπτυγµε΄νες η΄/και αποκεντρωµε΄νες χω΄ρες.
2.2.
Μι΄α α΄λλη διαπι΄στωση της ΟΚΕ αφορα΄ το υψηλο΄ επι΄πεδο
απαιτη΄σεων που προβλε΄πει το προ΄γραµµα για τους υπευ΄θυνους
για την προω΄θηση του οργανισµου΄ς. Πρα΄γµατι, οι υπευ΄θυνοι
προω΄θησης θα πρε΄πει να διαθε΄τουν µεγα΄λη εµπειρι΄α στον τοµε΄α,
ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄ την υλοποι΄ηση, παρακολου΄θηση και διαχει΄ριση σχεδι΄ων, κυρι΄ως δε των σχεδι΄ων συνεργασι΄ας. Η εν λο΄γω
απαι΄τηση, παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι ει΄ναι δικαιολογηµε΄νη και ορθη΄,
΄εχει ως αποτε΄λεσµα τον αποκλεισµο΄ των νεοσυσταθε΄ντων θεσµικω΄ν
οργα΄νων που δεν ει΄χαν ακο΄µη την ευκαιρι΄α να αποδει΄ξουν τις
δυνατο΄τητε΄ς τους, παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι τα σχε΄δια που υποβα΄λλουν
ει΄ναι συχνα΄ υψηλη΄ς ποιο΄τητας.
2.3.
Κατα΄ την α΄ποψη της ΟΚΕ η Επιτροπη΄ πρε΄πει να προβει΄
στη θε΄σπιση περισσο΄τερο απλοποιηµε΄νων µεθοδολογιω΄ν που θα
διευκολυ΄νουν την προ΄σβαση των εν λο΄γω νε΄ων θεσµικω΄ν οργα΄νων
στο προ΄γραµµα, διο΄τι σε διαφορετικη΄ περι΄πτωση η προω΄θηση
της υλοποι΄ησης σχεδι΄ων συνεργασι΄ας θα συνεχι΄σει να αποτελει΄
αρµοδιο΄τητα των ΄διων
ι
θεσµικω΄ν οργα΄νων, χωρι΄ς δυνατο΄τητα
συµµετοχη΄ς α΄λλων θεσµικω΄ν οργα΄νων που µπορου΄ν να προτει΄νουν
την υλοποι΄ηση σχεδι΄ων της ΄διας
ι
η΄ µεγαλυ΄τερης αξι΄ας.
2.4.
Η ΟΚΕ διαπι΄στωσε ακο΄µη ο΄τι σε ορισµε΄νες περιπτω΄σεις
σχεδι΄ων οι υπευ΄θυνοι προω΄θησης και οι εµπλεκο΄µενοι παρα΄γοντες
ει΄χαν προβει΄ στην πραγµατοποι΄ηση σηµαντικω΄ν επενδυ΄σεων πριν
απο΄ την υποβολη΄ υποψηφιο΄τητας για τη συµµετοχη΄ τους στο
Ιnterreg, επενδυ΄σεις οι οποι΄ες δεν ελη΄φθησαν υπο΄ψη. Σχετικα΄ µε
το κο΄στος που εντα΄σσεται στην προετοιµασι΄α του σχεδι΄ου κατα΄
την α΄ποψη της ΟΚΕ οι εν λο΄γω φορει΄ς θα πρε΄πει να καλυ΄πτονται
αναδροµικα΄, παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι οι επενδυ΄σεις πραγµατοποιη΄θηκαν πριν απο΄ την υποβολη΄ της σχετικη΄ς υποψηφιο΄τητας, υπο΄ την
προϋπο΄θεση βε΄βαια ο΄τι αφορου΄ν α΄µεσα το σχετικο΄ σχε΄διο και
εφο΄σον δεν παραβια΄ζονται οι γενικοι΄ κανο΄νες επιλεξιµο΄τητας της
Επιτροπη΄ς. Σε περι΄πτωση που οι εν λο΄γω δαπα΄νες δεν ληφθου΄ν
υπο΄ψη θα επηρεασθει΄αρνητικα΄ η υλοποι΄ηση σχεδι΄ων που απαιτου΄ν
την επε΄νδυση ιδι΄ων πο΄ρων πριν απο΄ την υποβολη΄ υποψηφιο΄τητας,
παραδει΄γµατος χα΄ρη για την εκπο΄νηση µελετω΄ν, διο΄τι η χρηµατοοικονοµικη΄ κατα΄σταση των υπευθυ΄νων προω΄θησης δεν επιτρε΄πει την
ανα΄ληψη παρο΄µοιων δαπανω΄ν.
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2.5.
Η ΟΚΕ διαπιστω΄νει επι΄σης το΄σο την ανεπα΄ρκεια ο΄σο και
την ακαταλληλο΄τητα, απο΄ πλευρα΄ς χρο΄νου, της ενηµε΄ρωσης που
παρε΄χουν οι δηµο΄σιες αρχε΄ς προς τα κρα΄τη µε΄λη σχετικα΄ µε τη
λειτουργι΄α και την εφαρµογη΄ του προγρα΄µµατος. Ακο΄µη και ο΄ταν
παρε΄χεται η σχετικη΄ ενηµε΄ρωση οι σχετικε΄ς πληροφορι΄ες φθα΄νουν
στους ενδιαφερο΄µενους καθυστερηµε΄να µε αποτε΄λεσµα να
καθυστερει΄ η εκτε΄λεση του προγρα΄µµατος και να µη γι΄νεται η
κατα΄λληλη τεχνικη΄ προετοιµασι΄α. Κατα΄ συνε΄πεια, η ΟΚΕ πιστευ΄ει
ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει να καταβα΄λουν µεγαλυ΄τερες προσπα΄θειες
προκειµε΄νου να διασφαλισθει΄ η ΄εγκαιρη παροχη΄ των σχετικω΄ν
πληροφοριω΄ν προς τους τελικα΄ ωφελου΄µενους.

3.

Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις

3.1.
Η ανα΄λυση των προηγου΄µενων εµπειριω΄ν, που αποκτη΄θηκαν κατα΄ την εφαρµογη΄ των προγραµµα΄των Ιnterreg I και II,
θε΄τει, λο΄γω της σηµασι΄ας της, µι΄α σειρα΄ ερωτηµα΄των που αφορου΄ν
το΄σο τις δια΄φορες φα΄σεις εφαρµογη΄ς του προγρα΄µµατος ο΄σο και
τα συστατικα΄ του στοιχει΄α, τα οποι΄α κατα΄ την α΄ποψη της ΟΚΕ η
Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να εξετα΄σει διεξοδικο΄τερα:

3.1.1. ∆ ι α σ φ α΄ λ ι σ η τ η ς ο υ σ ι α σ τ ι κ η΄ ς κ α ι κ α τ α΄ λ λ η λ η ς σ υ µ µ ε τ ο χ η΄ ς τ ω ν δ ι α φ ο΄ ρ ω ν π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ω΄ ν π ο υ σ υ µ µ ε τ ΄ε χ ο υ ν σ τ η ν υ λ ο π ο ΄ι η σ η
τ ο υ ΄δ
ι ι ο υ σ χ ε δ ΄ι ο υ , ι δ ι α ΄τ
ι ε ρ α ο΄ σ ο ν α φ ο ρ α΄
τ η σ υ µ µ ε τ ο χ η΄ τ ω ν δ ι α φ ο΄ ρ ω ν π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ω΄ ν α ρ χ ω΄ ν
3.1.1.1. Σε ορισµε΄νες περιφε΄ρειες υπα΄ρχουν η΄δη «διασυνοριακε΄ς υπηρεσι΄ες», δηλαδη΄ οργανισµοι΄ που ει΄ναι αρµο΄διοι για
δια΄φορες πτυχε΄ς της διασυνοριακη΄ς συνεργασι΄ας, ιδιαι΄τερα ο΄σον
αφορα΄ την προω΄θηση της συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των παραµεθο΄ριων
περιφερειω΄ν, στις οποι΄ες συµµετε΄χουν κατα΄ κυ΄ριο λο΄γο εκπρο΄σωποι των περιφερειακω΄ν αρχω΄ν. Στις εν λο΄γω περιφε΄ρειες οι
υπηρεσι΄ες αυτε΄ς διαδραµατι΄ζουν ιδιαι΄τερα σηµαντικο΄ ρο΄λο ο΄χι
µο΄νο σε διαδικαστικο΄ επι΄πεδο αλλα΄ και, κυρι΄ως, σε επι΄πεδο
διασφα΄λισης της ουσιαστικη΄ς συµµετοχη΄ς των εν λο΄γω περιφερειω΄ν
στην υλοποι΄ηση σχεδι΄ων που τις αφορου΄ν α΄µεσα.
3.1.1.2. Οι χω΄ρες στις οποι΄ες δεν υπα΄ρχουν οι εν λο΄γω
υπηρεσι΄ες αντιµετωπι΄ζουν σοβαρε΄ς δυσκολι΄ες, διο΄τι διαθε΄τουν
πολυ΄ λιγο΄τερες δυνατο΄τητες πλαισι΄ωσης και παρακολου΄θησης
της εφαρµογη΄ς του προγρα΄µµατος εκ µε΄ρους των υπευθυ΄νων
προω΄θησης και αντιµετωπι΄ζουν προβλη΄µατα στον τοµε΄α της
αναζη΄τησης πιθανω΄ν εται΄ρων απο΄ την α΄λλη πλευρα΄ των συνο΄ρων,
µε αποτε΄λεσµα να προβαι΄νουν συχνα΄ στην επιλογη΄ εται΄ρων µε
διαφορετικα΄ απο΄ τα απαιτου΄µενα χαρακτηριστικα΄, ιδιαι΄τερα ο΄σον
αφορα΄ τις χρηµατοοικονοµικε΄ς δυνατο΄τητες, γεγονο΄ς που οδηγει΄,
συ΄ντοµα, στο διαφορετικο΄ βαθµο΄ συµµετοχη΄ς της κα΄θε περιφε΄ρειας
στην υλοποι΄ηση των σχεδι΄ων.
3.1.1.3. Σε πολλε΄ς περιπτω΄σεις διαπιστω΄νονται δυσκολι΄ες ως
προς τη συµµετοχη΄ των εκπροσω΄πων των περιφερειακω΄ν αρχω΄ν,
λο΄γω της ανυπαρξι΄ας ενο΄ς διασυνοριακου΄ συντονιστικου΄ φορε΄α.
3.1.1.4. Απο΄ την εµπειρι΄α των περιφερειω΄ν που διαθε΄τουν
∆ιασυνοριακε΄ς Υπηρεσι΄ες µπορου΄ν ευ΄κολα να προσδιορι΄σουν τα
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πλεονεκτη΄µατα που προκυ΄πτουν απο΄ τη λειτουργι΄α των εν λο΄γω
υπηρεσιω΄ν. Για το λο΄γο αυτο΄ συνιστα΄ται στην Επιτροπη΄ να εξετα΄σει
διεξοδικο΄τερα το εν λο΄γω ζη΄τηµα µε στο΄χο την προω΄θηση της
δηµιουργι΄ας των εν λο΄γω υπηρεσιω΄ν πριν απο΄ την εφαρµογη΄ του
προγρα΄µµατος.
3.1.1.5. Η λιγο΄τερο η΄ περισσο΄τερο αποτελεσµατικη΄ συµµετοχη΄
των περιφερειω΄ν εξαρτα΄ται το΄σο απο΄ τα ειδικα΄ συµφε΄ροντα΄ τους
ο΄σο και απο΄ τα πολιτικα΄ συµφε΄ροντα της χω΄ρας γενικο΄τερα, τα
οποι΄α καθορι΄ζουν το ει΄δος των σχεδι΄ων που εγκρι΄νονται, ιδιαι΄τερα
στη περι΄πτωση που η διαδικασι΄α λη΄ψης των αποφα΄σεων ΄εχει
υπερβολικα΄ συγκεντρωτικο΄ χαρακτη΄ρα.
3.1.1.6. Επι΄σης, η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι ει΄ναι απαραι΄τητη η ουσιαστικη΄ και δυναµικη΄ συµµετοχη΄ των περιφερειακω΄ν αρχω΄ν στην
υλοποι΄ηση σχεδι΄ων που αφορου΄ν τις περιφε΄ρειες που βρι΄σκονται
στο εσωτερικο΄ της ΕΕ, προκειµε΄νου να δοθει΄ το ΄εναυσµα για την
πραγµατοποι΄ηση µι΄ας περισσο΄τερο διαρθρωµε΄νης παρε΄µβασης σε
εθνικο΄ επι΄πεδο, ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄ τις παραµεθο΄ριες περιφε΄ρειες
η συνεργασι΄α µεταξυ΄ των οποι΄ων ει΄ναι ιδιαι΄τερα περιορισµε΄νη και
σε µερικε΄ς περιπτω΄σεις ανυ΄παρκτη.

3.1.2. Κ α θ ο ρ ι σ µ ο΄ ς τ ω ν π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ω΄ ν π ο υ ε ΄ν
ι αι
ε π ι λ ΄ε ξ ι µ ε ς , κ α τ α λ λ η λ ο΄ τ η τ α / α κ α τ α λ λ η λ ο΄ τ η τ α τ η ς ε ν λ ο΄ γ ω µ ε θ ο΄ δ ο υ κ α θ ο ρ ι σ µ ο υ΄
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3.1.2.1. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε τον καθορισµο΄ των επιλε΄ξιµων
ζωνω΄ν βα΄σει της στατιστικη΄ς ονοµατολογι΄ας εδαφικω΄ν ενοτη΄των
(NUTS), ο΄χι µο΄νον διο΄τι η µε΄θοδος αυτη΄ συµβα΄λλει στην απλοποι΄ηση των διαδικασιω΄ν στο εσωτερικο΄ της Επιτροπη΄ς αλλα΄ και
διο΄τι η ονοµατολογι΄α αυτη΄ ΄εχει η΄δη θεσπισθει΄ και χρησιµοποιει΄ται
και ει΄ναι γνωστη΄ σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη.
3.1.2.2. Παρα΄ το γεγονο΄ς αυτο΄, σε ορισµε΄νες περιπτω΄σεις η
χρη΄ση της ονοµατολογι΄ας ΝUTS αποδεικνυ΄εται ανεπαρκη΄ς για τον
καθορισµο΄ των ζωνω΄ν που ει΄ναι επιλε΄ξιµες στο πλαι΄σιο της
εφαρµογη΄ς του προγρα΄µµατος Ιnterreg. Η ακαταλληλο΄τητα της
εν λο΄γω µεθο΄δου ΄εχει ως αποτε΄λεσµα τον αποκλεισµο΄ σηµαντικω΄ν
σχεδι΄ων υψηλη΄ς ποιο΄τητας, για τον λο΄γο ο΄τι οι υπευ΄θυνοι
προω΄θησης των σχεδι΄ων αυτω΄ν ΄εχουν την ΄εδρα τους σε µη
επιλε΄ξιµες περιφε΄ρειες.
3.1.2.3. Κατα΄ συνε΄πεια η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η επιλογη΄ των
σχεδι΄ων πρε΄πει να βασισθει΄ στην εφαρµογη΄ της αρχη΄ς της
επιλεξιµο΄τητας της δικαιου΄χου περιφε΄ρειας η΄ των δικαιου΄χων
περιφερειω΄ν που αφορα΄ το σχε΄διο, διο΄τι στην περι΄πτωση αυτη΄ θα
ικανοποιηθει΄ η απαι΄τηση για την επιλεξιµο΄τητα της περιφε΄ρειας
δεδοµε΄νου ο΄τι οι περιφε΄ρειες που θα επωφεληθου΄ν απο΄ την
υλοποι΄ηση του σχεδι΄ου ει΄ναι επιλε΄ξιµες. Η εν λο΄γω πρακτικη΄
εφαρµο΄σθηκε σε ορισµε΄νες περιφε΄ρειες κατα΄ τη δια΄ρκεια της
εφαρµογη΄ς των προηγου΄µενων προγραµµα΄των µε ιδιαι΄τερα θετικα΄
αποτελε΄σµατα.
3.1.2.4. Σε κα΄θε περι΄πτωση θα πρε΄πει να διασφαλισθει΄ ο
χαρακτη΄ρας των παρεµβα΄σεων κατα΄ τρο΄πο που να µην παραβια΄ζονται οι αρχε΄ς και οι στο΄χοι του προγρα΄µµατος η΄ της διασυνοριακη΄ς συνεργασι΄ας.

C 155/14

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

3.1.3. Π ε δ ΄ο
ι ε φ α ρ µ ο γ η΄ ς τ ω ν π α ρ ε µ β α΄ σ ε ω ν τ ω ν
δ ι α φ ο΄ ρ ω ν φ ο ρ ΄ε ω ν κ α ι κ α΄ θ ε τ ο ς χ α ρ α κ τ η΄ ρ α ς τ ω ν σ χ ε δ ΄ω
ι ν
3.1.3.1. Η ΟΚΕ διαπι΄στωσε την υ΄παρξη σχεδι΄ων τα οποι΄α λο΄γω
του κα΄θετου χαρακτη΄ρα τους δεν εµπι΄πτουν αποκλειστικα΄ στις
αρµοδιο΄τητες ενο΄ς συγκεκριµε΄νου φορε΄α αλλα΄ αντι΄θετα λο΄γω των
χαρακτηριστικω΄ν τους θα µπορου΄σαν να ανατεθου΄ν σε δια΄φορους
φορει΄ς. Στις περισσο΄τερες περιπτω΄σεις ο εν λο΄γω κα΄θετος χαρακτη΄ρας των σχεδι΄ων ΄εχει ως αποτε΄λεσµα ει΄τε την απο΄ρριψη των εν
λο΄γω σχεδι΄ων ει΄τε την κατα΄τµηση και ανα΄θεση΄ τους στους
αντι΄στοιχους φορει΄ς, γεγονο΄ς που καταδεικνυ΄ει την ανελαστικο΄τητα των κριτηρι΄ων επιλογη΄ς που εφαρµο΄ζονται.
3.1.3.2. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι παρο΄µοιες διαδικασι΄ες δεν συµβα΄λλουν καθο΄λου στην επιτυχι΄α του προγρα΄µµατος, διο΄τι παρεµποδι΄ζουν σε ορισµε΄νες περιπτω΄σεις την επι΄τευξη των στο΄χων του και
µειω΄νουν την ποιο΄τητα΄ του. (∆εν χρεια΄ζεται να αναφερθου΄µε στην
αυξανο΄µενη δυσκολι΄α διαχει΄ρισης των σχεδι΄ων, κα΄τι που δεν θα
συνε΄βαινε στην περι΄πτωση που ει΄χαµε να διαχειρισθου΄µε ΄ενα ενιαι΄ο
σχε΄διο.)
3.1.3.3. Ακο΄µη, η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η παρεµβολη΄ εµποδι΄ων στην
εξε΄ταση των υποψηφιοτη΄των και στην ανα΄λυση των σχεδι΄ων,
αποθαρρυ΄νουν τους υπευ΄θυνους παρα΄γοντες οι οποι΄οι βλε΄πουν
ο΄τι αντιµετωπι΄ζουν ακο΄µη περισσο΄τερες δυσκολι΄ες κατα΄ την
εφαρµογη΄ µι΄ας διαδικασι΄ας που ει΄ναι η΄δη αργη΄ και πολυ΄πλοκη.
Για µι΄α ακο΄µη φορα΄ µπορει΄ να υπα΄ρξουν αρνητικε΄ς επιπτω΄σεις για
ποιοτικα΄ και σχετικα΄ µε το αντικει΄µενο σχε΄δια που ΄εχουν πολλε΄ς
πιθανο΄τητες επιτυχι΄ας και σχετι΄ζονται α΄µεσα µε τους επιδιωκο΄µενους απο΄ το Ιnterreg στο΄χους.
3.1.3.4. Για µι΄α ακο΄µη φορα΄ διαπιστω΄νεται η ανα΄γκη να
αποκτη΄σουν τα κριτη΄ρια επιλογη΄ς των σχεδι΄ων µεγαλυ΄τερη ευελιξι΄α, διο΄τι σε διαφορετικη΄ περι΄πτωση υπα΄ρχει ο κι΄νδυνος να
απορριφθου΄ν αξιο΄λογα και σχετικα΄ µε το επιδιωκο΄µενο αποτε΄λεσµα
σχε΄δια.
3.1.4. Ε µ π ο΄ δ ι α π ο υ ο φ ε ΄λ
ι ο ν τ α ι σ τ η ν υ΄ π α ρ ξ η
΄ ν π ρ ο τ υ΄ π ω ν ο ι κ ο ν ο µ ι κ η΄ ς
διαφορετικω
ο ρ γ α΄ ν ω σ η ς , δ ι κ α σ τ ι κ ω΄ ν δ ι α τ α΄ ξ ε ω ν , δ ι ο ι κ η τ ι κ ω΄ ν
κ α ν ο΄ ν ω ν
και
δ ι α δ ι κ α σ ι ω΄ ν
µ ε τ α ξ υ΄ τ ω ν π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ω΄ ν π ο υ σ υ µ µ ε τ ΄ε χ ο υ ν σ τ η ν υ λ ο π ο ΄η
ι σ η τ ο υ ΄δ
ι ι ο υ σ χ ε δ ΄ο
ι υ
3.1.4.1. Απο΄ την εµπειρι΄α της η ΟΚΕ διαπιστω΄νει ο΄τι οι
διαφορε΄ς στη νοµοθεσι΄α προκαλου΄ν σηµαντικε΄ς δυσκολι΄ες κατα΄
την υλοποι΄ηση των σχεδι΄ων. Πιστευ΄ει ο΄τι οι υπευ΄θυνοι για
την εφαρµογη΄ του προγρα΄µµατος επιβα΄λλεται να κληθου΄ν να
δηµιουργη΄σουν κοινε΄ς ρυθµι΄σεις που επιτρε΄πουν τη χρη΄ση οδηγιω΄ν
και διεργασιω΄ν συντονισµε΄νων µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν για να
διασφαλισθει΄ η καλυ΄τερη αποδοχη΄ των διεργασιω΄ν ιδι΄ως ο΄σον
αφορα΄ το χειρισµο΄ των υποψηφιοτη΄των, ανα΄λυση και απο΄φαση για
τα σχε΄δια που υποστηρι΄ζονται.
3.1.4.2. Επι΄σης, ο΄σον αφορα΄ τα προ΄τυπα οικονοµικη΄ς οργα΄νωσης οι διαφορε΄ς που υφι΄στανται προκαλου΄ν προβλη΄µατα,
ιδιαι΄τερα διο΄τι καθιστου΄ν αδυ΄νατη την εξευ΄ρεση κοινω΄ν τρο΄πων
ανα΄πτυξης που θα επιτρε΄ψουν την κατα΄ρτιση πραγµατικα΄ κοινω΄ν
σχεδι΄ων.
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3.1.4.3. 'Οσον αφορα΄ τη φα΄ση της ανα΄λυσης και της επιλογη΄ς
των σχεδι΄ων, η ΟΚΕ διαπιστω΄νει ο΄τι οι διαφορετικε΄ς διαδικασι΄ες
και κανο΄νες που ΄εχουν υιοθετη΄σει οι δια΄φορες χω΄ρες, προκαλου΄ν
καθυστερη΄σεις κατα΄ την εφαρµογη΄ των διαδικασιω΄ν ενω΄ σε
ορισµε΄νες περιπτω΄σεις οδηγου΄ν ακο΄µη και στην εγκατα΄λειψη των
σχεδι΄ων.
3.1.4.4. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι για να διασφαλισθει΄ η ουσιαστικη΄
συνεργασι΄α ει΄ναι σκο΄πιµη η θε΄σπιση κοινω΄ν κανο΄νων που θα
διευκολυ΄νουν την ανα΄πτυξη των σχε΄σεων µεταξυ΄ των περιφερειω΄ν.
Κατα΄ συνε΄πεια, η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να προβει΄ στην προω΄θηση
της προσε΄γγισης των περιφερειω΄ν ο΄χι µο΄νον στον τοµε΄α των
διαδικασιω΄ν που υιοθετου΄νται αλλα΄ και στον τοµε΄α της νοµοθεσι΄ας. Θα πρε΄πει να εξετασθει΄ διεξοδικο΄τερα το ζη΄τηµα της
προω΄θησης εκ µε΄ρους της Επιτροπη΄ς της συ΄ναψης συµφωνιω΄ν
µεταξυ΄ των παραµεθο΄ριων περιφερειω΄ν µε σκοπο΄ τη θε΄σπιση
κοινω΄ν κανο΄νων για την εφαρµογη΄ του Ιnterreg, µε΄θοδος που η΄δη
εφαρµο΄σθηκε µε επιτυχι΄α σε ορισµε΄νες περιφε΄ρειες.
3.1.4.5. Η ΟΚΕ διαπιστω΄νει ακο΄µη ο΄τι η κατα΄σταση που
επικρατει΄ ει΄ναι χειρο΄τερη στις παραµεθο΄ριες περιφε΄ρειες της
'Ενωσης, δεδοµε΄νου ο΄τι στις περιφε΄ρειες αυτε΄ς ισχυ΄ουν η΄δη
κανο΄νες και προ΄τυπα που εφαρµο΄ζονται σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη
αλλα΄ ο΄χι στις γειτονικε΄ς χω΄ρες. Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι η Επιτροπη΄ θα
πρε΄πει να καταβα΄λει περισσο΄τερες προσπα΄θειες προκειµε΄νου να
επιτευχθει΄ ενι΄σχυση της συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των εν λο΄γω περιφερειω΄ν.
3.1.4.6. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η υ΄παρξη κοινω΄ν κανο΄νων συνεργασι΄ας (ιδι΄ως για τη διαχει΄ριση, πληρωµη΄ και υποστη΄ριξη στο
προ΄γραµµα) θα δω΄σει τη δυνατο΄τητα θε΄σπισης κοινω΄ν κανο΄νων
διαχει΄ρισης των σχεδι΄ων και κατα΄ συνε΄πεια θα συµβα΄λει στην
ενι΄σχυση της αποτελεσµατικο΄τητας του προγρα΄µµατος.

3.1.5. Π α ρ ε µ β α΄ σ ε ι ς τ η ς Ε π ι τ ρ ο π η΄ ς κ α τ α΄ τ ι ς
δ ι α΄ φ ο ρ ε ς φ α΄ σ ε ι ς υ λ ο π ο ΄η
ι σης του προγ ρ α΄ µ µ α τ ο ς , α π ο΄ τ η ν κ α τ α΄ ρ τ ι σ η΄ τ ο υ κ α ι
µ ΄ε χ ρ ι τ η ν ε π ι λ ο γ η΄ κ α ι τ ο ν ΄ε λ ε γ χ ο τ η ς
υ λ ο π ο ΄η
ι σ η ς τ ω ν σ χ ε δ ΄ω
ι ν
3.1.5.1. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η αποκε΄ντρωση των διαδικασιω΄ν
που προβλε΄πονται για την εφαρµογη΄ του προγρα΄µµατος Ιnterreg,
θα αποβει΄ επωφελη΄ς και θα συµβα΄λει στην ενι΄σχυση της αποτελεσµατικο΄τητας του προγρα΄µµατος. Οι παρεµβα΄σεις της Επιτροπη΄ς
και των κεντρικω΄ν διοικη΄σεων των κρατω΄ν µελω΄ν πρε΄πει να
επικεντρωθου΄ν κυρι΄ως στη φα΄ση της κατα΄ρτισης του προγρα΄µµατος και ο΄χι τη διαδικασι΄α επιλογη΄ς των σχεδι΄ων.
3.1.5.2. Παρα΄λληλα, χρεια΄ζεται να επισηµανθει΄ ο΄τι η υπερβολικη΄ πραγµατοποι΄ηση παρεµβα΄σεων εκ µε΄ρους των κρατω΄ν µελω΄ν
αποθαρρυ΄νει τους περιφερειακου΄ς φορει΄ς απο΄ το να συµµετα΄σχουν.
3.1.5.3. Αντι΄θετα, σε ορισµε΄νες περιστα΄σεις η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι
η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να διαδραµατι΄σει ουσιαστικο΄τερο ρο΄λο για
να διατηρηθει΄ η ποιο΄τητα των στο΄χων του προγρα΄µµατος και να
καταστει΄ δυσχερη΄ς η χρη΄ση των πο΄ρων για α΄λλους σκοπου΄ς ιδι΄ως
απο΄ τις κεντρικε΄ς διοικη΄σεις των κρατω΄ν µελω΄ν.
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3.1.5.4. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι ει΄ναι απαραι΄τητο να υπα΄ρξει
µεγαλυ΄τερη συµµετοχη΄ της Επιτροπη΄ς κατα΄ τη φα΄ση κατα΄ρτισης,
διο΄τι το Ιnterreg ει΄ναι και αυτο΄ ΄ενα µε΄σο για την εφαρµογη΄ της
ευρωπαϊκη΄ς πολιτικη΄ς και των ευρωπαϊκω΄ν αρχω΄ν, και για το λο΄γο
αυτο΄ θα πρε΄πει να λαµβα΄νονται διαρκω΄ς υπο΄ψη οι κατευθυντη΄ριες
γραµµε΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης.

3.1.5.5. Επι΄σης, ο΄σον αφορα΄ το ζη΄τηµα του συντονισµου΄ και
΄ ν προς τους εκπροσω΄πων των περιφερειατης παροχη΄ς συµβουλω
κω΄ν αρχω΄ν στο πλαι΄σιο της εφαρµογη΄ς του προγρα΄µµατος η ΟΚΕ
θεωρει΄ ο΄τι θα πρε΄πει να ενισχυθει΄ ο ρο΄λος της Επιτροπη΄ς.

3.1.6. Τ α χ υ΄ τ η τ α τ ω ν δ ι α δ ι κ α σ ι ω
΄ ν ε φ α ρ µ ο γ η΄ ς
τ ο υ π ρ ο γ ρ α΄ µ µ α τ ο ς , α π ο΄ τ η σ υ΄ λ λ η ψ η΄ τ ο υ
µ ΄ε χ ρ ι κ α ι τ η ν τ ε λ ι κ η΄ φ α΄ σ η υ λ ο π ο ΄η
ι σης
τ ω ν σ χ ε δ ΄ω
ι ν

3.1.6.1. Η ΟΚΕ διαπιστω΄νει, βα΄σει της προηγου΄µενης εµπειρι΄ας
που ΄εχει αποκοµι΄σει στο πλαι΄σιο της εφαρµογη΄ς του Ιnterreg, την
υ΄παρξη σηµαντικω΄ν καθυστερη΄σεων στα δια΄φορα επι΄πεδα, που
΄εχουν ως αποτε΄λεσµα τη µεγαλυ΄τερη απο΄ ο΄σο θα η΄ταν αναγκαι΄ο
επιβρα΄δυνση της εφαρµογη΄ς των διαδικασιω΄ν.

3.1.6.2. Ακο΄µη καθυστερη΄σεις στην εφαρµογη΄ του προγρα΄µµατος προκαλει΄ η µη ΄εγκαιρη διαβι΄βαση των πληροφοριω΄ν που
αφορου΄ν την εφαρµογη΄ του. Η ΟΚΕ επισηµαι΄νει για µι΄α ακο΄µη
φορα΄ ο΄τι θα πρε΄πει να καταβληθου΄ν προσπα΄θειες ω΄στε να
διασφαλισθει΄ η ΄εγκαιρη διαβι΄βαση πληροφοριω΄ν ποιο΄τητας προς
τα κρα΄τη µε΄λη.

3.1.6.3. Η ΟΚΕ διαπιστω΄νει ο΄τι υπα΄ρχουν ακο΄µη δυ΄ο παρα΄γοντες στους οποι΄ους οφει΄λονται οι καθυστερη΄σεις που παρουσια΄ζονται και αφορου΄ν τις διαφορε΄ς στις διαδικασι΄ες που εφαρµο΄ζουν
οι δια΄φορες χω΄ρες. Για το λο΄γο αυτο΄ ζητει΄ ακο΄µη µι΄α φορα΄ απο΄
την Επιτροπη΄ να επικεντρω΄σει την προσοχη΄ της στο εν λο΄γω
ζη΄τηµα η αντιµετω
΄ πιση του οποι΄ου ει΄ναι αναγκαι΄α.

3.1.6.4. Οι σηµαντικο΄τερες καθυστερη΄σεις που εντοπι΄σθηκαν
αφορου΄ν τη φα΄ση κατα΄ρτιση των σχεδι΄ων και οφει΄λονται, ο΄πως
η΄δη αναφε΄ρθηκε, στις διαφορε΄ς µεταξυ΄ των διαδικασιω΄ν που
εφαρµο΄ζουν οι περιφε΄ρειες ακο΄µη και κατα΄ τη φα΄ση του ελε΄γχου
για την πραγµατοποι΄ηση των πληρωµω΄ν.

3.1.6.5. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι εκτο΄ς απο΄ τη δηµιουργι΄α µι΄ας
ενιαι΄ας αρχη΄ς διαχει΄ρισης θα η΄ταν χρη΄σιµη και η συ΄σταση
µι΄ας ενιαι΄ας αρχη΄ς πραγµατοποι΄ησης των πληρωµω΄ν, που θα
διευκολυ΄νει τη ταχυ΄τερη εφαρµογη΄ των σχετικω΄ν διαδικασιω΄ν.

3.1.6.6. Θα πρε΄πει ακο΄µη να επισηµανθει΄ ο΄τι στις χω΄ρες στις
οποι΄ες οι αποφα΄σεις λαµβα΄νονται σε κεντρικο΄ επι΄πεδο, απαιτει΄ται
ακο΄µη περισσο΄τερος χρο΄νος για την ΄εγκριση των σχεδι΄ων, γεγονο΄ς
που οδηγει΄ την ΟΚΕ στο να ζητη΄σει για µι΄α ακο΄µη φορα΄ την
µεγαλυ΄τερη αποκε΄ντρωση του προγρα΄µµατος.
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3.1.6.7. Στο σηµει΄ο αυτο΄ ει΄ναι ανα΄γκη να επισηµανθει΄ ακο΄µη
ο΄τι η βραδυ΄τητα που χαρακτηρι΄ζει την εφαρµογη΄ των διαδικασιω΄ν
΄εχει ως αποτε΄λεσµα τον υπερβολικο΄ περιορισµο΄ του χρο΄νου που
ει΄ναι διαθε΄σιµος για την υλοποι΄ηση των σχεδι΄ων, γεγονο΄ς που ΄εχει
αρνητικε΄ς συνε΄πειες για τη συνολικη΄ εφαρµογη΄ του προγρα΄µµατος.
Κατα΄ συνε΄πεια, η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να εξετα΄σει διεξοδικο΄τερα τα
εν λο΄γω ζητη΄µατα προκειµε΄νου να επιτευχθει΄η ταχυ΄τερη εφαρµογη΄
των διαδικασιω΄ν και η αποτελεσµατικο΄τερη η εφαρµογη΄ του
προγρα΄µµατος.
3.1.7. Κ α τ α ν ο µ η΄ τ ω ν π ι σ τ ω΄ σ ε ω ν τ ο υ Ι n t e r r e g
µ ε τ α ξ υ΄ τ ω ν δ ι α φ ο΄ ρ ω ν υ π ε υ θ υ΄ ν ω ν π ρ ο ω΄ θησης
3.1.7.1. Κατα΄ τη δια΄ρκεια της εφαρµογη΄ς των προηγου΄µενων
προγραµµα΄των Ιnterreg, η ΟΚΕ διαπι΄στωσε ο΄τι στις λιγο΄τερο
ανεπτυγµε΄νες χω΄ρες οι κεντρικε΄ς διοικη΄σεις αντιπροσωπευ΄ουν
σηµαντικο΄ ποσοστο΄ του συνολικου΄ αριθµου΄ των υπευθυ΄νων
προω΄θησης σχεδι΄ων.
3.1.7.2. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι οι υποψηφιο΄τητες που υποβα΄λλουν
οι κεντρικε΄ς διοικη΄σεις, βα΄σει του Ιnterreg, πρε΄πει να υπο΄κεινται
σε αυστηρη΄ ΄εγκριση για να υπα΄ρχει διαφα΄νεια στον τυ΄πο και στα
κεφα΄λαια που χρησιµοποιου΄νται, εφο΄σον τα σχε΄δια αυτα΄ πολλε΄ς
φορε΄ς εκφευ΄γουν απο΄ τον κυ΄ριο στο΄χο του προγρα΄µµατος, που
ει΄ναι η διασυνοριακη΄ συνεργασι΄α. ∆εν θα πρε΄πει σε καµι΄α περι΄πτωση να δι΄δεται προτεραιο΄τητα στις ανα΄γκες των κεντρικω΄ν
διοικη΄σεων εις βα΄ρος της επι΄τευξης των βασικω΄ν στο΄χων του
προγρα΄µµατος Ιnterreg. Το εν λο΄γω προ΄βληµα ει΄ναι εντονο΄τερο
στην περι΄πτωση των χωρω΄ν στις οποι΄ες διαχει΄ριση του προγρα΄µµατος γι΄νεται σε κεντρικο΄ επι΄πεδο.
3.1.7.3. Κατα΄ την εξε΄ταση του εν λο΄γω ζητη΄µατος θα πρε΄πει
επι΄σης να επισηµανθου΄ν οι δυσκολι΄ες προ΄σβασης στο προ΄γραµµα
που αντιµετωπι΄ζουν οι νε΄οι ιδιωτικοι΄ οργανισµοι΄, οι υποψηφιο΄τητες των οποι΄ων απορρι΄πτονται πολλε΄ς φορε΄ς λο΄γω της µικρη΄ς
εµπειρι΄ας που διαθε΄τουν στους τοµει΄ς της διαχει΄ρισης, της
παρακολου΄θησης και της υλοποι΄ησης των σχεδι΄ων. Κατα΄ την
α΄ποψη της ΟΚΕ ει΄ναι ιδιαι΄τερα σηµαντικο΄, ο΄πως α΄λλωστε προαναφε΄ρθηκε, να θεσπισθου΄ν µεθοδολογι΄ες περισσο΄τερο απλε΄ς σχετικα΄
µε την ανα΄λυση των υποψηφιοτη΄των που υποβα΄λλουν νε΄οι
οργανισµοι΄ προω΄θησης και να υπα΄ρξει µεγαλυ΄τερη παρακολου΄θηση της υλοποι΄ησης των σχεδι΄ων που τους ανατι΄θενται.
ι σ η ς τ ω ν σ χ ε δ ΄ω
ι ν
3.1.8. Σ υ ν ΄ε χ ι σ η τ η ς υ λ ο π ο ΄η
κ α ι µ ε τ α΄ τ η λ η΄ ξ η τ ο υ π ρ ο γ ρ α΄ µ µ α τ ο ς
Ιnterreg
3.1.8.1. Η ΟΚΕ διαπιστω΄νει ο΄τι πολλα΄ απο΄ τα σχε΄δια που
χρηµατοδοτου΄νται στο πλαι΄σιο του Ιnterreg, σταµατου΄ν να υλοποιου΄νται µετα΄ την ολοκλη΄ρωση της εφαρµογη΄ς του προγρα΄µµατος.
3.1.8.2. Επι΄σης, η ΟΚΕ διαπιστω΄νει ο΄τι αρκετα΄ απο΄ τα σχε΄δια
η υλοποι΄ηση των οποι΄ων συνεχι΄ζεται και µετα΄ την ολοκλη΄ρωση
της εφαρµογη΄ς του προγρα΄µµατος προσφευ΄γουν σε δηµο΄σια
χρηµατοδο΄τηση.
3.1.8.3. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι ΄ενα σηµαντικο΄ κριτη΄ριο επιλογη΄ς
των σχεδι΄ων θα πρε΄πει να αποτελει΄ η δυνατο΄τητα αυτοχρηµατοδο΄τησης τους. Πρα΄γµατι, η δυνατο΄τητα επιλογη΄ς σχεδι΄ων η
υλοποι΄ηση των οποι΄ων βασι΄ζεται στη χορη΄γηση ενισχυ΄σεων οδηγει΄
στην απεµπλοκη΄ των υπευθυ΄νων προω΄θησης απο΄ κα΄θε σχετικη΄
ευθυ΄νη µε αποτε΄λεσµα να µην αναλαµβα΄νουν καµι΄α πρωτοβουλι΄α
και να µην υπα΄ρχει ουσιαστικη΄ προω΄θηση της επιδιωκο΄µενης
συνεργασι΄ας.
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3.1.8.4. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι θα πρε΄πει να υπα΄ρξει αξιοποι΄ηση
του προγρα΄µµατος Ιnterreg για τη δηµιουργι΄α, κατα΄ την παρου΄σα
φα΄ση στις παραµεθο΄ριες περιφε΄ρειες, αυτοχρηµατοδοτου΄µενων
διαρθρω΄σεων που θα παρε΄χουν τη δυνατο΄τητα συνε΄χισης των
προσπαθειω΄ν ανα΄πτυξης της συνεργασι΄ας, πε΄ρα απο΄ την εφαρµογη΄
οιοδη΄ποτε κοινοτικου΄ προγρα΄µµατος η΄ της χορη΄γησης δηµο΄σιας
χρηµατοδο΄τησης µε στροφη΄ προς τα διαρκε΄στερα αποτελε΄σµατα
του προγρα΄µµατος.
3.1.9. Σ υ µ µ ε τ ο χ η΄ τ ω ν κ ο ι ν ω ν ι κ ω΄ ν ε τ α ΄ρ
ι ων στις
δ ι α΄ φ ο ρ ε ς φ α΄ σ ε ι ς τ ο υ π ρ ο γ ρ α΄ µ µ α τ ο ς
3.1.9.1. Η ΟΚΕ διαπιστω΄νει ο΄τι οι παρεµβα΄σεις των οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν εται΄ρων στα δια΄φορα κρα΄τη µε΄λη ει΄ναι
ανεπαρκει΄ς, το΄σο κατα΄ τη φα΄ση σχεδιασµου΄ ο΄σο και κατα΄ την
πρακτικη΄ εφαρµογη΄ του προγρα΄µµατος.
3.1.9.2. Προκειµε΄νου να διασφαλισθει΄ ο΄τι το προ΄γραµµα,
αλλα΄ και τα σχε΄δια που το απαρτι΄ζουν, ανταποκρι΄νονται στην
υπα΄ρχουσα κοινωνικη΄ και οικονοµικη΄ πραγµατικο΄τητα η ΟΚΕ
θεωρει΄ ο΄τι θα πρε΄πει να υπα΄ρξει συστηµατικη΄ συµµετοχη΄ των
οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν εται΄ρων των ενδιαφεροµε΄νων περιφερειω΄ν και ο΄τι η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να λα΄βει τα κατα΄λληλα
µε΄τρα προκειµε΄νου τα κρα΄τη µε΄λη να προωθη΄σουν την εν λο΄γω
συµµετοχη΄.
4.

Συµπερα΄σµατα

4.1.
Η ανα΄λυση των εµπειριω΄ν που αποκτη΄θηκαν κατα΄ τη
δια΄ρκεια της εφαρµογη΄ς του Ιnterreg στο παρελθο΄ν, οδηγει΄ στην
εξαγωγη΄ ορισµε΄νων σηµαντικω΄ν συµπερασµα΄των που θα πρε΄πει να
εξετασθου΄ν διεξοδικο΄τερα:
4.1.1. Η εξε΄ταση το΄σο των διαφο΄ρων πτυχω΄ν του προγρα΄µµατος ο΄σο και της εφαρµογη΄ς του, καθιστα΄ σαφε΄ς ο΄τι θα πρε΄πει να
υπα΄ρξει δια΄κριση µεταξυ΄ των περισσο΄τερο και των λιγο΄τερο
ανεπτυγµε΄νων χωρω΄ν, δεδοµε΄νου ο΄τι στην περι΄πτωση των λιγο΄τερο
ανεπτυγµε΄νων χωρω
΄ ν τα προβλη΄µατα εφαρµογη΄ς και διαχει΄ρισης
του προγρα΄µµατος ει΄ναι πολυ΄ σοβαρο΄τερα. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η
Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να προβει΄ στην προσεκτικο΄τερη εξε΄ταση των
εν λο΄γω προβληµα΄των, προκειµε΄νου να διασφαλισθει΄ η ο΄σο το
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δυνατο΄ν καλυ΄τερη προετοιµασι΄α των λιγο΄τερο ανεπτυγµε΄νων
χωρω΄ν µε στο΄χο την επιτυχη΄ και αποτελεσµατικο΄τερη εφαρµογη΄
του προγρα΄µµατος.
4.1.2. Το δευ΄τερο ζη΄τηµα που τι΄θεται αφορα΄ την ελα΄χιστη
ευελιξι΄α που χαρακτηρι΄ζει τα κριτη΄ρια επιλογη΄ς των σχεδι΄ων, µε
αποτε΄λεσµα να απορρι΄πτονται, ο΄πως ΄εχει συµβει΄ στο παρελθο΄ν,
αξιο΄λογα σχε΄δια και οργανισµοι΄ µε σηµαντικο΄ δυναµικο΄. Η ΟΚΕ
θεωρει΄ ο΄τι η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να εξετα΄σει προσεκτικα΄ το εν
λο΄γω προ΄βληµα και να επιδιω΄ξει την υ΄παρξη µεγαλυ΄τερης ευελιξι΄ας
κατα΄ την εφαρµογη΄ του προγρα΄µµατος.
4.1.3. 'Ενα α΄λλο σηµαντικο΄ ζη΄τηµα ει΄ναι το ζη΄τηµα της
αποκε΄ντρωσης του προγρα΄µµατος, µε την οποι΄α θα δοθει΄ η
δυνατο΄τητα στις περιφερειακε΄ς αρχε΄ς, οι οποι΄ες γνωρι΄ζουν
καλυ΄τερα απο΄ οποιοδη΄ποτε α΄λλοτε την πραγµατικη΄ κατα΄σταση
των περιοχω΄ν τους, να διαχειρισθου΄ν αποτελεσµατικο΄τερα το θε΄µα
και να προβου΄ν στην αµεσο΄τερη και ουσιαστικο΄τερη ανα΄ληψη
δρα΄σης στον τοµε΄α της ανα΄πτυξης της συνεργασι΄ας. Εξα΄λλου, η
προω΄θηση της αποκε΄ντρωσης συµβα΄λλει και στην αντιµετω΄πιση
του προβλη΄µατος της αποδυνα΄µωσης των προσπαθειω΄ν για την
επι΄τευξη των στο΄χων του Ιnterreg που προκαλει΄ η παρε΄µβαση των
κεντρικω΄ν διοικη΄σεων.
4.1.4. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η συνεργασι΄α αποτελει΄ ολοε΄να και πιο
σηµαντικο΄ παρα΄γοντα επιτυχι΄ας και ο΄τι η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση δεν
µπορει΄ να αποτελε΄σει εξαι΄ρεση σε αυτο΄ τον κανο΄να. Η προω΄θηση
της ενι΄σχυσης των δεσµω
΄ ν µεταξυ΄ περιφερειω΄ν, που ιστορικα΄
παρεµποδι΄ζεται απο΄ την υ΄παρξη συνο΄ρων, ει΄ναι ΄ενα στοιχει΄ο
καθοριστικη΄ς σηµασι΄ας για την επι΄τευξη του επιδιωκο΄µενου
στο΄χου της ουσιαστικη΄ς ΄ενωσης των διαφο΄ρων χωρω΄ν. Σχετικα΄ η
ΟΚΕ υπενθυµι΄ζει επι΄σης τα συµπερα΄σµατα και τις αναλυ΄σεις της
γνωµοδο΄τησης που εξε΄δωσε προ΄σφατα για τη διασυνοριακη΄
συνεργασι΄α και το PRISM (1). Το προ΄γραµµα Ιnterreg αποτελει΄
΄ενα σηµαντικο΄ και ισχυρο΄ µηχανισµο΄ που µπορει΄ να συµβα΄λει
σηµαντικα΄ στην αποτελεσµατικη΄ επι΄τευξη των εν λο΄γω στο΄χων. Για
το λο΄γο αυτο΄ ει΄ναι απαραι΄τητη η συνειδητη΄ και προσεκτικη΄
κατα΄ρτιση των σχεδι΄ων µε τη συµµετοχη΄, η΄δη απο΄ τα πρω
΄ τα στα΄δια
της εφαρµογη΄ς του προγρα΄µµατος, των περιφερειακω΄ν αρχω΄ν,
χωρι΄ς ο΄µως να λησµονου΄νται οι σηµαντικε΄ς διαφορε΄ς που υπα΄ρχουν µεταξυ΄ των διαφο΄ρων χωρω΄ν το΄σο σε νοµοθετικο΄ και
διαδικαστικο΄ επι΄πεδο ο΄σο και σε επι΄πεδο ανα΄πτυξης.
(1) ΕΕ C 116 της 20.4.2001.

Βρυξε΄λλες, 28 Μαρτι΄ου 2001.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Προ΄ταση συ΄στασης του Ευρωπαϊκου΄
΄ πη της ολοκληρωµε΄νης
Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ στην Ευρω
΄ ν»
διαχει΄ρισης των παρα΄κτιων ζωνω
(2001/C 155/05)
Στις 11 Σεπτεµβρι΄ου 2000 και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 262 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας, η Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να ζητη΄σει γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για
την ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Το τµη΄µα «Οικονοµικη΄ και Νοµισµατικη΄ 'Ενωση, οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ συνοχη΄», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η
προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν εργασιω΄ν, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 13 Μαρτι΄ου 2001 µε βα΄ση
εισηγητικη΄ ΄εκθεση του κ. Bento Gonçalves.
Κατα΄ την 380η συ΄νοδο ολοµε΄λειας (συνεδρι΄αση της 28ης Μαρτι΄ου 2001), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 100 ψη΄φους υπε΄ρ και 1 αποχη΄ την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Εισαγωγη΄

1.1.
Η «Συ΄σταση του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του
Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ στην Ευρω΄πη της ολοκληρωµε΄νης διαχει΄ρισης των παρα΄κτιων ζωνω΄ν» (1) (Ο∆ΠΖ) βασι΄ζεται
κυρι΄ως στο περιεχο΄µενο της «Ανακοι΄νωσης της Επιτροπη΄ς για
την ενδια΄µεση ΄εκθεση του προγρα΄µµατος επι΄δειξης για την
ολοκληρωµε΄νη διαχει΄ριση των παρα΄κτιων ζωνω΄ν» (2) και της «Ανακοι΄νωσης της Επιτροπη΄ς προς το Συµβου΄λιο και το Ευρωπαϊκο΄
Κοινοβου΄λιο για µια ολοκληρωµε΄νη διαχει΄ριση των παρα΄κτιων
ζωνω΄ν — Μια στρατηγικη΄ για την Ευρω΄πη» (3).
1.1.1. Η συ΄σταση περιε΄χει προτα΄σεις για την ανα΄πτυξη ολοκληρωµε΄νων εθνικω΄ν και κοινοτικω΄ν στρατηγικω΄ν για την Ο∆ΠΖ, µε
βα΄ση τους στο΄χους της Συνθη΄κης και προπαντο΄ς το στο΄χο της
προαγωγη΄ς της αειφο΄ρου ανα΄πτυξης, στα πλαι΄σια διατη΄ρησης των
διαθε΄σιµων πο΄ρων και σεβασµου΄ του περιβα΄λλοντος.
1.1.2. Το προ΄γραµµα επι΄δειξης περιλα΄µβανε δια΄φορα σχε΄δια
που υλοποιη΄θηκαν σε τρια΄ντα πε΄ντε περιφε΄ρειες αντιπροσωπευτικε΄ς
των παρα΄κτιων ζωνω΄ν της Ευρω΄πης και ΄εξι οριζο΄ντιες αναλυ΄σεις (4).

2.

2.1.

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

COM(2000) 545 τελικο΄.
COM(97) 744 τελικο΄.
COM(2000) 547 τελικο΄.
COM(...).

Η προ΄ταση συ΄στασης για την Ο∆ΠΖ επισηµαι΄νει:

α)

την κοινωνικη΄, οικονοµικη΄, περιβαλλοντικη΄ και πολιτιστικη΄
σηµασι΄α αυτω΄ν των ζωνω΄ν για την ΕΕ,

β)

τη συνεχιζο΄µενη υποβα΄θµιση των παρα΄κτιων ζωνω΄ν στην
Ευρω΄πη, η οποι΄α επιβεβαιω΄νεται απο΄ µια προ΄σφατη ΄εκθεση
του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ Περιβα΄λλοντος,

γ)

την ανα΄γκη να εφαρµοστει΄ µια περιβαλλοντικα΄ αειφο΄ρος,
οικονοµικα΄ δι΄καιη, κοινωνικα΄ υπευ΄θυνη και πολιτισµικα΄
ευαι΄σθητη διαχει΄ριση των παρα΄κτιων ζωνω΄ν που θα διατηρει΄
την ακεραιο΄τητα των υφιστα΄µενων πο΄ρων,

δ)

ο΄τι ο΄λες οι ανακοινω΄σεις που ΄εχει παρουσια΄σει στο παρελθο΄ν
η Επιτροπη΄ για αυτο΄ το θε΄µα (5) τονι΄ζουν ο΄τι στην ολοκληρωµε΄νη διαχει΄ριση πρε΄πει να εξασφαλισθει΄ η συµµετοχη΄ ο΄λων
των ενεχο΄µενων φορε΄ων,

ε)

εφιστα΄ την προσοχη΄ στην ανα΄γκη εξασφα΄λισης των προϋποθε΄σεων για την ανα΄ληψη συνεκτικω΄ν δρα΄σεων σε ευρωπαϊκο΄
επι΄πεδο, συµπεριλαµβανοµε΄νων δρα΄σεων διασυνοριακη΄ς
συνεργασι΄ας για την αντιµετω΄πιση των προβληµα΄των των
διασυνοριακω΄ν παρα΄κτιων ζωνω΄ν, µε την ΄ενταξη΄ τους, για το
σκοπο΄ αυτο΄, στις δρα΄σεις της Κοινοτικη΄ς Πρωτοβουλι΄ας
Ιnterreg,

1.2. Ιστορικη΄ σηµασι΄α

1.3.
Οι παρα΄κτιες ζω΄νες αποτε΄λεσαν καθ' ο΄λη τη δια΄ρκεια της
Ιστορι΄ας σηµαντικο΄ πο΄λο ΄ελξης, εγκατα΄στασης και σταθερη΄ς
ανα΄πτυξης των ανθρω΄πινων κοινωνιω΄ν. Οι ζω΄νες αυτε΄ς διατηρου΄ν
ακο΄µη και ση΄µερα υψηλο΄ αναπτυξιακο΄ δυναµικο΄ για τις συ΄γχρονες
κοινωνι΄ες και επιτελου΄ν σηµαντικε΄ς λειτουργι΄ες σε πολλου΄ς
τοµει΄ς: γεωργικη΄ παραγωγη΄, ιχθυοτροφι΄α, αλιει΄α, δραστηριο΄τητες
αναψυχη΄ς, διατη΄ρηση της φυ΄σης και της βιοποικιλο΄τητας,
παραγωγη΄ στοιχει΄ων για χρη΄ση στις βιοτεχνολογι΄ες κ.λπ.

Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

στ) υπενθυµι΄ζει παλαιο΄τερα ψηφι΄σµατα του Συµβουλι΄ου (6) που
επισηµαι΄νουν την ανα΄γκη συντονισµε΄νων δρα΄σεων σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο,
ζ)

ο΄τι µε΄σω µιας ανακοι΄νωσης της Επιτροπη΄ς (7) προτει΄νεται η
εφαρµογη΄ ενο΄ς προγρα΄µµατος επι΄δειξης, το οποι΄ο στο µεταξυ΄
υλοποιη΄θηκε, και επισηµαι΄νει,

(5) COM(97) 744 τελικο΄ και COM(2000) 547 τελικο΄.
(6) Ψηφι΄σµατα 92/C-5901 και 94/C-13502 του Συµβουλι΄ου.
(7) COM(95) 511 τελικο΄.
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ο΄τι, συ΄µφωνα µε τις αρχε΄ς της επικουρικο΄τητας και της
αναλογικο΄τητας που προβλε΄πονται απο΄ την κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α και δεδοµε΄νων των διαφορω΄ν των συνθηκω΄ν που
επικρατου΄ν στις παρα΄κτιες ζω΄νες και των νοµικω
΄ ν πλαισι΄ων
των κρατω΄ν µελω΄ν, η αποτελεσµατικο΄τητα της δρα΄σης
µπορει΄ να επιτευχθει΄ µε΄σω της κατα΄λληλης καθοδη΄γησης σε
κοινοτικο΄ επι΄πεδο.

29.5.2001

δ)

λαµβανοµε΄νης υπο΄ψη της φυσικη΄ς και περιβαλλοντικη΄ς
ευθραυστο΄τητας των παρα΄κτιων ζωνω΄ν, θα πρε΄πει να προαχθει΄ και να διασφαλισθει΄ η ακεραιο΄τητα των οικοσυστηµα΄των
και η αειφο΄ρος διαχει΄ριση των ζωικω΄ν και φυτικω΄ν πο΄ρων,
το΄σο των αλιευτικω΄ν πο΄ρων στο θαλα΄σσιο περιβα΄λλον ο΄σο
και των χερσαι΄ων συνιστωσω΄ν της παρα΄κτιας ζω΄νης και των
γειτονικω΄ν περιοχω΄ν,

ε)

η προσε΄γγιση της προβληµατικη΄ς της ολοκληρωµε΄νης διαχει΄ρισης πρε΄πει να συµπεριλα΄βει και τις πιο αποµακρυσµε΄νες
ζω΄νες των εσωτερικω΄ν θαλασσω΄ν και τις περιοχε΄ς της
αντι΄στοιχης ενδοχω΄ρας, που βρι΄σκονται πριν απο΄ τις
παρα΄κτιες ζω΄νες σε ολο΄κληρη την Ευρω΄πη.

2.1.1. Η Ο∆ΠΖ αποτελει΄ µια δυναµικη΄, συνεχη΄ και αµφι΄δροµη
διαδικασι΄α που ΄εχει ως στο΄χο την προαγωγη΄ µιας βιω΄σιµης
διαχει΄ρισης των παρα΄κτιων ζωνω΄ν, προσπαθω΄ντας να συµβιβα΄σει
µακροπρο΄θεσµα ο΄λα τα οφε΄λη που απορρε΄ουν απο΄ την εκµετα΄λλευση αυτω΄ν των ζωνω΄ν απο΄ ο΄λες τους τις απο΄ψεις, λαµβα΄νοντας
υπο΄ψη την οικολογικη΄ ευθραυστο΄τητα που τα χαρακτηρι΄ζει.

3.2. Αρχε΄ς (ΙΙ)
2.1.2. H συ΄σταση και η ανακοι΄νωση που παρουσια΄ζονται
εξαγγε΄λλουν την ευρωπαϊκη΄ στρατηγικη΄ για το περιεχο΄µενο του
προγρα΄µµατος επι΄δειξης της ΕΕ (1), για το οποι΄ο η ΟΚΕ ΄εχει
εκφρασθει΄ στη γνωµοδο΄τηση΄ της της 10ης Ιουνι΄ου 1996(2). Οι
παρατηρη΄σεις για την εξεταζο΄µενη προ΄ταση αποτελου΄ν συνε΄χεια
των θε΄σεων που ει΄χαν εκφρασθει΄ για το προ΄γραµµα επι΄δειξης,
προϊο΄ν πρωτοβουλι΄ας και συνεργασι΄ας των Γενικω΄ν ∆ιευθυ΄νσεων
Περιβα΄λλοντος, Αλιει΄ας και Περιφερειακη΄ς Πολιτικη΄ς, µε τη
συµµετοχη΄ του Κοινου΄ Κε΄ντρου Ερευνω
΄ ν.

3.

Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει τις ακο΄λουθες παρατηρη΄σεις:
α)

Η ΟΚΕ υπογραµµι΄ζει ο΄τι το προ΄τυπο διαχει΄ρισης των
παρα΄κτιων ζωνω΄ν θα πρε΄πει να αναπτυχθει΄ στο πλαι΄σιο
µιας ευρει΄ας και µακροπρο΄θεσµης προοπτικη΄ς, που θα
περιλαµβα΄νει ο΄λους τους κοινωνικου΄ς και οικονοµικου΄ς
φορει΄ς που ει΄ναι εγκατεστηµε΄νοι σ' αυτε΄ς τις ζω΄νες. Τα
φαινο΄µενα που εξελι΄σσονται στις παρα΄κτιες ζω΄νες ΄εχουν
δια΄ρκεια και αντι΄κτυπο που δεν µπορου΄ν να εκτιµηθου΄ν
αµε΄σως. Τα αποτελε΄σµατα΄ τους επηρεα΄ζονται επι΄σης απο΄ τις
ανθρω΄πινες παρεµβα΄σεις στις γειτονικε΄ς µεσο΄γειες ζω΄νες. Οι
µεταβολε΄ς του κλι΄µατος µπορου΄ν επι΄σης να προξενη΄σουν
αντιδρα΄σεις µε αρνητικο΄ αντι΄κτυπο στη δυναµικη΄ και τη
σταθερο΄τητα της παρα΄κτιας ζω΄νης. 'Ενα παρα΄δειγµα ει΄ναι η
αυ΄ξηση της θερµοκρασι΄ας, που ΄εχει ως αποτε΄λεσµα την
α΄νοδο της στα΄θµης των θαλα΄σσιων υδα΄των, µε αρνητικε΄ς
επιπτω΄σεις στην ισορροπι΄α του αιγιαλου΄.

β)

Η προ΄ταση συ΄στασης αναφε΄ρει ο΄τι η Ο∆ΠΖ πρε΄πει να
΄εχει διαδραστικη΄ και «προσαρµοστικη΄» διαχει΄ριση, δηλαδη΄
διαχει΄ριση που να ανταποκρι΄νεται στις νε΄ες πληροφορι΄ες
που λαµβα΄νονται απο΄ την ανα΄λυση της λειτουργι΄ας των
παρα΄κτιων ζωνω΄ν.

γ)

Τα φαινο΄µενα που συµβαι΄νουν στις παρα΄κτιες ζω΄νες επηρεα΄ζονται η΄ ακο΄µη και καθορι΄ζονται απο΄ τις παρεµβα΄σεις
στις γειτονικε΄ς µεσο΄γειες περιοχε΄ς, πρα΄γµα που καθιστα΄
απαραι΄τητο να λαµβα΄νονται υπο΄ψη στις στρατηγικε΄ς διαχει΄ρισης οι τοπικε΄ς ιδιαιτερο΄τητες: οικονοµικοι΄παρα΄γοντες, ενδιαφερο΄µενοι πληθυσµοι΄, υπα΄ρχοντα οικοσυστη΄µατα και βαθµο΄ς
σταθερο΄τητας η΄ ευθραυστο΄τητα΄ς τους, ενδεχο΄µενες επιδρα΄σεις των γειτονικω΄ν µεσο΄γειων ζωνω΄ν, αρνητικε΄ς επιδρα΄σεις
στην ΄δια
ι
την παρα΄κτια ζω΄νη (µεταφορα΄ ρυπογο΄νων η΄
επικι΄νδυνων υλικω΄ν, υπερεκµετα΄λλευση των αλιευτικω΄ν
πο΄ρων, εκροε΄ς επικι΄νδυνων για τη βιοποικιλο΄τητα αποβλη΄των
κ.α΄.).

δ)

'Ολοι αυτοι΄ οι παρα΄γοντες πρε΄πει να αντιµετωπι΄ζονται και να
προσδιορι΄ζονται ποσοτικα΄ ως input/output για την ανα΄πτυξη
ενο΄ς σχεδιασµου΄ των δραστηριοτη΄των στην παρα΄κτια ζω΄νη,
ο οποι΄ος πρε΄πει να ει΄ναι συµµετοχικο΄ς και να περιλαµβα΄νει
ο΄λους τους ενδιαφερο΄µενους φορει΄ς.

ε)

Το διαχειριστικο΄ προ΄τυπο, παρο΄τι ει΄ναι ουσιαστικα΄ ΄ενα
προ΄τυπο περιβαλλοντικο΄ που λαµβα΄νει υπο΄ψη την ευθραυστο΄τητα και την ευπα΄θεια αυτω΄ν των ζωνω
΄ ν, δεν πρε΄πει
εντου΄τοις να παραβλε΄πει και τις οικονοµικε΄ς και κοινωνικε΄ς
πτυχε΄ς. Υπενθυµι΄ζουµε, για παρα΄δειγµα, το προ΄τυπο που

Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις

3.1. Μια κοινη΄ θεω
΄ ρηση (Ι)
3.1.1. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ σε γενικε΄ς γραµµε΄ς µε το περιεχο΄µενο
αυτου΄ του κεφαλαι΄ου της συ΄στασης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου, αλλα΄ προτει΄νει µια αναλυτικο΄τερη
διατυ΄πωση:
α)

πρε΄πει να διασφαλισθου΄ν οικονοµικε΄ς ευκαιρι΄ες για τις
καλυπτο΄µενες ζω΄νες και να προαχθου΄ν δρα΄σεις που δηµιουργου΄ν µο΄νιµες θε΄σεις απασχο΄λησης, υπο΄ τον ο΄ρο να τηρου΄νται
οι στο΄χοι της βιωσιµο΄τητας, δηλαδη΄ να λαµβα΄νονται υπο΄ψη
οι περιβαλλοντικε΄ς ιδιαιτερο΄τητες και η βιοφυσικη΄ ευθραυστο΄τητα των παρα΄κτιων ζωνω΄ν,

β)

οι δρα΄σεις που θα αναληφθου΄ν για την οικονοµικη΄ εκµετα΄λλευση αυτω΄ν των ζωνω΄ν πρε΄πει να σε΄βονται την κοινωνικη΄
και πολιτισµικη΄ ταυτο΄τητα των τοπικω΄ν κοινοτη΄των,

γ)

πρε΄πει να διατηρηθου΄ν και να αναπτυχθου΄ν εκτεταµε΄νοι
ανοιχτοι΄ χω΄ροι, απο΄ τους οποι΄ους θα µπορει΄ µελλοντικα΄ να
ωφεληθει΄ ο΄λη η τοπικη΄ κοινο΄τητα, στο πλαι΄σιο ισορροπηµε΄νων και σταθερω΄ν περιβαλλοντικω΄ν και χωροταξικω΄ν πολιτικω΄ν, που να λαµβα΄νουν επι΄σης υπο΄ψη την οικονοµι΄α της
ανα΄πτυξης,

(1) COM(95) 511 τελικο΄.
(2) ΕΕ C 295 της 7.10.1996.
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εφαρµο΄σθηκε στον Κο΄λπο του Rance και το οποι΄ο εκµεταλλευ΄εται την παλιρροϊκη΄ ενε΄ργεια για την παραγωγη΄
ηλεκτρισµου΄, τις προσχω΄σεις για την παραγωγη΄ πρω΄των υλω΄ν
για δηµο΄σια ΄εργα και τις οργανικε΄ς ενω΄σεις για τη λι΄πανση
των γεωργικω΄ν γαιω΄ν. 'Αλλες ευρωπαϊκε΄ς εµπειρι΄ες στους
τοµει΄ς αυτου΄ς µπορει΄ να προσδιορισθου΄ν εφο΄σον η γνω΄ση
τους συνδεθει΄ µε α΄λλες περιοχε΄ς (π.χ. Ολλανδι΄α και η
χρη΄ση τεχνολογιω΄ν αιχµη΄ς στις δρα΄σεις για ανα΄κτηση των
αποξηραµε΄νων εκτα΄σεων).
στ) Η διαχει΄ριση των παρα΄κτιων ζωνω΄ν πρε΄πει να βασισθει΄
στην εγκατα΄σταση συστηµα΄των παρακολου΄θησης που να
επιτρε΄πουν τη συνεχη΄ παρακολου΄θηση των αποτελεσµα΄των
των δια΄φορων παραγο΄ντων που επηρεα΄ζουν αρνητικα΄ το
φυσικο΄ περιβα΄λλον, τη βιοποικιλο΄τητα, την ισορροπι΄α των
χερσαι΄ων και των θαλα΄σσιων συστηµα΄των. Η προσφυγη΄ σε
κατα΄λληλες τεχνικε΄ς ανα΄λυσης, σε συστη΄µατα ελε΄γχου εξ
αποστα΄σεως µε΄σω δορυφο΄ρου και σε συστη΄µατα Γεωγραφικω΄ν Πληροφοριω΄ν αποτελει΄ θεµελιω΄δη συµβολη΄ στην
ολοκληρωµε΄νη διαχει΄ριση των παρα΄κτιων ζωνω΄ν.

3.3. Εθνικη΄ ανασκο΄πηση (ΙΙΙ)
3.3.1.

4.
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Συστα΄σεις/υποδει΄ξεις που θα πρε΄πει να ληφθου΄ν υπο΄ψη
΄ ν του σχεδιασµου΄ της
κατα΄ τη διαµο΄ρφωση των επιλογω
Ο∆ΠΖ

4.1.
Η Ο∆ΠΖ πρε΄πει να ενδιαφερθει΄ ιδιαι΄τερα για τη διατη΄ρηση
των υδα΄των, το΄σο των θαλα΄σσιων ο΄σο και των υδατορρευµα΄των
που εκβα΄λλουν στις παρα΄κτιες ζω΄νες. Το νερο΄ θα ει΄ναι ο τοµε΄ας
που θα υποστει΄ τη µεγαλυ΄τερη πι΄εση απο΄ τον α΄νθρωπο, πρα΄γµα
που θα επηρεα΄σει την ανα΄πτυξη ο΄λων των κοινωνικοοικονοµικω΄ν
τοµε΄ων. Στο πλαι΄σιο αυτο΄, η διαχει΄ριση των υδα΄των, της ποιο΄τητας
και της χρη΄σης τους θα ει΄ναι στρατηγικο΄ ζη΄τηµα του 21ου αιω΄να,
πρα΄γµα που θα πρε΄πει να ληφθει΄ υπο΄ψη στην Ο∆ΠΖ.

4.1.1. Τα κλιµατικα΄ φαινο΄µενα που θα προκυ΄ψουν απο΄ την
αυ΄ξηση της θερµοκρασι΄ας του περιβα΄λλοντος (φαινο΄µενο του
θερµοκηπι΄ου) θα αυξη΄σουν την εξα΄τµιση και την απω΄λεια νερου΄
απο΄ τους ταµιευτη΄ρες. Η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι θα πρε΄πει να ληφθει΄
υπο΄ψη στην Ο∆ΠΖ µια προσε΄γγιση προσανατολισµε΄νη προς την
εξοικονο΄µηση νερου΄ στα ποτα΄µια και τα φρα΄γµατα των µεσο΄γειων
ζωνω΄ν που γειτνια΄ζουν µε τις παρα΄κτιες, συµπεριλαµβανοµε΄νης
της δοκιµη΄ς νε΄ων συστηµα΄των καλλιε΄ργειας που ελαχιστοποιου΄ν
τη χρη΄ση αυτου΄ του πο΄ρου.

Η ΟΚΕ προτει΄νει την εξη΄ς διατυ΄πωση για το σηµει΄ο 2:

«Η εν λο΄γω ανασκο΄πηση οφει΄λει να καλυ΄πτει το συ΄νολο των
διοικητικω΄ν επιπε΄δων (τοπικο΄, περιφερειακο΄ και εθνικο΄) και να
προσδιορι΄ζει τις ευθυ΄νες και τα καθη΄κοντα των “κοινωνικω΄ν
εται΄ρων”, των εκπροσω΄πων των πολιτω΄ν και των κοινωνικοοικονοµικω΄ν τους οργανω΄σεων».
3.3.2. Για τον προσδιορισµο΄ των χαρακτηριστικω΄ν και τη
δια΄γνωση των προβληµα΄των των παρα΄κτιων ζωνω΄ν ει΄ναι απαραι΄τητη η γνω΄ση και, ει δυνατο΄ν, η διασυ΄νδεση των γενικω΄ν πολιτικω΄ν
περιφερειακη΄ς ανα΄πτυξης, συµπεριλαµβανοµε΄νης της ανα΄πτυξης
της υπαι΄θρου, σε ο΄λες τους τις συνιστω΄σες: οικονοµικη΄, κοινωνικη΄,
΄ερευνα, εκπαι΄δευση, επαγγελµατικη΄ κατα΄ρτιση, δηµιουργι΄α θε΄σεων
απασχο΄λησης και πολιτικε΄ς διαχει΄ρισης των πο΄ρων και των
απορριµµα΄των.
3.3.2.1. 'Ολες οι πληροφορι΄ες που θα συγκεντρωθου΄ν πρε΄πει
να αποτελε΄σουν αντικει΄µενο επεξεργασι΄ας µε στο΄χο την ολοκληρωµε΄νη προσε΄γγιση της παρα΄κτιας ζω΄νης και να παρα΄σχουν τις
βα΄σεις για τη χα΄ραξη µιας σφαιρικη΄ς πολιτικη΄ς που θα συµβα΄λει
στην οικονοµικη΄, κοινωνικη΄ και περιβαλλοντικη΄ αειφορι΄α.

3.4. Σχετικα΄ µε τα κεφα΄λαια IV (Εθνικε΄ς στρατηγικε΄ς), V
(Συνεργασι΄α) και VI (Υποβολη΄ εκθε΄σεων)
3.4.1. Η ΟΚΕ συµφωνει΄, σε γενικε΄ς γραµµε΄ς, µε τις κατευθυντη΄ριες αρχε΄ς που διατυπω΄νονται στην προ΄ταση της Επιτροπη΄ς.
'Οσον αφορα΄ το περιεχο΄µενο των εκθε΄σεων που θα υποβα΄λλονται,
θα πρε΄πει να περιλαµβα΄νει ο΄λους τους υλικου΄ς και χρηµατοδοτικου΄ς δει΄κτες υλοποι΄ησης, συµπεριλαµβανοµε΄νων των αξιολογη΄σεων «ex ante» και «ex post».

4.1.2. Οι επιστη΄µονες αναγνωρι΄ζουν ο΄τι υπα΄ρχει µεγα΄λη σχε΄ση
µεταξυ΄ της θαλα΄σσιας τρικυµι΄ας η΄ ενι΄οτε της φουσκοθαλασσια΄ς
και της ανο΄δου της θερµοκρασι΄ας του αε΄ρα, πρα΄γµα που προ΄κειται
να επηρεα΄σει την εδαφικη΄ σταθερο΄τητα των παρα΄κτιων ζωνω΄ν. Η
ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι πρε΄πει να καθοριστου΄ν στο πλαι΄σιο της Ο∆ΠΖ
προ΄τυπα χωροταξι΄ας και χρη΄σης της γης, τα οποι΄α να λαµβα΄νουν
υπο΄ψη τις νε΄ες καταστα΄σεις που θα προκυ΄ψουν, χωρι΄ς να
λησµονει΄ται η ανα΄γκη µιας κτηµατολογικη΄ς πολιτικη΄ς για τις
παρα΄κτιες ζω΄νες.

4.2.
Η χρη΄ση της θαλα΄σσιας χλωρι΄δας και πανι΄δας για βιοτεχνολογικε΄ς ΄ερευνες µε εφαρµογε΄ς στη θεραπει΄α πολλω΄ν ασθενειω΄ν
σηµει΄ωσε προ΄σφατα πολυ΄ ΄εντονη αυ΄ξηση. Η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι η
Ο∆ΠΖ πρε΄πει να δω΄σει µεγα΄λη σηµασι΄α στη διατη΄ρηση των
θαλα΄σσιων οργανισµω΄ν που ζουν στις παρα΄κτιες ζω΄νες.

4.3.
Η Ο∆ΠΖ δεν µπορει΄ να ει΄ναι παρα΄ προϊο΄ν ενο΄ς πολιτικου΄
συµβιβασµου΄, που θα πρε΄πει να υλοποιηθει΄ σε συγκεκριµε΄νες
δρα΄σεις. Η Επιτροπη΄ πρε΄πει να εφαρµο΄σει µακροπρο΄θεσµες στρατηγικε΄ς που θα περιλαµβα΄νουν τις πολιτικε΄ς της αειφο΄ρου ανα΄πτυξης σε οικονοµικο΄, κοινωνικο΄ και οικολογικο΄ επι΄πεδο.

4.3.1. Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι στην Ο∆ΠΖ πρε΄πει να ληφθου΄ν
υπο΄ψη οι παρεµβα΄σεις που ΄εχουν συµβα΄λει στην ανα΄πλαση
των παρα΄κτιων ζωνω΄ν και, ιδιαι΄τερα, στην αποκατα΄σταση της
πτηνοπανι΄δας και τη βιολογικη΄ ανα΄πλαση των πο΄ρων της θαλα΄σσιας πανι΄δας. Ο περιβαλλοντικο΄ς αυτο΄ς ΄ελεγχος πρε΄πει να συνοδευθει΄ µε παρακολου΄θηση και να επιτρε΄ψει την απορρυ΄πανση
των ζωνω΄ν των ποτα΄µιων εκβολω΄ν και α΄λλων ενα΄λιων ζωνω΄ν
(παραδει΄γµατα: αποκατα΄σταση της εκβολη΄ς του Τα΄γου και των
γυ΄ρω υγροβιο΄τοπων, αποκατα΄σταση της εκβολη΄ς του Γκουανταλκιβι΄ρ).
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Συµπερα΄σµατα

5.1.
Η ΟΚΕ υπενθυµι΄ζει και επαναλαµβα΄νει τα συµπερα΄σµατα
της προηγου΄µενης γνωµοδο΄τηση΄ς της για αυτο΄ το θε΄µα (1), τα
οποι΄α συνεχι΄ζουν να ισχυ΄ουν.

5.2.
Ο σχεδιασµο΄ς και η ανα΄πτυξη των παρα΄κτιων ζωνω΄ν
προϋποθε΄τουν µια προσε΄γγιση του προγραµµατισµου΄ σε κοινοτικο΄
και σε εθνικο΄ επι΄πεδο. Για τη χρηµατοδο΄τηση της εφαρµογη΄ς της
Ο∆ΠΖ θα πρε΄πει να ει΄ναι δυνατη΄ η προσφυγη΄ σε διαφοροποιηµε΄νους χρηµατοδοτικου΄ς πο΄ρους απο΄ τον κοινοτικο΄ και τους
εθνικου΄ς προϋπολογισµου΄ς. Θα ει΄ναι ΄ετσι δυνατη΄ η προσφυγη΄ στα
δια΄φορα διαρθρωτικα΄ και α΄λλα ταµει΄α, µε την εφαρµογη΄ για τον
σκοπο΄ αυτο΄ των αρχω΄ν της προσθετικο΄τητας και της συµπληρωµατικο΄τητας.
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5.4.
Τα θετικα΄ αποτελε΄σµατα του προγρα΄µµατος επι΄δειξης (3)
θα δικαιολογου΄σαν την παρουσι΄αση πιο αντικειµενικω΄ν προτα΄σεων
απο΄ την Επιτροπη΄ για την επι΄λυση των πολυα΄ριθµων προβληµα΄των
που ΄εχουν η΄δη επισηµανθει΄, ΄ετσι ω΄στε να διασφαλισθει΄ ο΄τι
οι αποφα΄σεις του παρο΄ντος δεν περιορι΄ζουν τις επιλογε΄ς του
µε΄λλοντος.
5.4.1. Η σπουδαιο΄τητα των παρα΄κτιων ζωνω΄ν και των φυσικω΄ν
τους πο΄ρων (θαλα΄σσιων και χερσαι΄ων) διαδραµατι΄ζει σηµαντικο΄
ρο΄λο στις απαντη΄σεις που πρε΄πει να δοθου΄ν στις ανα΄γκες και τις
προσδοκι΄ες των σηµερινω΄ν και των µελλοντικω΄ν πληθυσµω΄ν της
Ευρω΄πης.
5.4.2. Ει΄ναι απαραι΄τητο να θεσπιστου΄ν περιοριστικα΄ µε΄τρα
κατα΄ της καταχρηστικη΄ς και της υπε΄ρµετρης εκµετα΄λλευσης, που
ασκει΄ αφο΄ρητες και ασυ΄µβατες µε την οικολογικη΄ ευθραυστο΄τητα
πιε΄σεις στις παρα΄κτιες ζω΄νες.
5.4.3. Στο πλαι΄σιο αυτο΄, προτει΄νεται η δηµιουργι΄α ορισµε΄νων
µηχανισµω΄ν ελε΄γχου:

5.2.1. Τα χρηµατοδοτικα΄ κονδυ΄λια για τη διασφα΄λιση της
ανα΄πτυξης των πρωτοβουλιω΄ν στις παρα΄κτιες ζω΄νες πρε΄πει να
ληφθου΄ν κατα΄ βα΄ση απο΄ τα διαρθρωτικα΄ ταµει΄α και τις κοινοτικε΄ς
πρωτοβουλι΄ες, ο΄πως η Ιnterreg (2) χωρι΄ς αυ΄ξηση του συνολικου΄
ποσου΄ τους και συ΄µφωνα µε µια νοµικη΄ διευθε΄τηση παρο΄µοια µε
του Ταµει΄ου Συνοχη΄ς. Η παρουσι΄αση των σχεδι΄ων απο΄ τα
κρα΄τη µε΄λη θα πρε΄πει να γι΄νεται στο πλαι΄σιο υποπρογραµµα΄των
προσανατολισµε΄νων προς τους ιδιαι΄τερους στο΄χους της βιω΄σιµης
διαχει΄ρισης των παρα΄κτιων περιοχω΄ν που ΄εχουν η΄δη προσδιορισθει΄
στο προ΄γραµµα επι΄δειξης.

5.2.2. Πρε΄πει να ενθαρρυνθου΄ν οι συµπρα΄ξεις ο΄λων των
τοµε΄ων, δηµο΄σιων και ιδιωτικω΄ν, µε΄σω των συλλογικω΄ν τους
οργανω΄σεων (κοινωνικοι΄ εται΄ροι και α΄λλες οργανω΄σεις πολιτω΄ν),
µε στο΄χο τη συµµετοχη΄ τους στα καθη΄κοντα και στη χρηµατοδο΄τηση των δρα΄σεων που θα αναληφθου΄ν στις παρα΄κτιες ζω΄νες.

5.3.
Η ΟΚΕ τα΄σσεται υπε΄ρ της υ΄παρξης µιας Μονα΄δας ∆ιαχει΄ρισης και Συντονισµου΄ των δρα΄σεων που θα αναληφθου΄ν στις
παρα΄κτιες ζω΄νες, σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο, µε τη διατοµεακη΄ συµµετοχη΄ των δια΄φορων Γενικω΄ν ∆ιευθυ΄νσεων που µετε΄χουν στη
διαδικασι΄α.

5.3.1. Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος θα πρε΄πει να συστη΄σει επι΄σης µια
Μονα΄δα ∆ιαχει΄ρισης της Ο∆ΠΖ σε εθνικο΄ επι΄πεδο, η οποι΄α θα
παρακολουθει΄ την εκτε΄λεση των δρα΄σεων και των σχεδι΄ων της
αντι΄στοιχης χω΄ρας και θα συµµετε΄χει στον συντονισµο΄ σε κοινοτικο΄
επι΄πεδο µαζι΄ µε τις Μονα΄δες ∆ιαχει΄ρισης των α΄λλων χωρω΄ν.

(1) ΕΕ C 295 της 7.10.1996.
(2) Παρα΄ρτηµα στην Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς τα κρα΄τη µε΄λη
C(2000) 1101 της 28.4.2000.

—

παρακολου΄θηση των πιε΄σεων που ασκου΄νται σε αυτε΄ς τις
ζω΄νες,

—

ανα΄ληψη δρα΄σης στο επι΄πεδο των πολεοδοµικω΄ν κανονισµω΄ν
που ισχυ΄ουν σε αυτε΄ς τις ζω΄νες, ου΄τως ω΄στε να σχεδιαστει΄ η
πολεοδοµι΄α τους εντο΄ς αποδεκτω΄ν ορι΄ων, µε σεβασµο΄ στο
περιβα΄λλον και µε την υποχρεωτικη΄ διατη΄ρηση εκτενω΄ν
φυσικω΄ν χω΄ρων πρασι΄νου,

—

ορισµο΄ς ενο΄ς σαφου΄ς και κατα΄λληλου νοµικου΄ πλαισι΄ου, που
θα αποθαρρυ΄νει την καταχρηστικη΄ εκµετα΄λλευση αυτω΄ν των
ζωνω΄ν που καταστρε΄φει τα ευ΄θραυστα οικοσυστη΄µατα΄ τους.

5.5.
Πρε΄πει να διασαφηνιστου΄ν οι πολιτικε΄ς που θα πρε΄πει να
εφαρµοσθου΄ν στο επι΄πεδο των κρατω΄ν µελω΄ν και των χωρω΄ν η΄ των
περιφερειω΄ν µε παρα΄κτιες ζω΄νες που συνορευ΄ουν µε την ΕΕ η΄ που
διασχι΄ζονται απο΄ ποτα΄µια που εκβα΄λλουν σε αυτε΄ς τις ζω΄νες. Η
ΟΚΕ θεωρει΄ προφανη΄ τη σηµασι΄α της κατα΄ρτισης, της ενηµε΄ρωσης
και της δια΄δοσης των δρα΄σεων που αναλαµβα΄νονται στην Ο∆ΠΖ.
5.6.
Η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι στο πλαι΄σιο της Ο∆ΠΖ πρε΄πει να
προαχθει΄ η δηµιουργι΄α ενο΄ς Κε΄ντρου Ανταλλαγη΄ς Πληροφοριω΄ν
(τυ΄που Παρατηρητηρι΄ου) µεταξυ΄ των χωρω΄ν που ενδιαφε΄ρονται
για την παρα΄κτια ζω΄νη.
5.6.1. Στο φο΄ρουµ αυτο΄ θα πρε΄πει να συµµετε΄χουν οι οικονοµικοι΄και κοινωνικοι΄εται΄ροι που ενδιαφε΄ρονται για την προβληµατικη΄
των παρα΄κτιων ζωνω΄ν, στους οποι΄ους συγκαταλε΄γονται η επιστηµονικη΄ και ερευνητικη΄ κοινο΄τητα, οι οργανισµοι΄ κατα΄ρτισης, οι
τοπικε΄ς και περιφερειακε΄ς αυτο΄νοµες διοικη΄σεις και οι εκπρο΄σωποι
της κεντρικη΄ς εξουσι΄ας κα΄θε κρα΄τους µε΄λους, και θα συζητηθου΄ν
ο΄λα τα θε΄µατα που αφορου΄ν τις παρα΄κτιες ζω΄νες, απο΄ ο΄λες τους
τις απο΄ψεις, µε συνυπολογισµο΄ των γενικω΄ν στο΄χων και των
δρα΄σεων που θα πρε΄πει να αναληφθου΄ν.

(3) COM(97) 744.
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5.6.2. Το τµη΄µα φρονει΄ ο΄τι ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη που συµµετε΄χουν στην Ο∆ΠΖ πρε΄πει να συντα΄ξουν εκθε΄σεις σχετικα΄ µε τη
µεθοδολογι΄α εργασι΄ας που ΄εχουν υιοθετη΄σει, τα αποτελε΄σµατα των
δρα΄σεων, τον βαθµο΄ συµµετοχη΄ς των οικονοµικω΄ν και κοινωνικω
΄ν
εται΄ρων κ.λπ. Οι εκθε΄σεις αυτε΄ς πρε΄πει να αποτελε΄σουν µι΄α απο΄
τις βα΄σεις πληροφοριω΄ν που θα συζητηθου΄ν στις συνεδρια΄σεις του
Κε΄ντρου Ανταλλαγη΄ς Πληροφοριω΄ν.
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5.7.
Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει, επι΄σης, θετικη΄ γνω΄µη για το ΄εργο που
επιτελε΄σθηκε µε΄σω των προγραµµα΄των επι΄δειξης, υποστηρι΄ζει τη
συνε΄χιση΄ τους και πιστευ΄ει ο΄τι η σχετικη΄ στρατηγικη΄ θα πρε΄πει
να ακολουθη΄σει επι΄σης τους γενικου΄ς προσανατολισµου΄ς του
κανονισµου΄ 94/C 135/02 του Συµβουλι΄ου.

Βρυξε΄λλες, 28 Μαρτι΄ου 2001.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς µε θε΄µα «Προ΄ταση οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου
σχετικα΄ µε τις ελα΄χιστες προδιαγραφε΄ς παροχη΄ς προσωρινη΄ς προστασι΄ας σε περι΄πτωση µαζικη΄ς
΄ κουν τη δι΄καιη κατανοµη΄ των βαρω
΄ ν µεταξυ΄ κρατω
΄ν
συρροη΄ς εκτοπισθε΄ντων και µε΄τρα που επιδιω
΄ ν ο΄σον αφορα΄ την υποδοχη΄ αυτω
΄ ν των ατο΄µων και την αντιµετω
΄ πιση των συνεπειω
΄ ν της υποδοχη΄ς
µελω
τους»
(2001/C 155/06)
Στις 25 Ιουλι΄ου 2000, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 262 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς
Οικονοµικη΄ς Κοινο΄τητας, το Συµβου΄λιο απεφα΄σισε να ζητη΄σει τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς
Επιτροπη΄ς για την ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Το τµη΄µα «Απασχο΄ληση, κοινωνικε΄ς υποθε΄σεις, δικαιω΄µατα του πολι΄τη», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α
των σχετικω΄ν εργασιω΄ν, επεξεργα΄στηκε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 7 Μαρτι΄ου 2001 µε βα΄ση την εισηγητικη΄
΄εκθεση της κ. Cassina.
Κατα΄ την 380η συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της, της 28ης Μαρτι΄ου 2001 (συνεδρι΄αση της 28ης Μαρτι΄ου), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 101 ψη΄φους υπε΄ρ και µια αποχη΄, την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Εισαγωγη΄ και περιεχο΄µενο της προ΄τασης

1.1.
Στις 24 Μαι΅ου 2000 η Επιτροπη΄ ψη΄φισε την εξεταζο΄µενη
προ΄ταση συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις της Συνθη΄κης (1) και στο
πλαι΄σιο της εντολη΄ς που ΄ελαβε απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο του
Τα΄µπερε. Η ανα΄γκη θεσπι΄σεως ενο΄ς µε΄σου για τη διαχει΄ριση της
µαζικη΄ς συρροη΄ς εκτοπισθε΄ντων απο΄ τρι΄τες χω΄ρες κατε΄στη κατα΄
τα τελευται΄α χρο΄νια αισθητη΄ λο΄γω της α΄φιξης σηµαντικου΄ αριθµου΄
προσφυ΄γων απο΄ τη Βοσνι΄α και το Κοσσυφοπε΄διο. Εντου΄τοις, η
προ΄ταση οδηγι΄ας, που εντα΄σσεται στο πλαι΄σιο εφαρµογη΄ς της
Συνθη΄κης, επιζητει΄ να προχωρη΄σει πε΄ραν της ιστορικη΄ς συγκυρι΄ας
και να παρα΄σχει στην ΕΕ, απο΄ κοινου΄ µε α΄λλα µε΄σα που ΄εχουν η΄δη
προταθει΄ και υιοθετηθει΄, µια οργανικη΄ πολιτικη΄ ο΄σον αφορα΄ την
΄εκδοση τι΄τλων εισο΄δου (βι΄ζα), παροχη΄ς ασυ΄λου και µετανα΄στευσης.

1.2.
Η προ΄ταση προσδιορι΄ζει ΄ενα προσωρινο΄ και ΄εκτακτο µε΄σο
για τη διαχει΄ριση της µαζικη΄ς συρροη΄ς εκτοπισθε΄ντων ατο΄µων απο΄
τρι΄τες χω΄ρες που δεν µπορου΄ν να επιστρε΄ψουν στην χω΄ρα
καταγωγη΄ς α΄νευ κινδυ΄νου της ζωη΄ς τους, της ελευθερι΄ας η΄ της
αξιοπρε΄πεια΄ς τους και αρθρω΄νεται βα΄σει µιας δε΄σµης ελα΄χιστων
κανο΄νων, το΄σο απο΄ την α΄ποψη της ουσι΄ας ο΄σο και απο΄ την α΄ποψη
των διαδικασιω΄ν, καθω΄ς και µε΄τρα για να εξασφαλιστει΄ η ισορροπι΄α
µεταξυ΄ των προσπαθειω΄ν που καταβα΄λλονται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη
για την υποδοχη΄ των εν λο΄γω ατο΄µων και την υποστη΄ριξη των
συνεπειω΄ν της υποδοχη΄ς.

1.3.
εξη΄ς:
—

(1) Η νοµικη΄ βα΄ση της προ΄τασης ει΄ναι συγκεκριµε΄να το α΄ρθρο 63,
σηµει΄ο 2, α) και β) της Συνθη΄κης.

Ουσιαστικοι΄ στο΄χοι του προτεινο΄µενου µε΄σου ει΄ναι οι

να εξασφαλιστου΄ν ελα΄χιστα κοινα΄ προ΄τυπα των διαδικασιω΄ν
και συµπεριφορω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν ο΄σον αφορα΄ τη
διαχει΄ριση του φαινοµε΄νου µαζικη΄ς συρροη΄ς εκτοπισµε΄νων
ατο΄µων, και ταυτοχρο΄νως να αποφευχθει΄ ο κι΄νδυνος στρεβλω΄σεων κατα΄ την αυθο΄ρµητη επιλογη΄ της χω΄ρας υποδοχη΄ς·
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—

να εξασφαλιστει΄ στα α΄τοµα αυτα΄ ανθρω΄πινη µεταχει΄ριση,
αρωγη΄ και προστασι΄α που θα τους επιτρε΄ψουν να συνε΄λθουν
απο΄ τα τραυ΄µατα΄ τους, µε την προσωρινη΄ τους ΄ενταξη στο
κοινωνικο΄, πολιτιστικο΄ και ανθρωπιστικο΄ περιβα΄λλον του
κρα΄τους η΄ των κρατω΄ν υποδοχη΄ς, υπο΄ τις ισο΄νοµες συνθη΄κες
που προβλε΄πονται για τους προ΄σφυγες·

—

να προετοιµαστου΄ν τα εν λο΄γω α΄τοµα για την επιστροφη΄
τους στις χω΄ρες καταγωγη΄ς·

—

να αποφευχθει΄ η υπερβολικη΄ υποβολη΄ αιτη΄σεων στα συστη΄µατα ασυλι΄ας των κρατω΄ν µελω΄ν·

—

να υποστηριχθου΄ν µε αι΄σθηµα αλληλεγγυ΄ης οι προσπα΄θειες
υποδοχη΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν: αφενο΄ς, µε΄σω δηµοσιονοµικω΄ν
πο΄ρων εκ του ευρωπαϊκου΄ ταµει΄ου για τους προ΄σφυγες
(που προβλε΄πουν µεταξυ΄ α΄λλων και τη λη΄ψη ΄εκτακτων
δηµοσιονοµικω΄ν µε΄τρων σε περι΄πτωση µαζικη΄ς συρροη΄ς)
και αφετε΄ρου, µε΄σω µιας εθελου΄σιας, συναινετικη΄ς και
συντονισµε΄νης κατανοµη΄ς των προσφυ΄γων µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν·

—

να εξασφαλιστει΄ η οργανικο΄τητα και αποτελεσµατικο΄τητα
των µε΄τρων που ΄εχουν προταθει΄ προγενε΄στερα και µο΄νο εν
µε΄ρει εφαρµοστει΄·

—

να διευκρινιστει΄ το δι΄κτυο µεταξυ΄ της προσωρινη΄ς προστασι΄ας και των θεµα΄των που καλυ΄πτονται απο΄ τη συ΄µβαση της
Γενευ΄ης, µε την διαφυ΄λαξη της ακεραιο΄τητας της τελευται΄ας
αυτη΄ς και της καθιε΄ρωσης µορφω΄ν διαβου΄λευσης και συνεργασι΄ας µε την 'Υπατη Αρµοστει΄α των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν για
τους Προ΄σφυγες (ΥΑΗΕΠ).

1.4.
Η προ΄ταση προσδιορι΄ζει τις βασικο΄τερες ΄εννοιες που
απαντου΄ν στο κει΄µενο: εκτοπισθε΄ντες απο΄ τρι΄τες χω΄ρες οι οποι΄οι
δεν µπορου΄ν να επιστρε΄ψουν στη χω΄ρα καταγωγη΄ς τους, προ΄σφυγες, ασυνο΄δευτοι ανη΄λικοι, τι΄τλοι διαµονη΄ς, µαζικη΄ συρροη΄.

1.5.
Η προ΄ταση που θεσπι΄ζει την προσωρινη΄ προστασι΄α υιοθετη΄θηκε απο΄ το Συµβου΄λιο µε ειδικη΄ πλειοψηφι΄α, κατο΄πιν προτα΄σεως της Επιτροπη΄ς (που θα εξετα΄σει τις αιτη΄σεις των κρατω΄ν
µελω΄ν) και προσδιορι΄ζει, ο΄σον αφορα΄ τους εκτοπισθε΄ντες στους
οποι΄ους αναφε΄ρεται, την εφαρµογη΄ της προσωρινη΄ς προστασι΄ας
σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη. Η απο΄φαση του Συµβουλι΄ου θα περιλαµβα΄νει τα εξη΄ς:
—

περιγραφη΄ των ειδικω΄ν οµα΄δων προσω΄πων για τις οποι΄ες
εφαρµο΄ζεται η δια΄ταξη

—

ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης της προσωρινη΄ς προστασι΄ας

—

δηλω΄σεις των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε την αντι΄στοιχη
ικανο΄τητα υποδοχη΄ς εκφρασµε΄νη σε αριθµητικου΄ς η΄ γενικου΄ς
ο΄ρους, η΄ τους λο΄γους τη µη ικανο΄τητα΄ς τους να υποδεχθου΄ν
εκτοπισθε΄ντα α΄τοµα. 'Ενα κρα΄τος µε΄λος θα µπορει΄ κατα΄
συνε΄πεια να επισηµαι΄νει ενδεχο΄µενη επιπρο΄σθετη ικανο΄τητα
υποδοχη΄ς µε΄σω ανακοι΄νωσης προς το Συµβου΄λιο και την
Επιτροπη΄.
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1.5.1. Κατα΄ την υιοθε΄τηση της απο΄φασης, το Συµβου΄λιο, θα
αξιολογη΄σει την κατα΄σταση και τις διαστα΄σεις της συρροη΄ς, το αν
ει΄ναι σκο΄πιµο να θεσπι΄σει την προσωρινη΄ προστασι΄α (λαµβανοµε΄νης υπο΄ψη της δυνατο΄τητας εφαρµογη΄ς ΄εκτακτων ενισχυ΄σεων η΄
παρεµβα΄σεων επι΄ το΄που η΄ της ανεπα΄ρκειας παρο΄µοιων διατα΄ξεων),
τις πληροφορι΄ες που ΄εχουν ληφθει΄ απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη, την
Επιτροπη΄, την ΥΑΗΕΠ και τους α΄λλους αρµο΄διους οργανισµου΄ς.
Η απο΄φαση ανακοινω΄νεται στο Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο.

1.5.2. Η προσωρινη΄ προστασι΄α παυ΄ει να ισχυ΄ει µο΄λις ολοκληρωθει΄ η µε΄γιστη προβλεπο΄µενη δια΄ρκεια (ε΄να ΄ετος, που µπορει΄ να
παραταθει΄ ανα΄ περι΄οδο 6 µηνω΄ν µε΄χρι του ανωτα΄του ορι΄ου των
δυ΄ο ετω΄ν) η΄ οποιαδη΄ποτε α΄λλη στιγµη΄, βα΄σει της αποφα΄σεως του
Συµβουλι΄ου που υιοθετη΄θηκε µε ειδικη΄ πλειοψηφι΄α, εφο΄σον η
κατα΄σταση της χω΄ρας καταγωγη΄ς επιτρε΄πει τον αξιοπρεπη΄ και
ασφαλη΄ επαναπατρισµο΄ βα΄σει του α΄ρθρου 33 της συ΄µβασης της
Γενευ΄ης. Και η απο΄φαση αυτη΄ επι΄σης ανακοινω΄νεται στο Ευρωπαϊκο΄
Κοινοβου΄λιο.

1.6.
Η προσωρινη΄ προστασι΄α δεν προδικα΄ζει την αναγνω΄ριση
του καθεστω΄τος του προ΄σφυγα βα΄σει της συ΄µβασης της Γενευ΄ης
και ο εκτοπισθει΄ς για τον οποι΄ον ισχυ΄ει η προσωρινη΄ προστασι΄α
΄εχει το δικαι΄ωµα να ζητη΄σει το καθεστω΄ς του προ΄σφυγα ΄εως την
λη΄ξη της προσωρινη΄ς προστασι΄ας του.

1.7.
'Εναντι των δικαιου΄χων προσωρινη΄ς προστασι΄ας, τα κρα΄τη
µε΄λη οφει΄λουν:
—

να παρε΄χουν α΄δεια διαµονη΄ς και να διευκολυ΄νουν την
θεω΄ρηση εισο΄δου (δωρεα΄ν)·

—

να εγχειρι΄ζουν ΄εγγραφο στη γλω΄σσα η΄ στις γλω΄σσες της
χω΄ρας καταγωγη΄ς στο οποι΄ο θα περιγρα΄φονται µε σαφη΄νεια
οι κανο΄νες που διε΄πουν την προσωρινη΄ προστασι΄α·

—

να επιτρε΄πουν την α΄σκηση εξαρτηµε΄νων η΄ αυτο΄νοµων
δραστηριοτη΄των υπο΄ τις ΄διες
ι
προϋποθε΄σεις που ισχυ΄ουν για
τους προ΄σφυγες·

—

να λα΄βουν τα κατα΄λληλα µε΄τρα προκειµε΄νου να εξασφαλιστει΄
στους δικαιου΄χους της προστασι΄ας η κατα΄λληλη στε΄γαση
και η εξασφα΄λιση των αναγκαι΄ων µε΄σων συντη΄ρησης εφο΄σον
δεν διαθε΄τουν επαρκει΄ς πο΄ρους (κοινωνικη΄ αρωγη΄, συνεισφορε΄ς και ιατρικη΄ περι΄θαλψη)·

—

να παρε΄χουν την κατα΄λληλη βοη΄θεια που συχνα΄ ει΄ναι ιατρικη΄ς
φυ΄σεως για ο΄σους ΄εχουν ανα΄γκη ειδικη΄ς περιθα΄λψεως ο΄πως
οι µη συνοδευο΄µενοι ανη΄λικοι η΄ ο΄σοι ΄εχουν υποστει΄ φυσικη΄
η΄ ψυχολογικη΄ βι΄α η΄ βασανιστη΄ρια·

—

να εξασφαλι΄ζουν στους ανηλι΄κους την προ΄σβαση στην
εκπαι΄δευση υπο΄ τους ΄διους
ι
ο΄ρους που ισχυ΄ουν για τους
πολι΄τες των κρατω΄ν µελω΄ν και στους ενη΄λικες την προ΄σβαση
στην επαγγελµατικη΄ κατα΄ρτιση, την τελειοποι΄ηση και την
µετειδι΄κευση.
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1.7.1. Προβλε΄πεται (µε΄χρι και δυ΄ο µη΄νες πριν απο΄ τη λη΄ξη της
περιο΄δου και µετα΄ απο΄ επαλη΄θευση ο΄τι τα δια΄φορα µε΄λη της
οικογε΄νειας συµφωνου΄ν) η΄ επανε΄νωση µε τον συ΄ζυγο η΄ α΄γαµο
συ΄ντροφο (εφο΄σον η νοµοθεσι΄α του κρα΄τους µε΄λους υποδοχη΄ς
εξοµοιω΄νει την κατα΄σταση των α΄γαµων ζευγαριω΄ν µε τα ΄εγγαµα
ζευγα΄ρια), µε τα συντηρου΄µενα τε΄κνα (χωρι΄ς να γι΄νεται δια΄κριση
µεταξυ΄ νοµι΄µων φυσικω
΄ ν η΄ υιοθετηµε΄νων τε΄κνων) αρκει΄ να µην
ει΄ναι ΄εγγαµα, µε α΄λλα εξαρτηµε΄να µε΄λη της οικογε΄νειας η΄ που
΄εχουν υποστει΄ ψυχικα΄ η΄ σωµατικα΄ τραυ΄µατα και χρεια΄ζονται ειδικη΄
ιατρικη΄ µε΄ριµνα.

1.7.1.1. Η απουσι΄α ΄εγγραφων αποδεικτικω΄ν στοιχει΄ων για τους
οικογενειακου΄ς δεσµου΄ς δεν πρε΄πει να θεωρει΄ται αφ' εαυτη΄ς ως
εµπο΄διο επανε΄νωσης, αρκει΄ η διαβεβαι΄ωση προγενε΄στερων και
σταθερω΄ν σχε΄σεων. Σε περι΄πτωση που µε΄λη της αυτη΄ς οικογε΄νειας
βρι΄σκονται σε διαφορετικα΄ κρα΄τη µε΄λη, προβλε΄πεται η διατη΄ρηση
της οικογενειακη΄ς ενο΄τητας σε ΄ενα κρα΄τος µε΄λος που θα επιλεχθει΄
απο΄ τους ενδιαφεροµε΄νους.

1.7.2. Οι ασυνο΄δευτοι ανη΄λικοι πρε΄πει να µπορου΄ν να τυγχα΄νουν επιτροπει΄ας η΄ εκπροσω΄πηση΄ τους απο΄ οργα΄νωση επιφορτισµε΄νη µε την παροχη΄ βοη΄θειας η΄ α΄λλης κατα΄λληλης µορφη΄ς. Τα
κρα΄τη µε΄λη προβλε΄πουν ο΄τι οι ανη΄λικοι τοποθετου΄νται πλησι΄ον
των ενη΄λικων µελω΄ν της οικογε΄νεια΄ς τους, σε οικογε΄νεια υποδοχη΄ς,
η΄ σε κε΄ντρα υποδοχη΄ς για ανηλι΄κους και ενδεχοµε΄νως πλησι΄ον των
ατο΄µων εκει΄νων που τους ανε΄λαβαν κατα΄ την φυγη΄ τους (αφου΄
επαληθευθει΄ η συ΄µφωνη γνω΄µη του ενη΄λικου και των ενδιαφερο΄µενων ενηλι΄κων).

επαναπατρισµο΄ς. Τα κρα΄τη µε΄λη φροντι΄ζουν ω΄στε η σχετικη΄
απο΄φαση απο΄ τους ενδιαφεροµε΄νους να λαµβα΄νεται µε πλη΄ρη
επι΄γνωση των συνεπειω΄ν.

1.7.6. Τα κρα΄τη µε΄λη οφει΄λουν να ορι΄σουν ΄ενα σηµει΄ο επαφη΄ς
για την διοικητικη΄ συνεργασι΄α και να διαβιβα΄ζουν τακτικα΄ και το
ταχυ΄τερο δυνατο΄ν δεδοµε΄να σχετικα΄ µε τον αριθµο΄ των ατο΄µων
που καλυ΄πτονται απο΄ την προσωρινη΄ προστασι΄α.

1.7.7. Μπορου΄ν να αποκλειστου΄ν απο΄ το δικαι΄ωµα προσωρινη΄ς
προστασι΄ας α΄τοµα για λο΄γους προσωπικου΄ κινδυ΄νου, εθνικη΄ς
ασφα΄λειας η΄ βα΄σιµων υπονοιω΄ν για εγκλη΄µατα πολε΄µου η΄ κατα΄
της ανθρωπο΄τητας η΄ µε βα΄ση τις ρη΄τρες εξαι΄ρεσης που προβλε΄πονται απο΄ τη συ΄µβαση της Γενευ΄ης. Τα εν λο΄γω µε΄τρα εξαι΄ρεσης
πρε΄πει να βασι΄ζονται στην αρχη΄ της αναλογικο΄τητας και να
επιτρε΄πουν την προσφυγη΄.

1.7.8. Τα κρα΄τη µε΄λη καθορι΄ζουν τις κυρω΄σεις που επιβα΄λλονται σε περι΄πτωση παραβια΄σεων των εθνικω΄ν διατα΄ξεων που
΄εχουν θεσπιστει΄ κατ' εφαρµογη΄ της οδηγι΄ας. Οι εν λο΄γω κυρω΄σεις
πρε΄πει να ει΄ναι αποτελεσµατικε΄ς, ανα΄λογες και αποτρεπτικε΄ς.

1.7.9. Η Επιτροπη΄ υποβα΄λλει σχετικη΄ ΄εκθεση στο Ευρωπαϊκο΄
Κοινοβου΄λιο και στο Συµβου΄λιο δυ΄ο ΄ετη µετα΄ την ηµεροµηνι΄α
θε΄σεως σε ισχυ΄ της οδηγι΄ας στα κρα΄τη µε΄λη. Εν συνεχει΄α, θα
υποβα΄λλεται σχετικη΄ ΄εκθεση ανα΄ πενταετι΄α.
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1.7.3. Τα κρα΄τη µε΄λη ει΄ναι υποχρεωµε΄να να τηρου΄ν την αρχη΄
της µη διακρι΄σεως.

1.7.4. Οι δικαιου΄χοι προσωρινη΄ς προστασι΄ας µπορου΄ν να
΄εχουν προ΄σβαση στην διαδικασι΄α προσδιορισµου΄ της ιδιο΄τητας
του προ΄σφυγα οιαδη΄ποτε στιγµη΄ πριν απο΄ τη λη΄ξη της προστασι΄ας.
Τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να προβλε΄ψουν ο΄τι το καθεστω΄ς αιτου΄ντος
α΄συλο δεν σωρευ΄εται µε την προσωρινη΄ προστασι΄α ο΄ταν εξετα΄ζεται
η αι΄τηση. Η α΄ρνηση του καθεστω΄τος προ΄σφυγος δεν θι΄γει τη
χρη΄ση της προσωρινη΄ς προστασι΄ας.

1.7.5. Μετα΄ τη λη΄ξη της προσωρινη΄ς προστασι΄ας, εφαρµο΄ζεται
το κοινο΄ δι΄καιο που ισχυ΄ει για την προστασι΄α, ει΄σοδο και διαµονη΄
αλλοδαπω΄ν στα κρα΄τη µε΄λη. Αυτα΄ εξετα΄ζουν τους επιτακτικου΄ς
ανθρωπιστικου΄ς λο΄γους που µπορου΄ν να καθιστου΄ν αδυ΄νατο τον
επαναπατρισµο΄. Ιδιαι΄τερη προσοχη΄ πρε΄πει να επιδειχθει΄ σε ο΄σους
΄εχουν ανα΄γκη ακο΄µη µετα΄ τη λη΄ξη της προστασι΄ας συνεχο΄µενης
ιατρικη΄ς και ψυχολογικη΄ς θεραπει΄ας καθω΄ς επι΄σης και προς τους
΄ σουν την
ανη΄λικους κατα΄ τρο΄πον ω΄στε να µπορε΄σουν να ολοκληρω
σχολικη΄ τους περι΄οδο. Πρε΄πει να διευκολυ΄νεται ο εκου΄σιος
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2.1.
Η ΟΚΕ επικροτει΄ την προ΄ταση και εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ της για το κει΄µενο της Επιτροπη΄ς το οποι΄ο αν και πυκνο΄
(ο΄πως φαι΄νεται απο΄ την εµπεριστατωµε΄νη ΄εκθεση που προηγη΄θηκε)
παρε΄χει την ελα΄χιστη, απλη΄ και διαφανη΄ εναρµο΄νιση των διαδικασιω΄ν και των συµπεριφορω΄ν, µε βα΄ση την στοιχειω΄δη τη΄ρηση των
ουσιαστικω΄ν αξιω΄ν και ανθρωπι΄νων δικαιωµα΄των και ταυτοχρο΄νως
παρε΄χει το κατα΄λληλο πλαι΄σιο για την αλληλεγγυ΄η µεταξυ΄ των
κρατω΄ν µελω΄ν. Η θε΄σπιση ενο΄ς µε΄σου προσωρινη΄ς και ΄εκτακτης
διαχει΄ρισης των ενδεχο΄µενων µαζικω΄ν συρροω΄ν εκτοπισθε΄ντων,
που να προσδιορι΄ζει ΄ενα πλαι΄σιο κοινη΄ς δρα΄σης των κρατω΄ν µελω΄ν
ο΄σον αφορα΄ την προσωρινη΄ προστασι΄α, ει΄ναι απαραι΄τητη και
επει΄γουσα, ο΄πως ΄εχει επισηµα΄νει το συµβου΄λιο του Τα΄µπερε. Η
ΟΚΕ ευ΄χεται ο΄πως το Συµβου΄λιο εγκρι΄νει προθυ΄µως και α΄νευ
ουσιαστικω΄ν τροποποιη΄σεων το προτεινο΄µενο κει΄µενο.

2.2.
Η ΟΚΕ επισηµαι΄νει ο΄τι οι ιστορικε΄ς συγκυρι΄ες που
επε΄φεραν στα κρα΄τη µε΄λη τις µαζικε΄ς συρροε΄ς εκτοπισθε΄ντων
ατο΄µων φαι΄νονται για την ω΄ρα ο΄τι ΄εχουν µα΄λλον βελτιωθει΄ και ο΄τι
οι προσπα΄θειες που καταβα΄λλονται για τη σταθεροποι΄ηση της
οικονοµικη΄ς, κοινωνικη΄ς και πολιτικη΄ς καταστα΄σεως στα Βαλκα΄νια,
µε την συνδροµη΄ της ΕΕ και των κρατω΄ν µελω΄ν αυτη΄ς, φαι΄νεται να
επιτυγχα΄νουν καλα΄ αποτελε΄σµατα. Εντου΄τοις, δεν ει΄ναι ποτε΄
δυνατο΄ν να αποκλεισθει΄ η επανα΄ληψη παρο΄µοιων γεγονο΄των µε
αυτα΄ που σηµειω΄θηκαν κατα΄ το δευ΄τερο η΄µισυ της δεκαετι΄ας
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του ’90. Συγκεκριµε΄να, ει΄ναι απαραι΄τητο να υπα΄ρξει ΄ενα µε΄σο
ο΄πως αυτο΄ που προτει΄νεται για την περι΄πτωση ενδεχο΄µενης
επανα΄ληψης παρο΄µοιων γεγονο΄των ακο΄µα και στις πιο αποµακρυσµε΄νες περιοχε΄ς της επικρα΄τειας της ΕΕ. Το µε΄σο που
εξετα΄ζεται εδω΄ δεν ει΄ναι πραγµατικα΄ µια «οδηγι΄α για τα Βαλκα΄νια»,
αλλα΄ µα΄λλον ΄ενα γεωγραφικο΄ ιστορικω΄ς ουδε΄τερο µε΄σον που
µπορει΄ να χρησιµοποιηθει΄ οποτεδη΄ποτε ει΄ναι αναγκαι΄ο.

2.3.
Η ΟΚΕ σηµειω΄νει και κατανοει΄ ο΄τι η παρου΄σα προ΄ταση
οδηγι΄ας περιορι΄ζει το πεδι΄ο δρα΄σης της στους εκτοπισθε΄ντες λο΄γω
πολιτικω΄ν καταστα΄σεων, υποδεικνυ΄ει ο΄µως ο΄τι ει΄ναι σκο΄πιµο να
µελετηθει΄ η θε΄σπιση οδηγι΄ας που να προβλε΄πει µηχανισµου΄ς
προσωρινη΄ς προστασι΄ας και υποδοχη΄ς ακο΄µη και για εκτοπισθε΄ντα
α΄τοµα λο΄γω φυσικω΄ν καταστροφω΄ν.

2.4.
Η ΟΚΕ κρι΄νει θετικα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι ο προσδιορισµο΄ς του
πο΄τε υπα΄ρχει «µαζικη΄ συρροη΄» εξαρτα΄ται απο΄ απο΄φαση του
Συµβουλι΄ου διο΄τι µο΄νο δια µιας συλλογικη΄ς ευθυ΄νης απο΄ το
ο΄ργανο αυτο΄ ει΄ναι δυνατο΄ν να επιτευχθει΄ αποτελεσµατικο΄τητα και
πραγµατικη΄ λειτουργικο΄τητα. Και αυτο΄ ΄εχει µεγαλυ΄τερη σηµασι΄α
δεδοµε΄νου ο΄τι ο΄ταν παρουσια΄ζονται παρο΄µοια γεγονο΄τα ο
χαρακτη΄ρας τους ει΄ναι απροσδο΄κητος και δραµατικο΄ς. Απο΄ την
α΄ποψη αυτη΄ ει΄ναι απαραι΄τητο η εξεταζο΄µενη απο΄φαση να ει΄ναι
ζυγισµε΄νη, αλλα΄ πρε΄πει να ληφθει΄ το ταχυ΄τερο δυνατο΄ν, π.χ. το
αργο΄τερο τρεις µη΄νες µετα΄ την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς. Η
ειδικη΄ πλειοψηφι΄α ει΄ναι, α΄λλωστε, η κατα΄λληλη ψηφοφορι΄α διο΄τι,
εναλλακτικω΄ς η οµοφωνι΄α θα µπορου΄σε να οδηγη΄σει σε µακρε΄ς
διαπραγµατευ΄σεις µεταξυ΄ των κρατω΄ν και τε΄λος να αποτελε΄σει
αντικει΄µενο αρνησικυρι΄ας απο΄ πλευρα΄ς ενο΄ς και µο΄νο κρα΄τους
µε΄λους.

2.5.
Η ΟΚΕ υπογραµµι΄ζει και εγκρι΄νει το γεγονο΄ς ο΄τι η
προτεινο΄µενη οδηγι΄α ΄εχει ΄εναν «ελα΄χιστο» χαρακτη΄ρα, δηλαδη΄
προσδιορι΄ζει µο΄νο ο΄τι ει΄ναι ουσιαστικο΄ να εναρµονιστει΄ στις
διαδικασι΄ες, τις συµπεριφορε΄ς και στα κριτη΄ρια διαχει΄ρισης των
µαζικω΄ν συρροω΄ν εκτοπισθε΄ντων ατο΄µων, παρε΄χοντας στα κρα΄τη
µε΄λη την δυνατο΄τητα µεγα΄λης ελαστικο΄τητας ο΄σον αφορα΄ την
απτη΄ εφαρµογη΄ κατα΄λληλων µε΄τρων.

2.6.
Ιδιαιτε΄ρως αξιο΄λογο ει΄ναι το γεγονο΄ς ο΄τι η προτεινο΄µενη
οδηγι΄α κα΄νει σαφη΄ δια΄κριση µεταξυ΄ της πολιτικη΄ς προσωρινη΄ς
προστασι΄ας και ασυλι΄ας παρε΄χοντας στα α΄τοµα που απολαµβα΄νουν
του δικαιω΄µατος προστασι΄ας την σαφη΄ δυνατο΄τητα να ΄εχουν
προ΄σβαση στη διαδικασι΄α αναγνω΄ρισης του καθεστω΄τος προ΄σφυγος. Ο «δια΄δροµος» αυτο΄ς στον οποι΄ο µπορου΄ν να ΄εχουν προ΄σβαση
΄εως τη λη΄ξη της περιο΄δου της προσωρινη΄ς προστασι΄ας, ει΄ναι
σκο΄πιµος διο΄τι παρε΄χει στους ενδιαφεροµε΄νους τη δυνατο΄τητα να
αποφασι΄σουν µε ηρεµι΄α και επι΄γνωση των επιπτω΄σεων και συνεπω΄ς
επιτρε΄πει στα συστη΄µατα ασυλι΄ας των κρατω΄ν µελω΄ν και στο
µελλοντικο΄ συ΄στηµα κοινοτικη΄ς ασυλι΄ας να ει΄ναι σε θε΄ση να
αντιµετωπι΄σουν µιαν απροσδο΄κητη και µαζικη΄ υποβολη΄ αιτη΄σεων.
Πολλε΄ς φορε΄ς πρα΄γµατι οι εκτοπισθε΄ντες αιτου΄νται το καθεστω΄ς
προ΄σφυγος διο΄τι δεν ΄εχουν α΄λλη σαφη΄ εναλλακτικη΄ λυ΄ση ΄εστω και
αν αυτο΄ δεν ανταποκρι΄νεται στις προσδοκι΄ες τους ου΄τε στις
τρε΄χουσες ανα΄γκες τους. Στις περιπτω΄σεις αυτε΄ς, εα΄ν χορηγηθει΄
το καθεστω΄ς προ΄σφυγος, σηµειω΄νονται διοικητικε΄ς και πρακτικε΄ς
δυσκολι΄ες ο΄σον αφορα΄ την ενδεχο΄µενη επιστροφη΄ το ταχυ΄τερο
δυνατο΄ν, εα΄ν οι γενικο΄τερες συνθη΄κες της χω΄ρας η΄ της ζω΄νης
καταγωγη΄ς τροποποιηθου΄ν θετικω΄ς.
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2.7.
'Εχει σηµασι΄α τα κρα΄τη µε΄λη να αναλα΄βουν την υποχρε΄ωση
εκδο΄σεως εγγρα΄φου στη γλω΄σσα η΄ τις επι΄σηµες γλω΄σσες της
χω΄ρας καταγωγη΄ς, στο οποι΄ο θα διατυπω
΄ νονται µε σαφη΄νεια οι
κανο΄νες που διε΄πουν την προσωρινη΄ προστασι΄α. Η ΟΚΕ σηµειω΄νει
εντου΄τοις ο΄τι συχνα΄ κατα΄ την ει΄σοδο, τα ενδιαφερο΄µενα α΄τοµα
ενδε΄χεται να ΄εχουν περαιτε΄ρω γλωσσολογικε΄ς δυσκολι΄ες, ο΄πως
στην περι΄πτωση π.χ. των ατο΄µων που οµιλου΄ν µο΄νο τοπικε΄ς
γλω΄σσες η΄ διαλε΄κτους: τα κρα΄τη µε΄λη θα πρε΄πει να λα΄βουν υπο΄ψη
και το ενδεχο΄µενο αυτο΄ και να προπαρασκευαστου΄ν προκειµε΄νου
να παρα΄σχουν τη δυνατο΄τητα σε ο΄λους να κατανοου΄ν καλα΄ τα
δικαιω΄µατα΄ τους και τις υποχρεω΄σεις τους ω΄στε να στρε΄ψουν τους
εκτοπισθε΄ντες αµε΄σως προς την συνειδητη΄ και υπευ΄θυνη κοινωνικη΄
΄ενταξη.

2.8.
Η ΟΚΕ εκτιµα΄ ιδιαιτε΄ρως την προσοχη΄ που επιδεικνυ΄εται
προς τους «µη συνοδευο΄µενους ανηλι΄κους», φαινο΄µενο που
παρατηρει΄ται αρκετα΄ συχνα΄ µε δραµατικε΄ς επιπτω΄σεις σε καταστα΄σεις ΄εκτακτης ανα΄γκης ει΄τε ΄ενεκα των αιτι΄ων που το δηµιουργου΄ν
ει΄τε λο΄γω των κινδυ΄νων που διατρε΄χουν οι ανη΄λικοι το΄σο κατα΄ τη
στιγµη΄ της φυγη΄ς ο΄σο και ο΄ταν κατα΄ ευνοϊκη΄ τυ΄χη φθα΄σουν σε
΄εδαφος της ΕΕ. 'Εχει σηµασι΄α ειδικο΄τερα τα κρα΄τη µε΄λη να
διασφαλι΄σουν ο΄τι οι ανη΄λικοι που παραδι΄δονται στην επιτροπει΄α
ιδιωτω΄ν, κυρι΄ως ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ του α΄ρθρου 14
παρα΄γραφος 3, δεν θα καταστου΄ν αντικει΄µενα εµπορι΄ας και
εκµετα΄λλευσης.

2.9.
'Εχει επι΄σης µεγα΄λη σηµασι΄α να προβλεφθει΄ στην οδηγι΄α,
µολονο΄τι προ΄κειται για προσωρινο΄ µε΄σο, η υποχρε΄ωση ενσωµα΄τωσης, ΄εστω και χρονικα΄ περιορισµε΄νης, των εκτοπισθε΄ντων ατο΄µων.
Η προ΄σβαση στην εργασι΄α, στην εκπαι΄δευση και στην κατα΄ρτιση
ει΄ναι χρη΄σιµη για το α΄τοµο που απολαµβα΄νει προσωρινη΄ς προστασι΄ας διο΄τι επιτρε΄πει στους εκτοπισθε΄ντες να ανταποκρι΄νονται ΄εστω
και εν µε΄ρει στην ικανοποι΄ηση των αναγκω΄ν και στην κατα΄ρτιση,
και να γνωρι΄ζουν ΄ετσι τα κοινωνικα΄ και πολιτιστικα΄ πλαι΄σια των
κρατω΄ν µελω΄ν και να υπερβαι΄νουν ευκολο΄τερα τα τραυ΄µατα που
υπε΄στησαν. Προκειµε΄νου η προ΄σβαση να ει΄ναι αποτελεσµατικη΄,
ει΄ναι απαραι΄τητο να ευνοηθει΄ η γνω΄ση της γλω΄σσας της χω΄ρας
υποδοχη΄ς µε την εξασφα΄λιση ο΄λων των αναγκαι΄ων µε΄σων και
δοµω΄ν. Η ενσωµα΄τωση αποτελει΄ και για την ΕΕ µιαν επε΄νδυση σε
ανθρω΄πινους πο΄ρους αποτε΄λεσµα της οποι΄ας ει΄ναι η δηµιουργι΄α
επαφω΄ν και ευαισθησι΄ας µεταξυ΄ των ατο΄µων που επανακα΄µπτουν
στις χω΄ρες καταγωγη΄ς. 'Οσοι απη΄λαυσαν της προσωρινη΄ς προστασι΄ας µπορου΄ν να καταστου΄ν δυνητικοι΄ πολλαπλασιαστε΄ς γνω΄σεων
και απο΄ψεων για τις σχε΄σεις µεταξυ΄ των κοινωνιω΄ν των χωρω΄ν της
ΕΕ και των χωρω΄ν καταγωγη΄ς. Κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο η οδηγι΄α
αποτελει΄ µια α΄µεση και ουσιαστικη΄ αν και µονοµερη΄ συµβολη΄ στην
πολιτικη΄ της υγιεινη΄ς, της ασφα΄λειας και των διεθνω΄ν σχε΄σεων της
ΕΕ. Οι κανο΄νες σχετικα΄ µε την οικογενειακη΄ επανε΄νωση στο
πλαι΄σιο της προσωρινη΄ς ενσωµα΄τωσης φαι΄νονται ισο΄νοµοι και
ταυτοχρο΄νως συνετοι΄.

2.10. Η ΟΚΕ εκτιµα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι η οδηγι΄α θεσπι΄ζει ορισµε΄να
µε΄τρα που διε΄πουν τον επαναπατρισµο΄ µε τον καθορισµο΄ ορισµε΄νων ελα΄χιστων λεπτοµερειω΄ν εφαρµογη΄ς που ει΄ναι σαφει΄ς και
διορατικε΄ς.
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2.11. 'Οσον αφορα΄ την απτη΄ αλληλεγγυ΄η µεταξυ΄ των κρατω΄ν
µελω΄ν που βασι΄ζεται στο ευρωπαϊκο΄ ταµει΄ο για τους προ΄σφυγες,
η ΟΚΕ θεωρει΄ συγκεκριµε΄να ο΄τι η κατανοµη΄ των εκτοπισθε΄ντων
ατο΄µων µεταξυ΄ των κρατω΄ν µελω΄ν πρε΄πει να βασι΄ζεται σε ΄εναν
απλου΄στατο µηχανισµο΄ ρητη΄ς διαθεσιµο΄τητας και διαφα΄νειας που
απαιτει΄ απο΄ ο΄λους το αι΄σθηµα ευθυ΄νης ΄εναντι ατο΄µων σε
κατα΄σταση µεγα΄λης ανα΄γκης, µε ταυτο΄χρονη πλη΄ρη τη΄ρηση των
υποχρεω΄σεων των κρατω΄ν µελω΄ν και συνυπολογισµο΄ της συ΄µφωνης
γνω΄µης των ενδιαφεροµε΄νων. Το υπο΄δειγµα αδει΄ας διελευ΄σεως
για τη µεταγωγη΄ απο΄ το ΄ενα κρα΄τος µε΄λος στο α΄λλο, που
συµπεριλαµβα΄νεται στο παρα΄ρτηµα της προτα΄σεως αποτελει΄ παρα΄δειγµα διαφα΄νειας και γραφειοκρατικη΄ς απλοποι΄ησης που θα
πρε΄πει να υιοθετηθει΄ και σε α΄λλες περιστα΄σεις.
2.12. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η οδηγι΄α θα ΄επρεπε να θεσπι΄σει ως
υποχρε΄ωση και ο΄χι απλω΄ς προαι΄ρεση των κρατω΄ν µελω΄ν την
προ΄σβαση των ανηλι΄κων που ει΄ναι δικαιου΄χοι της προσωρινη΄ς
προστασι΄ας στο εκπαιδευτικο΄ συ΄στηµα µε ρητη΄ προϋπο΄θεση να
παρε΄χονται στους ανηλι΄κους τα γλωσσολογικα΄ µε΄σα για την
ενσωµα΄τωση΄ τους στα εκπαιδευτικα΄ συστη΄µατα.
2.13. Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει αµηχανι΄α ο΄σον αφορα΄ τη µονοετη΄
δια΄ρκεια της προστασι΄ας, που µπορει΄ να επεκταθει΄ ΄εως δυ΄ο ΄ετη
κατ' ανω΄τατο ο΄ριο και θεωρει΄ ο΄τι θα η΄ταν ΄σως
ι
σκοπιµο΄τερο να
προσδιορισθει΄ µια εξαιρετικη΄ δυνατο΄τητα, για ειδικε΄ς περιπτω΄σεις,
παρα΄τασης της προβλεπο΄µενης προθεσµι΄ας για ΄ενα συ΄ντοµο
χρονικο΄ δια΄στηµα. ∆εδοµε΄νου ο΄τι οι εκτοπισθε΄ντες προε΄ρχονται
΄ τα που
απο΄ ζω΄νες πολε΄µου, συγκρου΄σεων η΄ απο΄ χω΄ρες µε καθεστω
θε΄τουν σε κι΄νδυνο τη ζωη΄ τους η΄ την προσωπικη΄ ακεραιο΄τητα
και την ανθρω΄πινη αξιοπρε΄πεια ει΄ναι εξαιρετικα΄ δυ΄σκολο οι
καταστα΄σεις αυτε΄ς να αλλα΄ξουν σε λι΄γο χρο΄νο ου΄τως ω΄στε να
καταστει΄ δυνατο΄ς ο επαναπατρισµο΄ς «σε συνθη΄κες ασφα΄λειας και
αξιοπρε΄πειας» ο΄πως επισηµαι΄νεται στο α΄ρθρο 21 παρα΄γραφος 1
της εξεταζο΄µενης προ΄τασης. Η ΟΚΕ επισηµαι΄νει εντου΄τοις ο΄τι ο
σκοπο΄ς της προσωρινη΄ς προστασι΄ας συνεπα΄γεται την εφαρµογη΄
του κοινου΄ δικαι΄ου που ισχυ΄ει στις δια΄φορες χω΄ρες (ο΄σον αφορα΄
την προστασι΄α, την ει΄σοδο και τη διαµονη΄ αλλοδαπω΄ν) και
καλει΄ τα κρα΄τη µε΄λη να εξετα΄σουν µε µεγαλυ΄τερη προσοχη΄ και
υπευθυνο΄τητα την µετα΄βαση απο΄ το κοινο΄ νοµικο΄ καθεστω΄ς στο
εθνικο΄, κυρι΄ως ο΄ταν οι συνθη΄κες και οι υποδοµε΄ς στις χω΄ρες η΄
περιφε΄ρειες καταγωγη΄ς δεν ει΄ναι ακο΄µη σταθερε΄ς και ασφαλει΄ς για
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την υποδοχη΄ των εν λο΄γω ατο΄µων. Μια παρα΄ταση της προστασι΄ας
(η΄ η θε΄σπιση ενο΄ς α΄λλου καθεστω΄τος επιτροπει΄ας η΄ νο΄µιµης
διαµονη΄ς) επι΄ τη βα΄σει των εθνικω΄ν κανο΄νων πρε΄πει πα΄ντα να ει΄ναι
εφαρµο΄σιµη σε παρο΄µοιες περιπτω΄σεις.
2.14. Η ΟΚΕ ευ΄χεται η διαχει΄ριση των µαζικω΄ν συρροω΄ν
ατο΄µων να εξασφαλιστει΄ µε ο΄λες τις απαιτου΄µενες ενε΄ργειες και
εκτο΄ς απο΄ την συνεργασι΄α µεταξυ΄ τακτικω΄ν διαβουλευ΄σεων µε την
ΥΑΗΕΠ και τους λοιπου΄ς αρµο΄διους διεθνει΄ς οργανισµου΄ς, τα
κρα΄τη µε΄λη να φροντι΄σουν ω΄στε οι κοινωνικοι΄ εται΄ροι και οι
ΜΚΟ, σε εθνικο΄ και περιφερειακο΄ επι΄πεδο, να ευαισθητοποιηθου΄ν
καταλλη΄λως και να συµµετα΄σχουν σε αυτη΄. Αυτο΄ ΄εχει ιδιαι΄τερη
σηµασι΄α κατα΄ την αρχη΄ της εργασιακη΄ς δραστηριο΄τητας, την
κατα΄ρτιση και την εκπαι΄δευση των εκτοπισθε΄ντων ατο΄µων αλλα΄
και για να οργανωθει΄ επι΄σης η υποδοχη΄ σε κατα΄λληλα καταλυ΄µατα
και για να εντοπισθου΄ν οι ειδικε΄ς ανα΄γκες, συχνα΄ ιατρικη΄ς φυ΄σεως,
των εν λο΄γω ατο΄µων. Η πει΄ρα δει΄χνει πρα΄γµατι ο΄τι η διαχει΄ριση
των κρι΄σεων που ΄εχουµε η΄δη γνωρι΄σει ΄εχει επωφεληθει΄ τα µε΄γιστα
απο΄ την δραστηριο΄τητα και την αρµοδιο΄τητα παρο΄µοιων φορε΄ων
οι οποι΄οι σε ορισµε΄νες περιπτω΄σεις ανε΄λαβαν καθ' ολοκληρι΄α
τις δαπα΄νες υποδοχη΄ς και αναπλη΄ρωσαν αποτελεσµατικα΄ τις
διοικητικε΄ς και κανονιστικε΄ς αδυναµι΄ες των κρατω΄ν µελω΄ν.
2.14.1. Η ΟΚΕ καλει΄ ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη να προγραµµατι΄σουν
προληπτικω΄ς µε τη συνεργασι΄α επι΄σης των ατο΄µων που προαναφε΄ρθηκαν, µια δια΄ρθρωση ΄εκτακτης ανα΄γκης που θα µπορει΄ να τι΄θεται
σε λειτουργι΄α την κατα΄λληλη στιγµη΄ για τη διαχει΄ριση των µαζικω΄ν
συρροω΄ν, ειδικο΄τερα ο΄σον αφορα΄:
—

τη δηµιουργι΄α δικτυ΄ου διερµηνε΄ων που θα ει΄ναι διαθε΄σιµοι
να παρε΄µβουν αµε΄σως µετα΄ τις πρω΄τες αφι΄ξεις·

—

την εξασφα΄λιση της δε΄ουσας διαφα΄νειας και απλοποι΄ησης
των διοικητικω΄ν διαδικασιω΄ν που θα εφαρµοσθου΄ν·

—

τη διαθεσιµο΄τητα στεγαστικω΄ν δοµω΄ν·

—

την υγειονοµικη΄ και ψυχολογικη΄ αρωγη΄ µε το συναπαιτου΄µενο προσανατολισµο΄ και συνοδει΄α·

—

την προ΄σβαση, στην εκπαι΄δευση και στην κατα΄ρτιση·

—

την εξασφα΄λιση συνοδευτικω΄ν µε΄τρων για την ενσωµα΄τωση.

Βρυξε΄λλες, 28 Μαρτι΄ου 2001.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄
΄ ν συνταξιοδοΚοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τις δραστηριο΄τητες ιδρυµα΄των επαγγελµατικω
΄ ν παροχω
΄ ν»
τικω
(2001/C 155/07)
Στις 27 Νοεµβρι΄ου 2000 και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 262 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας, το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε να ζητη΄σει γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για
την ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Το τµη΄µα «Ενιαι΄α αγορα΄, παραγωγη΄ και κατανα΄λωση», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν
εργασιω΄ν της ΟΚΕ, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 14 Μαρτι΄ου 2001 µε βα΄ση εισηγητικη΄ ΄εκθεση του
κ. van Dijk.
Κατα΄ την 380η΄ συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της της 28ης και 29ης Μαρτι΄ου 2001 (συνεδρι΄αση της 28ης Μαρτι΄ου), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 79 ψη΄φους υπε΄ρ, 27 κατα΄ και 10 αποχε΄ς την ακο΄λουθη
γνωµοδο΄τηση.
1.

Ιστορικο΄

1.1.
Στο εσωτερικο΄ της ΕΕ υπα΄ρχουν µεγα΄λες διαφορε΄ς ο΄σον
αφορα΄ τις συνταξιοδοτικε΄ς παροχε΄ς των εργαζοµε΄νων. Σε γενικε΄ς
γραµµε΄ς παρατηρει΄ται παντου΄ ΄ενα συ΄στηµα τριω΄ν πυλω΄νων. Ο
πρω΄τος πυλω΄νας συνι΄σταται στη συ΄νταξη που παρε΄χεται απο΄
το κρα΄τος. Ο δευ΄τερος πυλω΄νας περιλαµβα΄νει τις επικουρικε΄ς
συντα΄ξεις που πολλοι΄ εργαζο΄µενοι ΄εχουν εξασφαλι΄σει µε΄σω της
εργασι΄ας τους. Με΄σω του τρι΄του πυλω΄να οι πολι΄τες µπορου΄ν να
αυξη΄σουν περαιτε΄ρω τις συνταξιοδοτικε΄ς απολαβε΄ς τους σε ατοµικη΄ βα΄ση (1).
1.2.
Οι σχε΄σεις µεταξυ΄ των δια΄φορων πυλω΄νων ποικι΄λλουν απο΄
κρα΄τος σε κρα΄τος. Η παρου΄σα οδηγι΄α αφορα΄ αποκλειστικα΄ τα
ιδρυ΄µατα επικουρικω΄ν παροχω΄ν που παρε΄χουν τις συµπληρωµατικε΄ς επαγγελµατικε΄ς συντα΄ξεις, δηλαδη΄ τον αποκαλου΄µενο δευ΄τερο
πυλω΄να. Η παρου΄σα οδηγι΄α δεν καλυ΄πτει:
α)

τα ιδρυ΄µατα που διαχειρι΄ζονται καθεστω΄τα κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης, τα οποι΄α εµπι΄πτουν στον κανονισµο΄ (ΕΟΚ)
αριθ. 1408/71 (2) η΄ αναφε΄ρονται στο παρα΄ρτηµα ΙΙ αυτου΄
του κανονισµου΄ η΄ εµπι΄πτουν στον κανονισµο΄ (ΕΟΚ)
αριθ. 574/72 (3),

β)

τα ιδρυ΄µατα που εµπι΄πτουν στην οδηγι΄α 79/267/ΕΟΚ του
Συµβουλι΄ου (4), στην οδηγι΄α 85/611/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου (5), στην οδηγι΄α 93/22/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου (6) η΄ στην
οδηγι΄α 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του
Συµβουλι΄ου (7),

γ)

τα ιδρυ΄µατα που λειτουργου΄ν σε διανεµητικη΄ βα΄ση,

(1) Βλ. για µια παρο΄µοια διαι΄ρεση: Γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ CES 950/1999
για την Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς «Προς µια ενιαι΄α αγορα΄ των
επικουρικω΄ν συντα΄ξεων — Αποτελε΄σµατα των διαβουλευ΄σεων σχετικα΄
µε το Πρα΄σινο Βιβλι΄ο για τις επικουρικε΄ς συντα΄ξεις στην ΕΕ»
(COM(1999) 134 τελικο΄), ΕΕ C 368 της 20.12.1999, σ. 57. Η ∆ΟΕ
διακρι΄νει τε΄σσερις πυλω΄νες, αλλα΄ στην ΕΕ εγκρι΄θηκαν γενικα΄ ΄ενα
τµη΄µα και τρεις πυλω΄νες.
(2) EE L 149 της 5.7.1971, σ. 2.
(3) ΕΕ L 74 της 27.3.1972, σ. 1.
(4) ΕΕ L 63 της 13.3.1979, σ. 1-18.
(5) ΕΕ L 375 της 31.12.1985, σ. 3-18.
(6) ΕΕ L 141 της 11.6.1993, σ. 27.
(7) ΕΕ L 126 της 26.5.2000, σ. 1.

δ)

τα
γερµανικα΄
ιδρυ΄µατα
που
ονοµα΄ζονται
«Unterstützungskassen» (ιδρυ΄µατα στη΄ριξης) και α΄λλα ιδρυ΄µατα που λειτουργου΄ν µε τον ΄διο
ι τρο΄πο,

ε)

τις επιχειρη΄σεις που συνιστου΄ν αποθεµατικα΄ στον ισολογισµο΄
προκειµε΄νου να παρα΄σχουν υπηρεσι΄ες συνταξιοδο΄τησης
στους υπαλλη΄λους τους.

1.3.
'Ηδη στις αρχε΄ς της δεκαετι΄ας του 1990 η Ευρωπαϊκη΄
Επιτροπη΄ προσπα΄θησε να δηµιουργη΄σει µιαν εσωτερικη΄ αγορα΄ για
τις επικουρικε΄ς συντα΄ξεις. 'Ετσι, η΄δη το 1990 δηµοσι΄ευσε ΄ενα
΄εγγραφο εργασι΄ας σχετικα΄ µε την ολοκλη΄ρωση της εσωτερικη΄ς
αγορα΄ς για συγκεκριµε΄νες συνταξιοδοτικε΄ς παροχε΄ς. Στο ΄εγγραφο
αυτο΄ εξαγγε΄λλονταν µε΄τρα που θα αυ΄ξαναν την ελευθερι΄α διασυνοριακη΄ς διαχει΄ρισης επενδυ΄σεων, διασυνοριακω΄ν επενδυτικω΄ν
δραστηριοτη΄των και διασυνοριακη΄ς προ΄σβασης των ιδρυµα΄των
συνταξιοδοτικω΄ν παροχω΄ν. Ωστο΄σο, η µετατροπη΄ αυτη΄ς της
εξαγγελι΄ας σε συγκεκριµε΄νη οδηγι΄α προσε΄κρουσε σε πολυ΄ µεγα΄λη
αντι΄σταση απο΄ πλευρα΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν. Η οδηγι΄α που
υποβλη΄θηκε το 1991 (8) αποσυ΄ρθηκε το 1994. Το µεγαλυ΄τερο
εµπο΄διο η΄ταν η δια΄ταξη ο΄τι τα συνταξιοδοτικα΄ ταµει΄α πρε΄πει να
εξακολουθου΄ν να επενδυ΄ουν ορισµε΄νο ποσοστο΄ στο εθνικο΄ τους
νο΄µισµα. Αυτη΄ η αδυναµι΄α της ρυ΄θµισης αποτελου΄σε σοβαρο΄
προ΄βληµα για πολλα΄ κρα΄τη µε΄λη.
1.4.
Το 1997 δηµοσιευ΄θηκε το «Πρα΄σινο βιβλι΄ο για τις
επικουρικε΄ς συντα΄ξεις στην Ενιαι΄α Αγορα΄» (9). Το 1999 το ακολου΄θησε η «Ανακοι΄νωση προς µι΄α ενιαι΄α αγορα΄ για τις επικουρικε΄ς
συντα΄ξεις» (10), ο΄που εξαγγε΄λλεται η νοµοθεσι΄α για τα επο΄µενα
΄ τη απο΄ αυτε΄ς τις νοµοθετικε΄ς προτα΄σεις επρο΄κειτο
χρο΄νια. Η πρω
να ει΄ναι µια οδηγι΄α για τα ιδρυ΄µατα συνταξιοδοτικω΄ν παροχω΄ν.
Στην οδηγι΄α αυτη΄ θα βελτιωνο΄ταν η προστασι΄α των µελω΄ν αυτω΄ν
των ιδρυµα΄των. Μι΄α σχετικη΄ προ΄ταση οδηγι΄ας δηµοσιευ΄θηκε στις
11 Οκτωβρι΄ου 2000.
(8) Προ΄ταση οδηγι΄ας σχετικα΄ µε την ελευθερι΄α διαχει΄ρισης και επε΄νδυσης
των κεφαλαι΄ων τα οποι΄α τηρου΄νται απο΄ ιδρυ΄µατα συνταξιοδοτικω΄ν
παροχω΄ν, COM(91) 301 τελικο΄, ΕΕ C 312 της 3.12.1991, σ. 3,
γνωµοδο΄τηση ΟΚΕ ΕΕ C 169 της 6.7.1992, σ. 2.
(9) COM(97) 283 τελικο΄, της 10.6.1997, γνωµοδο΄τηση ΟΚΕ CES
1403/1997, ΕΕ C 73 της 9.3.1998, σ. 114.
(10) COM(1999) 134 τελικο΄, της 11.5.1999, γνωµοδο΄τηση ΟΚΕ CES
950/1999, ΕΕ C 368 της 20.12.1999, σ. 57.
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Περιεχο΄µενο της οδηγι΄ας

Η εξεταζο΄µενη οδηγι΄α ΄εχει τους εξη΄ς στο΄χους:

—

εξασφα΄λιση υψηλου΄ επιπε΄δου προστασι΄ας των µετο΄χων των
ιδρυµα΄των επαγγελµατικω΄ν συνταξιοδοτικω΄ν παροχω΄ν,

—

ελευ΄θερη επιλογη΄ διαχειριστω΄ν παγι΄ων,

— ΄σους
ι
κανο΄νες ανταγωνισµου΄ για τα ιδρυ΄µατα που παρε΄χουν
συµπληρωµατικε΄ς συντα΄ξεις,
—

α΄ρση των εµποδι΄ων για τις διασυνοριακε΄ς δραστηριο΄τητες,

—

ασφαλει΄ς και αποτελεσµατικε΄ς τοποθετη΄σεις,

—

δηµιουργι΄α ενιαι΄ας αγορα΄ς των χρηµατοπιστωτικω΄ν υπηρεσιω΄ν και των επικουρικω΄ν συντα΄ξεων.

2.2.
Η οδηγι΄α παρε΄χει ΄εναν ορισµο΄ του ιδρυ΄µατος συνταξιοδοτικω΄ν παροχω΄ν. 'Ετσι, ΄ενα τε΄τοιο ΄δρυµα
ι
πρε΄πει να πληροι΄ τα εξη΄ς
κριτη΄ρια:
—

να ει΄ναι ΄δρυµα
ι
που σχετι΄ζεται µε την επαγγελµατικη΄
δραστηριο΄τητα,

—

να λειτουργει΄ σε βα΄ση κεφαλαιοποι΄ησης και µε µο΄νο στο΄χο
την εξασφα΄λιση των συνταξιοδοτικω΄ν παροχω΄ν των µελω΄ν
του,

—

να ει΄ναι ανεξα΄ρτητο απο΄ τη χρηµατοδοτου΄σα επιχει΄ρηση.

2.3.
.Το α΄ρθρο 2 απαριθµει΄ τα ιδρυ΄µατα που δεν εµπι΄πτουν
στον ανωτε΄ρω ορισµο΄. Κατ' αρχη΄ν προ΄κειται για τις συνταξιοδοτικε΄ς παροχε΄ς που αποτελου΄ν τον πρω΄το η΄ τον τρι΄το πυλω΄να της
αγορα΄ς συντα΄ξεων. Για τα ιδρυ΄µατα αυτα΄ ισχυ΄ουν α΄λλες οδηγι΄ες
και κανονισµοι΄.

C 155/27

2.6.
Στα α΄ρθρα 10 και 11 διατυπω΄νονται ορισµε΄νες υποχρεω΄σεις σχετικα΄ µε την ενηµε΄ρωση των µελω΄ν. 'Ετσι, τα µε΄λη (τα α΄τοµα
που θα συνταξιοδοτηθου΄ν µελλοντικα΄ απο΄ το καθεστω΄ς) και οι
δικαιου΄χοι (τα α΄τοµα που ΄εχουν η΄δη συνταξιοδοτηθει΄) µπορου΄ν
να λαµβα΄νουν τους ετη΄σιους λογαριασµου΄ς και την ετη΄σια ΄εκθεση.
Επι΄σης, λαµβα΄νουν εντο΄ς ευ΄λογου χρονικου΄ διαστη΄µατος κα΄θε
πληροφορι΄α που αφορα΄ αλλαγε΄ς του συνταξιοδοτικου΄ συστη΄µατος.

2.6.1. Τα µε΄λη λαµβα΄νουν επι΄σης, κατο΄πιν αιτη΄σεως, πληροφορι΄ες για το υ΄ψος του επιδο΄µατος που θα τους χορηγηθει΄ κατα΄ τη
συνταξιοδο΄τηση΄ τους η΄, σε περι΄πτωση προ΄ωρης συνταξιοδο΄τησης,
΄ µατα που ΄εχουν αποκτη΄σει, για τον τρο΄πο χρηµατογια τα δικαιω
δο΄τησης των σωρευµε΄νων συνταξιοδοτικω΄ν δικαιωµα΄των και, σε
περι΄πτωση κατα΄ την οποι΄α το µε΄λος φε΄ρει τον επενδυτικο΄ κι΄νδυνο,
κα΄θε δυνατη΄ πληροφορι΄α σχετικα΄ µε τις επενδυ΄σεις.

2.6.2. Οι δικαιου΄χοι λαµβα΄νουν κα΄θε πληροφορι΄α σχετικα΄ µε
τις οφειλο΄µενες συνταξιοδοτικε΄ς παροχε΄ς και τους δια΄φορους
δυνατου΄ς τρο΄πους καταβολη΄ς τους.

2.7.
Επι΄σης, πρε΄πει να ενισχυθει΄ η ενηµε΄ρωση της εποπτικη΄ς
αρχη΄ς σχετικα΄ µε την επενδυτικη΄ στρατηγικη΄ και τις µεθο΄δους
διαχει΄ρισης του κινδυ΄νου που εφαρµο΄ζει το ΄δρυµα
ι
(α΄ρθρο 12).

2.8.
Για να διαµορφωθει΄ κατα΄λληλα η εποπτει΄α των ιδρυµα΄των
συνταξιοδοτικω΄ν παροχω΄ν, στα α΄ρθρα 13 και 14 περιλαµβα΄νονται
ορισµε΄νες διατα΄ξεις σχετικα΄ µε µια εποπτικη΄ αρχη΄.

2.9.
Για να προστατευθου΄ν τα δικαιω΄µατα των µελω΄ν, στα
α΄ρθρα 15 ως 17 προβλε΄πεται ο΄τι τα ιδρυ΄µατα πρε΄πει να µπορου΄ν
ανα΄ πα΄σα στιγµη΄ να καλυ΄ψουν τις υποχρεω΄σεις τους. Επιτρε΄πεται
µο΄νο ορισµε΄νο περιθω΄ριο για µια προσωρινη΄ παρε΄κκλιση, υπο΄ τον
ο΄ρο ο΄τι υπα΄ρχει συγκεκριµε΄νο προ΄γραµµα για την αποκατα΄σταση
αυτη΄ς της προσωρινη΄ς αδυναµι΄ας.

2.4.
Το α΄ρθρο 8 ορι΄ζει ο΄τι υπα΄ρχει νοµικο΄ς διαχωρισµο΄ς
µεταξυ΄ της χρηµατοδοτου΄σας επιχει΄ρησης, δηλαδη΄ της επιχει΄ρησης
που καταβα΄λλει εισφορε΄ς για τους εργαζοµε΄νους της στο
συγκεκριµε΄νο ΄δρυµα
ι
συνταξιοδοτικω΄ν παροχω΄ν, και του ιδρυ΄µατος συνταξιοδοτικω΄ν παροχω΄ν. Η δια΄ταξη αυτη΄ ει΄ναι σηµαντικη΄ για
την προστασι΄α των δικαιωµα΄των των συµµετεχο΄ντων εργαζοµε΄νων:
ο΄ταν µια επιχει΄ρηση δεν µπορει΄ πλε΄ον να συνεχι΄σει τη λειτουργι΄α
της, δεν υπα΄ρχει καµι΄α συνε΄πεια για τις συνταξιοδοτικε΄ς προοπτικε΄ς των ασφαλισµε΄νων.

2.10. Το α΄ρθρο 18 περιε΄χει διατα΄ξεις σχετικα΄ µε τις επενδυ΄σεις.
Ο γενικο΄ς κανο΄νας ει΄ναι ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη δεν µπορου΄ν να
υποχρεω΄σουν τα ιδρυ΄µατα να επενδυ΄ουν σε συγκεκριµε΄νες κατηγορι΄ες παγι΄ων. Κατ' αρχη΄ν καθιερω΄νεται πλη΄ρης ελευθερι΄α επενδυ΄σεων, στην οποι΄α διατυπω΄νονται ωστο΄σο ορισµε΄νες εξαιρε΄σεις:
—

δεν επιτρε΄πεται να επενδυ΄εται πα΄νω απο΄ το 5 % στη
χρηµατοδοτου΄σα επιχει΄ρηση,

2.5.
Το α΄ρθρο 9 παρουσια΄ζει ορισµε΄να προ΄τυπα ποιο΄τητας για
το ΄δρυµα
ι
συνταξιοδοτικω΄ν παροχω΄ν, ο΄πως η διοι΄κηση απο΄
προ΄σωπα µε τα κατα΄λληλα επαγγελµατικα΄ προσο΄ντα, η εφαρµογη΄
των κατα΄λληλων κανο΄νων συνταξιοδο΄τησης, ο υπολογισµο΄ς των
υποχρεω΄σεων απο΄ αναλογιστη΄ συ΄µφωνα µε εγκεκριµε΄νες µεθο΄δους
κ.α΄.

—

τα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να θεσπι΄σουν πιο αναλυτικου΄ς
κανο΄νες. Ορι΄ζεται επ' αυτου΄ ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη δεν µπορου΄ν
να υποχρεω΄σουν τα συνταξιοδοτικα΄ ιδρυ΄µατα να διατηρου΄ν
πα΄νω απο΄ το 70 % των παγι΄ων τους σε µη συνδυαζο΄µενες
αξι΄ες η΄ να επενδυ΄ουν πα΄νω απο΄ το 30 % των διαθεσι΄µων
τους σε µορφε΄ς επε΄νδυσης διαφορετικε΄ς των µεριδι΄ων.
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2.11. Το α΄ρθρο 20 προβλε΄πει τη δυνατο΄τητα διασυνοριακη΄ς
ασφα΄λισης εργαζοµε΄νων για τα ιδρυ΄µατα συνταξιοδοτικω΄ν
παροχω΄ν. Και για αυτη΄ν την περι΄πτωση διατυπω΄νονται κανο΄νες για
την εποπτικη΄ αρχη΄.

3.

Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

3.1.
Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ επικροτει΄ αυτη΄ν
την πρω΄τη οδηγι΄α και συµφωνει΄ µε τους στο΄χους της. Η ΟΚΕ
πιστευ΄ει ο΄τι η προστασι΄α των ασφαλισµε΄νων ει΄ναι ΄ενα θε΄µα υψηλη΄ς
προτεραιο΄τητας και ο΄τι µε την οδηγι΄α αυτη΄ συντελει΄ται ΄ενα βη΄µα
προς αυτη΄ την κατευ΄θυνση.
3.2.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄, επι΄σης, µε τον στο΄χο της επι΄τευξης µιας
εσωτερικη΄ς αγορα΄ς των συνταξιοδοτικω΄ν ιδρυµα΄των. 'Ετσι, τα
συνταξιοδοτικα΄ ιδρυ΄µατα θα µπορου΄ν να χρησιµοποιη΄σουν τις
ευρυ΄τερες δυνατο΄τητες που τους προσφε΄ρει η εσωτερικη΄ αγορα΄,
ενω΄ ταυτο΄χρονα διατυπω΄νονται επαρκει΄ς απαιτη΄σεις για την
προστασι΄α των µελω΄ν τους (1).
3.3.
Η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι η Επιτροπη΄ επε΄λεξε τη συνετη΄ στρατηγικη΄ να µην συµπεριλα΄βει στην παρου΄σα οδηγι΄α την εξε΄ταση
των φορολογικω΄ν πτυχω΄ν των ιδρυµα΄των επαγγελµατικω΄ν συνταξιοδοτικω΄ν παροχω΄ν. Τω΄ρα η οδηγι΄α µπορει΄ να εγκριθει΄ µε ειδικη΄
πλειοψηφι΄α, ενω΄ τα φορολογικα΄ θε΄µατα διευθετου΄νται µο΄νο µε
οµοφωνι΄α.
3.3.1. Η ΟΚΕ ελπι΄ζει να υποβληθει΄ η οδηγι΄α για τις φορολογικε΄ς πτυχε΄ς των συντα΄ξεων µε΄χρι την 1η Ιουλι΄ου 2001. Η ΟΚΕ
λυπα΄ται για το γεγονο΄ς ο΄τι η Επιτροπη΄ θα υποβα΄λει στις
20 Απριλι΄ου µο΄νο µια απλη΄ ανακοι΄νωση για το θε΄µα αυτο΄ και ο΄χι
µια νοµοθετικη΄ προ΄ταση, ο΄πως, π.χ. µια οδηγι΄α. Κατα΄ την
κατα΄ρτιση αυτη΄ς της ανακοι΄νωσης, δεν θα πρε΄πει να ληφθου΄ν
υπο΄ψη µο΄νο οι απαιτη΄σεις της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς, αλλα΄ να
συνεκτιµηθου΄ν και τα εθνικα΄ συστη΄µατα κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης
και οι δια΄φοροι τρο΄ποι χρηµατοδο΄τηση΄ς τους. Μια ανακοι΄νωση
αυτου΄ του ει΄δους πρε΄πει να καθοδηγει΄ται αποκλειστικα΄ απο΄ τις
απαιτη΄σεις της ενιαι΄ας αγορα΄ς.
3.3.2. Η ΟΚΕ επιθυµει΄, επι΄σης, να επιστη΄σει την προσοχη΄ στο
Φο΄ρουµ για τις Συντα΄ξεις, ο΄που διεξα΄γεται αυτο΄ν τον καιρο΄
συζη΄τηση σχετικα΄ µε τις δυνατο΄τητες διασυνοριακη΄ς µεταφορα΄ς
των συνταξιοδοτικω΄ν δικαιωµα΄των.
3.4.
Η ΟΚΕ πιστευ΄ει, ακο΄µη, ο΄τι πρε΄πει να γι΄νουν ορισµε΄νες
παρατηρη΄σεις σχετικα΄ µε το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της οδηγι΄ας. Η
οδηγι΄α εφαρµο΄ζεται αποκλειστικα΄ στα συνταξιοδοτικα΄ ιδρυ΄µατα
που:
—

ει΄ναι διακεκριµε΄να απο΄ τη χρηµατοδοτου΄σα επιχει΄ρηση,

—

δεν ΄εχουν σχε΄ση µε τη νο΄µιµη κοινωνικη΄ ασφα΄λιση,

(1) Επιπλε΄ον, η ΄εκθεση που κατη΄ρτισε η Επιτροπη΄ των Σοφω΄ν υπο΄ την
προεδρι΄α του κ. Lamfalussy σχετικα΄ µε τη ρυ΄θµιση των ευρωπαϊκω΄ν
αγορω΄ν κινητω΄ν αξιω΄ν το΄νισε την προτεραιο΄τητα που ΄εχει για
τη δηµιουργι΄α µιας ολοκληρωµε΄νης ευρωπαϊκη΄ς χρηµαταγορα΄ς η
µεταρρυ΄θµιση των απηρχαιωµε΄νων επενδυτικω΄ν κανο΄νων για τα
συνταξιοδοτικα΄ ταµει΄α.

—
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βασι΄ζονται στην κεφαλαιοποι΄ηση.

3.4.1. Τα α΄λλα συνταξιοδοτικα΄ ιδρυ΄µατα δεν ει΄ναι υποχρεωµε΄να να πληρου΄ν τις απαιτη΄σεις αυτη΄ς της οδηγι΄ας. Στην πρα΄ξη, η
οδηγι΄α αυτη΄ ΄εχει αντι΄κτυπο σε ο΄λες τις χω΄ρες ο΄που, παρα΄λληλα
µε τη διανεµητικη΄ βα΄ση και µε τα αποθεµατικα΄ του ισολογισµου΄,
υπα΄ρχουν και µε΄σα κεφαλαιουχικη΄ς κα΄λυψης των συνταξιοδοτικω΄ν
παροχω΄ν. Το µερι΄διο των µε΄σων αυτω΄ν ει΄ναι ιδιαι΄τερα σηµαντικο΄
στο ολλανδικο΄, το βρετανικο΄ και το ιρλανδικο΄ συ΄στηµα.

4.

Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις

4.1.
Η ΟΚΕ διατυπω΄νει ορισµε΄νες ερωτη΄σεις σχετικα΄ µε τις
εξαιρε΄σεις των κανο΄νων επενδυ΄σεων των συνταξιοδοτικω΄ν ιδρυµα΄των. ∆ιερωτα΄ται κατα΄ πο΄σο ει΄ναι σκο΄πιµο να διατηρηθει΄ η
δυνατο΄τητα των κρατω΄ν µελω΄ν να επιβα΄λλουν στα συνταξιοδοτικα΄
ταµει΄α να επενδυ΄ουν ως το 70 % τουλα΄χιστον των διαθεσι΄µων
τους στο εθνικο΄ νο΄µισµα. Ασφαλω΄ς, µε την επικει΄µενη καθιε΄ρωση
του ευρω΄, η δια΄ταξη αυτη΄ ΄εχει ελα΄χιστο νο΄ηµα. Φαι΄νεται ο΄τι µε τη
δια΄ταξη αυτη΄ τα κρα΄τη µε΄λη που δεν εφαρµο΄ζουν το ευρω΄
αποκτου΄ν ΄ενα πλεονε΄κτηµα ΄εναντι των κρατω΄ν µελω΄ν που το
εφαρµο΄ζουν, διο΄τι το ευρω΄ εξοµοιω΄νεται µε το εθνικο΄ νο΄µισµα.
4.2.
Το ΄διο
ι ισχυ΄ει και για τις επενδυ΄σεις σε µορφε΄ς επε΄νδυσης
διαφορετικε΄ς των µεριδι΄ων. Η υπο΄λοιπη οδηγι΄α παρε΄χει επαρκει΄ς
εγγυη΄σεις.
4.3.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄, ωστο΄σο, µε τη δια΄ταξη να µην να
επιτρε΄πεται σε ΄ενα συνταξιοδοτικο΄ ταµει΄ο να επενδυ΄ει πα΄νω απο΄
το 5 % των διαθεσι΄µων του στη επιχει΄ρηση που το χρηµατοδοτει΄.
4.4.
Η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι το α΄ρθρο 20 παρα΄γραφος 1 πρε΄πει να
ερµηνευθει΄ µε την ΄εννοια ο΄τι αυτη΄ η δια΄ταξη δεν ΄ερχεται σε
συ΄γκρουση µε την υποχρε΄ωση συµµετοχη΄ς σε επαγγελµατικα΄
συνταξιοδοτικα΄ ταµει΄α που ισχυ΄ει σε δια΄φορα κρα΄τη µε΄λη.
Επ' αυτου΄, η απο΄φαση Αlbany (2) αποδεικνυ΄ει µε µεγα΄λη σαφη΄νεια
τη νοµιµο΄τητα της υποχρε΄ωσης συµµετοχη΄ς σε επαγγελµατικα΄ η΄
κλαδικα΄ ταµει΄α συνταξιοδο΄τησης.
4.4.1. Για µεγαλυ΄τερη σαφη΄νεια, η ΟΚΕ προτει΄νει να τροποποιηθει΄ ως εξη΄ς η διατυ΄πωση της πρω΄της προ΄τασης του α΄ρθρου 20
παρα΄γραφος 1:
«Τα κρα΄τη µε΄λη επιτρε΄πουν στις επιχειρη΄σεις και τους ιδιω΄τες
που ει΄ναι εγκατεστηµε΄νοι στην επικρα΄τεια΄ τους να
προσφευ΄γουν στις υπηρεσι΄ες ιδρυµα΄των επαγγελµατικη΄ς
συνταξιοδο΄τησης που ΄εχουν λα΄βει α΄δεια λειτουργι΄ας σε α΄λλα
κρα΄τη µε΄λη, εκτο΄ς εα΄ν ΄εχει συναφθει΄ µεταξυ΄ των εργοδοτω΄ν
και των εργαζοµε΄νων — και ενδεχοµε΄νως καθιερωθει΄ ως
γενικα΄ δεσµευτικη΄ — µια συλλογικη΄ συ΄µβαση εργασι΄ας που
υποχρεω΄νει τους εργαζο΄µενους και τις επιχειρη΄σεις που
εµπι΄πτουν σ' αυτη΄ να συµµετε΄χουν σε συγκεκριµε΄νο επιχειρηµατικο΄ η΄ επαγγελµατικο΄ ταµει΄ο συνταξιοδο΄τησης».
(2) Απο΄φαση νan het Hof της 21ης Σεπτεµβρι΄ου 1999: Albany
International BV Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie,
υπο΄θεση C-67/96, Συλλ. 1999 Ι-5751.
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4.5.
Οι εισφορε΄ς για τη συνταξιοδο΄τηση στον δευ΄τερο πυλω΄να
θα πρε΄πει να βασι΄ζονται κατα΄ προτι΄µηση σε συµφωνι΄ες που
κατοχυρω΄νονται µε συλλογικε΄ς συµβα΄σεις εργασι΄ας (ΣΣΕ). Στις
συµφωνι΄ες αυτε΄ς θα πρε΄πει επι΄σης να καθι΄σταται σαφε΄ς ο΄τι κα΄θε
εργαζο΄µενος µιας επιχει΄ρησης που εµπι΄πτει στη σχετικη΄ ΣΣΕ
συµµετε΄χει στη συνταξιοδο΄τηση αυτη΄. 'Ετσι καθι΄σταται ταυτο΄χρονα
σαφε΄ς ποιοι ει΄ναι οι χρηµατοδο΄τες του συστη΄µατος. Ει΄ναι λογικο΄
να διαχειρι΄ζονται το συ΄στηµα συνταξιοδο΄τησης της επιχει΄ρησης οι
εκπρο΄σωποι των εν λο΄γω οµα΄δων, δηλ. των εργαζοµε΄νων και των
εργοδοτω΄ν.
4.6.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε τη δια΄ταξη του α΄ρθρου 16 ο΄τι το
΄δρυµα
ι
πρε΄πει να διαθε΄τει ανα΄ πα΄σα στιγµη΄ επαρκη΄ πα΄για για να
καλυ΄πτει τις υποχρεω΄σεις του, αλλα΄ ο΄τι επιτρε΄πονται παρεκκλι΄σεις
απο΄ την αρχη΄ αυτη΄ για πρακτικου΄ς λο΄γους και για περιορισµε΄νο
χρονικο΄ δια΄στηµα υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι θα καταρτισθει΄ προ΄γραµµα για
την αποκατα΄σταση του προσωρινου΄ ελλει΄µµατος. Η ΟΚΕ πιστευ΄ει
ο΄τι στο πλαι΄σιο της ενιαι΄ας αγορα΄ς αυτη΄ η δια΄ταξη πρε΄πει να ισχυ΄ει
και για τα ιδρυ΄µατα που ασκου΄ν διασυνοριακη΄ δραστηριο΄τητα και
ο΄τι, συνεπω΄ς, η παρα΄γραφος 3 του α΄ρθρου 16 πρε΄πει να διαγραφει΄.
4.7.
Μερικε΄ς τεχνικε΄ς παρατηρη΄σεις σχετικα΄ µε τα α΄ρθρα για
την εποπτει΄α:
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4.7.1. Το α΄ρθρο 13 γ) µπορει΄ να διασαφηνιστει΄ περισσο΄τερο
µε την εξη΄ς διατυ΄πωση:
«iii) µελε΄τες για τη σχε΄ση παγι΄ων µε υποχρεω΄σεις, που
χρησιµοποιου΄νται για την ανα΄πτυξη των αρχω΄ν της επενδυτικη΄ς πολιτικη΄ς».
4.7.2. Σε πολυ΄ λι΄γα κρα΄τη µε΄λη της ΕΕ εφαρµο΄ζονται η΄δη
αυτε΄ς οι διατα΄ξεις του α΄ρθρου 13. Γι' αυτο΄ η ΟΚΕ θεωρει΄
επιθυµητο΄ να εξετασθει΄ εδω΄ το ενδεχο΄µενο εφαρµογη΄ς µιας
µεταβατικη΄ς περιο΄δου για εκει΄να τα κρα΄τη µε΄λη ο΄που δεν ισχυ΄ουν
ακο΄µη οι διατα΄ξεις.
4.7.3. Στο α΄ρθρο 18 παρα΄γραφος 17 θα πρε΄πει να διευκρινιστου΄ν περισσο΄τερο οι προϋποθε΄σεις υπο΄ τις οποι΄ες δικαιολογει΄ται η µετα΄βαση της εποπτικη΄ς αρχη΄ς στην εποπτει΄α σε µεµονωµε΄νη
βα΄ση. Η διευκρι΄νιση αυτη΄ θα πρε΄πει να γι΄νει σε εθνικο΄ επι΄πεδο.
4.7.4. Η ΟΚΕ σηµειω΄νει ο΄τι χρεια΄ζονται ειδικοι΄ ευρωπαϊκοι΄
κανο΄νες που να επιβα΄λλουν την ανταλλαγη΄ των απαραι΄τητων
πληροφοριω΄ν µεταξυ΄ των εθνικω΄ν εποπτω΄ν.

Βρυξε΄λλες, 28 Μαρτι΄ου 2001.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς

Οι ακο΄λουθες τροπολογι΄ες, οι οποι΄ες υπερψηφι΄στηκαν τουλα΄χιστον απο΄ το ΄ενα τε΄ταρτο των ψηφισα΄ντων, απορρι΄φθηκαν:

Σηµει΄ο 3.1
Να τροποποιηθει΄ ως εξη΄ς:
«… τους στο΄χους της, ιδιαιτε΄ρως µε την επαρκη΄ προστασι΄α των δικαιου΄χων, η εξασφα΄λιση των οποι΄ων θεωρει΄ ο΄τι αποτελει΄
προτεραιο΄τητα. Ωστο΄σο, δεν ει΄ναι ακο΄µη σαφε΄ς εα΄ν η προτεινο΄µενη οδηγι΄α ανταποκρι΄νεται στην απαι΄τηση αυτη΄.»
Αιτιολογι΄α
Παρο΄µοιοι φιλελευ΄θεροι ο΄ροι επενδυ΄σεων εγκυµονου΄ν σηµαντικου΄ς κινδυ΄νους, ο΄πως αποδεικνυ΄εται ση΄µερα απο΄ την εξε΄λιξη
των χρηµατιστηρι΄ων. Απο΄ ΄ενα παρο΄µοιο µε΄σο συλλογικη΄ς συνταξιοδο΄τησης πρε΄πει κανει΄ς να µπορει΄ να περιµε΄νει ο΄τι οι
µελλοντικε΄ς παροχε΄ς θα µπορου΄ν κατα΄ κα΄ποιο τρο΄πο να υπολογιστου΄ν. Οι προϋποθε΄σεις αυτε΄ς δεν πληρου΄νται εα΄ν το
µεγαλυ΄τερο µε΄ρος της κεφαλαιουχικη΄ς κα΄λυψης ενο΄ς συνταξιοδοτικου΄ ταµει΄ου αποτελει΄ται απο΄ χρεω΄γραφα µε ιδιαι΄τερα
ευµετα΄βλητη αξι΄α.
Αποτε΄λεσµα της ψηφοφορι΄ας
Ψη΄φοι υπε΄ρ: 44, ψη΄φοι κατα΄: 49, αποχε΄ς: 8.

Σηµει΄ο 4.2
Συµπληρω΄νεται ως εξη΄ς:
«Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει ωστο΄σο επιφυλα΄ξεις ως προς τους πολυ΄ φιλελευ΄θερους ο΄ρους επενδυ΄σεων. Λο΄γω του ευµετα΄βλητου
χαρακτη΄ρα των χρηµατιστηριακω΄ν δεικτω΄ν και του µεγα΄λου χρονικου΄ διαστη΄µατος κατα΄ τον οποι΄ο επενδυ΄ονται συνη΄θως
αυτοι΄ οι πο΄ροι, οι εν λο΄γω ο΄ροι εγκυµονου΄ν ΄εναν δυσανα΄λογα υψηλο΄ κι΄νδυνο για τους µελλοντικου΄ς συνταξιου΄χους.»
Αιτιολογι΄α
Παρο΄µοιοι φιλελευ΄θεροι ο΄ροι επενδυ΄σεων εγκυµονου΄ν σηµαντικου΄ς κινδυ΄νους, ο΄πως αποδεικνυ΄εται ση΄µερα απο΄ την εξε΄λιξη
των χρηµατιστηρι΄ων. Απο΄ ΄ενα παρο΄µοιο µε΄σο συλλογικη΄ς συνταξιοδο΄τησης πρε΄πει κανει΄ς να µπορει΄ να περιµε΄νει ο΄τι οι
µελλοντικε΄ς παροχε΄ς θα µπορου΄ν κατα΄ κα΄ποιο τρο΄πο να υπολογιστου΄ν. Οι προϋποθε΄σεις αυτε΄ς δεν πληρου΄νται εα΄ν το
µεγαλυ΄τερο µε΄ρος της κεφαλαιουχικη΄ς κα΄λυψης ενο΄ς συνταξιοδοτικου΄ ταµει΄ου αποτελει΄ται απο΄ χρεω΄γραφα µε ιδιαι΄τερα
ευµετα΄βλητη αξι΄α.
Αποτε΄λεσµα της ψηφοφορι΄ας
Ψη΄φοι υπε΄ρ: 44, ψη΄φοι κατα΄: 52, αποχε΄ς: 7.

Σηµει΄ο 4.4.1, δευ΄τερη παρα΄γραφος
Να τροποποιηθει΄ η παρα΄θεση ως εξη΄ς:
«Τα κρα΄τη µε΄λη επιτρε΄πουν στις επιχειρη΄σεις και τους ιδιω΄τες που ει΄ναι εγκατεστηµε΄νοιες στην επικρα΄τεια΄ τους να
προσφευ΄γουν στις υπηρεσι΄ες ιδρυµα΄των επαγγελµατικη΄ς συνταξιοδο΄τησης που ΄εχουν λα΄βει α΄δεια λειτουργι΄ας σε α΄λλα
κρα΄τη µε΄λη. , εκτο΄ς Εα΄ν ΄εχει συναφθει΄ µεταξυ΄ των εργοδοτω΄ν και των εργαζοµε΄νων — και ενδεχοµε΄νως καθιερωθει΄ ως γενικα΄
δεσµευτικη΄ — µια συλλογικη΄ συ΄µβαση εργασι΄ας που υποχρεω΄νει τους εν λο΄γω εργαζο΄µενους και τις επιχειρη΄σεις που
εµπι΄πτουν σ' αυτη΄ να συµµετε΄χουν σε συγκεκριµε΄νο επιχειρηµατικο΄ η΄ επαγγελµατικο΄ ταµει΄ο συνταξιοδο΄τησης, το΄τε τα κρα΄τη
µε΄λη θα πρε΄πει να εξασφαλι΄ζουν ο΄τι, σε περι΄πτωση που οι ενδιαφερο΄µενοι εργαζο΄µενοι και εργοδο΄τες υπα΄γονται σε ισο΄τιµο,
τουλα΄χιστον, συνταξιοδοτικο΄ συ΄στηµα, δεν θα δικαιου΄νται να απολαυ΄ουν των παροχω΄ν που παρε΄χουν ιδρυ΄µατα
επαγγελµατικη΄ς συνταξιοδο΄τησης εγκατεστηµε΄να σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος».
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Αιτιολογι΄α
Η αναφορα΄ στους ιδιω΄τες διαγρα΄φεται, πρα΄γµα που ανταποκρι΄νεται στην ισχυ΄ουσα νοµολογι΄α του ∆ΕΚ, επειδη΄ η ΄εννοια των
επιχειρη΄σεων εµπεριε΄χει ο΄λα τα ει΄δη επιχειρη΄σεων, απο΄ τις ανω΄νυµες εταιρι΄ες µε΄χρι τις ατοµικε΄ς.
Στο΄χος της οδηγι΄ας ει΄ναι, ο΄χι µο΄νον η ισο΄τιµη µεταχει΄ριση ο΄λων των φορε΄ων παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν, αλλα΄ και η δηµιουργι΄α
µια΄ς εσωτερικη΄ς αγορα΄ς για τις χρηµατοπιστωτικε΄ς υπηρεσι΄ες, καθω΄ς και µια΄ς εσωτερικη΄ς αγορα΄ς για τις επικουρικε΄ς
συντα΄ξεις. Ωστο΄σο, ο στο΄χος αυτο΄ς θα υπονοµευτει΄ εα΄ν, µε΄σω της συ΄ναψης συλλογικω΄ν συµβα΄σεων εργασι΄ας, αποκλειστου΄ν
φορει΄ς του εξωτερικου΄ απο΄ ορισµε΄νους τοµει΄ς ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους, σε εξαιρετικε΄ς δε περιπτω΄σεις απο΄ το συ΄νολο του
κρα΄τους µε΄λους, ενω΄ οι κοινωνικοι΄ εται΄ροι του εν λο΄γω κρα΄τους µε΄ρους θα ΄εχουν συµφωνη΄σει το µονοπω΄λιο να ΄εχει ΄ενα
συγκεκριµε΄νο εθνικο΄ ταµει΄ο συντα΄ξεων. Για το λο΄γο αυτο΄, πρε΄πει να προβλεφθει΄ στην προ΄ταση του εισηγητη΄ η δυνατο΄τητα
απαλλαγη΄ς σε περι΄πτωση που το συ΄στηµα ει΄ναι ισοδυ΄ναµο.
Αποτε΄λεσµα της ψηφοφορι΄ας
Ψη΄φοι υπε΄ρ: 36, ψη΄φοι κατα΄: 71, αποχε΄ς: 6.
Σηµει΄ο 4.6
Να αναδιατυπωθει΄ ως εξη΄ς:
«Η ΟΚΕ ει΄ναι της α΄ποψης ο΄τι οι υποχρεω΄σεις συνταξιοδοτικω΄ν παροχω΄ν πρε΄πει να καλυ΄πτονται πα΄ντοτε επαρκω΄ς απο΄
περιουσιακα΄ στοιχει΄α. Σε περι΄πτωση µιας παροδικη΄ς ελλειµµατικη΄ς κα΄λυψης, πρε΄πει να προβλε΄πεται σχε΄διο για την α΄ρση
της.»
Αιτιολογι΄α
Η ελλιπη΄ς κα΄λυψη δεν πρε΄πει να γι΄νεται αποδεκτη΄
Αποτε΄λεσµα της ψηφοφορι΄ας
Ψη΄φοι υπε΄ρ: 45, ψη΄φοι κατα΄: 59, αποχε΄ς: 5.
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την «Προ΄ταση κανονισµου΄ του
΄ ν αρχω
΄ ν και απαιτη΄σεων
Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τον καθορισµο΄ των γενικω
της νοµοθεσι΄ας για τα τρο΄φιµα, για την ΄ιδρυση της Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας Τροφι΄µων και τον
΄ ν σε θε΄µατα ασφα΄λειας των τροφι΄µων»
καθορισµο΄ διαδικασιω
(2001/C 155/08)
Στις 22 ∆εκεµβρι΄ου 2000, και συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 37, 95, 133 και 152 (4) (β) της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως
της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε να ζητη΄σει τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και
Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Το τµη΄µα «Γεωργι΄α, ανα΄πτυξη της υπαι΄θρου, περιβα΄λλον», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν
εργασιω΄ν, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 8 Μαρτι΄ου 2001, µε βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση του
κ. Verhaeghe.
Κατα΄ την 380η συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της (συνεδρι΄αση της 28ης Μαρτι΄ου 2001), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση, µε 92 ψη΄φους υπε΄ρ, 6 ψη΄φους κατα΄ και 5 αποχε΄ς.
1.

Εισαγωγη΄ και ιστορικο΄

1.1.
Στις 8 Νοεµβρι΄ου 2000, η Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε την
προ΄ταση΄ της ο΄σον αφορα΄ τον κανονισµο΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για τον καθορισµο΄ των γενικω΄ν
αρχω΄ν και απαιτη΄σεων της νοµοθεσι΄ας για τα τρο΄φιµα, για την
ι
της Ευρωπαϊκη΄ς Υπηρεσι΄ας Τροφι΄µων (ΕΥΤ) και τον
΄δρυση
καθορισµο΄ διαδικασιω΄ν σε θε΄µατα ασφα΄λειας των τροφι΄µων.
1.2.
Η προ΄ταση συνιστα΄ κεντρικο΄ α΄ξονα των 84 νοµοθετικω΄ν
µε΄τρων στον τοµε΄α της ασφα΄λειας των τροφι΄µων και των ζωοτροφω΄ν τα οποι΄α θα προταθου΄ν κατα΄ την προσεχη΄ τριετι΄α ως απο΄ρροια
του Λευκου΄ Βιβλι΄ου της Επιτροπη΄ς για την Ασφα΄λεια των
Τροφι΄µων που υιοθετη΄θηκε τον Ιανουα΄ριο του 2000. Το εν λο΄γω
Λευκο΄ Βιβλι΄ο αποτελει΄, αφενο΄ς, εκ βα΄θρων επανεξε΄ταση της
υφιστα΄µενης πολιτικη΄ς της ΕΕ στον τοµε΄α των τροφι΄µων και των
ζωοτροφω΄ν και, αφετε΄ρου, απα΄ντηση στις αυξανο΄µενες ανησυχι΄ες
των καταναλωτω΄ν ο΄σον αφορα΄ την ασφα΄λεια των τροφι΄µων.
1.3.
Το προαναφερθε΄ν Λευκο΄ Βιβλι΄ο συζητη΄θηκε στους κο΄λπους της ΟΚΕ και απετε΄λεσε αντικει΄µενο γνωµοδο΄τησης (1), η
οποι΄α υιοθετη΄θηκε µε ευρει΄α πλειοψηφι΄α τον Μα΄ιο του 2000.
1.4.
Αρκετε΄ς απο΄ τις συστα΄σεις που διατυπω
΄ θηκαν απο΄ την
ΟΚΕ στην ΄εκθεση΄ της σχετικα΄ µε το Λευκο΄ Βιβλι΄ο συµπεριελη΄φθησαν στην προ΄ταση· η΄τοι, οι συστα΄σεις ο΄σον αφορα΄ την επι΄δειξη
µεγαλυ΄τερης προσοχη΄ς για τη διαχει΄ριση κρι΄σεων, την ενσωµα΄τωση
ορισµε΄νων αρµοδιοτη΄των επι΄ θεµα΄των διατροφη΄ς και πο΄σιµου
υ΄δατος στον ορισµο΄ των τροφι΄µων, καθω΄ς και ζητη΄µατα που
α΄πτονται της υδατοκαλλιε΄ργειας, της αλιει΄ας, και των θαλα΄σσιων
προϊο΄ντων.
1.5.
Αξι΄ζει, επι΄σης, να σηµειωθει΄ο΄τι το α΄ρθρο 29 της προ΄τασης
αντικατοπτρι΄ζει τη µει΄ζονα ανησυχι΄α που εξε΄φρασε η ΟΚΕ ο΄σον
αφορα΄ το ενδεχο΄µενο συγκρου΄σεων µεταξυ΄ των εθνικω΄ν και των
κοινοτικω΄ν επιστηµονικω΄ν γνωµω΄ν, παρο΄τι — ο΄πως αναφε΄ρεται
στις λεπτοµερει΄ς παρατηρη΄σεις — η ΟΚΕ εκτιµα΄ ο΄τι η προτεινο΄(1) ΕΕ C 204 της 18.7.2000, σ. 21.

µενη λυ΄ση δεν παρε΄χει στην Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α Τροφι΄µων
(ΕΥΤ) αδιαµφισβη΄τητη επιστηµονικη΄ πρωτοκαθεδρι΄α. Το α΄ρθρο 35
καταδεικνυ΄ει την ανα΄ληψη δε΄σµευσης για την επι΄λυση προβληµα΄των συντονισµου΄ µεταξυ΄ των αντιστοι΄χων κοινοτικω΄ν και εθνικω΄ν
αρχω΄ν, ζη΄τηµα το οποι΄ο ει΄χε επισηµανθει΄ ως κεφαλαιω΄δους
σηµασι΄ας κατα΄ τις συζητη΄σεις της ΟΚΕ επι΄ του Λευκου΄ Βιβλι΄ου.

1.6.
Μεταξυ΄ των προτα΄σεων που δεν ελη΄φθησαν υπο΄ψη
περιλαµβα΄νονται εκει΄νες που αφορου΄ν κοινωνικε΄ς πτυχε΄ς, οι οποι΄ες
παραπε΄µφθηκαν σε α΄λλες νοµικε΄ς πρα΄ξεις. Η ΟΚΕ επισηµαι΄νει ο΄τι
οι γνω΄µες που υιοθετει΄ η ΕΥΤ ενδε΄χεται να ΄εχουν σηµαντικε΄ς
επιπτω΄σεις σε τοµει΄ς ο΄πως η ασφα΄λεια στην εργασι΄α, η απασχο΄ληση
και η ανταγωνιστικο΄τητα της βιοµηχανι΄ας και προτι΄θεται να
επανε΄λθει επ' αυτω΄ν σε µελλοντικε΄ς γνωµοδοτη΄σεις σχετικα΄ µε
συγκεκριµε΄νες παραµε΄τρους της ασφα΄λειας των τροφι΄µων.

1.7.
Κατα΄ τις προγενε΄στερες συζητη΄σεις περι΄ Υπηρεσι΄ας
Τροφι΄µων της ΕΕ, πολλα΄ µε΄λη ΄εθιξαν το ζη΄τηµα της συ΄νθεσης
του ∆ιοικητικου΄ Συµβουλι΄ου της προτεινο΄µενης Ευρωπαϊκη΄ς
Υπηρεσι΄ας Τροφι΄µων (ΕΥΤ), επισηµαι΄νοντας, παραδει΄γµατος χα΄ρη,
την ανα΄γκη συµµετοχη΄ς των παραγωγω΄ν πρωτογενω΄ν ειδω΄ν διατροφη΄ς, κατα΄ τρο΄πο ω΄στε να προβληθει΄ η ολοκληρωµε΄νη προσε΄γγιση
στην τροφικη΄ αλυσι΄δα. Επι΄σης, διατυπω΄θηκαν σηµαντικε΄ς αµφιβολι΄ες ο΄σον αφορα΄ τη δυνατο΄τητα επικοινωνι΄ας της ΕΥΤ µε το
κοινο΄, λο΄γω της περιορισµε΄νης χρηµατοδο΄τηση΄ς της.

1.8.
Στην παρου΄σα γνωµοδο΄τηση θα εξετασθει΄ ενδελεχω΄ς η
προ΄ταση η οποι΄α υποδιαιρει΄ται στους εξη΄ς Τι΄τλους: Τι΄τλος 2
«Γενικη΄ νοµοθεσι΄α για τα τρο΄φιµα», Τι΄τλος 3 «Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α
Τροφι΄µων (ΕΥΤ)», Τι΄τλος 4 «Συ΄στηµα ταχει΄ας ειδοποι΄ησης, διαχει΄ριση κρι΄σεων και καταστα΄σεις ΄εκτακτης ανα΄γκης» και Τι΄τλος 5
«∆ιαδικασι΄ες και τελικε΄ς διατα΄ξεις».

2.

Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

2.1.
Η ΟΚΕ αναγνωρι΄ζει τις προσπα΄θειες της Επιτροπη΄ς για την
ταχει΄α υποβολη΄ της προ΄τασης, την οποι΄α προτι΄θεται να
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αντιµετωπι΄σει εξι΄σου αποτελεσµατικα΄, και ευελπιστει΄ ο΄τι το ΄διο
ι
θα πρα΄ξουν και τα α΄λλα ενδιαφερο΄µενα ο΄ργανα, λαµβα΄νοντας
υπο΄ψη το΄σο τις ανησυχι΄ες του κοινου΄ ο΄σο και την ανα΄γκη
καθιε΄ρωσης, το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν, ενδεδειγµε΄νου ευρωπαϊκου΄
µε΄σου για την αξιολο΄γηση του κινδυ΄νου επι΄ των θεµα΄των αυτω΄ν.

2.2.
Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει τη λυ΄πη της για το γεγονο΄ς ο΄τι η
αναθεω΄ρηση των νοµοθετικω΄ν µε΄τρων που ορι΄ζονται στο Λευκο΄
Βιβλι΄ο προηγη΄θηκε της συµφωνι΄ας σχετικα΄ το΄σο µε τις νε΄ες
θεµελιω΄δεις αρχε΄ς και απαιτη΄σεις της νοµοθεσι΄ας της ΕΕ για τα
τρο΄φιµα ο΄σο και µε την ΄δρυση
ι
της ΕΥΤ. 'Ετσι, η ΕΥΤ θα
διαδραµατι΄σει µεν καθοριστικο΄ ρο΄λο στις µελλοντικε΄ς εξελι΄ξεις
της νοµοθεσι΄ας για τα τρο΄φιµα, αλλα΄ θα συσταθει΄ µο΄νον αφο΄του
αναθεωρηθου΄ν τα εν λο΄γω µε΄τρα. Λαµβανοµε΄νου υπο΄ψη του
χρονοδιαγρα΄µµατος που τε΄θηκε στο Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της
Νι΄καιας, τον ∆εκε΄µβριο του 2000 (περι΄ ΄εναρξης της λειτουργι΄ας
της ΕΥΤ στις αρχε΄ς του 2002), η ΟΚΕ καλει΄ τα ευρωπαϊκα΄ ο΄ργανα
να εξετα΄σουν το ενδεχο΄µενο υλοποι΄ησης ορισµε΄νων συνιστωσω΄ν
της προ΄τασης πριν απο΄ την προαναφερθει΄σα ηµεροµηνι΄α.

2.3.
Η ΟΚΕ προτιµα΄ εν γε΄νει τη χρη΄ση κανονισµω΄ν ως
νοµοθετικου΄ µε΄σου της ΕΕ, δεδοµε΄νου ο΄τι του΄το συµβα΄λλει,
αφενο΄ς, στην ενι΄σχυση της οµοιο΄µορφης εφαρµογη΄ς και µεταφορα΄ς της νοµοθεσι΄ας και, αφετε΄ρου, στη βελτι΄ωση της λειτουργι΄ας
της Ενιαι΄ας Αγορα΄ς προς ο΄φελος το΄σο των καταναλωτω΄ν ο΄σο και
της βιοµηχανι΄ας. Εντου΄τοις, στην προκειµε΄νη περι΄πτωση, η ΟΚΕ
διαπιστω΄νει µε ΄εκπληξη ο΄τι υφι΄σταται σηµαντικο΄ς αριθµο΄ς εννοιω΄ν
ο ορισµο΄ς των οποι΄ων ει΄ναι ει΄τε ασαφη΄ς ει΄τε ανυ΄παρκτος (π.χ., στο
α΄ρθρο 19, οι εκφρα΄σεις: «ο΄που οι συνθη΄κες το επιτρε΄πουν», «σε
κατα΄λληλο στα΄διο», «µε΄σω αντιπροσωπευτικω΄ν οργα΄νων», «µε τον
ενδεδειγµε΄νο τρο΄πο»· στο α΄ρθρο 6 σηµει΄ο 3: «α΄λλους παρα΄γοντες,
ο΄πως αρµο΄ζει στο εκα΄στοτε θε΄µα», σηµει΄ο 1: «για τις συνθη΄κες η΄
τη φυ΄ση του µε΄τρου»). ∆εδοµε΄νου ο΄τι η νοµοθεσι΄α που θεσπι΄ζεται
δια κανονισµου΄ καθι΄σταται α΄µεσα εφαρµοστε΄α στα κρα΄τη µε΄λη,
αυτου΄ του ει΄δους οι ασα΄φειες ενδε΄χεται να δηµιουργη΄σουν
προβλη΄µατα νοµικη΄ς ερµηνει΄ας και, ως εκ του΄του, θεωρου΄νται
απαρα΄δεκτες.

2.4.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ σκο΄πιµο να διασαφηνισθει΄ σε ποιο΄ν ακριβω΄ς
απευθυ΄νονται τα δια΄φορα α΄ρθρα του κανονισµου΄ για την αποφυγη΄
της παραµικρη΄ς συ΄γχυσης ως προς τις αρµοδιο΄τητες των κρατω
΄ν
µελω΄ν, των συντελεστω΄ν και των υπολοι΄πων. Παρα΄δειγµα τε΄τοιας
ενδεχο΄µενης συ΄γχυσης αποτελει΄ το α΄ρθρο 8, το σηµει΄ο 1 του
οποι΄ου φαι΄νεται να απευθυ΄νεται στα κρα΄τη µε΄λη, ενω΄ το σηµει΄ο 2
µοια΄ζει να επιβα΄λει µια υποχρε΄ωση στους παραγωγου΄ς τροφι΄µων.
Στην παρου΄σα προ΄ταση, απαιτει΄ται να ληφθει΄ υπο΄ψη το γεγονο΄ς
ο΄τι οι φορει΄ς της τροφικη΄ς αλυσι΄δας ει΄ναι πολυ΄ διαφορετικοι΄ και
΄εχουν διαφορετικε΄ς ανα΄γκες ενω΄πιον των κανο΄νων που πρε΄πει
να ακολουθου΄ν, προκειµε΄νου να επιτυγχα΄νουν το επιδιωκο΄µενο
αποτε΄λεσµα, δηλαδη΄ την ασφα΄λεια των τροφι΄µων. Ως εκ του΄του,
η ιδιαι΄τερη θε΄ση των µικροµεσαι΄ων επιχειρη΄σεων στην τροφικη΄
αλυσι΄δα χρη΄ζει της δε΄ουσας προσοχη΄ς.

2.5.
Η ΟΚΕ διαπιστω΄νει µε ΄εκπληξη το ευ΄ρος της ανακολουθι΄ας
µεταξυ΄, αφενο΄ς, των αιτιολογικω΄ν σκε΄ψεων και, αφετε΄ρου, του
κυρι΄ως κειµε΄νου του σχεδι΄ου κανονισµου΄, ο΄πως διαπιστω΄νεται στα
α΄ρθρα. Του΄το θεωρει΄ται αδικαιολο΄γητο και ενδε΄χεται να
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προκαλε΄σει ακο΄µη περισσο΄τερα προβλη΄µατα ερµηνει΄ας. Παραδει΄γµατος χα΄ρη, στην πε΄µπτη αιτιολογικη΄ σκε΄ψη του κανονισµου΄
αναφε΄ρεται ο΄τι οι αρχε΄ς και οι ορισµοι΄ για τα τρο΄φιµα που
περιλαµβα΄νονται στον κανονισµο΄ πρε΄πει αποτελε΄σουν την κοινη΄
βα΄ση ο΄λων των µε΄τρων για τα τρο΄φιµα, ενω΄ στο α΄ρθρο 3
προβλε΄πεται ο΄τι οι ορισµοι΄ που περιλαµβα΄νονται στο εν λο΄γω
α΄ρθρο ισχυ΄ουν «για τους σκοπου΄ς του παρο΄ντος κανονισµου΄».

2.6.
Η ΟΚΕ επικροτει΄ µεν αυτη΄ τη νε΄α προσε΄γγιση της
νοµοθεσι΄ας της ΕΕ για τα τρο΄φιµα, η οποι΄α δι΄δει ΄εµφαση στην
ασφα΄λεια των τροφι΄µων, αλλα΄ συνιστα΄ τη διαρκη΄ εναρµο΄νιση µε
σταθερα΄ εδραιωµε΄νες βασικε΄ς αρχε΄ς επι΄ των οποι΄ων ΄εχει στηριχθει΄
σε µεγα΄λο βαθµο΄ η εν λο΄γω νοµοθεσι΄α, ο΄πως η ελευ΄θερη
κυκλοφορι΄α, η αµοιβαι΄α αναγνω΄ριση, η αναλογικο΄τητα και η
επικουρικο΄τητα. Μεταξυ΄ των στο΄χων της νοµοθεσι΄ας απαιτει΄ται να
αναφε΄ρονται και α΄λλες παρα΄µετροι, πε΄ραν της ασφα΄λειας των
τροφι΄µων, µε στο΄χο τη διαµο΄ρφωση του «ευρωπαϊκου΄ προτυ΄που
για τα τρο΄φιµα» συ΄µφωνα µε τις αρχε΄ς της ποιο΄τητας, της ποικιλι΄ας
και της ασφα΄λειας, ο΄πως αυτο΄ προσδιορι΄στηκε κατα΄ το Συµβου΄λιο
Γεωργι΄ας του Biarritz.

2.7.
Επι΄σης, η ΟΚΕ συµµερι΄ζεται την ΄εµφαση που δι΄δεται στην
προστασι΄α των καταναλωτω΄ν και ει΄ναι πεπεισµε΄νη ο΄τι θα ενισχυ΄σει
και α΄λλους πρωταρχικου΄ς στο΄χους της 'Ενωσης, ο΄πως η βελτι΄ωση
της λειτουργι΄ας της Ενιαι΄ας Αγορα΄ς και της ανταγωνιστικο΄τητας
της βιοµηχανι΄ας τροφι΄µων της ΕΕ. Μο΄νον εα΄ν αποκατασταθει΄ η
εµπιστοσυ΄νη των καταναλωτω΄ν και διασφαλισθει΄ η ενδεδειγµε΄νη
παρακολου΄θηση, ανιχνευσιµο΄τητα και διενε΄ργεια ελε΄γχων, θα
καταστει΄ δυνατο΄ να αποφευχθει΄ η δυσλειτουργι΄α της Ενιαι΄ας
Αγορα΄ς και η εµφα΄νιση νεο-προστατευτισµου΄.

2.8.
'Οσον αφορα΄ την ΕΥΤ, η ΟΚΕ επιφυλα΄σσεται να αποφανθει΄
εκτενε΄στερα επι΄ του θε΄µατος, αφο΄του θα ΄εχει τεθει΄ σε λειτουργι΄α
για ευ΄λογο χρονικο΄ δια΄στηµα. Παρο΄τι οι δοµε΄ς, οι µε΄θοδοι
εργασι΄ας και τα συναφη΄ φαι΄νεται να ΄εχουν αποτελε΄σει αντικει΄µενο
ενδελεχου΄ς µελε΄της, εντου΄τοις, µο΄νον η λειτουργι΄α αυτη΄ς της νε΄ας
Υπηρεσι΄ας στην πρα΄ξη θα καταστη΄σει δυνατη΄ την ορθη΄ αξιολο΄γηση
των πλεονεκτηµα΄των και των µειονεκτηµα΄των της. Ως εκ του΄του,
η ΟΚΕ εµµε΄νει στο γεγονο΄ς ο΄τι πρε΄πει να συµπεριληφθει΄ µεταξυ΄
των οργα΄νων στα οποι΄α ΄εχει προβλεφθει΄ ρητω΄ς να διαβιβα΄ζονται
τα προγρα΄µµατα και οι εκθε΄σεις δραστηριο΄τητας της ΕΥΤ (βλ.
παρατηρη΄σεις επι΄ του α΄ρθρου 24 σηµει΄ο 7 παρα΄γραφος 3).

2.9.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι ο προτεινο΄µενος κανονισµο΄ς δεν θα
΄επρεπε να περιορι΄ζεται σε σκιαγρα΄φηση της ανα΄ληψης απτη΄ς
δρα΄σης. Προκειµε΄νου να διασφαλισθει΄ ο΄τι η ασφα΄λεια των τροφι΄µων παραµε΄νει ζη΄τηµα προτεραιο΄τητας και για την ΟΚΕ, η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ προτι΄θεται να προβαι΄νει, ανα΄
τακτα΄ χρονικα΄ διαστη΄µατα, σε ad hoc αξιολο΄γηση των εξελι΄ξεων
στον εν λο΄γω τοµε΄α µε στο΄χο την προαγωγη΄, αφενο΄ς, της
απτη΄ς συµµετοχη΄ς της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν και, αφετε΄ρου, της
διαφα΄νειας, του διαλο΄γου και της επικοινωνι΄ας µε το κοινο΄.

2.10. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε την επιλογη΄ του ο΄ρου «Υπηρεσι΄α»
για την ΕΥΤ, δεδοµε΄νου ο΄τι ΄ετσι καταδεικνυ΄εται σαφω΄ς η προ΄θεση
να καταστει΄ αυτη΄ η νε΄α δια΄ρθρωση ο ακρογωνιαι΄ος λι΄θος της νε΄ας
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πολιτικη΄ς της ΕΕ για τα τρο΄φιµα. Εντου΄τοις, η ΟΚΕ ΄εχει επι΄γνωση
της διαφορετικη΄ς σηµασι΄ας που δυ΄ναται να λα΄βει ο ο΄ρος «Υπηρεσι΄α» στις διαφορετικε΄ς δικαιοδοσι΄ες της ΕΕ και, συνεπω΄ς, συνιστα΄
την κατα΄ρτιση καταλο΄γου µε τα βασικα΄ χαρακτηριστικα΄ του εν
λο΄γω ο΄ρου, καθω΄ς και µε τα συγκεκριµε΄να θε΄µατα επι΄ των
οποι΄ων απαιτει΄ται να παρε΄χει επιστηµονικε΄ς συµβουλε΄ς πριν απο΄
οποιαδη΄ποτε νοµοθετικη΄ πρα΄ξη. Κρι΄νεται σκο΄πιµο να εξουσιοδοτηθει΄ αυτη΄ η νε΄α υπηρεσι΄α να λειτουργει΄ ως τελικο΄ς διαιτητη΄ς
σε περι΄πτωση αλληλοσυγκρουο΄µενων επιστηµονικω΄ν γνωµω΄ν η΄,
τουλα΄χιστον, να ΄εχει την πρωτοκαθεδρι΄α σε περιπτω΄σεις διαφορω΄ν
επι΄ θεµα΄των που εµπι΄πτουν στην αρµοδιο΄τητα΄ της.

3.
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Τι΄τλος ΙΙ: Γενικη΄ νοµοθεσι΄α για τα τρο΄φιµα
3.3.
'Αρθρο 5 («Γενικοι΄ στο΄χοι»). Σε σχε΄ση µε ο΄σα αναφε΄ρθηκαν
προηγουµε΄νως στο σηµει΄ο 2.7 της γνωµοδο΄τησης, η ευ΄ρυθµη
λειτουργι΄α της Ενιαι΄ας Αγορα΄ς θα η΄ταν προτιµο΄τερο να συµπεριληφθει΄ στο σηµει΄ο 1 του εν λο΄γω α΄ρθρου. Η ΟΚΕ διαπιστω΄νει ο΄τι
το ζη΄τηµα της προστασι΄ας των ζω΄ων και του περιβα΄λλοντος
περιλαµβα΄νεται στη νοµοθεσι΄α για τα τρο΄φιµα. Ως εκ του΄του, η
ΟΚΕ συνα΄γει ο΄τι αυτοι΄ οι δυ΄ο στο΄χοι θα λαµβα΄νονται υπο΄ψη
µο΄νον στο βαθµο΄ που σχετι΄ζονται α΄µεσα µε την ασφα΄λεια των
τροφι΄µων. Επιπλε΄ον, η ΟΚΕ διερωτα΄ται τι΄νι τρο΄πω προτι΄θεται η
Επιτροπη΄ να διασφαλι΄σει την τη΄ρηση των στο΄χων αυτω΄ν και για τα
εισαγο΄µενα τρο΄φιµα, ο΄πως προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 16, σηµει΄ο 1
(«Απαιτη΄σεις, τουλα΄χιστον ισοδυ΄ναµες»).

Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις

Τι΄τλος Ι: Πεδι΄ο εφαρµογη΄ς και ορισµοι΄

3.1.
'Αρθρο 2 («Ορισµο΄ς των τροφι΄µων»). Ο ορισµο΄ς θεωρει΄ται
πολυ΄ ευρυ΄ς και αντιστοιχει΄ στην «ολοκληρωµε΄νη προσε΄γγιση»
΄εναντι της τροφικη΄ς αλυσι΄δας, ενω΄ ως προς ορισµε΄να θε΄µατα ο
ορισµο΄ς ει΄ναι αντι΄θετα εξαιρετικα΄ περιοριστικο΄ς. Ο ορισµο΄ς των
τροφι΄µων σε σχε΄ση µε τα φαρµακευτικα΄ προϊο΄ντα ενε΄χει κι΄νδυνο
µη συνεκτι΄µησης των προ΄σφατων εξελι΄ξεων στην αγορα΄ των
τροφι΄µων. Τρο΄φιµα τα οποι΄α υποστηρι΄ζεται ο΄τι επηρεα΄ζουν την
υγει΄α, π.χ. «µειω΄νοντας τον κι΄νδυνο ασθενει΄ας» — γεγονο΄ς το
οποι΄ο επι΄ του παρο΄ντος ισοδυναµει΄ για ορισµε΄νους µε ισχυρισµο΄
προ΄ληψης — θα µπορου΄σαν συνεπω΄ς να υπα΄γονται στα φα΄ρµακα
και ο΄χι στα τρο΄φιµα µε προβαλλο΄µενη επι΄δραση στην υγει΄α, ο΄που
εµπι΄πτουν στην πραγµατικο΄τητα.
3.1.1. Στη δευ΄τερη παρα΄γραφο του ορισµου΄ δεν περιλαµβα΄νονται τα «συµπληρω΄µατα διατροφη΄ς» παρο΄τι σχετικη΄ κα΄θετη
οδηγι΄α τελει΄ υπο΄ εξε΄ταση στο πλαι΄σιο της διαδικασι΄ας συναπο΄φασης (1). Η ΟΚΕ προτει΄νει να συµπεριληφθει΄ ο ο΄ρος αυτο΄ς στον
ορισµο΄, δεδοµε΄νου ο΄τι κατα΄ το παρελθο΄ν ΄εχει συχνα΄ προκαλε΄σει
δυσκολι΄ες ταξινο΄µησης, ιδι΄ως στην περι΄πτωση των φαρµακευτικω΄ν
προϊο΄ντων.

3.2.
'Αρθρο 3 («'Αλλοι ορισµοι΄»). Στο σηµει΄ο 1, αξιοσηµει΄ωτο
ει΄ναι ο΄τι οι ζωοτροφε΄ς — παρο΄τι εξαιρου΄νται απο΄ τον ορισµο΄
των «τροφι΄µων» — εκλαµβα΄νονται ως αναπο΄σπαστο τµη΄µα της
«Νοµοθεσι΄ας για τα Τρο΄φιµα». Κατα΄ τη γνω΄µη της ΟΚΕ, η χρη΄ση
ο΄ρων και εννοιω΄ν στα δια΄φορα α΄ρθρα θα ΄επρεπε να αποτελε΄σει
αντικει΄µενο σχολαστικη΄ς επαλη΄θευσης για την αποφυγη΄ παρανοη΄σεων. Επι΄σης, το σηµει΄ο 3 (υπευ΄θυνος επιχει΄ρησης τροφι΄µων)
χρη΄ζει περαιτε΄ρω διευκρινι΄σεων, κυρι΄ως δε εα΄ν ληφθει΄ υπο΄ψη η
απο΄δοση του ο΄ρου κατα΄ τη µετα΄φραση του κανονισµου΄ σε α΄λλες
γλω΄σσες, καθω΄ς και η σηµαντικη΄ ευθυ΄νη που ανατι΄θεται στους εν
λο΄γω «υπευθυ΄νους», παραδει΄γµατος χα΄ρη, δυνα΄µει του α΄ρθρου 10.
Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει τη λυ΄πη της για το γεγονο΄ς ο΄τι χα΄θηκε η ευκαιρι΄α
να προσδιορισθου΄ν ΄εννοιες ο΄πως «παραπλανητικο΄ς», «νοθει΄α», κ.λπ.

(1) ΕΕ C 14 της 16.1.2001.

3.4.
'Αρθρο 5 («Γενικοι΄ στο΄χοι»). Η διατυ΄πωση του σηµει΄ου 3,
παρο΄τι συνα΄δει εν γε΄νει µε τις βασικε΄ς αρχε΄ς της συµφωνι΄ας για
τα υγειονοµικα΄ και φυτοϋγειονοµικα΄ προ΄τυπα (Sanitary and
Phytosanitary Standards — SPS), αφη΄νει περιθω΄ρια στην ΕΕ να
επιλε΄ξει τη µη συµµο΄ρφωση΄ της προς τα διεθνη΄ προ΄τυπα, χωρι΄ς να
΄εχει την υποχρε΄ωση να αιτιολογη΄σει την εν λο΄γω επιλογη΄.
3.5.
'Αρθρο 6 («Προστασι΄α της υγει΄ας»). 'Οπως προαναφε΄ρθηκε
(σηµει΄ο 2.3 της γνωµοδο΄τησης), η αναφορα΄ — στο σηµει΄ο 1 του
α΄ρθρου — ο΄τι η νοµοθεσι΄α για τα τρο΄φιµα βασι΄ζεται στην
ανα΄λυση του κινδυ΄νου «εκτο΄ς ο΄ταν αυτο΄ δεν ει΄ναι κατα΄λληλο για
τις συνθη΄κες η΄ τη φυ΄ση του µε΄τρου» απαιτει΄ται να διασαφηνισθει΄.
Η απο΄κλιση απο΄ µια αρχη΄, η οποι΄α πιθανο΄τατα ει΄ναι η κεφαλαιωδε΄στερη της νε΄ας προσε΄γγισης, θα πρε΄πει να καθι΄σταται δυνατη΄
µο΄νον υπο΄ σαφω΄ς προσδιοριζο΄µενες συνθη΄κες. Στο σηµει΄ο 3, η
αναφορα΄ σε «α΄λλους παρα΄γοντες, ο΄πως αρµο΄ζει στο εκα΄στοτε
θε΄µα» χρη΄ζει επι΄σης διασαφη΄νισης/προσδιορισµου΄ και, επιπλε΄ον,
προδικα΄ζει την ΄εκβαση των συζητη΄σεων που διεξα΄γονται επι΄
του παρο΄ντος σε διεθνη΄ κλι΄µακα. 'Οπως επισηµαι΄νεται και στη
γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ σχετικα΄ µε το Λευκο΄ Βιβλι΄ο για την
Ασφα΄λεια των Τροφι΄µων απαιτει΄ται να καθορισθει΄ ο τρο΄πος µε τον
οποι΄ον αυτοι΄ οι «α΄λλοι θεµιτοι΄ παρα΄γοντες», ο΄πως το περιβα΄λλον,
η βιωσιµο΄τητα και η καλη΄ µεταχει΄ριση των ζω΄ων, µπορου΄ν να
ληφθου΄ν κατα΄λληλα υπο΄ψη και κατα΄ τρο΄πο ισορροπηµε΄νο στο
πλαι΄σιο της πολιτικη΄ς για τα τρο΄φιµα, ο΄που η ασφα΄λεια αποτελει΄
πρωταρχικο΄ στο΄χο. (βλ. σηµει΄ο 3.18 της γνωµοδο΄τησης για το
Λευκο΄ Βιβλι΄ο).
3.6.
'Αρθρο 7 («Αρχη΄ της προφυ΄λαξης»). ∆εν ει΄ναι λογικο΄ να
µην επεξηγει΄ται στον κανονισµο΄ µια αρχη΄ για την οποι΄α ΄εχει
επιδειχθει΄ το΄σο σηµαντικο΄ ενδιαφε΄ρον. Επιπροσθε΄τως, η ΄εννοια
«επιστηµονικη΄ αβεβαιο΄τητα», απο΄ την οποι΄α φαι΄νεται να εξαρτα΄ται
η αρχη΄ της προφυ΄λαξης, απαιτει΄ται να καταστει΄ σαφε΄στερη. Κατα΄
γενικη΄ οµολογι΄α, η «επιστηµονικη΄ βεβαιο΄τητα» δεν αποτελει΄
ρεαλιστικο΄ στο΄χο σε αυτο΄ το πλαι΄σιο. Σχετικα΄ µε την αρχη΄ της
προφυ΄λαξης η ΟΚΕ παραπε΄µπει στη σχετικη΄ γνωµοδο΄τηση΄ της, η
οποι΄α υιοθετη΄θηκε στις 12 Ιουλι΄ου 2000 (βλ. συµπερα΄σµατα,
σηµει΄ο 14.2) (2).
3.7.
'Αρθρο 8 («Προστασι΄α των συµφερο΄ντων των καταναλωτω΄ν»). Η ΟΚΕ συµµερι΄ζεται µεν τις βασικε΄ς ανησυχι΄ες που
εκφρα΄ζει η Επιτροπη΄ στο εν λο΄γω α΄ρθρο, αλλα΄ κρι΄νει σκο΄πιµο τον
(2) ΕΕ C 268 της 19.9.2000.
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ενδελεχε΄στερο προσδιορισµο΄ του τρο΄που κατα΄ τον οποι΄ο ει΄ναι
δυνατο΄ν να εξασφαλισθει΄ ο΄τι η επιση΄µανση, η διαφη΄µιση και η
παρουσι΄αση των τροφι΄µων δεν θα παραπλανου΄ν τους καταναλωτε΄ς.
Ενδεικτικα΄ αναφε΄ρεται ο΄τι οι ανα΄γκες των καταναλωτω΄ν ο΄σον
αφορα΄ την επιση΄µανση ΄εχουν διερευνηθει΄ εκτενω΄ς, ενω΄ τα συχνα΄
αιτη΄µατα περι΄ εκ βα΄θρων αναθεω΄ρησης της υφιστα΄µενης πολιτικη΄ς
της ΕΕ στον τοµε΄α της επιση΄µανσης (βλ. συµπερα΄σµατα της
∆ιακοµµατικη΄ς Οµα΄δας «Τρο΄φιµα» του ΕΚ) δεν ΄εχουν ληφθει΄
υπο΄ψη στην παρου΄σα προ΄ταση.
3.8.
'Αρθρο 9 («Ανιχνευσιµο΄τητα»). Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι, επι΄ της
αρχη΄ς, η ανιχνευσιµο΄τητα των ειδω
΄ ν διατροφη΄ς απαιτει΄ται να
εξασφαλισθει΄ σε κα΄θε στα΄διο — η΄ σε διαδοχικα΄ στα΄δια — απο΄ την
πρωτογενη΄ παραγωγη΄ ΄εως τους τελικου΄ς καταναλωτε΄ς. Εποµε΄νως,
η ΟΚΕ συνα΄γει ο΄τι παραµε΄νουν ακο΄µη αναπα΄ντητα αρκετα΄ ερωτη΄µατα σχετικα΄ το΄σο µε την πρακτικη΄ εφαρµογη΄ της αρχη΄ς αυτη΄ς
στους δια΄φορους κλα΄δους του τοµε΄α των τροφι΄µων ο΄σο και µε τις
οικονοµικε΄ς επιπτω΄σεις των αντι΄στοιχων συστηµα΄των, ερωτη΄µατα
τα οποι΄α χρη΄ζουν διασαφη΄νισης.
3.9.
'Αρθρο 12 («Απαιτη΄σεις της ασφα΄λειας των τροφι΄µων»). Η
επακριβη΄ς σχε΄ση µεταξυ΄ του κειµε΄νου του α΄ρθρου αυτου΄ και
της οδηγι΄ας για τη γενικη΄ ασφα΄λεια των προϊο΄ντων χρη΄ζει
διασαφη΄νισης.
3.10. Μεταξυ΄ του α΄ρθρου 16 («Εισαγωγη΄ τροφι΄µων στην
Κοινο΄τητα») και του α΄ρθρου 17 («Εξαγωγη΄ τροφι΄µων απο΄ την
Κοινο΄τητα»), η Επιτροπη΄ πρε΄πει να εξετα΄σει το ενδεχο΄µενο να
παρεµβληθει΄ α΄ρθρο σχετικα΄ µε τα επονοµαζο΄µενα «υπο΄ διαµετακο΄µιση εµπορευ΄µατα». Στο σηµει΄ο 1 του α΄ρθρου 16, η ΟΚΕ
θεωρει΄ ο΄τι η ΄εκφραση «τουλα΄χιστον ισοδυ΄ναµες» απαιτει΄ται να
διευκρινισθει΄ για την αποφυγη΄ πολυα΄ριθµων διαφορετικω΄ν ερµηνειω΄ν. 'Οσον αφορα΄ την εξαγωγη΄ τροφι΄µων και ζωοτροφω΄ν,
δυνα΄µει του α΄ρθρου 17, η ΟΚΕ εκτιµα΄ ο΄τι η εξαγωγη΄ θα πρε΄πει να
πραγµατοποιει΄ται συ΄µφωνα µε τους νο΄µους και τους κανονισµου΄ς
της χω΄ρας εισαγωγη΄ς και να λαµβα΄νονται υπο΄ψη, ως ελα΄χιστη
προϋπο΄θεση, οι συµπεφωνηθε΄ντες κανο΄νες του Codex
Alimentarius επι΄ των αντιστοι΄χων θεµα΄των, εκτο΄ς και εα΄ν
υφι΄στανται σοβαρε΄ς υπο΄νοιες ο΄τι απειλει΄ται η δηµο΄σια υγει΄α.
3.11. 'Αρθρο 19 («∆ηµο΄σια ∆ιαβου΄λευση»). Η ΟΚΕ εκτιµα΄ ο΄τι
το α΄ρθρο αυτο΄ χρη΄ζει επαναδιατυ΄πωσης, ως εξη΄ς: «Απαιτει΄ται η
καθιε΄ρωση ανοικτη΄ς και ουσιαστικη΄ς διαβου΄λευσης µε τους
ενδιαφεροµε΄νους καθ' ο΄λα τα στα΄δια της συ΄νταξης της νοµοθεσι΄ας
για τα τρο΄φιµα».
3.12. 'Αρθρο 20 («Ενηµε΄ρωση του κοινου΄»). Η κοινοποι΄ηση
τε΄τοιου ει΄δους εν δυνα΄µει «ευαι΄σθητων» στοιχει΄ων θα πρε΄πει να
διε΄πεται πα΄ντοτε απο΄ ακρι΄βεια και αντικειµενικο΄τητα. Επι΄σης,
στην τε΄ταρτη σειρα΄ του α΄ρθρου αυτου΄, ευκται΄ο θα η΄ταν να
προσδιορισθει΄ επακριβω΄ς τι νοει΄ται ως «δηµο΄σιες αρχε΄ς».

Τι΄τλος ΙΙΙ: Ευρωπαϊκη΄ Υπηρεσι΄α Τροφι΄µων
3.13. 'Αρθρο 21 («Αποστολη΄ της Υπηρεσι΄ας»). Η ΟΚΕ επικροτει΄ µεν το ευρυ΄ φα΄σµα της αποστολη΄ς αυτη΄ς, υπογραµµι΄ζει ο΄µως
ο΄τι απαιτει΄ται να τεθου΄ν προτεραιο΄τητες προς ο΄φελος
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της αποτελεσµατικο΄τητας. Κατα΄ την ΟΚΕ, ει΄ναι αναγκαι΄ο να
προσδιορισθου΄ν και να οριοθετηθου΄ν σαφω΄ς τα καθη΄κοντα και οι
αρµοδιο΄τητες της ΕΥΤ, αλλα΄ και να αποφευχθει΄ η επε΄κταση των
αρµοδιοτη΄των της σε τοµει΄ς οι οποι΄οι θα µπορου΄σαν να θε΄σουν σε
κι΄νδυνο τη βασικη΄ αποστολη΄ της.
3.13.1. Η ΟΚΕ, συµπορευο΄µενη µε τη γνωµοδο΄τηση΄ της επι΄
του Λευκου΄ Βιβλι΄ου, επικροτει΄ µεν την ενσωµα΄τωση της διατροφη΄ς
ως αναπο΄σπαστο τµη΄µα της αποστολη΄ς της ΕΥΤ, αλλα΄ ευελπιστει΄
ο΄τι θα τεθου΄ν σαφη΄ ο΄ρια ο΄σον αφορα΄ την αρµοδιο΄τητα της ΕΥΤ,
κατα΄ τρο΄πο ω΄στε να περιορι΄ζεται σε επιστηµονικα΄ ζητη΄µατα και να
εστια΄ζεται στην ασφα΄λεια των τροφι΄µων, ενω΄ τα προγρα΄µµατα για
την προαγωγη΄ της υγει΄ας και α΄λλα συναφη΄ θε΄µατα κρι΄νεται
σκο΄πιµο να εξακολουθη΄σουν να εµπι΄πτουν στην αρµοδιο΄τητα της
Επιτροπη΄ς και των εξειδικευµε΄νων υπηρεσιω΄ν της.
3.13.2. Απαιτει΄ται περαιτε΄ρω διασαφη΄νιση ο΄σον αφορα΄ την
υπευθυνο΄τητα της ΕΥΤ διο΄τι, κατα΄ το σχε΄διο κανονισµου΄ και σε
τελικη΄ ανα΄λυση, η ΕΥΤ φαι΄νεται να υποχρεου΄ται να λογοδοτει΄
µο΄νον στην Επιτροπη΄. Του΄το δεν συµπορευ΄εται µε την α΄ποψη που
υποστη΄ριξε η ΟΚΕ στη γνωµοδο΄τηση΄ της σχετικα΄ µε το Λευκο΄
Βιβλι΄ο, συ΄µφωνα µε την οποι΄α η ΕΥΤ πρε΄πει να καταστει΄ επι΄σης
υπευ΄θυνη ΄εναντι του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και των κρατω
΄ν
µελω΄ν (βλ. σηµει΄ο 3.17 της γνωµοδο΄τησης για το Λευκο΄ Βιβλι΄ο).
3.13.3. Στο σηµει΄ο 3, κατα΄ τη δια΄ρκεια της διαδικασι΄ας
λη΄ψεως αποφα΄σεων στον τοµε΄α των τροφι΄µων, η ΟΚΕ προτει΄νει να
ζητει΄ται η γνω΄µη της ΕΥΤ προκειµε΄νου να ελε΄γχει το επιστηµονικο΄
σκεπτικο΄ και την αλληλουχι΄α των προτα΄σεων κατα΄ τη στιγµη΄ της
εισαγωγη΄ς τους στην εν λο΄γω διαδικασι΄α και πριν απο΄ την
τελικη΄ ΄εγκριση΄ τους, µε στο΄χο την επι΄σηµη αναγνω΄ριση των
γνωµοδοτη΄σεων της ΕΥΤ και του ρο΄λου της επιστη΄µης κατα΄ τη
διαδικασι΄α λη΄ψεως αποφα΄σεων.

3.14. 'Αρθρο 22 («Καθη΄κοντα της Υπηρεσι΄ας»). Η ΟΚΕ θεωρει΄
ο΄τι συµπεριλαµβα΄νεται στα «κοινοτικα΄ ο΄ργανα» που αναφε΄ρονται
στο σηµει΄ο α). Συ΄µφωνα µε το σηµει΄ο λ), σε συνδυασµο΄ µε το
α΄ρθρο 39 («Επικοινωνι΄α»), η ΕΥΤ παρε΄χει στο κοινο΄ α΄µεση
πληροφο΄ρηση ο΄σον αφορα΄ την αξιολο΄γηση του κινδυ΄νου σε ΄ενα
δεδοµε΄νο θε΄µα, ενω΄ οι ∆ιαχειριστε΄ς Κινδυ΄νου γνωστοποιου΄ν τα
νοµοθετικα΄ και λοιπα΄ µε΄τρα που ελη΄φθησαν για το ΄διο
ι
θε΄µα.
Του΄το εγει΄ρει και΄ρια ερωτη΄µατα σχετικα΄ µε τα µε΄σα και την
αποτελεσµατικο΄τητα των κοινοποιη΄σεων της ΕΥΤ, γεγονο΄ς το
οποι΄ο θα µπορου΄σε να πλη΄ξει την αξιοπιστι΄α της ΄εναντι του κοινου΄
και, συνεπω΄ς, τις πιθανο΄τητες επιτυχι΄ας της. Η ΕΥΤ οφει΄λει να
΄ ν της
εµπνε΄ει σεβασµο΄ ως προς την πληρο΄τητα των επιστηµονικω
µε΄σων, τη συ΄νεση των αποφα΄σεω΄ν της και την ταχει΄α ανταπο΄κριση΄
της για την αντιµετω΄πιση καταστα΄σεων εκτα΄κτου ανα΄γκης. Απαιτει΄ται, δε, να κερδι΄σει την εµπιστοσυ΄νη των καταναλωτω΄ν χρησιµοποιω΄ντας τα υφιστα΄µενα µε΄σα µαζικη΄ς ενηµε΄ρωσης, ενω΄ η υ΄παρξη
µιας και µοναδικη΄ς ΄εγκυρης πηγη΄ς πληροφο΄ρησης ΄εχει ζωτικη΄
σηµασι΄α προκειµε΄νου να αποκοµισθου΄ν τα µε΄γιστα δυνατα΄ οφε΄λη.

3.15. 'Αρθρο 23 («'Οργανα της Υπηρεσι΄ας»). Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι
η αλλαγη΄ της ορολογι΄ας για τα επιστηµονικα΄ ο΄ργανα στο σηµει΄ο δ)
ενδε΄χεται να προκαλε΄σει συ΄γχυση στους χρη΄στες η΄ να θεωρηθει΄ ως
µει΄ωση του κυ΄ρους τους και της ικανο΄τητα΄ς τους να παρε΄χουν
κατα΄λληλη τεχνικοεπιστηµονικη΄ υποστη΄ριξη µακροπρο΄θεσµα.
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3.16. 'Αρθρο 24 («∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο»). Απαιτει΄ται διασαφη΄νιση της δυνητικη΄ς συ΄νθεσης και των διαδικασιω΄ν/κριτηρι΄ων
που θα χρησιµοποιηθου΄ν για την επιλογη΄ των υποψηφι΄ων. 'Οπως
η΄δη προαναφε΄ρθηκε, η ΟΚΕ επιθυµει΄ να τονι΄σει την ανα΄γκη
συµµετοχη΄ς στο ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο φορε΄ων του πρωτογενου΄ς,
του δευτερογενου΄ς και του τριτογενου΄ς τοµε΄α των τροφι΄µων, κατα΄
τρο΄πο ω΄στε να προβληθει΄ περαιτε΄ρω η ολοκληρωµε΄νη προσε΄γγιση
στην τροφικη΄ αλυσι΄δα (βλ. σηµει΄ο 1.7 της γνωµοδο΄τησης). Η ΟΚΕ
εκφρα΄ζει τη λυ΄πη της για το γεγονο΄ς ο΄τι δεν γι΄νεται µνει΄α ου΄τε
στην Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ ου΄τε στην Επιτροπη΄ των
Περιφερειω΄ν, παρο΄τι ΄εχουν αποδει΄ξει αµφο΄τερες ο΄τι η συνεισφορα΄
τους επι΄ θεµα΄των που α΄πτονται της ασφα΄λειας των τροφι΄µων ει΄ναι
πολυ΄τιµη. Υπο΄ αυτο΄ το πρι΄σµα, η ΟΚΕ εφιστα΄ την προσοχη΄ στο
σηµει΄ο 7 παρα΄γραφος 3, ο΄πως επισηµα΄νθηκε η΄δη στο σηµει΄ο 2.8
της γνωµοδο΄τησης.

3.17. 'Αρθρο 26 («Συµβουλευτικο΄ Σω΄µα») σηµει΄ο 6 και
α΄ρθρο 27 («Επιστηµονικη΄ επιτροπη΄ και επιστηµονικε΄ς οµα΄δες»)
σηµει΄ο 8. Η συµµετοχη΄ της Επιτροπη΄ς (∆ιαχειριστη΄ς Κινδυ΄νου)
στις συνεδρια΄σεις του Συµβουλευτικου΄ Σω΄µατος, (καθω΄ς και της
επιστηµονικη΄ς επιτροπη΄ς, των επιστηµονικω΄ν οµα΄δων και των
οµα΄δων εργασι΄ας που προβλε΄πονται δυνα΄µει του α΄ρθρου 27)
πρε΄πει να αντικατοπτρι΄ζει υπερισχυ΄ουσα αποφασιστικο΄τητα ΄εναντι
του στο΄χου της διατη΄ρησης σαφου΄ς δια΄κρισης µεταξυ΄ Αξιολο΄γησης του Κινδυ΄νου και ∆ιαχει΄ρισης του Κινδυ΄νου· για το σκοπο΄
αυτο΄, ενδει΄κνυται η ενι΄σχυση του σηµει΄ου 8 του ιδι΄ου α΄ρθρου.
Στο σηµει΄ο 1, κρι΄νεται σκο΄πιµο να προβλεφθει΄ η αναπλη΄ρωση των
εκπροσω΄πων. Ει΄ναι δυ΄σκολο να φαντασθει΄ κανει΄ς πως µπορει΄ ΄ενας
µο΄νον εκπρο΄σωπος να εξασφαλι΄σει την ενδεδειγµε΄νη αµφι΄δροµη
επικοινωνι΄α και την ανα΄µειξη του ευρυ΄τερου δυνατου΄ εθνικου΄
δικτυ΄ου.

3.18. 'Αρθρο 27 («Επιστηµονικη΄ επιτροπη΄ και επιστηµονικε΄ς
οµα΄δες»). Η ΟΚΕ θα η΄θελε να εξετασθει΄ το ενδεχο΄µενο συ΄στασης
ειδικω΄ν οµα΄δων (Task Forces) επι΄ συγκεκριµε΄νων θεµα΄των τα
οποι΄α δεν εµπι΄πτουν σαφω΄ς στην αρµοδιο΄τητα κα΄ποιας απο΄ τις
προβλεπο΄µενες επιστηµονικε΄ς οµα΄δες. Επιπλε΄ον, προτει΄νεται να
συµπεριληφθει΄ στο α΄ρθρο αυτο΄ η δυνατο΄τητα διοργα΄νωσης
ακροα΄σεων και να καταστου΄ν οι ονοµασι΄ες των οµα΄δων πιο
ευπροσα΄ρµοστες, κατα΄ τρο΄πο ω΄στε να επεκταθου΄ν και σε θε΄µατα
ο΄πως η ρυ΄πανση στην τροφικη΄ αλυσι΄δα και η τροφικη΄ δυσανεξι΄α.
Η ΟΚΕ τονι΄ζει, επι΄σης, ο΄τι ει΄ναι απαραι΄τητο να προβλεφθει΄
α΄λλη µι΄α επιστηµονικη΄ οµα΄δα για το ευαι΄σθητο ζη΄τηµα των
παραδοσιακω΄ν προϊο΄ντων και της ασφα΄λειας των τροφι΄µων.

3.19. 'Αρθρο 28 («Επιστηµονικε΄ς γνω΄µες»). Τι΄θεται θε΄µα ο΄σον
αφορα΄ το πως και απο΄ ποιον λαµβα΄νονται οι αποφα΄σεις για τον
καθορισµο΄ της παροχη΄ς προτεραιο΄τητας µεταξυ΄ των πολυα΄ριθµων
γνωµω΄ν που καλει΄ται να εκφε΄ρει η ΕΥΤ.

3.20. 'Αρθρο 29 («Αλληλοσυγκρουο΄µενες επιστηµονικε΄ς γνω΄µες»). Το σηµει΄ο 3 αφη΄νει να εννοηθει΄ ο΄τι, σε περι΄πτωση συ΄γκρουσης µεταξυ΄ των Αξιολογητω΄ν του Κινδυ΄νου, η τελικη΄ απο΄φαση
σχετικα΄ µε την αξιολο΄γηση του κινδυ΄νου λαµβα΄νεται απο΄ τον
∆ιαχειριστη΄ του Κινδυ΄νου. Ασφαλω΄ς, ο΄πως αναφε΄ρθηκε η΄δη
στο σηµει΄ο 2.10, τελικο΄ς διαιτητη΄ς σε ανα΄λογες περιπτω΄σεις
ενδει΄κνυται να ει΄ναι η ΕΥΤ. Το σηµει΄ο 4 δεν δι΄δει λυ΄ση για το
ενδεχο΄µενο τε΄τοιου ει΄δους συ΄γκρουσης και, α΄ρα, χρη΄ζει περαιτε΄ρω
διασαφη΄νισης.
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3.21. 'Αρθρο 32 («Συλλογη΄ δεδοµε΄νων»). Η ΟΚΕ εκτιµα΄ ο΄τι
ει΄ναι σκο΄πιµο να συµπεριληφθει΄ µεταξυ΄ των οργα΄νων — που
αναφε΄ρονται στο σηµει΄ο 6 — στα οποι΄α η ΕΥΤ προβλε΄πεται να
κοινοποιει΄ τα αποτελε΄σµατα του ΄εργου της στον τοµε΄α της
συλλογη΄ς δεδοµε΄νων.

3.22. 'Αρθρο 33 («Προσδιορισµο΄ς των αναδυοµε΄νων κινδυ΄νων»). Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι πρε΄πει να συµπεριληφθει΄ µεταξυ΄ των
οργα΄νων που ενηµερω΄νονται σε περι΄πτωση αναδυοµε΄νων κινδυ΄νων.

3.23. 'Αρθρο 34 («Συ΄στηµα ταχει΄ας ειδοποι΄ησης»). Η ΟΚΕ
γνωρι΄ζει την ανησυχι΄α αρκετω΄ν κρατω΄ν µελω΄ν ΄εναντι της διαχει΄ρισης του συστη΄µατος ταχει΄ας ειδοποι΄ησης απο΄ την ΕΥΤ. Κρι΄νεται
σκο΄πιµο να καταστει΄ απολυ΄τως σαφε΄ς πως νοει΄ται η «καθηµερινη΄
διαχει΄ριση» του συστη΄µατος αυτου΄ και ποιος ει΄ναι ο συγκεκριµε΄νος
ρο΄λος της Επιτροπη΄ς και της ΕΥΤ.

3.24. 'Αρθρο 41 («Καταναλωτε΄ς και α΄λλα ενδιαφερο΄µενα
µε΄ρη»). Η ΟΚΕ σηµειω΄νει το γεγονο΄ς ο΄τι η Επιτροπη΄ συµπεριλαµβα΄νει στη συ΄σταση΄ της τον δια΄λογο µε τους καταναλωτε΄ς και τα
α΄λλα ενδιαφερο΄µενα µε΄ρη και ελπι΄ζει να µπορε΄σει να βελτιωθει΄ το
τελικο΄ κει΄µενο µε την προσθη΄κη της αναφορα΄ς ο΄τι ο δια΄λογος
διασφαλι΄ζεται µε ο΄λους τους εµπλεκο΄µενους στην τροφικη΄
αλυσι΄δα.

3.25. 'Αρθρο 42 («'Εγκριση του προϋπολογισµου΄ της Υπηρεσι΄ας») σε συνδυασµο΄ µε το α΄ρθρο 44 («Τε΄λη που εισπρα΄ττει η
Υπηρεσι΄α»). Η ΟΚΕ εκτιµα΄ ο΄τι η χρησιµοποιου΄µενη ορολογι΄α σε
ορισµε΄νες γλω΄σσες χρη΄ζει τροποποι΄ησης, προκειµε΄νου να καταστει΄
σαφε΄ς ο΄τι δεν προ΄κειται για φο΄ρους η΄ δασµου΄ς αλλα΄ για το κο΄στος
των παρεχοµε΄νων υπηρεσιω΄ν. Απαιτει΄ται να διασφαλισθει΄ ο΄τι τα
τε΄λη που εισπρα΄ττει η Υπηρεσι΄α για τις υπηρεσι΄ες που παρε΄χει δεν
θα θε΄σουν σε κι΄νδυνο την ανεξαρτησι΄α και την αντικειµενικο΄τητα΄
της. Η ΟΚΕ ζητει΄ να προσδιορισθει΄ για ποιε΄ς υπηρεσι΄ες της ΕΥΤ
ενδε΄χεται να εισπρα΄ττονται τε΄λη.

3.26. 'Αρθρο 48 («Συµµετοχη΄ τρι΄των χωρω΄ν»). Η ΟΚΕ εκτιµα΄
ο΄τι, λο΄γω της επικει΄µενου χαρακτη΄ρα και της καθοριστικη΄ς
σηµασι΄ας του θε΄µατος αυτου΄, οι προτεινο΄µενοι κανο΄νες θα πρε΄πει
να συγκεκριµενοποιηθου΄ν περισσο΄τερο και επι΄ του πρακτε΄ου.

Τι΄τλος ΙV:

Συ΄στηµα Ταχει΄ας Ειδοποι΄ησης, ∆ιαχει΄ριση Κρι΄σεων
και Καταστα΄σεις 'Εκτακτης Ανα΄γκης

3.27. 'Αρθρο 53 («Μονα΄δα κρι΄σης»). Η ΟΚΕ εκτιµα΄ ο΄τι ο ρο΄λος
της µονα΄δας κρι΄σης στο εν λο΄γω α΄ρθρο εστια΄ζεται υπερβολικα΄
στη διαχει΄ριση κρι΄σεων αφο΄του εµφανισθου΄ν, χωρι΄ς να γι΄νεται
αναφορα΄ σε αυτο΄ που κατα΄ την ΟΚΕ ει΄ναι πολυ΄ σηµαντικο΄τερο,
δηλαδη΄ στην προ΄ληψη των κρι΄σεων. Κατα΄ συνε΄πεια, η µονα΄δα
κρι΄σης δεν θα πρε΄πει να συγκροτει΄ται αποκλειστικα΄ και µο΄νον
ο΄ποτε προκυ΄πτει µι΄α κρι΄ση, αλλα΄ να αποτελει΄ µο΄νιµο σω΄µα µε
αποστολη΄ την αποτροπη΄ ενδεχο΄µενων κρι΄σεων και να ενισχυ΄εται
µε προ΄σθετο προσωπικο΄ και πο΄ρους αµε΄σως µο΄λις µι΄α κρι΄ση κα΄νει
την εµφα΄νιση΄ της.
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Τι΄τλος V: ∆ιαδικασι΄ες και τελικε΄ς διατα΄ξεις
3.28. 'Αρθρο 59 («∆ιαδικασι΄α διαµεσολα΄βησης»). Το 'Αρθρο
αυτο΄ φαι΄νεται να εισαγα΄γει µια ειδικη΄ διαδικασι΄α για καταγγελι΄ες
στον τοµε΄α των ελευθε΄ρων συναλλαγω΄ν που α΄πτονται της ασφα΄λειας των τροφι΄µων. Η ΟΚΕ δεν ει΄ναι πεπεισµε΄νη για την
αναγκαιο΄τητα της εν λο΄γω διαδικασι΄ας και διερωτα΄ται µη΄πως θα
η΄ταν σκοπιµο΄τερο να τροποποιηθει΄ στο συ΄νο΄λο΄ της.
3.29. 'Αρθρο 60 («Αξιολο΄γηση»). Στη δευ΄τερη παρα΄γραφο του
σηµει΄ου 1 του α΄ρθρου 60 αναφε΄ρεται ο΄τι το ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο
εξετα΄ζει τα συµπερα΄σµατα της αξιολο΄γησης και κατο΄πιν, εφο΄σον
ει΄ναι αναγκαι΄ο, εκδι΄δει συστα΄σεις προς την Επιτροπη΄ σχετικα΄ µε
αλλαγε΄ς στην Υπηρεσι΄α και στις µεθο΄δους εργασι΄ας της. 'Επειτα
απο΄ ενδελεχη΄ αξιολο΄γηση των συµπερασµα΄των, δεν θα η΄ταν
προτιµο΄τερο να αποφασι΄ζει το ΄διο
ι το ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο για
την ανα΄ληψη δρα΄σεως; Η υφιστα΄µενη διατυ΄πωση αφη΄νει να
εννοηθει΄ ο΄τι η ΕΥΤ αποτελει΄ κατ' ουσι΄αν απλω΄ς και µο΄νον α΄λλο
΄ενα τµη΄µα της Επιτροπη΄ς. Η ΟΚΕ θεωρει΄ σκο΄πιµη, αφενο΄ς, την
υποβολη΄ της προαναφερθει΄σας ΄εκθεσης αξιολο΄γησης και στα
υπο΄λοιπα ο΄ργανα της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµε΄νης και της ΟΚΕ, και,
αφετε΄ρου, τη συνεκτι΄µηση των παρατηρη΄σεω΄ν τους στα οριστικα΄
συµπερα΄σµατα.
3.30. 'Αρθρο 62 («Αρµοδιο΄τητες του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄
Αξιολο΄γησης Φαρµακευτικω΄ν Προϊο΄ντων»). Παρο΄τι στο εν λο΄γω
α΄ρθρο αναφε΄ρεται ο΄τι «ο παρω΄ν κανονισµο΄ς δεν θι΄γει τις αρµοδιο΄τητες που ΄εχουν ανατεθει΄ στον Ευρωπαϊκο΄ Οργανισµο΄ Αξιολο΄γησης Φαρµακευτικω΄ν Προϊο΄ντων», η ΟΚΕ επιθυµει΄ να επισηµα΄νει,
ο΄πως ΄επραξε η΄δη στη γνωµοδο΄τηση΄ της για το Λευκο΄ Βιβλι΄ο [βλ.
σηµει΄ο 3.17 γ) της γνωµοδο΄τησης], ο΄τι η σχε΄ση της ΕΥΤ µε τον
Ευρωπαϊκο΄ Οργανισµο΄ Αξιολο΄γησης Φαρµακευτικω΄ν Προϊο΄ντων
θα αποδειχθει΄ εξαιρετικα΄ σηµαντικη΄, ιδι΄ως στην περι΄πτωση αµφιλεγο΄µενων προϊο΄ντων ο΄που ενδε΄χεται να ει΄ναι δυ΄σκολο να καθορισθει΄
εα΄ν ΄ενα προϊο΄ν ει΄ναι ει΄δος διατροφη΄ς η΄ φα΄ρµακο. Η εκτενε΄στερη
επεξη΄γηση του τρο΄που κατα΄ τον οποι΄ο θα αναπτυχθει΄ ΄εµπρακτα
αυτη΄ η σχε΄ση θεωρει΄ται θεµιτο΄ αι΄τηµα. Υπο΄ το ΄διο
ι πρι΄σµα, η ΟΚΕ
εκτιµα΄ ο΄τι απαιτει΄ται να αφιερωθει΄ ειδικο΄ α΄ρθρο στη σχε΄ση της
ΕΥΤ µε το Γραφει΄ο Τροφι΄µων και Κτηνιατρικω΄ν Θεµα΄των του
∆ουβλι΄νου (ΓΤΚΘ).
4.

Συµπερα΄σµατα

4.1.
'Οπως προαναφε΄ρθηκε, η ΟΚΕ αναγνωρι΄ζει τη µει΄ζονα
προσπα΄θεια που κατε΄βαλε η Επιτροπη΄ για την προετοιµασι΄α της
παρου΄σας προ΄τασης, γεγονο΄ς το οποι΄ο καταδεικνυ΄ει την εξε΄χουσα
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σηµασι΄α που αποδι΄δει στην ασφα΄λεια των τροφι΄µων. Η εισαγωγη΄
ενο΄ς α΄ρτιου σχεδι΄ου, µε βελτιωµε΄νες διαρθρω΄σεις, το οποι΄ο
εκτει΄νεται σε ολο΄κληρη την τροφικη΄ αλυσι΄δα και βασι΄ζεται στις
αρχε΄ς της ευρυ΄τητας πνευ΄µατος, της αρτιο΄τητας και της διαφα΄νειας
δεν µπορει΄ παρα΄ να επικροτηθει΄.
4.2.
Εντου΄τοις, η αοριστι΄α ορισµε΄νων α΄ρθρων και αρχω΄ν, η
ανακολουθι΄α µεταξυ΄ διαφο΄ρων τµηµα΄των του κειµε΄νου, καθω΄ς και
η ασα΄φεια ως προς την επακριβη΄ κατανοµη΄ διαφο΄ρων αρµοδιοτη΄των χρη΄ζουν περαιτε΄ρω επεξεργασι΄ας για την επι΄τευξη των στο΄χων
του κανονισµου΄.
4.3.
Ο κανονισµο΄ς θα πρε΄πει πρωτι΄στως να σκιαγραφει΄ τις
δυνατο΄τητες ανα΄ληψης απτη΄ς δρα΄σης. Η πραγµατικη΄ προ΄κληση
συνι΄σταται στη βελτι΄ωση της κατα΄στασης εν συγκρι΄σει προς το
παρελθο΄ν, καθω΄ς και στην ενδυνα΄µωση της εµπιστοσυ΄νης ΄εναντι
του συνο΄λου της τροφικη΄ς αλυσι΄δας. Η ΟΚΕ προτι΄θεται να
παρακολουθει΄ τις µελλοντικε΄ς εξελι΄ξεις, µε στο΄χο να διασφαλι΄σει
την κατ' εξοχη΄ν εστι΄αση των εξελι΄ξεων επι΄ θεµα΄των ασφα΄λειας των
τροφι΄µων στα αποτελε΄σµατα και στα µε΄τρα προ΄ληψης· ως εκ
του΄του, προβλε΄πει την καθιε΄ρωση ad hoc αξιολο΄γησης των
εξελι΄ξεων στο συγκεκριµε΄νο τοµε΄α, ανα΄ τακτα΄ χρονικα΄ διαστη΄µατα,
για την εξασφα΄λιση της συνοχη΄ς και του διαλο΄γου επι΄ των εν λο΄γω
θεµα΄των.
4.4.
Για την αξιολο΄γηση της προο΄δου στον τοµε΄α της ασφα΄λειας των τροφι΄µων, καθω΄ς και του εα΄ν και κατα΄ πο΄σον το νε΄ο
συ΄στηµα ανταποκρι΄νεται στις προσδοκι΄ες του, η ΟΚΕ υπογραµµι΄ζει
την ανα΄γκη καθιε΄ρωσης κριτηρι΄ων αξιολο΄γησης, ο΄πως η αυ΄ξηση/µει΄ωση της εµπιστοσυ΄νης των καταναλωτω΄ν, η εµφα΄νιση και η
αντιµετω΄πιση κρι΄σεων στον τοµε΄α της διατροφη΄ς, η στενο΄τερη
συνεργασι΄α µεταξυ΄ των ενδιαφεροµε΄νων, κ.λπ.
4.5.
Εφο΄σον υφι΄σταται καθολικη΄ συναι΄νεση ο΄σον αφορα΄ το
σηµαντικο΄ ρο΄λο της µελλοντικη΄ς ΕΥΤ, η ΟΚΕ θεωρει΄ λογικη΄
απο΄ρροια την ανα΄θεση στην ΕΥΤ ρο΄λου κατα΄ τη διαδικασι΄α
λη΄ψεως αποφα΄σεων για τα τρο΄φιµα, µε αποστολη΄ τη διασφα΄λιση
επιστηµονικη΄ς λογικη΄ς ακολουθι΄ας, την πα΄για τη΄ρηση ουδε΄τερης
στα΄σης και την ορθολογικη΄ δια΄κριση µεταξυ΄ Αξιολο΄γησης του
Κινδυ΄νου και ∆ιαχει΄ρισης του Κινδυ΄νου. Η ΟΚΕ προτι΄θεται να
συνεισφε΄ρει στη µετουσι΄ωση αυτη΄ς της αφηρηµε΄νης ΄εννοιας σε
απτα΄ σχε΄δια και προτει΄νει τη συ΄σταση κοινη΄ς οµα΄δας εργασι΄ας επι΄
του θε΄µατος µε τη συµµετοχη΄ ο΄λων των α΄λλων ευρωπαϊκω΄ν
οργα΄νων και των ενδιαφεροµε΄νων µερω΄ν.

Βρυξε΄λλες, 28 Μαρτι΄ου 2001.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Απορριφθει΄σες τροπολογι΄ες
Η ακο΄λουθη τροπολογι΄α, η οποι΄α ΄ελαβε τουλα΄χιστον το ΄ενα τε΄ταρτο των ψη΄φων, απερρι΄φθη κατα΄ τη συζη΄τηση.
Σηµει΄ο 3.8
Να προστεθει΄ στο τε΄λος:
«Ενδει΄κνυται εξα΄λλου, ανα΄λογα εα΄ν τα προϊο΄ντα προορι΄ζονται για τη διατροφη΄ των ανθρω΄πων η΄ των ζω΄ων, να καθοριστου΄ν
τα µε΄γιστα ο΄ρια για τις ουσι΄ες η΄ τα συστατικα΄ που περιε΄χουν, ου΄τως ω΄στε το συ΄στηµα της ανιχνευσιµο΄τητας να καταστει΄
εφικτο΄ και λειτουργικο΄ κυρι΄ως για τις ΜΜΕ.»
Αιτιολογι΄α
Η προτεινο΄µενη διατυ΄πωση επιτρε΄πει την λογικη΄ ερµηνει΄α της αρχη΄ς της ανιχνευσιµο΄τητας, εφο΄σον µε τον καθορισµο΄ των
µε΄γιστων ορι΄ων για τις ουσι΄ες συγκεκριµε΄νων τυπολογιω΄ν προϊο΄ντων, θα µπορου΄ν οι επιχειρηµατι΄ες να εκπληρω΄νουν τις
υποχρεω΄σεις τους.
Αποτε΄λεσµα της ψηφοφορι΄ας
Ψη΄φοι υπε΄ρ: 24, ψη΄φοι κατα΄: 63, αποχε΄ς: 3.

29.5.2001

29.5.2001
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για:
—

την «Προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την υγιεινη΄
των τροφι΄µων»,

—

την «Προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τον
΄ ν κανο΄νων υγιεινη΄ς για τα τρο΄φιµα ζωικη΄ς προε΄λευσης»,
καθορισµο΄ των ειδικω

—

την «Προ΄ταση κανονισµου΄ του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τον
΄ ν διατα΄ξεων για την οργα΄νωση των επι΄σηµων ελε΄γχων στα προϊο΄ντα
καθορισµο΄ των λεπτοµερω
΄ πινη κατανα΄λωση»,
ζωικη΄ς προε΄λευσης που προορι΄ζονται για ανθρω

—

την «Προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε τον καθορισµο΄ των διατα΄ξεων για την
΄ ων που διε΄πουν την παραγωγη΄, τη δια΄θεση στην αγορα΄ και την εισαγωγη΄ προϊο΄ντων
υγει΄α των ζω
΄ πινη κατανα΄λωση», και
ζωικη΄ς προε΄λευσης που προορι΄ζονται για ανθρω

—

την «Προ΄ταση οδηγι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου για την κατα΄ργηση
΄ ν σχετικα΄ µε την υγιεινη΄ των τροφι΄µων και τους υγειονοµικου΄ς ο΄ρους για την
ορισµε΄νων οδηγιω
παραγωγη΄ και δια΄θεση στην αγορα΄ ορισµε΄νων προϊο΄ντων ζωικη΄ς προε΄λευσης που προορι΄ζονται
΄ πινη κατανα΄λωση και για την τροποποι΄ηση των οδηγιω
΄ ν 89/662/ΕΟΚ και 91/67/ΕΟΚ»
για ανθρω
(2001/C 155/09)

Στις 17 Ιουλι΄ου 2000, και συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 37, 95 και 152 παρα΄γραφος 4 σηµει΄ο β) της συνθη΄κης, το
Συµβου΄λιο αποφα΄σισε να ζητη΄σει γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για τις ανωτε΄ρω
προτα΄σεις.
Το τµη΄µα «Γεωργι΄α, ανα΄πτυξη της υπαι΄θρου, περιβα΄λλον», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν
εργασιω΄ν της ΟΚΕ, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 8 Μαρτι΄ου 2001, µε βα΄ση εισηγητικη΄ ΄εκθεση του
κ. Verhaeghe.
Κατα΄ την 380η συ΄νοδο ολοµε΄λειας της 28ης και 29ης Μαρτι΄ου 2001 (συνεδρι΄αση της 28ης Μαρτι΄ου), η
Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 78 ψη΄φους υπε΄ρ, µια κατα΄, και 10 αποχε΄ς, την ακο΄λουθη
γνωµοδο΄τηση.
1.

Εισαγωγη΄

1.1. Γενικη΄ περι΄ληψη
1.1.1. Οι προτα΄σεις της Επιτροπη΄ς αποτελου΄ν τον καρπο΄
αναµο΄ρφωσης της κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας που αφορα΄:
—

τους κανο΄νες υγιεινη΄ς των τροφι΄µων που περιλαµβα΄νονται
στην οδηγι΄α 93/43/ΕΟΚ για την υγιεινη΄ των τροφι΄µων και
σε ορισµε΄νες α΄λλες οδηγι΄ες που διε΄πουν την παραγωγη΄ και
δια΄θεση στην αγορα΄ των προϊο΄ντων ζωικη΄ς προε΄λευσης·

—

τους κανο΄νες υγειονοµικου΄ ελε΄γχου (υγει΄α των ζω
΄ ων) σχετικα΄
µε τη δια΄θεση στην αγορα΄ προϊο΄ντων ζωικη΄ς προε΄λευσης που
περιλαµβα΄νονται σε δια΄φορες οδηγι΄ες·

ανα΄µιξη διαφο΄ρων τοµε΄ων (υγιεινη΄, υγειονοµι΄α, επι΄σηµοι ΄ελεγχοι),
και η υ΄παρξη διαφορετικω΄ν καθεστω
΄ των ως προς την υγιεινη΄ για
τα προϊο΄ντα ζωικη΄ς προε΄λευσης και για τα λοιπα΄ τρο΄φιµα, ΄εχουν
δηµιουργη΄σει µια ιδιαι΄τερα περι΄πλοκη κατα΄σταση. Η κατα΄σταση
αυτη΄ µπορει΄ να βελτιωθει΄ µε την αναµο΄ρφωση των νοµοθετικω΄ν
διατα΄ξεων και µε το διαχωρισµο΄ των ζητηµα΄των που αφορου΄ν την
υγιεινη΄ των τροφι΄µων απο΄ τους κανο΄νες της υγειονοµι΄ας και των
επιση΄µων ελε΄γχων.
1.1.3. Οι προτα΄σεις της Επιτροπη΄ς αναπτυ΄σσουν ορισµε΄νες
δρα΄σεις που ει΄χαν εξαγγελθει΄ στο παρα΄ρτηµα του Λευκου΄ Βιβλι΄ου
για την ασφα΄λεια των τροφι΄µων (1). Η αναµο΄ρφωση της ισχυ΄ουσας
νοµοθεσι΄ας παρε΄χει τη δυνατο΄τητα υιοθε΄τησης µιας ολοκληρωµε΄νης πολιτικη΄ς που θα εφαρµο΄ζεται σε ο΄λα τα τρο΄φιµα, απο΄ το
αγρο΄κτηµα ΄εως το σηµει΄ο πω΄λησης στους καταναλωτε΄ς. Αυξα΄νεται,
΄ετσι, η συνοχη΄ και η διαφα΄νεια της νοµοθεσι΄ας για τα τρο΄φιµα.
Επιπλε΄ον, προσδιορι΄ζεται καλυ΄τερα ο ρο΄λος των διαφο΄ρων µερω΄ν
που παρεµβαι΄νουν στην τροφικη΄ αλυσι΄δα.

τους επι΄σηµους ελε΄γχους για τα προϊο΄ντα ζωικη΄ς προε΄λευσης
που προβλε΄πονται στις ισχυ΄ουσες οδηγι΄ες.

1.1.4. Η κεντρικη΄ ιδε΄α της αναµο΄ρφωσης των κανο΄νων υγιεινη΄ς
ει΄ναι ο΄τι οι φορει΄ς εκµετα΄λλευσης του κλα΄δου των τροφι΄µων ΄εχουν
πλη΄ρη ευθυ΄νη για την ασφα΄λεια των προϊο΄ντων που παρα΄γουν. Η
εν λο΄γω ασφα΄λεια πρε΄πει να διασφαλι΄ζεται µε την τη΄ρηση των
βασικω΄ν κανο΄νων υγιεινη΄ς (ορθη΄ υγιεινη΄ πρακτικη΄) (2), καθω΄ς και

1.1.2. Οι εν λο΄γω οδηγι΄ες (συνολικα΄ 17) ΄εχουν υιοθετηθει΄
σταδιακα΄ απο΄ το 1964, προκειµε΄νου να ανταποκριθου΄ν στις
ανα΄γκες της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς, µε µε΄ληµα ο΄µως ΄ενα υψηλο΄
επι΄πεδο προστασι΄ας του καταναλωτη΄. Ο µεγα΄λος αριθµο΄ς τους, η

(1) COM(1999) τελικο΄.
(2) Συ΄µφωνα µε τον ορισµο΄ του παραρτη΄µατος της οδηγι΄ας
αριθ. 93/43/ΕΟΚ και του διεθνη΄ κω΄δικα Πρακτικη΄ς του Codex
Alimentarius.

—
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µε την εφαρµογη΄ των αρχω΄ν του συστη΄µατος Αναλυ΄σεις Κινδυ΄νων
και Κρι΄σιµα Σηµει΄α Ελε΄γχου (ΑΚΚΣΕ) (1). Η αντι΄ληψη αυτη΄ ει΄ναι
συ΄µφωνη µε τη διαδικασι΄α που προβλε΄πεται σε διεθνε΄ς επι΄πεδο
απο΄ τον Codex Alimentarius (κω΄δικα τροφι΄µων).

συ΄νολο κοινω΄ν κανο΄νων για ο΄λα τα εν λο΄γω τρο΄φιµα, καταργω΄ντας
παρα΄λληλα τις επαναλη΄ψεις, επικαλυ΄ψεις, και ασυνε΄πειες των
ισχυουσω΄ν οδηγιω΄ν. ∆ιατηρη΄θηκαν, εντου΄τοις, ορισµε΄νοι ειδικοι΄
κανο΄νες για δια΄φορες κατηγορι΄ες τροφι΄µων.

1.1.5. Η αναµο΄ρφωση κατε΄ληξε στη συ΄νταξη τεσσα΄ρων προτα΄σεων κανονισµω΄ν που αφορου΄ν τη γενικη΄ υγιεινη΄ των τροφι΄µων,
τους ειδικου΄ς κανο΄νες υγιεινη΄ς για τα τρο΄φιµα ζωικη΄ς προε΄λευσης,
τους επι΄σηµους ελε΄γχους και τις υγειονοµικε΄ς διατα΄ξεις που
διε΄πουν την παραγωγη΄, τη δια΄θεση στην αγορα΄, και την εισαγωγη΄
προϊο΄ντων ζωικη΄ς προε΄λευσης που προορι΄ζονται για ανθρω΄πινη
κατανα΄λωση. Επισυνα΄πτεται οδηγι΄α για την κατα΄ργηση της ισχυ΄ουσας νοµοθεσι΄ας στους προαναφερο΄µενους τοµει΄ς.

1.3.2. Ο κανονισµο΄ς περιλαµβα΄νει τα ακο΄λουθα τµη΄µατα:
πεδι΄ο εφαρµογη΄ς (λιανικη΄ πω΄ληση και ορισµο΄ς των προϊο΄ντων),
΄εγκριση των εγκαταστα΄σεων, υγειονοµικη΄ ση΄µανση καταλληλο΄τητας, λεπτοµερει΄ς απαιτη΄σεις, µικροβιολογικα΄ κριτη΄ρια, θερµοκρασι΄ες αποθη΄κευσης και µεταφορα΄ς, µικρε΄ς παραγωγικε΄ς µονα΄δες,
εισαγωγε΄ς απο΄ τρι΄τες χω΄ρες, ποιο΄τητα και επιση΄µανση,
αποκλεισµο΄ς ορισµε΄νων υλικω΄ν απο΄ την παρασκευη΄ προϊο΄ντων.

1.1.6. Η Επιτροπη΄ κρι΄νει ο΄τι η κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α που
θεσπι΄ζεται µε τη µορφη΄ κανονισµω΄ν παρουσια΄ζει ορισµε΄να πλεονεκτη΄µατα ο΄πως η διασφα΄λιση της οµοιο΄µορφης εφαρµογη΄ς στο
συ΄νολο της ενιαι΄ας αγορα΄ς, η µεγαλυ΄τερη διαφα΄νεια, και η
δυνατο΄τητα ταχει΄ας ενηµε΄ρωσης ω΄στε να λαµβα΄νονται υπο΄ψη οι
τεχνικε΄ς και επιστηµονικε΄ς εξελι΄ξεις.

1.2. Ολοκληρωµε΄νη προσε΄γγιση

1.2.1. Οι κανο΄νες γενικη΄ς υγιεινη΄ς που περιλαµβα΄νονται
ση΄µερα στην οδηγι΄α αριθ. 93/43/ΕΟΚ εφαρµο΄ζονται στο συ΄νολο
των τροφι΄µων, συµπεριλαµβανοµε΄νων των προϊο΄ντων ζωικη΄ς προε΄λευσης τα οποι΄α εξαιρου΄νται ση΄µερα απο΄ το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς της.

1.4. Υγειονοµικε΄ς απαιτη΄σεις
1.4.1. Οι διατα΄ξεις για την υγει΄α των ζω΄ων ΄εχουν στο΄χο την
προ΄ληψη της µετα΄δοσης ασθενειω΄ν των ζω΄ων οι οποι΄ες θεωρου΄νται
ως µη µεταδοτικε΄ς στον α΄νθρωπο µε΄σω προϊο΄ντων ζωικη΄ς προε΄λευσης. ∆εδοµε΄νου ο΄τι οι ασθε΄νειες αυτε΄ς δεν ΄εχουν α΄µεση επι΄δραση
στην υγει΄α των καταναλωτω΄ν, η΄ταν λογικο΄ να διαχωριστου΄ν απο΄
τις διατα΄ξεις που αφορου΄ν την καθεαυτο΄ υγιεινη΄.

1.4.2. Και στον τοµε΄α αυτο΄, επι΄σης, απαιτει΄ται υψηλο΄ επι΄πεδο
προστασι΄ας. Η προ΄ταση κανονισµου΄ προσδιορι΄ζει, ειδικο΄τερα, τις
ασθε΄νειες των ζω΄ων που ενδε΄χεται να µεταδι΄δονται απο΄ τα προϊο΄ντα
ζωικη΄ς προε΄λευσης, καθω΄ς και τους τρο΄πους εξα΄λειψης του
κινδυ΄νου µετα΄δοσης.

1.5. Επι΄σηµοι ΄ελεγχοι
1.2.2. Παρα΄λληλα, οι κανο΄νες αυτοι΄ αναθεωρου΄νται προκειµε΄νου να ληφθου΄ν υπο΄ψη οι προ΄σφατες εξελι΄ξεις σε θε΄µατα υγιεινη΄ς
των τροφι΄µων. Οι αναθεωρηµε΄νοι κανο΄νες εφαρµο΄ζονται πλε΄ον σε
ολο΄κληρη την τροφικη΄ αλυσι΄δα, «απο΄ το αγρο΄κτηµα στο τραπε΄ζι»·
επιβα΄λλουν την εφαρµογη΄ των επτα΄ αρχω΄ν του συστη΄µατος
ΑΚΚΣΕ, ΄ετσι ο΄πως ορι΄ζεται απο΄ τον κω΄δικα τροφι΄µων, καθω΄ς και
την ανιχνευσιµο΄τητα της προε΄λευσης των τροφι΄µων και των
συστατικω΄ν τους, και αναφε΄ρονται ρητω΄ς στην ΄εννοια του στο΄χου
της ασφα΄λειας των τροφι΄µων (ΣΑΤ) (2).

1.3. Τρο΄φιµα ζωικη΄ς προε΄λευσης

1.3.1. Η απλου΄στευση των κανο΄νων υγιεινη΄ς που εφαρµο΄ζονται
ση΄µερα στα τρο΄φιµα ζωικη΄ς προε΄λευσης συνι΄σταται στην αναµο΄ρφωση δεκατεσσα΄ρων οδηγιω΄ν. 'Εδωσε την ευκαιρι΄α να εξαχθει΄ ΄ενα

(1) Αναλυ΄σεις Κινδυ΄νων και Κρι΄σιµα Σηµει΄α Ελε΄γχου (ΑΚΚΣΕ) = HACCP:
Hazard Analysis and Critical Control Points.
(2) ΣΑΤ: Στο΄χοι Ασφα΄λειας Τροφι΄µων = FSO: Food Safety Objective,
συ΄µφωνα µε το πνευ΄µα του α΄ρθρου 6 σηµει΄ο 2 του νε΄ου κανονισµου΄
που προτει΄νεται για την υγιεινη΄ των τροφι΄µων.

1.5.1. Συ΄µφωνα µε τις προθε΄σεις που ει΄χε εξαγγει΄λει η
Επιτροπη΄ στο Λευκο΄ Βιβλι΄ο, συ΄ντοµα θα δηµοσιευθει΄ προ΄ταση η
οποι΄α θα καλυ΄πτει, ταυτο΄χρονα, τον επι΄σηµο ΄ελεγχο των ειδω΄ν
΄ ν. Η παρου΄σα προ΄ταση κανονισµου΄
διατροφη΄ς και των ζωοτροφω
αφορα΄ αποκλειστικα΄ τον ΄ελεγχο των ειδω΄ν ζωικη΄ς προε΄λευσης τα
οποι΄α προορι΄ζονται για την διατροφη΄ του ανθρω΄που. Θεσπι΄ζει
ειδικο΄τερα την ευθυ΄νη των επι΄σηµων υπηρεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν,
τα µε΄τρα που πρε΄πει να λαµβα΄νονται σε περι΄πτωση κινδυ΄νου για
τους καταναλωτε΄ς, την κατα΄ρτιση των ελεγκτω΄ν, την εφαρµογη΄
των σχεδι΄ων παρε΄µβασης, τον ΄ελεγχο των εισαγοµε΄νων προϊο΄ντων,
τις επιθεωρη΄σεις εκ µε΄ρους της Επιτροπη΄ς και τα µε΄τρα διασφα΄λισης.

1.5.2. ∆εν πρε΄πει να παραβλε΄πεται η ιδιαιτερο΄τητα ορισµε΄νων
προϊο΄ντων, ο΄πως του κρε΄ατος, που απαιτει΄ τη θε΄σπιση ειδικω΄ν
διατα΄ξεων. Η αναθεω΄ρηση των ισχυουσω΄ν διαδικασιω΄ν επιθεω
΄ ρησης, ω΄στε να ληφθου΄ν υπο΄ψη οι κι΄νδυνοι που συνδε΄ονται µε τις
συ΄γχρονες µεθο΄δους παραγωγη΄ς, αποτελει΄ ση΄µερα αντικει΄µενο
ευρε΄ων συζητη΄σεων. Προκειµε΄νου να δοθει΄ η δυνατο΄τητα στην
Επιτροπη΄ να αντιδρα΄σει ΄εγκαιρα ο΄ταν οι συζητη΄σεις αυτε΄ς καταλη΄ξουν σε συµπερα΄σµατα, καταρτι΄στηκε χωριστη΄ προ΄ταση που
περιγρα΄φει λεπτοµερω΄ς τις διαδικασι΄ες επιθεω΄ρησης. Εν αναµονη΄
των αποτελεσµα΄των της επιστηµονικη΄ς αξιολο΄γησης, εξακολουθου΄ν να εφαρµο΄ζονται οι ισχυ΄οντες κανο΄νες.
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1.6. Η εξωτερικη΄ δια΄σταση
Η «παγκοσµιοποι΄ηση» της αγορα΄ς τροφι΄µων επε΄φερε αυξανο΄µενες
ανησυχι΄ες σε θε΄µατα ασφα΄λειας των τροφι΄µων. Οι χω΄ρες ΄εχουν
ευαισθητοποιηθει΄ ιδιαι΄τερα στους κινδυ΄νους µο΄λυνσης απο΄ µικρο΄βια η΄ απο΄ χηµικε΄ς ουσι΄ες οι οποι΄οι πρε΄πει να αντιµετωπι΄ζονται
αποτελεσµατικα΄ κατα΄ τη δια΄ρκεια της παραγωγη΄ς και της µεταφορα΄ς των τροφι΄µων. Το ενδιαφε΄ρον αυτο΄ διαφαι΄νεται στις διεθνει΄ς
υποχρεω΄σεις και συµφωνι΄ες, καθω
΄ ς και στον αυξηµε΄νο ρο΄λο που
διαδραµατι΄ζουν οι διεθνει΄ς οργανισµοι΄ ο΄πως ο κω΄δικας τροφι΄µων
και το ∆ιεθνε΄ς Γραφει΄ο Επιζωοτιω΄ν. Οι προτα΄σεις της Επιτροπη΄ς,
για να ανταποκριθου΄ν στην προ΄κληση αυτη΄, θεσπι΄ζουν διατα΄ξεις
σχετικε΄ς µε την υγιεινη΄ των εισαγοµε΄νων τροφι΄µων, οι οποι΄ες
λαµβα΄νουν υπο΄ψη τα διεθνη΄ προ΄τυπα και κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς.
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—

την επιλογη΄ της µορφη΄ς κανονισµω΄ν και ο΄χι οδηγιω΄ν,
δεδοµε΄νου ο΄τι η µορφη΄ αυτη΄ περιορι΄ζει τις δυνατο΄τητες
διαφορετικω΄ν ερµηνειω΄ν εκ µε΄ρους των κρατω΄ν µελω΄ν και,
εποµε΄νως, εξασφαλι΄ζει µεγαλυ΄τερη προστασι΄α των καταναλωτω΄ν και καλυ΄τερους ο΄ρους για το θεµιτο΄ ανταγωνισµο΄
µεταξυ΄ των επιχειρη΄σεων (τµη΄µα IX της αιτιολογικη΄ς ΄εκθεσης).

3.

Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις

3.1. Υγιεινη΄ των τροφι΄µων
3.1.1. Π ε δ ΄ο
ι ε φ α ρ µ ο γ η΄ ς

1.7. Εξελικτικο΄ς χαρακτη΄ρας
Ει΄ναι πολυ΄ πιθανο΄ να χρειαστει΄και νε΄α προσαρµογη΄ της νοµοθεσι΄ας
σε λι΄γα χρο΄νια, συ΄µφωνα µε τα συγκεκριµε΄να αποτελε΄σµατα που
θα αποφε΄ρουν τα προγρα΄µµατα αυτοελε΄γχου εκ µε΄ρους των
φορε΄ων εκµετα΄λλευσης, η κατα΄ρτιση κωδι΄κων ορθω΄ν πρακτικω΄ν
υγιεινη΄ς, η διενε΄ργεια των επιθεωρη΄σεων και των διακριβω΄σεων
στα κρα΄τη µε΄λη, καθω΄ς και ο΄λες οι τεχνικε΄ς προ΄οδοι.

2.

Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

2.1.
Οι νε΄ες προτα΄σεις της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την υγιεινη΄
των τροφι΄µων λαµβα΄νουν ευρε΄ως υπο΄ψη τις προγενε΄στερες γνωµοδοτη΄σεις της ΟΚΕ. Σε γενικε΄ς γραµµε΄ς, συνιστου΄ν σηµαντικη΄
προ΄οδο για την οποι΄α επικροτει΄ται η Επιτροπη΄.

Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει ιδιαι΄τερη ικανοποι΄ηση για:

2.2.
—

Η ΟΚΕ σηµειω΄νει µε ικανοποι΄ηση ο΄τι οι νε΄οι κανονισµοι΄ εφαρµο΄ζονται σε ο΄λα τα στα΄δια της παραγωγη΄ς και δια΄θεσης των
τροφι΄µων. Ειδικο΄τερα, εφαρµο΄ζονται εφεξη΄ς στον πρωτογενη΄
τοµε΄α, δηλαδη΄ στα προϊο΄ντα του εδα΄φους, της κτηνοτροφι΄ας, της
θη΄ρας και της αλιει΄ας, πρα΄γµα το οποι΄ο δεν συµβαι΄νει ση΄µερα.
Ωστο΄σο, κρι΄νει ο΄τι το πεδι΄ο εφαρµογη΄ς θα ΄επρεπε να καλυ΄πτει
γενικα΄ την παραγωγη΄ ο΄λων των συστατικω΄ν που υπεισε΄ρχονται
στην παραγωγη΄ των ειδω΄ν διατροφη΄ς, συµπεριλαµβανοµε΄νων των
ορυκτω΄ν προϊο΄ντων και των προϊο΄ντων που προε΄ρχονται απο΄
χηµικη΄ συ΄νθεση (Συνεπω΄ς, η διατυ΄πωση του α΄ρθρου 2 της
προ΄τασης κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 2000/0178 πρε΄πει να επανεξεταστει΄).

τις αρχε΄ς στις οποι΄ες στηρι΄ζονται οι νε΄ες προτα΄σεις (ειδικο΄τερα, τα σηµει΄α 3 και 12 του αιτιολογικου΄ της προ΄τασης
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 2000/0178), δηλαδη΄:
—

το γεγονο΄ς ο΄τι η κυ΄ρια ευθυ΄νη για την ασφα΄λεια των
τροφι΄µων βαρυ΄νει τους φορει΄ς εκµετα΄λλευσης του
κλα΄δου των τροφι΄µων. Κα΄θε φορε΄ας εκµετα΄λλευσης,
απο΄ την πρωτογενη΄ παραγωγη΄ ΄εως την δια΄θεση στον
καταναλωτη΄, ει΄ναι υπευ΄θυνος για την ασφα΄λεια των
προϊο΄ντων που βρι΄σκονται υπο΄ τον ΄ελεγχο΄ του·

—

την προσε΄γγιση «απο΄ το αγρο΄κτηµα στο τραπε΄ζι»·

—

την υποχρε΄ωση εφαρµογη΄ς του συστη΄µατος ΑΚΚΣΕ
(στους καλυπτο΄µενους τοµει΄ς) και της ανιχνευσιµο΄τητας της προε΄λευσης των τροφι΄µων·

—

τη συµβατο΄τητα µε τις διεθνει΄ς εµπορικε΄ς συµφωνι΄ες.

3.1.2. Ο ρ ι σ µ ο ΄ι ( α΄ ρ θ ρ ο 2 τ ο υ σ χ ε δ ΄ο
ι υ κανον ι σ µ ο υ΄ ( Ε Κ ) α ρ ι θ . 2 0 0 0 / 0 1 7 8 )
3.1.2.1. Ο κατα΄λογος των ορισµω΄ν θα πρε΄πει να συµπληρωθει΄,
ω΄στε να περιληφθου΄ν, ειδικο΄τερα, ορισµοι΄για τις λε΄ξεις: «τρο΄φιµα»,
«στο΄χος» και «προ΄τυπα επι΄δοσης», για την αγγλικη΄ λε΄ξη
«requirements», που µεταφρα΄ζεται κατα΄ περι΄πτωση ως «διατα΄ξεις»
η΄ ως «προϋποθε΄σεις», αναµε΄νοντας τον ορισµο΄ του «στο΄χου της
ασφα΄λειας των τροφι΄µων».
3.1.2.2. Για λο΄γους απλου΄στευσης, αλλα΄ και για να αποτραπει΄
το ενδεχο΄µενο συ΄γχυσης, οι ορισµοι΄πρε΄πει να ευθυγραµµιστου΄ν µε
εκει΄νους του κω΄δικα τροφι΄µων, που θεσπι΄στηκαν η΄ αναθεωρη΄θηκαν
προ΄σφατα, για παρα΄δειγµα: «υγιεινη΄ των τροφι΄µων» και «ασφα΄λεια
των τροφι΄µων».

3.1.3. Ε υ θ υ΄ ν η τ ω ν φ ο ρ ΄ε ω ν ε κ µ ε τ α΄ λ λ ε υ σ η ς τ ο υ
κ λ α΄ δ ο υ τ ω ν τ ρ ο φ ΄µ
ι ων
3.1.3.1. Η διατυ΄πωση της αιτιολογικη΄ς σκε΄ψης 12 πρω΄τη
παρα΄γραφος της προ΄τασης κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 2000/0178
πρε΄πει να τροποποιηθει΄ ω΄στε να διευκρινι΄ζεται ο΄τι την ευθυ΄νη για
την ασφα΄λεια των τροφι΄µων φε΄ρει ο κα΄θε φορε΄ας εκµετα΄λλευσης
του κλα΄δου των τροφι΄µων για το τµη΄µα της τροφικη΄ς αλυσι΄δας
που καλυ΄πτουν οι δραστηριο΄τητε΄ς του, συ΄µφωνα µε τη διατυ΄πωση
του α΄ρθρου 3 (Γενικη΄ υποχρε΄ωση) της προ΄τασης κανονισµου΄ για
τη γενικη΄ υγιεινη΄ των τροφι΄µων.
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3.1.3.2. Ειδικο΄τερα, το κει΄µενο (Παρα΄ρτηµα Ι της προ΄τασης
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 2000/0178) πρε΄πει να τονι΄ζει την ευθυ΄νη
των διαφο΄ρων εται΄ρων της αλυσι΄δας της πρωτογενου΄ς παραγωγη΄ς,
η οποι΄α καλυ΄πτεται πλε΄ον απο΄ τη νοµοθεσι΄α για την υγιεινη΄ των
τροφι΄µων. Οι εται΄ροι αυτοι΄ — ει΄τε προ΄κειται για την αγροχηµικη΄
βιοµηχανι΄α, ει΄τε για τους παραγωγου΄ς σπο΄ρων προς σπορα΄, τους
παραγωγου΄ς ζωοτροφω΄ν, τους υπευ΄θυνους για τις προδιαγραφε΄ς,
τους πωλητε΄ς και τους µεταφορει΄ς των προϊο΄ντων αυτω΄ν, ει΄τε
ακο΄µη για τους ΄διους
ι
τους φορει΄ς αγροτικω΄ν εκµεταλλευ΄σεων —
οφει΄λουν, ο καθε΄νας για το τµη΄µα που τον αφορα΄, να φροντι΄ζουν
ω΄στε τα γεωργικα΄ προϊο΄ντα που διατι΄θενται στην αγορα΄ να
µην περιε΄χουν βιολογικα΄ η΄ χηµικα΄ απο΄βλητα σε µη αποδεκτε΄ς
ποσο΄τητες. Παρα΄λληλα µε τη µε΄ριµνα για τη διασφα΄λιση ενο΄ς
υψηλου΄ επιπε΄δου προστασι΄ας της υγει΄ας, ο διοικητικο΄ς φο΄ρτος
των γεωργικω΄ν εκµεταλλευ΄σεων πρε΄πει να ελαχιστοποιηθει΄.

3.1.4. Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ΄ε ς π τ υ χ ΄ε ς ( α΄ ρ θ ρ ο 4 σ η µ ε ΄ο
ι 4
της
π ρ ο΄ τ α σ η ς
κ α ν ο ν ι σ µ ο υ΄
(ΕΚ)
αριθ. 2000/0178
Προκειµε΄νου να µην ζηµιωθου΄ν τα ευρωπαϊκα΄ τυπικα΄ προϊο΄ντα, η
ΟΚΕ υπογραµµι΄ζει ο΄τι ει΄ναι αναγκαι΄ο να προσαρµοστου΄ν οι
κανο΄νες υγιεινη΄ς στις παραδοσιακε΄ς µεθο΄δους παραγωγη΄ς τους,
καθω΄ς και στις µεθο΄δους παραγωγη΄ς των µικρω΄ν µονα΄δων, δι΄χως
να τεθει΄ µε οποιονδη΄ποτε τρο΄πο σε κι΄νδυνο η ασφα΄λεια των
τροφι΄µων. Η ΟΚΕ φρονει΄, εξα΄λλου, ο΄τι οι απαραι΄τητες προσαρµογε΄ς πρε΄πει να αποφασι΄ζονται και να ελε΄γχονται σε κοινοτικο΄
επι΄πεδο προκειµε΄νου να διασφαλιστου΄ν ο΄σο το δυνατο΄ν καλυ΄τερα
η προστασι΄α της υγει΄ας των καταναλωτω΄ν και οι ο΄ροι του θεµιτου΄
ανταγωνισµου΄. Τον ρο΄λο της επιστηµονικη΄ς αξιολο΄γησης που
προτει΄νεται θα µπορου΄σε να διαδραµατι΄σει η συγκροτου΄µενη
ευρωπαϊκη΄ αρχη΄ για τα τρο΄φιµα.

3.1.5. Λ ι α ν ι κ η΄ π ω΄ λ η σ η ( α΄ ρ θ ρ ο 9 σ η µ ε ΄ο
ι 2 της
π ρ ο΄ τ α σ η ς
κ α ν ο ν ι σ µ ο υ΄
(ΕΚ)
αριθ.
2 0 0 0 / 0 1 7 8 κ α ι π α ρ α΄ ρ τ η µ α Ι Ι σ η µ ε ΄ο
ι 2
τ η ς π ρ ο΄ τ α σ η ς κ α ν ο ν ι σ µ ο υ΄ ( Ε Κ ) α ρ ι θ .
2000/0178)
Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι η εξαι΄ρεση της λιανικη΄ς πω΄λησης απο΄ το πεδι΄ο
εφαρµογη΄ς των νε΄ων κανονισµω΄ν δεν δικαιολογει΄ται διο΄λου ο΄ταν
προ΄κειται για σηµαντικα΄ καταστη΄µατα διανοµη΄ς (πολυκαταστη΄µατα) που διαθε΄τουν αι΄θουσες στις οποι΄ες προετοιµα΄ζονται µεγα΄λες ποσο΄τητες προϊο΄ντων ζωικη΄ς προε΄λευσης, για παρα΄δειγµα
θα΄λαµοι τεµαχισµου΄ του κρε΄ατος. Τα καταστη΄µατα αυτα΄ οφει΄λουν
να συµµορφω΄νονται προς τους ειδικου΄ς κανο΄νες υγιεινη΄ς του
τοµε΄α.

3.1.6. Α Κ Κ Σ Ε / Ο δ η γ ο ΄ι κ α ι κ ω΄ δ ι κ ε ς υ γ ι ε ι ν η΄ ς
( α΄ ρ θ ρ α 5 κ α ι 7 τ η ς π ρ ο΄ τ α σ η ς κ α ν ο ν ι σ µ ο υ΄
(ΕΚ) αριθ. 2000/0178)
3.1.6.1. Η υποχρε΄ωση των φορε΄ων εκµετα΄λλευσης του κλα΄δου
των τροφι΄µων να εφαρµο΄ζουν τις επτα΄ αρχε΄ς του συστη΄µατος
ΑΚΚΣΕ, ΄ετσι ο΄πως ορι΄ζονται απο΄ τον κω΄δικα τροφι΄µων, ει΄ναι
ευπρο΄σδεκτη· επιβα΄λλεται, ο΄µως, να τονιστει΄ περισσο΄τερο η
ανα΄γκη της προληπτικη΄ς τη΄ρησης των ορθω΄ν πρακτικω΄ν υγιεινη΄ς.
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3.1.6.2. Η ΟΚΕ τονι΄ζει σχετικα΄ την ανα΄γκη κατα΄λληλης κατα΄ρτισης του προσωπικου΄ των επιχειρη΄σεων, ανα΄λογης µε τις
δραστηριο΄τητε΄ς τους καθο΄τι η ασφα΄λεια των προϊο΄ντων προϋποθε΄τει τη δε΄σµευση ο΄λων, του καθενο΄ς στο επι΄πεδο που του αναλογει΄
(Παρα΄ρτηµα ΙΙ κεφα΄λαιο XII της προ΄τασης κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 2000/0178).

3.1.6.3. Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη πρε΄πει να ενθαρρυνθου΄ν να αξιολογη΄σουν τις συνθη΄κες εργασι΄ας και απασχο΄ληση΄ς
τους σε συνα΄ρτηση µε το συ΄στηµα ΑΚΚΣΕ. Σχετικα΄ µε το σηµει΄ο
αυτο΄, πρε΄πει να δοθει΄ ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στις διαβουλευ΄σεις
µε τους εκπροσω΄πους των τοµε΄ων, των εργαζοµε΄νων, και των
καταναλωτω΄ν.

3.1.6.4. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι ο ορισµο΄ς στο΄χων ασφα΄λειας των
τροφι΄µων (ΣΑΤ) αναµε΄νεται να αυξη΄σει την οµοιογε΄νεια της
εφαρµογη΄ς της νοµοθεσι΄ας για την υγιεινη΄ των τροφι΄µων.

3.1.6.5. Η διατη΄ρηση σε ισχυ΄ ο΄λων των κανο΄νων υγιεινη΄ς που
αναλυ΄ονται στην προ΄ταση κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 2000/0178, για
τα προϊο΄ντα ζωικη΄ς προε΄λευσης, παρα΄λληλα µε την υποχρε΄ωση
εφαρµογη΄ς των αρχω΄ν του συστη΄µατος ΑΚΚΣΕ, πρε΄πει να επανεξεταστει΄ µετα΄ απο΄ την παρε΄λευση µιας ευ΄λογης χρονικη΄ς περιο΄δου
προσαρµογη΄ς.

3.1.6.6. Για λο΄γους οµοιογε΄νειας, οι οδηγοι΄ υγιεινη΄ς που
προβλε΄πει το α΄ρθρο 7 της προ΄τασης κανονισµου΄ (ΕΚ)
αριθ. 2000/0178, ει΄τε προ΄κειται για καταλο΄γους ορθω΄ν πρακτικω΄ν υγιεινη΄ς ει΄τε για οδηγου΄ς εφαρµογη΄ς του ΑΚΚΣΕ, θα πρε΄πει
να ακολουθου΄ν τα προ΄τυπα του κω΄δικα τροφι΄µων. 'Οταν αφορου΄ν
βιοµηχανικα΄ προϊο΄ντα που διατι΄θενται στην αγορα΄ η΄/και παρα΄γονται σε ολο΄κληρη την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση, πρε΄πει να θεσπι΄ζονται
εξαρχη΄ς σε ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο.

΄ ν αυτω΄ν ει΄ναι να βοηθη΄σουν τους
3.1.6.7. Σκοπο΄ς των οδηγω
επιχειρηµατι΄ες του τοµε΄α των τροφι΄µων να συµµορφω΄νονται στις
απαιτη΄σεις της νοµοθεσι΄ας σχετικα΄ µε την υγιεινη΄ και την ασφα΄λεια
των τροφι΄µων. Για παρα΄δειγµα, οι εκου΄σιοι κω΄δικες ορθω΄ν πρακτικω΄ν εκτροφη΄ς του παραρτη΄µατος Ι κεφα΄λαιο ΙΙ του σχεδι΄ου
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 2000/178, περιγρα΄φουν τα µε΄τρα που
πρε΄πει να λαµβα΄νονται για την ορθη΄ διαχει΄ριση της εκτροφη΄ς και
της υγει΄ας των ζω΄ων και για την ορθη΄ χρη΄ση κτηνιατρικω΄ν
φαρµα΄κων (1): Σχετικα΄ µε το σηµει΄ο αυτο΄, η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι ο
κανονισµο΄ς θα ΄επρεπε να διευκρινι΄ζει, υ΄στερα απο΄ συνεννο΄ηση µε
ο΄λα τα ενδιαφερο΄µενα µε΄ρη, το πλαι΄σιο στο οποι΄ο πρε΄πει να
αναπτυχθου΄ν οι κω΄δικες αυτοι΄ προκειµε΄νου να διασφαλιστει΄ ο΄τι οι
αρµο΄διοι διαθε΄τουν τα απαιτου΄µενα ζωοτεχνικα΄ και κτηνιατρικα΄
προσο΄ντα.

(1) βλ. παρα΄ρτηµα, σηµει΄ο 1.
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3.1.7. Μ ι κ ρ ο β ι ο λ ο γ ι κ α΄ κ ρ ι τ η΄ ρ ι α / θ ε ρ µ ο κ ρ α σ ΄ε
ι ς
σ υ ν τ η΄ ρ η σ η ς ( α΄ ρ θ ρ ο 6 τ η ς π ρ ο΄ τ α σ η ς
κ α ν ο ν ι σ µ ο υ΄ ( Ε Κ ) α ρ ι θ . 2 0 0 0 / 0 1 7 8 ) —
∆ ι α τ α΄ ξ ε ι ς σ χ ε τ ι κ ΄ε ς µ ε τ η ν π ο ι ο΄ τ η τ α τ ω ν
π ρ ο ϊ ο΄ ν τ ω ν [ τ µ η΄ µ α Ι Ι σ η µ ε ΄ο
ι
2 ι) της
α ι τ ι ο λ ο γ ι κ η΄ ς ΄ε κ θ ε σ η ς ]

3.1.7.1. Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ικανοποι΄ηση΄ της για το γεγονο΄ς
ο΄τι προβλε΄πεται, ο΄πως το ει΄χε ζητη΄σει, η αναθεω΄ρηση και, ο΄ταν
χρεια΄ζεται, η επιστηµονικη΄ αιτιολο΄γηση των µικροβιολογικω΄ν
κριτηρι΄ων και των θερµοκρασιω
΄ ν συντη΄ρησης που προβλε΄πονται
στις ισχυ΄ουσες ση΄µερα κα΄θετες οδηγι΄ες. Με΄σω της διαδικασι΄ας
αυτη΄ς, η ευρωπαϊκη΄ νοµοθεσι΄α θα εναρµονιστει΄ µε τη συµφωνι΄α
του διεθνου΄ς εµπορι΄ου σχετικα΄ µε τα µε΄τρα υγειονοµικη΄ς και
φυτοϋγειονοµικη΄ς προστασι΄ας [πιο γνωστη΄ ως «συµφωνι΄α SPS» (1)].

΄ νει τη δε΄σµευση της Επιτροπη΄ς
3.1.7.2. Εξα΄λλου, η ΟΚΕ σηµειω
να αποσυ΄ρει, το συντοµο΄τερο δυνατο΄ν, απο΄ τα νοµοθετικα΄ κει΄µενα
που αφορου΄ν την υγιεινη΄, τις διατα΄ξεις που αφορου΄ν ποιοτικα΄
κριτη΄ρια ανεξα΄ρτητα της υγιεινη΄ς.

΄3.1.8. Ε ν τ ο π ι σ µ ο΄ ς τ η ς π ρ ο ΄ε λ ε υ σ η ς — Κ α τ α χ ω
ρ η σ η η΄ ΄ε γ κ ρ ι σ η τ ω ν ε π ι χ ε ι ρ η΄ σ ε ω ν τ ρ ο φ ΄µ
ι ω ν ( α΄ ρ θ ρ α 9 κ α ι 1 0 τ η ς π ρ ο΄ τ α σ η ς
κ α ν ο ν ι σ µ ο υ΄ ( Ε Κ ) α ρ ι θ . 2 0 0 0 / 0 1 7 8 )

3.1.8.1. Η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι, σε περι΄πτωση ανα΄γκης, πρε΄πει να
υπα΄ρχει δυνατο΄τητα ταχει΄ας ανιχνευσιµο΄τητας της προε΄λευσης
των τροφι΄µων που διατι΄θενται στην αγορα΄ η΄, ακο΄µη, και ανευ΄ρεσης
ολο΄κληρου του ιστορικου΄ τους. Για το λο΄γο αυτο΄, κα΄θε φορε΄ας
εκµετα΄λλευσης του κλα΄δου των τροφι΄µων οφει΄λει να ει΄ναι σε θε΄ση
να εντοπι΄ζει την προε΄λευση των συστατικω΄ν η΄ των προϊο΄ντων για
τα οποι΄α ει΄ναι υπευ΄θυνος. 'Ετσι, η ανιχνευσιµο΄τητα της προε΄λευσης
των τροφι΄µων εξασφαλι΄ζεται σε κα΄θε στα΄διο (η΄ κλιµακωτα΄), απο΄
την πρωτογενη΄ παραγωγη΄ ΄εως τον τελικο΄ καταναλωτη΄.

3.1.8.2. Κατα΄ συνε΄πεια, η ΟΚΕ συµφωνει΄ να υποχρεω΄νει η
νοµοθεσι΄α τον κα΄θε φορε΄α εκµετα΄λλευσης να διασφαλι΄ζει την
ανιχνευσιµο΄τητα της προε΄λευσης των προϊο΄ντων του. Φρονει΄ ο΄τι η
νοµοθεσι΄α πρε΄πει να περιορι΄ζεται στις αρχε΄ς και να επιτρε΄πει στους
΄διους
ι
τους φορει΄ς εκµετα΄λλευσης, και ιδιαι΄τερα στις µικρε΄ς
επιχειρη΄σεις, να επιλε΄γουν τα µε΄σα για τη διασφα΄λιση της
ανιχνευσιµο΄τητας της προε΄λευσης των προϊο΄ντων τους. Η ρυθµιστικη΄ αυτη΄ προσε΄γγιση αναµε΄νεται να επιτρε΄ψει την αντιµετω΄πιση
καταστα΄σεων που συχνα΄ παρουσια΄ζουν µεγα΄λες διαφορε΄ς ανα΄λογα
µε τους τοµει΄ς και τα προϊο΄ντα.

3.1.8.3. Η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι η καταχω΄ρηση ο΄λων των επιχειρη΄σεων της τροφικη΄ς αλυσι΄δας αντιπροσωπευ΄ει σηµαντικο΄ διοικητικο΄ ΄εργο το οποι΄ο µπορει΄, κατα΄ περι΄πτωση, να εκτελεστει΄ σε
΄ ρηση
τοπικο΄, περιφερειακο΄, η΄ ακο΄µη και εθνικο΄ επι΄πεδο. Η καταχω
των επιχειρη΄σεων αποτελει΄ σηµαντικο΄ στοιχει΄ο για την ανιχνευσι-

(1) Υγειονοµικη΄ και φυτοϋγειονοµικη΄ συµφωνι΄α.
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µο΄τητα των προϊο΄ντων. Για τα µεταποιηµε΄να προϊο΄ντα, συµπληρω΄νει την ΄ενδειξη της κατασκευαστικη΄ς παρτι΄δας.

3.1.8.4. Κατ' αρχη΄ν, η ΄εγκριση των εγκαταστα΄σεων παρε΄χει
εγγυη΄σεις για την τη΄ρηση των ορθω΄ν πρακτικω΄ν υγιεινη΄ς. Η ΟΚΕ
συµφωνει΄ να παραµει΄νει η ΄εγκριση αυτη΄ ως κανο΄νας για τις
εγκαταστα΄σεις που παρασκευα΄ζουν η΄ χειρι΄ζονται προϊο΄ντα ευαι΄σθητα απο΄ µικροβιολογικη΄ς απο΄ψεως, ειδικο΄τερα για τα προϊο΄ντα
ζωικη΄ς προε΄λευσης. Εντου΄τοις, προκειµε΄νου να διασφαλισθει΄ ΄ενα
ενιαι΄ο επι΄πεδο ασφα΄λειας, καθω΄ς και ο θεµιτο΄ς ανταγωνισµο΄ς,
ει΄ναι απαραι΄τητο να θεσπιστου΄ν απο΄ την Επιτροπη΄, κατα΄ τρο΄πο
αδιαµφισβη΄τητο, τα κριτη΄ρια στα οποι΄α στηρι΄ζεται η απο΄φαση για
την ΄εγκριση η΄ για την απλη΄ καταχω΄ρηση µιας εγκατα΄στασης.

3.1.9. Υ γ ε ι ο ν ο µ ι κ ο΄
σ η΄ µ α
κ α τ α λ λ η λ ο΄ τ η τ α ς
( Π α ρ α΄ ρ τ η µ α Ι Ι σ η µ ε ΄ο
ι 4 τ η ς π ρ ο΄ τ α σ η ς
κ α ν ο ν ι σ µ ο υ΄ ( Ε Κ ) α ρ ι θ . 2 0 0 0 / 0 1 7 9 )

3.1.9.1. Το ση΄µα αυτο΄, ο΄πως δηλω΄νει και το ο΄νοµα΄ του,
πιστοποιει΄ την υγειονοµικη΄ καταλληλο΄τητα των προϊο΄ντων επι΄ των
οποι΄ων τοποθετει΄ται. Για παρα΄δειγµα, η επιση΄µανση του κρε΄ατος
η΄ των οστρα΄κων παρε΄χει στον καταναλωτη΄ την εγγυ΄ηση ο΄τι τα
προϊο΄ντα ΄εχουν υποβληθει΄ σε επι΄σηµη επιθεω΄ρηση που αφορα΄ και
την προε΄λευση και την υγειονοµικη΄ κατα΄σταση του εµπορευ΄µατος.
Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι η επι΄σηµη αυτη΄ εγγυ΄ηση ει΄ναι ση΄µερα
απαραι΄τητη.

3.1.9.2. Για τα µεταποιηµε΄να προϊο΄ντα ο΄πως, για παρα΄δειγµα,
τα αλλαντικα΄ η΄ τα γαλακτοκοµικα΄, ο λο΄γος υ΄παρξης του ση΄µατος
καταλληλο΄τητας ει΄ναι διαφορετικο΄ς. Στην περι΄πτωση αυτη΄, το
ση΄µα καταλληλο΄τητας εγγυα΄ται ο΄τι η εγκατα΄σταση παραγωγη΄ς
ει΄ναι εγκεκριµε΄νη και, εποµε΄νως, ανταποκρι΄νεται στους κανο΄νες
υγιεινη΄ς που προβλε΄πει η νοµοθεσι΄α. Υπο΄ την ΄εννοια αυτη΄,
προ΄κειται για πιστοποιητικο΄ συµµο΄ρφωσης της επιχει΄ρησης, ο΄πως
εκει΄να που χορηγου΄ν οι οργανισµοι΄ πιστοποι΄ησης, δεν σηµαι΄νει
ο΄µως ο΄τι τα ΄δια
ι
τα προϊο΄ντα ΄εχουν ελεγχθει΄. Κατα΄ συνε΄πεια,
η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι η διαχει΄ριση του ση΄µατος υγειονοµικη΄ς
καταλληλο΄τητας δεν υπα΄γεται αναγκαστικα΄ στις αρµοδιο΄τητες
των διοικητικω΄ν αρχω΄ν. Επιθυµει΄ να εξεταστει΄ το ζη΄τηµα αυτο΄
διεξοδικα΄, ω΄στε να προσδιοριστου΄ν οι περιπτω΄σεις κατα΄ τις
οποι΄ες η διαχει΄ριση αυτη΄ µπορει΄ να ανατεθει΄ σε αναγνωρισµε΄νους
ιδιωτικου΄ς οργανισµου΄ς.

3.1.10. Σ υ΄ ν θ ε τ α
π ρ ο ϊ ο΄ ν τ α
( Π α ρ α΄ ρ τ η µ α
Ι
σ η µ ε ΄ο
ι 8 . 1 τ η ς π ρ ο΄ τ α σ η ς κ α ν ο ν ι σ µ ο υ΄
(ΕΚ) αριθ. 2000/0179)
Η ΟΚΕ σηµειω΄νει µε ικανοποι΄ηση ο΄τι τα συ΄νθετα προϊο΄ντα δεν
υπα΄γονται πλε΄ον στους ειδικου΄ς κανο΄νες υγιεινη΄ς που αφορου΄ν τα
προϊο΄ντα ζωικη΄ς προε΄λευσης. Εντου΄τοις, η παρου΄σα προ΄ταση
επιδε΄χεται περαιτε΄ρω βελτι΄ωσης, δεδοµε΄νου ο΄τι, σε ορισµε΄νες
περιπτω΄σεις, οι ειδικοι΄ αυτοι΄ κανο΄νες πρε΄πει ο΄ντως να εφαρµο΄ζονται σε συ΄νθετα προϊο΄ντα ο΄πως, για παρα΄δειγµα, στα φιλε΄τα
ψαριου΄ καλυµµε΄να µε τριµµε΄νη κο΄ρα ψωµιου΄ (πανε΄), για τα οποι΄α
δικαιολογει΄ται η λη΄ψη των ΄διων
ι
προφυλα΄ξεων, ως προς την
υγιεινη΄, που ισχυ΄ουν για τα απλα΄ φιλε΄τα ψαριου΄.
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3.1.11. Ε ξ α γ ω γ η΄ σ ε τ ρ ΄τ
ι ε ς χ ω΄ ρ ε ς ( α΄ ρ θ ρ ο 1 2 τ η ς
π ρ ο΄ τ α σ η ς
κ α ν ο ν ι σ µ ο υ΄
(ΕΚ)
αριθ.
2000/0178)

Η ΟΚΕ αναγνωρι΄ζει την ανα΄γκη βελτι΄ωσης της εικο΄νας των
ευρωπαϊκω΄ν τροφι΄µων στις εξωτερικε΄ς αγορε΄ς, ιδιαι΄τερα στις
αναπτυσσο΄µενες χω΄ρες. Εντου΄τοις, αυτο΄ δεν πρε΄πει να βλα΄ψει την
ανταγωνιστικο΄τητα των ευρωπαϊκω΄ν επιχειρη΄σεων· αυτο΄ς ει΄ναι ο
λο΄γος για τον οποι΄ο η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι η απαι΄τηση της συµµο΄ρφωσης
των εξαγο΄µενων προϊο΄ντων προς την ευρωπαϊκη΄ νοµοθεσι΄α πρε΄πει
να προσαρµοστει΄ ω΄στε να λαµβα΄νει υπο΄ψη τις ιδιαι΄τερες καταστα΄΄ ρες εισαγωγη΄ς. Για παρα΄δειγµα, η χρη΄ση συντηρητικω΄ν
σεις στις χω
ουσιω΄ν οι οποι΄ες δεν επιτρε΄πονται στην Ευρω΄πη µπορει΄ να
δικαιολογηθει΄ σε χω΄ρες εισαγωγη΄ς λο΄γω ιδιαι΄τερων τοπικω΄ν
συνθηκω΄ν.

3.1.12. Ε π ι τ ρ ο π ο λ ο γ ΄α
ι ( α΄ ρ θ ρ ο 1 5 τ η ς π ρ ο΄ τ α σ η ς
κ α ν ο ν ι σ µ ο υ΄ ( Ε Κ ) α ρ ι θ . 2 0 0 0 / 0 1 7 8 κ α ι
α΄ ρ θ ρ ο 6 τ η ς π ρ ο΄ τ α σ η ς κ α ν ο ν ι σ µ ο υ΄ ( Ε Κ )
α ρ ι θ . 2 0 0 0 / 0 1 7 9 ) — ' Ε ν α ρ ξ η ι σ χ υ΄ ο ς
τ ω ν ν ΄ε ω ν κ α ν ο ν ι σ µ ω
΄ ν ( α΄ ρ θ ρ ο 1 7 τ η ς
π ρ ο΄ τ α σ η ς
κ α ν ο ν ι σ µ ο υ΄
(ΕΚ)
αριθ.
2 0 0 0 / 0 1 7 8 κ α ι α΄ ρ θ ρ ο 7 τ η ς π ρ ο΄ τ α σ η ς
κ α ν ο ν ι σ µ ο υ΄ ( Ε Κ ) α ρ ι θ . 2 0 0 0 / 0 1 7 9 )

3.1.12.1.
Η ΟΚΕ σηµειω΄νει µε ικανοποι΄ηση ο΄τι η Μο΄νιµη
Επιτροπη΄ Τροφι΄µων και η Μο΄νιµη Κτηνιατρικη΄ Επιτροπη΄ προ΄κειται
να συγχωνευθου΄ν στο µε΄λλον, παρο΄τι αυτο΄ δεν αναφε΄ρεται στο
παρο΄ν σχε΄διο. Η συγχω΄νευση αυτη΄ αναµε΄νεται να καταστη΄σει το
΄εργο της διαχει΄ρισης απλου΄στερο και συνεκτικο΄τερο.

3.1.12.2.
Εξα΄λλου, η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι θα η΄ταν πιο φρο΄νιµο να
προβλεφθει΄ µια συ΄ντοµη περι΄οδος προσαρµογη΄ς, απο΄ την ΄εναρξη
της ισχυ΄ος των νε΄ων κανονισµω΄ν, κυρι΄ως για να δοθει΄ στον κλα΄δο
της πρωτογενου΄ς παραγωγη΄ς ο κατα΄λληλος χρο΄νος για την ορθη΄
θε΄σπιση των Κωδι΄κων Ορθω΄ν Πρακτικω΄ν Υγιεινη΄ς.

3.2. Επι΄σηµοι ΄ελεγχοι των προϊο΄ντων ζωικη΄ς προε΄λευσης (σχε΄διο κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 2000/0180)

3.2.1. Η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι το κει΄µενο αυτο΄ δεν διευκρινι΄ζει
επαρκω΄ς τις ευθυ΄νες που αναλογου΄ν αντι΄στοιχα στα κρα΄τη µε΄λη
και στην Επιτροπη΄. Στη γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ για το «Λευκο΄
Βιβλι΄ο για την ασφα΄λεια των τροφι΄µων» (1) τονιζο΄ταν η΄δη η
σηµασι΄α της αποτελεσµατικη΄ς επιθεω΄ρησης εκ µε΄ρους της Επιτροπη΄ς ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ της κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας.

(1) ΕΕ C 204 της 18.7.2000.
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3.2.2. Εξα΄λλου, τα κει΄µενα που αφορου΄ν τους κτηνιατρικου΄ς
ελε΄γχους και τους γενικου΄ς και ειδικου΄ς κανο΄νες για τους
επι΄σηµους ελε΄γχους εξακολουθου΄ν να ει΄ναι υπερβολικα΄ πολλα΄ (2).
Εα΄ν ενοποιηθου΄ν ο΄λα τα σχετικα΄ κει΄µενα, θα αυξηθει΄ η σαφη΄νεια
και η πρακτικο΄τητα΄ τους.
3.2.3. Η ΟΚΕ σηµειω΄νει ο΄τι οι επι΄σηµοι ΄ελεγχοι στις γεωργικε΄ς
εκµεταλλευ΄σεις (Παρα΄ρτηµα Ι σηµει΄ο 1, α) αφορου΄ν την τη΄ρηση
των κανο΄νων υγιεινη΄ς, αλλα΄ και την τη΄ρηση των κανο΄νων που
αφορου΄ν την καλη΄ µεταχει΄ριση των ζω΄ων, καθω΄ς και τη νοµοθεσι΄α
για τα κατα΄λοιπα και τις ζωοτροφε΄ς. 'Οσον αφορα΄ τους ελε΄γχους
των ζωοτροφω΄ν, η ΟΚΕ φρονει΄ ο΄τι, για τα µεταποιηµε΄να προϊο΄ντα,
οι ΄ελεγχοι θα ΄επρεπε να πραγµατοποιου΄νται πριν φθα΄σουν στα
αγροκτη΄µατα, στο επι΄πεδο της παραγωγη΄ς τους.
3.2.4. Οι κανο΄νες για την επιθεω΄ρηση των κρεα΄των (Παρα΄ρτηµα ΙΙ) αναθεωρη΄θηκαν, κυρι΄ως για να δοθει΄ µεγαλυ΄τερη ΄εµφαση
στην επιθεω΄ρηση ante mortem. Θα πρε΄πει να διευκρινιστει΄ σχετικα΄
ο΄τι η επιθεω΄ρηση ante mortem πρε΄πει να λαµβα΄νει υπο΄ψη τα
στοιχει΄α σχετικα΄ µε την εκτροφη΄ που υποχρεου΄νται να τηρου΄ν οι
εκτροφει΄ς (Παρα΄ρτηµα Ι κεφα΄λαιο ΙΙ σηµει΄ο 2 της προ΄τασης
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 2000/0178).
3.2.5. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι το κει΄µενο θα ΄επρεπε να περιλαµβα΄νει
αναφορα΄ στην εναρµονισµε΄νη νοµοθεσι΄α σχετικα΄ µε τα ζωικα΄
προϊο΄ντα τα οποι΄α κρι΄νονται ακατα΄λληλα για ανθρω΄πινη κατανα΄λωση κατα΄ τον κτηνιατρικο΄ ΄ελεγχο.

3.3. Υγειονοµικοι΄ κανο΄νες για την εµπορι΄α προϊο΄ντων ζωικη΄ς
προε΄λευσης (προ΄ταση κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 2000/0181)
3.3.1. Στο΄χος του κανονισµου΄ αυτου΄ ει΄ναι η προ΄ληψη της
µετα΄δοσης ζωονο΄σων µε΄σω των τροφι΄µων ζωικη΄ς προε΄λευσης που
διατι΄θενται στο ενδοκοινοτικο΄ η΄ το διεθνε΄ς εµπο΄ριο.

3.3.2. Στην πραγµατικο΄τητα, το κει΄µενο περιλαµβα΄νει και
διατα΄ξεις σχετικα΄ µε τους επι΄σηµους ελε΄γχους. Η ΟΚΕ σηµειω΄νει,
εξα΄λλου, ο΄τι, στον τοµε΄α αυτο΄, ο ρο΄λος εποπτει΄ας της Επιτροπη΄ς
θεσπι΄ζεται σαφω΄ς (α΄ρθρο 6).

3.3.3. Οι κανο΄νες για την υγει΄α των ζω΄ων που ισχυ΄ουν για την
εισαγωγη΄ απο΄ τρι΄τες χω΄ρες παρουσια΄ζουν επικαλυ΄ψεις µε τους
σχετικου΄ς κανο΄νες υγιεινη΄ς που περιλαµβα΄νονται στην προ΄ταση
κανονισµου΄ για την υγιεινη΄ των τροφι΄µων ζωικη΄ς προε΄λευσης, µε
αποτε΄λεσµα τη δηµιουργι΄α συ΄γχυσης. Ειδικο΄τερα, το κει΄µενο
προβλε΄πει την κατα΄ρτιση καταλο΄γου εγκεκριµε΄νων τρι΄των χωρω΄ν,
συ΄µφωνα µε κριτη΄ρια που σχετι΄ζονται µε την υγει΄α των ζω΄ων
(α΄ρθρο 8 σηµει΄ο 1), ενω΄ ο κανονισµο΄ς για την υγιεινη΄ των
τροφι΄µων ζωικη΄ς προε΄λευσης προβλε΄πει κι αυτο΄ς ΄εναν κατα΄λογο
που καταρτι΄ζεται, ο΄µως, µε κριτη΄ρια σχετικα΄ µε την υγιεινη΄
(Παρα΄ρτηµα ΙΙΙ σηµει΄ο 1 της προ΄τασης κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ.
2000/0179).

(2) Βλ. παρα΄ρτηµα, σηµει΄ο 2.
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3.3.3.1. 'Ολες αυτε΄ς οι διατα΄ξεις θα πρε΄πει να συνδυαστου΄ν
ου΄τως ω΄στε να υπα΄ρχει ΄ενα ενιαι΄ο συ΄νολο κανο΄νων που θα
καλυ΄πτουν και τις πτυχε΄ς της δηµο΄σιας υγει΄ας (την υγιεινη΄) και τις
πτυχε΄ς της υγει΄ας των ζω΄ων.
3.3.4. Η ΟΚΕ σηµειω΄νει ο΄τι τα παραρτη΄µατα του κανονισµου΄
αυτου΄ περιλαµβα΄νουν πολυ΄ ενδιαφε΄ρουσες πληροφορι΄ες, ειδικο΄τερα δε τον πι΄νακα «επεξεργασι΄ες µε στο΄χο την εξα΄λειψη απο΄ το
κρε΄ας κινδυ΄νων που συνδε΄ονται µε την υγει΄α των ζω΄ων» και τον
κατα΄λογο των επεξεργασιω΄ν «µε στο΄χο την εξα΄λειψη απο΄ το γα΄λα
κινδυ΄νων που συνδε΄ονται µε την υγει΄α των ζω΄ων».
3.3.5. Η επικυ΄ρωση των υγειονοµικω΄ν αυτω΄ν µε΄τρων σε διεθνε΄ς
επι΄πεδο θα διευκο΄λυνε ιδιαι΄τερα τις διεθνει΄ς συναλλαγε΄ς προϊο΄ντων
ζωικη΄ς προε΄λευσης. Εποµε΄νως, η ΟΚΕ ενθαρρυ΄νει ΄εντονα την
Επιτροπη΄ να επικυρω΄σει και να προωθη΄σει τα µε΄τρα αυτα΄.
4.

Συµπερα΄σµατα

Καταλη΄γοντας, η ΟΚΕ διατυπω΄νει τις ακο΄λουθες συστα΄σεις σχετικα΄
µε την υγιεινη΄ των τροφι΄µων.
4.1.
Οι ΄διοι
ι
κανο΄νες υγιεινη΄ς και οι ΄διες
ι
µε΄θοδοι ελε΄γχου
πρε΄πει να εφαρµο΄ζονται σε ο΄λα τα στα΄δια της τροφικη΄ς αλυσι΄δας,
απο΄ την πρωτογενη΄ παραγωγη΄ ΄εως την δια΄θεση στον τελικο΄
καταναλωτη΄.
4.2.
'Ολες οι πρω΄τες υ΄λες και συστατικα΄ που χρησιµοποιου΄νται
για την παραγωγη΄ τροφι΄µων, συµπεριλαµβανοµε΄νων των ορυκτω΄ν
και των ουσιω
΄ ν που προε΄ρχονται απο΄ χηµικη΄ συ΄νθεση, πρε΄πει να
καλυ΄πτονται απο΄ τους εν λο΄γω κανο΄νες υγιεινη΄ς.
4.3.
Η υποχρε΄ωση των φορε΄ων εκµετα΄λλευσης του κλα΄δου των
τροφι΄µων να εφαρµο΄ζουν τις επτα΄ αρχε΄ς του συστη΄µατος ΑΚΚΣΕ
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ει΄ναι απαραι΄τητη, πρε΄πει, ο΄µως, να τονιστει΄ εξι΄σου και η προ΄τερη
ανα΄γκη να τηρου΄νται οι ορθε΄ς πρακτικε΄ς υγιεινη΄ς.
4.4.
Ο κα΄θε φορε΄ας, σε κα΄θε στα΄διο της τροφικη΄ς αλυσι΄δας,
ει΄ναι πλη΄ρως υπευ΄θυνος για την ασφα΄λεια των προϊο΄ντων του.
4.5.
Η ανιχνευσιµο΄τητα της προε΄λευσης πρε΄πει να εξασφαλι΄ζεται, σε κα΄θε στα΄διο η΄ κλιµακωτα΄, σε ο΄λο το µη΄κος της τροφικη΄ς
αλυσι΄δας.
4.6.
Απο΄ τα κει΄µενα αυτα΄ λει΄πουν ορισµε΄νοι καθοριστικη΄ς
σηµασι΄ας ορισµοι΄ ο΄πως, για παρα΄δειγµα, ο΄πως ο ορισµο΄ς των
τροφι΄µων. Οι ορισµοι΄ αυτοι΄ θα πρε΄πει να θεσπιστου΄ν στα πλαι΄σια
της γενικη΄ς νοµοθεσι΄ας για την διατροφη΄, η οποι΄α βρι΄σκεται,
επι΄σης, υπο΄ επεξεργασι΄α και στην οποι΄α θα πρε΄πει να παραπε΄µπουν
τα κει΄µενα για την υγιεινη΄.
4.7.
Οι θεµελιω΄δεις προδιαγραφε΄ς ασφα΄λειας πρε΄πει να εφαρµο΄ζονται και στα προϊο΄ντα διατροφη΄ς «περιφερειακου΄» η΄ «παραδοσιακου΄» χαρακτη΄ρα, εα΄ν και εφο΄σον τα προϊο΄ντα αυτα΄ κυκλοφορου΄ν ελευ΄θερα εντο΄ς της ενιαι΄ας αγορα΄ς.
4.8.
Οι εγκαταστα΄σεις λιανικου΄ εµπορι΄ου στις οποι΄ες προετοιµα΄ζονται η΄/και τεµαχι΄ζονται σηµαντικε΄ς ποσο΄τητες προϊο΄ντων
΄ νονται προς τους ειδικου΄ς
ζωικη΄ς προε΄λευσης πρε΄πει να συµµορφω
για τα προϊο΄ντα αυτα΄ κανο΄νες υγιεινη΄ς.
4.9.
Τα ευρωπαϊκα΄ προϊο΄ντα διατροφη΄ς που προορι΄ζονται για
εξαγωγη΄ προς τρι΄τες χω΄ρες πρε΄πει να τηρου΄ν τους αντι΄στοιχους
κανο΄νες της νοµοθεσι΄ας της χω΄ρας εισαγωγη΄ς η΄/και του κω΄δικα
τροφι΄µων. Στην περι΄πτωση που δεν υπα΄ρχουν τε΄τοιοι κανο΄νες
που να τα καλυ΄πτουν, δικαιολογει΄ται απο΄λυτα η απαι΄τηση της
συµµο΄ρφωσης προς την ευρωπαϊκη΄ νοµοθεσι΄α.

Βρυξε΄λλες, 28 Μαρτι΄ου 2001.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
στη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Σηµει΄ο 1
Ορισµο΄ς των «κτηνιατρικω΄ν φαρµα΄κων» ΄ετσι ο΄πως θεσπι΄ζεται στο α΄ρθρο 1 της οδηγι΄ας 65/65 της 26ης Ιανουαρι΄ου 1965
(προσε΄γγιση των νοµοθετικω΄ν, κανονιστικω΄ν και διοικητικω΄ν διατα΄ξεων σχετικα΄ µε τα φαρµακευτικα΄ προϊο΄ντα) και στο
α΄ρθρο 1 της οδηγι΄ας 81/851/ΕΟΚ της 28ης Σεπτεµβρι΄ου 1981 (προσε΄γγιση των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄
µε τα κτηνιατρικα΄ φαρµακευτικα΄ προϊο΄ντα), ο΄που περιλαµβα΄νονται οι ορµο΄νες («κα΄θε ουσι΄α η΄ συνδυασµο΄ς ουσιω΄ν που
δυ΄ναται να χορηγηθει΄ στα ζω΄α προς το σκοπο΄ την τροποποι΄ηση των οργανικω΄ν λειτουργιω΄ν»).
Σηµει΄ο 2
—

η οδηγι΄α 89/397/ΕΟΚ της 14ης Ιουνι΄ου 1989 (επι΄σηµος ΄ελεγχος των τροφι΄µων) και η οδηγι΄α 93/99/ΕΟΚ της
29ης Οκτωβρι΄ου 1993 (προ΄σθετα µε΄τρα για τον επι΄σηµο ΄ελεγχο των τροφι΄µων)·

—

η οδηγι΄α 89/662/ΕΟΚ της 11ης ∆εκεµβρι΄ου 1989 (κτηνιατρικοι΄ ΄ελεγχοι που εφαρµο΄ζονται στο ενδοκοινοτικο΄
εµπο΄ριο µε προοπτικη΄ την υλοποι΄ηση της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς) και

—

η οδηγι΄α 90/675/ΕΟΚ της 10ης ∆εκεµβρι΄ου 1990, συ΄µφωνα µε την τελευται΄α τροποποι΄ηση΄ της απο΄ την οδηγι΄α
97/78/ΕΚ της 18ης ∆εκεµβρι΄ου 1997 (αρχε΄ς για την οργα΄νωση των κτηνιατρικω΄ν ελε΄γχων των προϊο΄ντων προε΄λευσης
τρι΄των χωρω΄ν που εισα΄γονται στην Κοινο΄τητα).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
στη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Απορριφθει΄σα τροπολογι΄α
Η ακο΄λουθη τροπολογι΄α, η οποι΄α ΄ελαβε τουλα΄χιστον το ΄ενα τε΄ταρτο των ψη΄φων, απορρι΄φθηκε κατα΄ τη δια΄ρκεια των
συζητη΄σεων:
Σηµει΄ο 3.1.2.3
Να προστεθει΄ ΄ενα νε΄ο σηµει΄ο 3.1.2.3 µε το ακο΄λουθο κει΄µενο:
«Μολονο΄τι δεν διαµφισβητου΄νται οι στο΄χοι της προ΄τασης για τροποποι΄ηση ορισµε΄νων οδηγιω΄ν σχετικα΄ µε την υγιεινη΄ των
τροφι΄µων, θα η΄ταν σκο΄πιµο να επανεξεταστου΄ν ορισµε΄νοι ορισµοι΄ καθω΄ς και οι οδηγι΄ες εφαρµογη΄ς τους ω΄στε να µην
καταστει΄ ανε΄φικτη η εφαρµογη΄ του κειµε΄νου στην πρα΄ξη.»
Αιτιολογι΄α
Σε περι΄πτωση που η προ΄ταση εφαρµοστει΄ µε τη σηµερινη΄ της µορφη΄, ορισµε΄νοι γενικοι΄ ορισµοι΄ και οι σχετικε΄ς οδηγι΄ες
εφαρµογη΄ς που δεν ανταποκρι΄νονται στην πραγµατικο΄τητα θα δηµιουργη΄σουν σοβαρα΄ προβλη΄µατα σε αγροτικε΄ς
εκµεταλλευ΄σεις βασικη΄ς παραγωγη΄ς αλλα΄ και σε µικρε΄ς οικογενειακε΄ς εκµεταλλευ΄σεις.
Αποτε΄λεσµα της ψηφοφορι΄ας
Ψη΄φοι υπε΄ρ: 24, ψη΄φοι κατα΄: 46, αποχε΄ς: 12.
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την «Ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των
εργαζοµε΄νων στην Ενιαι΄α Αγορα΄» (Παρατηρητη΄ριο της Ενιαι΄ας Αγορα΄ς)
(2001/C 155/10)
Στις 2 Μαρτι΄ου 2000, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 23 παρα΄γραφος 2 του Εσωτερικου΄ Κανονισµου΄, η Οικονοµικη΄
και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να καταρτι΄σει γνωµοδο΄τηση σχετικα΄ µε την «Ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των
εργαζοµε΄νων στην Ενιαι΄α Αγορα΄» (ΠΕΑ).
Το τµη΄µα ενιαι΄ας αγορα΄ς, παραγωγη΄ς και κατανα΄λωσης, στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν
εργασιω΄ν, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 8 ∆εκεµβρι΄ου 2000 µε βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση του
κ. Wilms.
Κατα΄ την 380η΄ συ΄νοδο ολοµε΄λειας (συνεδρι΄αση της 28ης Μαρτι΄ου 2001), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση µε 80 ψη΄φους υπε΄ρ, 13 κατα΄ και 31 αποχε΄ς.
1.

Το δικαι΄ωµα της ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας — Σηµασι΄α
και προοπτικε΄ς

΄ µατος ελευ΄θερης κυκλο1.1. Σηµασι΄α και αποδοχη΄ του δικαιω
φορι΄ας
1.1.1. Συ΄µφωνα µε τις ευρωπαϊκε΄ς συνθη΄κες, η ελευ΄θερη
κυκλοφορι΄α των εργαζοµε΄νων αποτελει΄ ΄εναν απο΄ τους σηµαντικο΄τερους στο΄χους της Κοινο΄τητας. Για τους εργαζο΄µενους και τις
οικογε΄νειε΄ς τους αποτελει΄ σηµαντικο΄ θεµελιω΄δες δικαι΄ωµα. Στη
Συνθη΄κη της Ρω΄µης, η ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α ορι΄ζεται ως ΄ενα
απο΄ τα ουσιαστικα΄ στοιχει΄α της ενιαι΄ας αγορα΄ς («χω΄ρος χωρι΄ς
εσωτερικα΄ συ΄νορα µε΄σα στον οποι΄ο εξασφαλι΄ζεται η ελευ΄θερη
κυκλοφορι΄α των εµπορευµα΄των, των προσω΄πων, των υπηρεσιω΄ν
και των κεφαλαι΄ων συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις της παρου΄σας
Συνθη΄κης».
1.1.2. Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υπογραµµι΄ζει ο΄τι
η ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των εργαζοµε΄νων ει΄ναι αποφασιστικο΄
στοιχει΄ο για τη συνε΄χιση της ευρωπαϊκη΄ς ολοκλη΄ρωσης. Παρα΄λληλα, αποτελει΄ ΄ενα απο΄ τα παραδει΄γµατα που παρουσια΄ζει µε τον
πιο συγκεκριµε΄νο τρο΄πο την ΄εννοια της ευρωπαϊκη΄ς ιθαγε΄νειας (1).
1.1.3. Η ΟΚΕ υπογραµµι΄ζει ο΄τι πρε΄πει να δοθει΄ προτεραιο΄τητα
στο στο΄χο της βελτι΄ωσης των δυνατοτη΄των απασχο΄λησης σε ο΄λες
τις ευρωπαϊκε΄ς χω΄ρες και κυρι΄ως στις µειονεκτου΄σες περιφε΄ρειες.
∆εδοµε΄νου ο΄τι ακο΄µη και η καλυ΄τερη ευρωπαϊκη΄ πολιτικη΄ για την
απασχο΄ληση δεν επιτυγχα΄νει την πλη΄ρως ισο΄τιµη κατανοµη΄ των
δυνατοτη΄των απασχο΄λησης και των εισοδηµα΄των, η ελευ΄θερη
κυκλοφορι΄α δι΄νει νε΄ες ευκαιρι΄ες στους εργαζο΄µενους απο΄ τις
µειονεκτικε΄ς περιφε΄ρειες η΄ σε εκει΄νους που διαθε΄τουν προσο΄ντα
χωρι΄ς µεγα΄λη ζη΄τηση στην τοπικη΄ αγορα΄ εργασι΄ας, να συµµε΄ δη
τα΄σχουν στην αυξανο΄µενη ευηµερι΄α της 'Ενωσης. Στην ιδεω
περι΄πτωση, η ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α περιορι΄ζει τα προβλη΄µατα
της αγορα΄ς εργασι΄ας στην χω΄ρα προε΄λευσης χωρι΄ς ωστο΄σο να
δηµιουργει΄ καινου΄ργια στην χω
΄ ρα υποδοχη΄ς.
1.1.4. Ει΄ναι απαραι΄τητο να συνεχισθει΄ η προω΄θηση της κινητικο΄τητας των πολιτω΄ν της 'Ενωσης. Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι το θεµελιω΄δες
δικαι΄ωµα για εργασι΄α που υιοθε΄τησε το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο
(1) Βλ. Παρα΄ρτηµα.

περιλαµβα΄νει το΄σο την υποχρε΄ωση των κρατω΄ν µελω΄ν να εφαρµο΄ζουν µια ενεργο΄ πολιτικη΄ απασχο΄λησης ο΄σο και την αυ΄ξηση των
ευκαιριω΄ν απασχο΄λησης µε την διαµο΄ρφωση των απαραι΄τητων
συνθηκω΄ν για τη βελτι΄ωση της κινητικο΄τητας των πολιτω΄ν της ΕΕ.
Για το λο΄γο αυτο΄, η ΟΚΕ εκφρα΄ζει ικανοποι΄ηση για τα µε΄τρα
ενι΄σχυσης της κινητικο΄τητας που επαφι΄ονται σαφω΄ς στη βου΄ληση
των πολιτω΄ν η΄ που στοχευ΄ουν στην κατα΄ργηση των φραγµω΄ν στην
ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α.
1.1.5. Οι εργαζο΄µενοι που απασχολου΄νται εκτα΄κτως σε α΄λλο
κρα΄τος µε΄λος της ΕΕ προσφε΄ρουν τον πολιτισµικο΄ πλου΄το, τις
γνω΄σεις και τις εµπειρι΄ες τους στην νε΄α χω΄ρα υποδοχη΄ς και την
εµπλουτι΄ζουν κατα΄ τη δια΄ρκεια της παραµονη΄ς τους, γεγονο΄ς που
ωφελει΄ και τις δυ΄ο χω΄ρες. Το΄σο για τους ΄διους
ι
τους εργαζο΄µενους
ο΄σο και για τα α΄τοµα µε τα οποι΄α συναναστρε΄φονται, το΄σο στην
χω΄ρα τους ο΄σο και στην χω΄ρα υποδοχη΄ς, η Ευρω΄πη δεν ει΄ναι πλε΄ον
µια αφηρηµε΄νη ΄εννοια αλλα΄ πραγµατικο΄τητα. Η µορφη΄ που
λαµβα΄νει στην πρα΄ξη η ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α καθορι΄ζει και τον
τρο΄πο, θετικο΄ η΄ αρνητικο΄, µε τον οποι΄ο εκλαµβα΄νονται οι εµπειρι΄ες
αυτε΄ς.
1.1.6. Αντι΄θετα απο΄ τις πολλε΄ς στρεβλω΄σεις που διαπιστω΄θηκαν στον τοµε΄α της ελευ΄θερης εγκατα΄στασης απο΄ τους εµφανιζο΄µενους ως αυτοαπασχολου΄µενους και στον τοµε΄α της ελευ΄θερης
κυκλοφορι΄ας των υπηρεσιω΄ν απο΄ µη σοβαρε΄ς επιχειρη΄σεις εξευ΄ρεσης απασχο΄λησης και αντι΄θετα απο΄ την παρα΄νοµη απασχο΄ληση,
µε΄χρι ση΄µερα, η α΄σκηση του δικαιω΄µατος της ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας δεν ΄εβλαψε τις συλλογικε΄ς συµβα΄σεις, ου΄τε τον κοινωνικο΄
ιστο΄ της χω΄ρας υποδοχη΄ς. Σε γενικε΄ς γραµµε΄ς, οι συνθη΄κες
προ΄σβασης στην απασχο΄ληση ει΄ναι οι ΄διες
ι
µε εκει΄νες των
κατοι΄κων της χω΄ρας υποδοχη΄ς. Κατα΄ συνε΄χεια, αυτο΄ το ει΄δος της
απασχο΄λησης µεταναστω΄ν ει΄ναι αποδεκτο΄.
1.1.7. Η ΟΚΕ υπογραµµι΄ζει επι΄σης ο΄τι ορισµε΄νες κολα΄σιµες
πρα΄ξεις που ΄εχουν διαπραχθει΄ στα κρα΄τη µε΄λη µπορου΄ν να
εµπλε΄ξουν ορισµε΄νους εργοδο΄τες, ο΄πως αυτα΄ που αναφε΄ρονται στη
γνωµοδο΄τηση, αποτελου΄ν ωστο΄σο µι΄α περιθωριακη΄ δραστηριο΄τητα
µο΄νο, το ΄εργο µι΄ας εγκληµατικη΄ς µειοψηφι΄ας και δεν αντικατοπτρι΄ζουν ου΄τε τη συµπεριφορα΄, ου΄τε τις πρα΄ξεις των εργοδοτω΄ν και
των εργοδοτικω΄ν οργανω΄σεων στη µεγα΄λη πλειοψηφι΄α τους. Ει΄ναι
σκο΄πιµο, συνεπω΄ς, να µην υπερτονι΄ζεται η ευρυ΄τητα΄ τους και να
µη δι΄δεται η εσφαλµε΄νη εντυ΄πωση ο΄τι οι δραστηριο΄τητες αυτε΄ς
ει΄ναι κα΄τι το συνηθισµε΄νο.
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΄ σεις απο΄ τη διευ΄ρυνση της ΕΕ
1.2. Ενδεχο΄µενες επιπτω
1.2.1. Η ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των εργαζοµε΄νων µπορει΄ να
γι΄νει λιγο΄τερο αποδεκτη΄ µετα΄ τη διευ΄ρυνση της ΕΕ στην περι΄πτωση
που οι µεταναστευτικε΄ς ροε΄ς ει΄ναι πολυ΄ ΄εντονες σε ορισµε΄νους
µο΄νο κλα΄δους και σε ορισµε΄να µο΄νο κρα΄τη η΄ εα΄ν η διατη΄ρηση των
πολυ΄ µεγα΄λων διαφορω΄ν στις αποδοχε΄ς (σχε΄ση που µπορει΄ να
κυµαι΄νει απο΄ 1 ΄εως 11) (1) στα σηµερινα΄ ανατολικα΄ συ΄νορα της ΕΕ
οδηγη΄σει στην πολυ΄ υψηλη΄ αυ΄ξηση του αριθµου΄ των διασυνορια΄ ν εξελι΄ξεων στα κρα΄τη
κω΄ν εργαζοµε΄νων. Λο΄γω των δηµογραφικω
µε΄λη, γι΄νεται σαφε΄ς ο΄τι στις επο΄µενες δεκαετι΄ες θα καταστει΄
αναγκαι΄α περαιτε΄ρω µετανα΄στευση απο΄ τις υποψη΄φιες και τρι΄τες
χω΄ρες, προκειµε΄νου να καλυφθου΄ν οι ανα΄γκες σε εργατικο΄ δυναµικο΄ στα σηµερινα΄ κρα΄τη µε΄λη. Του΄το ο΄µως δεν σηµαι΄νει ο΄τι η
υπερβολικη΄ µετανα΄στευση δεν θα δηµιουργη΄σει η΄ θα οξυ΄νει
συγκεκριµε΄να προβλη΄µατα σε ορισµε΄νους τοµει΄ς και δια΄φορες
περιφε΄ρειες, στους οποι΄ους η΄δη υφι΄σταται υψηλο΄ ποσοστο΄ ανεργι΄ας. Οι ανησυχι΄ες των ανθρω΄πων στους τοµει΄ς και τις περιφε΄ρειες
αυτε΄ς δεν πρε΄πει να χαρακτηρισθου΄ν ως ξενοφοβι΄α και να
αγνοηθου΄ν διο΄τι του΄το θα ΄εχει ως συνε΄πεια να δοθει΄ ω΄θηση σε
τα΄σεις εχθρικε΄ς προς την Ευρω΄πη και τους ξε΄νους. Αντι΄θετα,
πρε΄πει να ληφθου΄ν κατα΄λληλα µε΄τρα ω΄στε η µετανα΄στευση να µην
συγκεντρωθει΄ στις προβληµατικε΄ς αυτε΄ς περιφε΄ρειες και τοµει΄ς
και, συνεπω΄ς, να µην σηµειωθου΄ν κοινωνικα΄ ΄εκτροπα στις χω΄ρες
υποδοχη΄ς.

1.2.2. Οι λι΄γες διαθε΄σιµες µελε΄τες για το θε΄µα αυτο΄, ο΄πως
εκει΄νες που δηµοσι΄ευσαν προ΄σφατα οι Boeri και Brücker (2) (η
οποι΄α συντα΄χθηκε κατο΄πιν εντολη΄ς της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς)
και το Γερµανικο΄ ΄δρυµα
ι
οικονοµικω΄ν µελετω΄ν DIW (3), αφη΄νουν
να νοηθει΄ ο΄τι ο αριθµο΄ς των µεταναστω΄ν που εισε΄ρχονται στην
σηµερινη΄ επικρα΄τεια της ΕΕ (ορισµε΄νες χιλια΄δες ετησι΄ως στην αρχη΄
της ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας) ει΄ναι πολυ΄ µικρο΄τερος απο΄ τους
αριθµου΄ς που αναφε΄ρονται απο΄ το ευρυ΄ κοινο΄ (ο΄που συχνα΄ γι΄νεται
λο΄γος για εκατοµµυ΄ρια µετανα΄στες).

1.2.3. Οι προαναφερθει΄σες µελε΄τες βασι΄ζονται στο αξι΄ωµα
ο΄τι, λο΄γω απουσι΄ας µηχανισµω΄ν ελε΄γχου, οι µετανα΄στες δεν
κατανε΄µονται µε ΄σο
ι τρο΄πο στο συ΄νολο της ΕΕ — αλλα΄ µε α΄νισο
το΄σο σε εθνικο΄ ο΄σο και σε τοµεακο΄ επι΄πεδο.

(1) Στις δυτικε΄ς περιοχε΄ς της Γερµανι΄ας, το ακαθα΄ριστο ωροµι΄σθιο ενο΄ς
ειδικευµε΄νου εργα΄τη που εργα΄ζεται στην µεταποιητικη΄ βιοµηχανι΄α
ανε΄ρχεται σε 28,50 µα΄ρκα. Αντι΄θετα, το ωροµι΄σθιο για την ΄δια
ι
κατηγορι΄α ανε΄ρχεται σε 4,80 µα΄ρκα στη δυτικη΄ Πολωνι΄α και µο΄λις σε
2,70 µα΄ρκα (1:11) στην ανατολικη΄ Πολωνι΄α.
(2) Boeri, Tito και Brücker, Herbert: Μελε΄τη για τις επιπτω΄σεις της
διευ΄ρυνσης προς Ανατολα΄ς ο΄σον αφορα΄ τα εισοδη΄µατα και την
απασχο΄ληση στα σηµερινα΄ κρα΄τη µε΄λη της ΕΕ. Η µελε΄τη πραγµατοποιη΄θηκε για λογαριασµο΄ της Επιτροπη΄ς, Γενικη΄ ∆ιευ΄θυνση «Απασχο΄ληση και κοινωνικε΄ς υποθε΄σεις», 23 Μαι΅ου 2000, Βερολι΄νο και
Μιλα΄νο, 2000.
(3) DIW (Γερµανικο΄ ΄δρυµα
ι
οικονοµικω΄ν µελετω΄ν), Εβδοµαδιαι΄ο δελτι΄ο
21/2000: ∆ιευ΄ρυνση της ΕΕ προς Ανατολα΄ς: καµι΄α µαζικη΄ µετανα΄στευση. Η µελε΄τη διαιρει΄ται σε δυ΄ο µε΄ρη: το πρω΄το αναλυ΄ει τα
συµπερα΄σµατα του DIW σχετικα΄ µε το µε΄γεθος της µελλοντικη΄ς
µετανα΄στευσης απο΄ τις ΧΚΑΕ. Το δευ΄τερο µε΄ρος που συντα΄χθηκε απο΄
το 'Ιδρυµα για το µε΄λλον της απασχο΄λησης (IZA) αναλυ΄ει τις
ενδεχο΄µενες επιπτω΄σεις της µετανα΄στευσης στις αµοιβε΄ς και την
απασχο΄ληση.
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1.2.3.1. Συ΄µφωνα µε τα πορι΄σµατα της µελε΄της Boeri και
Brücker, ει΄ναι πιθανο΄ν ο΄τι το 80 % των µεταναστω΄ν απο΄ τις ΧΚΑΕ
θα συγκεντρωθου΄ν σε γειτονικε΄ς χω΄ρες ο΄πως η ∆ανι΄α, η Σουηδι΄α,
η Φινλανδι΄α, η Γερµανι΄α και η Αυστρι΄α, ο΄που θα απασχοληθου΄ν
κυρι΄ως σε τοµει΄ς ο΄πως οι κατασκευε΄ς, η γεωργι΄α, η δασοκοµι΄α, οι
απλε΄ς υπηρεσι΄ες και τα εστιατο΄ρια. Ενω΄ σε ορισµε΄νες απο΄ τις
χω΄ρες αυτε΄ς ο οικοδοµικο΄ς κυρι΄ως τοµε΄ας παρουσια΄ζει ση΄µερα
υψηλο΄ ποσοστο΄ ανεργι΄ας και συνεχη΄ µει΄ωση των θε΄σεων απασχο΄λησης (ω΄στε να υπα΄ρχει κι΄νδυνος µι΄α προ΄σθετη προσφορα΄ σε
εργατικο΄ δυναµικο΄ να ΄εχει αρνητικε΄ς επιπτω΄σεις στους απασχολου΄µενους και σε ο΄σους αναζητου΄ν εργασι΄α), αντι΄θετα, στους α΄λλους
τοµει΄ς που αναφε΄ρονται υπα΄ρχει ΄ελλειψη σε κατα΄λληλο επιτο΄πιο
εργατικο΄ δυναµικο΄.

1.2.4. Ακο΄µη, θα µπορου΄σαν να προκληθου΄ν κοινωνικε΄ς στρεβλω΄σεις, κυρι΄ως εα΄ν η α΄σκηση του δικαιω΄µατος της ελευ΄θερης
κυκλοφορι΄ας απο΄ τους νε΄ους πολι΄τες της ΕΕ οδηγη΄σει σε αυ΄ξηση
του αριθµου΄ των διασυνοριακω΄ν εργαζο΄µενων. ∆εδοµε΄νου ο΄τι
υφι΄στανται στα ανατολικα΄ συ΄νορα της σηµερινη΄ς επικρα΄τειας της
ΕΕ µεγα΄λες διαφορε΄ς στις αµοιβε΄ς (απο΄ 1:4 ΄εως 1:11) και στο
κο΄στος ζωη΄ς (1:4), η χωρι΄ς µεταβατικη΄ περι΄οδο πλη΄ρης υλοποι΄ηση
της ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας θα επιβαρυ΄νει βραχυπρο΄θεσµα τις
αγορε΄ς εργασι΄ας των µεθοριακω΄ν αυτω΄ν περιοχω΄ν. Οι πρακτικε΄ς
εµπειρι΄ες απο΄ το παρελθο΄ν και το παρο΄ν — π.χ. στον τοµε΄α των
εποχιακα΄ απασχολου΄µενων στην γεωργι΄α και των απασχολου΄µενων
µε απο΄σπαση — επιβεβαιω΄νουν ο΄τι τε΄τοια φαινο΄µενα παρουσια΄ζονται ο΄ταν υφι΄στανται µεγα΄λες διαφορε΄ς στις αµοιβε΄ς µεταξυ΄ της
΄ ρας απασχο΄λησης. Μακροπρο΄θεσµα
χω΄ρας κατοικι΄ας και της χω
εντου΄τοις οι ευκαιρι΄ες για τις µεθοριακε΄ς περιοχε΄ς θα υπερισχυ΄σουν, δεδοµε΄νου ο΄τι θα ΄εχουν ως αποτε΄λεσµα αυτε΄ς τις
διαφορε΄ς στις αµοιβε΄ς και θα παρα΄σχουν κι΄νητρα για νε΄ες
επενδυ΄σεις.

1.2.5. Η εισαγωγη΄ χωρι΄ς µεταβατικη΄ περι΄οδο της ελευ΄θερης
κυκλοφορι΄ας για τις διασυνοριακε΄ς θε΄σεις απασχο΄λησης θα οδηγη΄σει στην χειρο΄τερη περι΄πτωση σε µια κατα΄σταση κατα΄ την οποι΄α
θα ασκου΄νται πιε΄σεις προς τα κα΄τω στους µισθου΄ς γενικω΄ς στην
περιοχη΄ της χω΄ρας υποδοχη΄ς µε αποτε΄λεσµα να δηµιουργηθει΄
κοινωνικη΄ δυσαρε΄σκεια µεταξυ΄ των εργαζοµε΄νων. Λο΄γω της πι΄εσης
των τιµω΄ν, η κατα΄σταση θα βαρυ΄νει και εκει΄νους τους εργοδο΄τες
που θα επιθυµου΄σαν να διατηρη΄σουν το επαρκε΄ς σηµερινο΄ επι΄πεδο
των µισθω΄ν. Μια τε΄τοια εξε΄λιξη αντιβαι΄νει στους στο΄χους της ΕΕ,
ο΄πως αναφε΄ρονται στο α΄ρθρο 2 της ΣΕΚ και θα επιφε΄ρει
σηµαντικε΄ς κοινωνικε΄ς εντα΄σεις κυρι΄ως στις µεθοριακε΄ς περιοχε΄ς
µε αποτε΄λεσµα την αυ΄ξηση των εθνικιστικω΄ν τα΄σεων.

1.2.5.1. Για το λο΄γο αυτο΄ η ΟΚΕ εκφρα΄ζει επι΄σης την
ικανοποι΄ηση΄ της για τα µε΄τρα στη΄ριξης που η ΕΕ ΄εχει προγραµµατι΄σει για τις µεθοριακε΄ς περιοχε΄ς, τα οποι΄α θα εδραιω΄σουν την
αναδια΄ρθρωση στις περιοχε΄ς αυτε΄ς µε΄σω της ανα΄πτυξης των
υποδοµω΄ν, της καθιε΄ρωσης ειδικω΄ν µε΄τρων επαγγελµατικη΄ς κατα΄ρτισης για το εργατικο΄ δυναµικο΄ και της ενι΄σχυσης των µικρω΄ν και
µεσαι΄ων επιχειρη΄σεων. Για να καταπολεµηθει΄ το µισθολογικο΄
ντα΄µπινγκ στην προ΄σκαιρη εργασι΄α, η οδηγι΄α για την απο΄σπαση
των εργαζοµε΄νων ει΄ναι το αποτελεσµατικο΄τερο µε΄σο. Για να
επιτευχθει΄ ο στο΄χος αυτο΄ς στην πρα΄ξη, απαιτει΄ται κατα΄ κυ΄ριο λο΄γο
µια αποτελεσµατικη΄ επαγγελµατικη΄ επαγρυ΄πνηση. Χωρι΄ς αυτο΄
υπα΄ρχει µεγα΄λος κι΄νδυνος σοβαρη΄ς µει΄ωσης των επιπε΄δων των
µισθω΄ν σε ορισµε΄νους τοµει΄ς και περιφε΄ρειες.
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1.2.6. Το εργατικο΄ δυναµικο΄ µε υψηλα΄ προσο΄ντα απο΄ τις
υποψη΄φιες χω΄ρες, θα ΄εχει την ευκαιρι΄α, λο΄γω της ελευ΄θερης
κυκλοφορι΄ας των εργαζοµε΄νων, να αξιοποιη΄σει καλυ΄τερα τις
δυνατο΄τητε΄ς του, δεδοµε΄νου ο΄τι στις υποψη΄φιες χω΄ρες συχνα΄
σηµειω΄νεται ΄ελλειψη κατα΄λληλα η΄ τουλα΄χιστον επαρκω΄ς αµειβο΄µενων ειδικευµε΄νων θε΄σεων απασχο΄λησης. Εξα΄λλου, η πολυ΄ ΄εντονη
α΄σκηση της ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας απο΄ τους εργαζο΄µενους
αυτου΄ς, µπορει΄ να προκαλε΄σει µια διαρροη΄ εγκεφα΄λων, η οποι΄α να
οξυ΄νει ακο΄µη περισσο΄τερο τις οικονοµικε΄ς ανισο΄τητες µεταξυ΄ των
περιφερειω΄ν: οι λιγο΄τερο αναπτυγµε΄νες περιφε΄ρειες θα αναλαµβα΄νουν το κο΄στος της επιµο΄ρφωσης ενω΄ οι ανεπτυγµε΄νες περιφε΄ρειες
θα επωφελου΄νται βραχυπρο΄θεσµα και, ενδεχοµε΄νως, θα παραµελη΄σουν την κατα΄ρτιση της δικη΄ς τους νε΄ας γενια΄ς. Το προ΄βληµα
αυτο΄ µπορει΄ µο΄νο να λυθει΄ µεσοπρο΄θεσµα διο΄τι οι χω΄ρες µε υψηλη΄
ζη΄τηση σε εργατικο΄ δυναµικο΄ µε υψηλα΄ προσο΄ντα πρε΄πει να
εντει΄νουν τις προσπα΄θειε΄ς τους για την κατα΄ρτιση του δυναµικου΄
αυτου΄.
1.3. Η ενηµε΄ρωση ζη΄τηµα αποφασιστικη΄ς σηµασι΄ας
1.3.1. 'Οταν οι εργαζο΄µενοι ενδιαφε΄ρονται να απασχοληθου΄ν
σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος, χρεια΄ζονται αξιο΄πιστες και ακριβει΄ς
πληροφορι΄ες στη µητρικη΄ τους γλω΄σσα. Χρεια΄ζονται προστασι΄α
εναντι΄ον των δια΄φορων ανε΄ντιµων παρο΄χων υπηρεσιω΄ν που
προσφε΄ρουν ενηµε΄ρωση χωρι΄ς αξι΄α η΄ α΄χρηστες υπηρεσι΄ες σε
υψηλε΄ς τιµε΄ς η΄ που προσφε΄ρουν θε΄ση απασχο΄λησης υπο΄ δυσµενει΄ς
συνθη΄κες.
1.3.1.1. Προκειµε΄νου η ΄ελλειψη εµπειρι΄ας ο΄σον αφορα΄ τις
συνθη΄κες που ισχυ΄ουν στην χω΄ρα ο΄που επιθυµου΄ν να εργαστου΄ν,
να µην αποτελε΄σει αντικει΄µενο εκµετα΄λλευσης απο΄ δια΄φορα µη
αξιο΄πιστα γραφει΄α ευ΄ρεσης εργασι΄ας, εργοδο΄τες, µεταναστευτικα΄
γραφει΄α, ιδιοκτη΄τες, σχολει΄α ξε΄νων γλωσσω΄ν κ.λπ., πρε΄πει να
παρε΄χονται στους εργαζο΄µενους αυτου΄ς απο΄ τις δηµο΄σιες υπηρεσι΄ες η΄ τις µη κερδοσκοπικε΄ς οργανω΄σεις ο΄πως οι συνδικαλιστικε΄ς
ενω΄σεις, οι κοινωνικε΄ς οργανω΄σεις, τα επιµελητη΄ρια κ.λπ., λεπτοµερει΄ς πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τις συνθη΄κες που επικρατου΄ν
επιτο΄που, κυρι΄ως ο΄σον αφορα΄ την κατα΄σταση στην τοπικη΄ αγορα΄
εργασι΄ας, τις συλλογικε΄ς συµβα΄σεις ο΄σον αφορα΄ τις εργασιακε΄ς
συνθη΄κες, τις αµοιβε΄ς και τα νοι΄κια που ισχυ΄ουν επιτο΄που
κ.λπ., και του΄το πριν να µεταβου΄ν στην χω΄ρα υποδοχη΄ς για να
αναζητη΄σουν εργασι΄α.
1.3.1.2. Οι απαραι΄τητες πληροφορι΄ες για την α΄σκηση του
δικαιω΄µατος της ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας πρε΄πει ιδι΄ως να διατι΄θενται µε΄σω του δικτυ΄ου Εures (1). Η ΟΚΕ υπογραµµι΄ζει τη
΄ του. 'Ηδη
σηµασι΄α του δικτυ΄ου του΄του και χαιρετι΄ζει την ΄δρυση
ι
το 1997 η «ε΄κθεση της οµα΄δας µελε΄της υψηλου΄ επιπε΄δου υπο΄ την
προεδρι΄α της κας Simone Veil για θε΄µατα σχετικα΄ µε την ελευ΄θερη
κυκλοφορι΄α» (18 Μαρτι΄ου 1997 — ΄εκθεση Veil) (2) επε΄κρινε
(1) Το δι΄κτυο Εures (Ευρωπαϊκε΄ς υπηρεσι΄ες απασχο΄λησης) επιδιω΄κει να
διευκολυ΄νει την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των εργαζοµε΄νων στις 17 χω΄ρες
του Ευρωπαϊκου΄ Οικονοµικου΄ Χω΄ρου (ΕΟΧ). Στους εται΄ρους του
περιλαµβα΄νονται οι δηµο΄σιες υπηρεσι΄ες για την απασχο΄ληση, τα
συνδικα΄τα και οι οργανω΄σεις των εργοδοτω΄ν. Την εταιρικη΄ σχε΄ση
συντονι΄ζει η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄.
(2) 'Εκθεση της 18ης Μαρτι΄ου 1997 της οµα΄δας µελε΄της υψηλου΄
επιπε΄δου που διηυ΄θυνε η κ. Simone Veil και αφορου΄σε θε΄µατα
σχετικα΄ µε την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α (βλ. ∆ιαδι΄κτυο http://
europa.eu.int/Comm/internal–market/en/people/hlp/hlphmtl.htm
σ. 25 και συνε΄χεια). Η ΄εκθεση θα αναφε΄ρεται στη συνε΄χεια ως ΄εκθεση
Veil.
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εµµε΄σως την ΄ελλειψη ορατο΄τητας και αποτελεσµατικο΄τητας του
δικτυ΄ου Εures. Εν τω µεταξυ΄ η κατα΄σταση βελτιω΄θηκε λι΄γο, αλλα΄
δεν ει΄ναι ακο΄µη ικανοποιητικη΄.

1.3.1.3. Το δι΄κτυο Εures παραµε΄νει ακο΄µη σχεδο΄ν α΄γνωστο
για πολλου΄ς εργαζο΄µενους που ενδιαφε΄ρονται πραγµατικα΄ να
εργαστου΄ν σε α΄λλα κρα΄τη µε΄λη, ενω΄ ο αριθµο΄ς των προσβα΄σεων
στις προσφορε΄ς του διαδικτυ΄ου τελευται΄α αυξη΄θηκε σαφω΄ς.

1.3.1.4. Αν και οι πληροφορι΄ες που προσφε΄ρει επι΄ του
παρο΄ντος το δι΄κτυο Εures στον χω΄ρο του ει΄ναι αντιπροσωπευτικε΄ς
της δραστηριο΄τητα΄ς του, δεν παρε΄χουν σε ο΄σους αναζητου΄ν
απασχο΄ληση µια σαφη΄ εικο΄να της κατα΄στασης ου΄τε ο΄σον αφορα΄
τον κλα΄δο, ου΄τε τον το΄πο της απασχο΄λησης. Αντι΄θετα, παρε΄χονται
συγκριτικε΄ς πληροφορι΄ες αµοιβω΄ν µε βα΄ση εθνικου΄ς και κλαδικου΄ς
δει΄κτες, κατα΄ συνε΄πεια ο΄χι κατατοπιστικου΄ς, οι οποι΄οι ισχυ΄ουν
στην Ζυρι΄χη (Ελβετι΄α). Ακο΄µη και εκει΄να τα µε΄λη της Οικονοµικη΄ς
και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς που διαθε΄τουν την πιο γο΄νιµη φαντασι΄α
δεν µπορου΄ν να διανοηθου΄ν πω΄ς οι εργαζο΄µενοι απο΄ κρα΄τη µε΄λη
της ΕΕ µπορου΄ν να επωφεληθου΄ν απο΄ τις πληροφορι΄ες αυτε΄ς κατα΄
την πρακτικη΄ αξιολο΄γηση των προσφορω΄ν εργασι΄ας.

1.3.1.5. Υφι΄σταται σηµαντικη΄ διαφορα΄ µεταξυ΄ του αριθµου΄
των προσφορω΄ν απασχο΄λησης στα κρα΄τη µε΄λη που παρουσια΄ζει
το Εures και τις πολυα΄ριθµες προσφορε΄ς θε΄σεων εργασι΄ας των
αρµοδι΄ων υπηρεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν. Η ΟΚΕ διο΄τι η Επιτροπη΄
καθιε΄ρωσε προ ολι΄γου συζητη΄σεις για να διασφαλισθει΄ ο΄τι η
προσφορα΄ εργασι΄ας που γι΄νεται µε΄σω του διαδικτυ΄ου στα κρα΄τη
µε΄λη πραγµατοποιει΄ται και µε΄σω του Εures. Η ΟΚΕ τονι΄ζει σχετικα΄
ο΄τι οι πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τις προσφορε΄ς απασχο΄λησης
που παρουσια΄ζονται ση΄µερα στο δικτυακο΄ χω΄ρο του Εures δεν
ανταποκρι΄νονται στις απαιτη΄σεις που αναφε΄ρονται στο
σηµει΄ο 1.3.1.1. Συνη΄θως, δεν διευκρινι΄ζουν το χρο΄νο εργασι΄ας, το
υ΄ψος της αµοιβη΄ς, το ακριβη΄ το΄πο εργασι΄ας ου΄τε καν εα΄ν
προ΄κειται για απασχο΄ληση περιορισµε΄νου χρο΄νου η΄ αο΄ριστου.

1.3.1.6. Απο΄ τη δηµοσι΄ευση της 'Εκθεσης Veil του 1997, η
συνεργασι΄α µεταξυ΄ του Εures και των κοινωνικω΄ν εται΄ρων των
κρατω΄ν µελω΄ν δυστυχω΄ς βελτιω΄θηκε µο΄νο σε ορισµε΄να σηµει΄α.

1.3.1.7. Οι δραστηριο΄τητες του δικτυ΄ου Εures δυσχεραι΄νονται
απο΄ το γεγονο΄ς ο΄τι υπα΄ρχουν µο΄νο 220 περι΄που συ΄µβουλοι και
απο΄ αυτου΄ς σχεδο΄ν 90 ει΄ναι εθελοντε΄ς και ασκου΄ν πλη΄ρη
απασχο΄ληση εντελω΄ς διαφορετικη΄ς φυ΄σης.

1.3.2. Για το λο΄γο αυτο΄, οι εργατικε΄ς ενω΄σεις και οι κοινωνικε΄ς
οργανω΄σεις συνεχι΄ζουν να διεκπεραιω΄νουν το µεγαλυ΄τερο µε΄ρος
της συµβουλευτικη΄ς δραστηριο΄τητας και πρε΄πει να δαπανου΄ν
δικου΄ς τους σηµαντικου΄ς πο΄ρους. 'Ηδη στην Ευρω΄πη των 15, ει΄ναι
σχεδο΄ν αδυ΄νατον να χρηµατοδοτηθου΄ν οι δραστηριο΄τητες αυτε΄ς.
Με την ΄ενταξη 12 προ΄σθετων χωρω΄ν µε 12 προ΄σθετες γλω΄σσες, οι
δυνατο΄τητες σε προσωπικο΄ και σε οικονοµικου΄ς πο΄ρους των
οργανω΄σεων αυτω΄ν, οι οποι΄ες χρηµατοδοτου΄νται κυρι΄ως απο΄ τις
εισφορε΄ς των µελω΄ν, θα ΄εχουν ξεπεραστου΄ν κατα΄ πολυ΄.
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1.3.3. Επιπλε΄ον, οι εργατικε΄ς οργανω΄σεις και ενω΄σεις απο΄ τις
υποψη΄φιες χω΄ρες, που επι΄σης διαθε΄τουν περιορισµε΄να µε΄σα, δεν
θα ει΄ναι σε θε΄ση (χωρι΄ς ουσιαστικη΄ υποστη΄ριξη απο΄ την ΕΕ) ου΄τε
να συµβουλευ΄σουν τους συµπατριω΄τες τους που επιθυµου΄ν να
µεταναστευ΄σουν, ου΄τε να τους προστατευ΄σουν απο΄ δια΄φορες
υ΄ποπτες πρακτικε΄ς. Η ΟΚΕ υπογραµµι΄ζει ο΄τι η δηµιουργι΄α η΄
ενι΄σχυση σταθερω΄ν — του΄το σηµαι΄νει αποδοτικω΄ν και προικισµε΄νων µε επαρκει΄ς πο΄ρους — ενω΄σεων και εργατικω΄ν οµοσπονδιω΄ν
στα υπο΄ ΄ενταξη µε΄λη ει΄ναι αναγκαι΄α για την επι΄τευξη των
ελευθεριω΄ν στην ενιαι΄α αγορα΄ και η Επιτροπη΄ οφει΄λει στο σηµει΄ο
αυτο΄ να ει΄ναι η΄δη απο΄ τω΄ρα δραστη΄ρια.

οδου΄ χωρι΄ς την υποβολη΄ χωριστη΄ς αι΄τησης και η απουσι΄α
α΄δειας παραµονη΄ς δεν ΄επρεπε να οδηγη΄σει στην απαγο΄ρευση της
παραµονη΄ς διο΄τι δεν αποτελει΄ συστατικο΄ στοιχει΄ο του δικαιω΄µατος
παραµονη΄ς. Οι τακτικε΄ς αυτε΄ς δεν αποτελου΄ν µεµονωµε΄νες
περιπτω΄σεις. Το κρατι΄διο αυτο΄ απαγορευ΄ει συστηµατικα΄ την
παραµονη΄ στους εργαζο΄µενους µε ανεπαρκη΄ εισοδη΄µατα που
υποβα΄λλουν αι΄τηση συµπληρωµατικω΄ν κοινωνικω΄ν επιδοµα΄των,
εα΄ν ΄εχουν παραλει΄ψει να ζητη΄σουν α΄δεια µακροχρο΄νιας παραµονη΄ς. Επι΄σης, οι συνταξιου΄χοι ΄εχουν προβλη΄µατα µε την υπηρεσι΄α
αλλοδαπω΄ν εα΄ν διαµει΄νουν για περι΄οδο α΄νω των δυ΄ο ετω΄ν στην
χω΄ρα προε΄λευση΄ς τους και στη συνε΄χεια θελη΄σουν να επιστρε΄ψουν
στη Γερµανι΄α.

2.

2.2.1.3. Ακο΄µη και στην περι΄πτωση της επιστροφη΄ς απο΄
τη χω΄ρα στην οποι΄α α΄σκησαν δραστηριο΄τητα, οι εργαζο΄µενοι
συναντου΄ν προβλη΄µατα που σχετι΄ζονται µε τα διαφορετικα΄ συστη΄µατα κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης. Για παρα΄δειγµα, οι συνταξιου΄χοι που
επιστρε΄φουν στην Πορτογαλι΄α και πρε΄πει να αποχωρη΄σουν απο΄
την γερµανικη΄ ασφα΄λιση ασθενει΄ας, δεν µπορου΄ν να καταβα΄λουν
εθελοντικα΄ εισφορε΄ς στην γερµανικη΄ ασφα΄λιση προ΄νοιας
(Pflegeversicherung) αν και αυτη΄ η ασφα΄λιση δεν υφι΄σταται
στην Πορτογαλι΄α επειδη΄ συνδε΄εται µε την γερµανικη΄ ασφα΄λιση
ασθενει΄ας.

Ανα΄γκη για κατα΄ρτιση νε΄ας γνωµοδο΄τησης

2.1.
Στην παρου΄σα γνωµοδο΄τηση πρωτοβουλι΄ας, η Οικονοµικη΄
και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ παραπε΄µπει σε προηγου΄µενες γνωµοδοι πορει΄α
τη΄σεις της (1). Η νε΄α αυτη΄ γνωµοδο΄τηση ακολουθει΄ την ΄δια
΄ σει, δεδοµε΄νου ο΄τι ορισµε΄να απο΄ τα
και επιδιω΄κει να τις συµπληρω
προβλη΄µατα που εξετα΄ζονται σε προηγου΄µενες γνωµοδοτη΄σεις δεν
΄εχουν ακο΄µη επιλυθει΄ και ο΄τι τα αιτη΄µατα της ΟΚΕ δεν ΄εχουν
ικανοποιηθει΄, αν και ει΄χε δοθει΄ σχετικη΄ συνε΄χεια σε αυτα΄ απο΄ τα
δια΄φορα κοινοτικα΄ ο΄ργανα.
2.2.
Πολι΄τες της ΕΕ που ασκου΄ν το δικαι΄ωµα ελευ΄θερης
κυκλοφορι΄ας συνεχι΄ζουν να τυγχα΄νουν σε πολλου΄ς τοµει΄ς µεταχει΄ρισης λιγο΄τερο καλη΄ς απο΄ εκει΄νης των πολιτω΄ν της χω΄ρας
παραµονη΄ς.
2.2.1. Τα παραδει΄γµατα που ακολουθου΄ν αφορου΄ν την Γερµανι΄α, χω΄ρα καταγωγη΄ς του εισηγητη΄, αλλα΄ ισχυ΄ουν και για α΄λλα
κρα΄τη µε΄λη.
2.2.1.1. Οι πολι΄τες α΄λλων κρατω΄ν µελω΄ν τιµωρου΄νται αυστηρο΄τερα απο΄ τους Γερµανου΄ς σε περι΄πτωσης που δεν φε΄ρουν µαζι΄
τους η΄ που δεν επιδει΄ξουν το δελτι΄ο ταυτο΄τητα΄ς τους.
2.2.1.2. Ιδιαι΄τερα σε περιπτω΄σεις ο΄που χρεια΄ζεται να
καταβληθου΄ν κοινωνικα΄ επιδο΄µατα, οι αρχε΄ς προφασι΄ζονται διατυπω΄σεις που παραλει΄φθηκαν για να θε΄σουν τε΄ρµα στην παραµονη΄.
Στις 16 Οκτωβρι΄ου 2000, οι γερµανικε΄ς εφηµερι΄δες ανε΄φεραν την
περι΄πτωση ενο΄ς Ιταλου΄ πολι΄τη, εγκατεστηµε΄νου στο κρατι΄διο της
Βα΄δης Βυρτεµβε΄ργης και διαµε΄νοντος για 41 χρο΄νια στη Γερµανι΄α,
α΄πορου και εξαρτω΄µενου απο΄ κοινωνικα΄ επιδο΄µατα, ο οποι΄ος
΄επρεπε να επιστρε΄ψει στην χω΄ρα προε΄λευση΄ς του διο΄τι δεν ει΄χε
υποβα΄λει εγκαι΄ρως α΄δεια µακροχρο΄νιας παραµονη΄ς. Ωστο΄σο, η
α΄δεια αυτη΄ ΄επρεπε να του ει΄χε χορηγηθει΄ µε΄σω της διοικητικη΄ς

(1) ESC opinion on the Proposal for a Regulation (EC) of the European
Parliament and the Council amending Council Regulation (EEC)
No. 1612/68 on freedom of movement of workers within the
Community (ΕΕ C 169 της 16.6.1999, σ. 24), ESC opinion on the
Communication from the Commission on an action plan for free
movement of workers (ΕΕ C 235 της 27.7.1998, σ. 82) and the
ESC opinion on the Proposal for a Council Directive on the right
of third-country nationals to travel in the Community (ΕΕ C 153
της 28.5.1996, σ. 38).

2.2.1.4. Ακο΄µη, παραµε΄νει µια ολο΄κληρη σειρα΄ φορολογικω΄ν
διακρι΄σεων. Στη Γερµανι΄α, οι εργαζο΄µενοι που προε΄ρχονται απο΄
α΄λλο κρα΄τος µε΄λος δεν µπορου΄ν να συµπεριλα΄βουν εκ των
προτε΄ρων τις συνη΄θεις φορολογικε΄ς εκπτω΄σεις λο΄γω προστατευο΄µενου µε΄λους στην φορολογικη΄ δη΄λωση, ο΄πως ισχυ΄ει συνη΄θως,
αλλα΄ µπορου΄ν να τις ζητη΄σουν εκ των υστε΄ρων στην περι΄πτωση
που τα τε΄κνα διαµε΄νουν σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος. Το αποτε΄λεσµα
ει΄ναι η υψηλο΄τερη φορολογι΄α σε πρω
΄ τη φα΄ση και η επιστροφη΄ της
κρα΄τησης εκ των υστε΄ρων στο τε΄λος του οικονοµικου΄ ΄ετους.
2.2.2. Οι πολι΄τες της ΕΕ µε ειδικε΄ς ανα΄γκες συναντου΄ν
τερα΄στιες δυσκολι΄ες ο΄ταν θε΄λουν να ασκη΄σουν το δικαι΄ωµα
ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας και υποφε΄ρουν απο΄ αναπηρι΄α που απαιτει΄
προ΄σθετα κοινωνικα΄ βοηθη΄µατα για την διαβι΄ωση σε κανονικε΄ς
συνθη΄κες. Πρα΄γµατι, οι αρχε΄ς προφασι΄ζονται το γεγονο΄ς ο΄τι το
α΄τοµο εξαρτα΄ται απο΄ τη χορη΄γηση κοινωνικω΄ν βοηθηµα΄των υπο΄
τη γενικη΄ ΄εννοια χωρι΄ς να εξετα΄ζουν τη συγκεκριµε΄νη περι΄πτωση
και αρνου΄νται να χορηγη΄σουν α΄δεια παραµονη΄ς. Με΄χρι ση΄µερα, η
Κοινο΄τητα δεν ΄εχει προσπαθη΄σει να εναρµονι΄σει αυτο΄ το
πολυ΄πλοκο νοµικο΄ ζη΄τηµα. Ωστο΄σο, η ΟΚΕ θεωρει΄ο΄τι τουλα΄χιστον
για τα α΄τοµα µε ειδικε΄ς ανα΄γκες τουλα΄χιστον, το γεγονο΄ς ο΄τι
χρεια΄ζονται προ΄σθετα κοινωνικα΄ βοηθη΄µατα δεν θα πρε΄πει να
αποτελει΄ νοµο΄τυπο µε΄σο για την α΄ρνηση χορη΄γησης α΄δειας
παραµονη΄ς.
2.2.3. Κατα΄ την προ΄σληψη σε δηµο΄σιες υπηρεσι΄ες α΄λλου
κρα΄τους µε΄λους, οι πολι΄τες της ΕΕ συνεχι΄ζουν να αποτελου΄ν
αντικει΄µενο διακρι΄σεων ο΄σον αφορα΄ την αναγνω΄ριση της δια΄ρκειας
κατα΄ την οποι΄α α΄σκησαν παρο΄µοιες δραστηριο΄τητες και, κατα΄
συνε΄πεια, την κατα΄ταξη στην µισθολογικη΄ κλι΄µακα και την προαγωγη΄. Ακο΄µη και στην ιδιωτικη΄ οικονοµι΄α, η αναγνω΄ριση της
προϋπηρεσι΄ας και των επαγγελµατικω΄ν προσο΄ντων που αποκτη΄θηκαν στη χω΄ρα προε΄λευσης δεν ει΄ναι υποχρεωτικη΄. Οι κοινωνικοι΄
εται΄ροι δεν προβλε΄πουν κατα΄ κανο΄να στις συλλογικε΄ς συµβα΄σεις
καµι΄α τε΄τοια ρυ΄θµιση, µε συνε΄πεια, συχνα΄, η αναγνω΄ριση αυτη΄
να εξαρτα΄ται απο΄ την ιδιωτικη΄ συ΄µβαση µεταξυ΄ εργοδο΄τη και
εργαζο΄µενου.
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2.2.4. Στην περι΄πτωση των µαθητω΄ν, των σπουδαστω΄ν και
των φοιτητω΄ν που µεταβαι΄νουν σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος για να
ολοκληρω΄σουν την κατα΄ρτιση΄ τους, συχνα΄ δεν αναγνωρι΄ζεται η
δια΄ρκεια της κατα΄ρτισης που ΄εχει η΄δη πραγµατοποιηθει΄, ου΄τε και
οι η΄δη αποκτηθει΄σες γνω΄σεις. Του΄το ΄εχει ως αποτε΄λεσµα την
υποτι΄µηση ορισµε΄νων πτυχω΄ν της κατα΄ρτισης και την α΄νευ λο΄γου
επιµη΄κυνση των σπουδω΄ν για την απο΄κτηση του διπλω΄µατος.
Γενικο΄τερα, οι υφιστα΄µενοι κανο΄νες αναγνω΄ρισης αφορου΄ν κυρι΄ως
τους κυ΄κλους κατα΄ρτισης που ΄εχουν η΄δη ολοκληρωθει΄ και δεν
λαµβα΄νουν υπο΄ψη τις περιπτω΄σεις παιδιω΄ν που συνοδευ΄ουν τους
γονει΄ς τους κατα΄ την µετα΄βαση σε α΄λλο το΄πο κατοικι΄ας.
2.2.5. Στο προ΄γραµµα δρα΄σης της δια΄σκεψης των υπουργω΄ν
εκπαι΄δευσης της ΕΕ (1) επισηµαι΄νεται µια σειρα΄ περαιτε΄ρω προβληµα΄των στον τοµε΄α της εκπαι΄δευσης και της κατα΄ρτισης, τα
οποι΄α συ΄µφωνα µε την ΟΚΕ, πρε΄πει να αντιµετωπισθου΄ν χωρι΄ς
καθυστε΄ρηση.
2.2.6. Οι υπη΄κοοι τρι΄των χωρω΄ν, οι οποι΄οι ΄εχουν θεµελιω΄σει
δικαι΄ωµα νο΄µιµης παραµονη΄ς εντο΄ς ενο΄ς κοινοτικου΄ κρα΄τους (π.χ.
ως απασχολου΄µενοι η΄ συ΄ζυγοι κοινοτικω΄ν υπηκο΄ων) αντιµετωπι΄ζουν ακο΄µη πολλα΄ προβλη΄µατα. Τα προβλη΄µατα αυτα΄ οξυ΄νονται
πολυ΄ περισσο΄τερο µε την µετακο΄µιση και την ανα΄ληψη δραστηριο΄τητας σε ΄ενα α΄λλο κρα΄τος µε΄λος. Ενω΄ κατα΄ την αποστολη΄
παρο΄µοιων υπηκο΄ων τρι΄των κρατω΄ν µε΄σω επιχειρη΄σεων απο΄ α΄λλα
κρα΄τη µε΄λη ΄εγινε δυνατη΄ η δηµιουργι΄α λυ΄σεων κατα΄ προσε΄γγιση,
πολλα΄ προβλη΄µατα ο΄σον αφορα΄ την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α εργαζοµε΄νων δεν ΄εχουν ακο΄µη επιλυθει΄. Αν και διαµε΄νουν νο΄µιµα,
εµποδι΄ζεται συχνα΄ η προ΄σβαση΄ τους σε συγκεκριµε΄να επαγγε΄λµατα, τα οποι΄α διαφυλα΄σσονται για τους πολι΄τες του κρα΄τους
µε΄λους η΄ τους πολι΄τες α΄λλων κρατω΄ν µελω΄ν της ΕΕ. Η εξε΄ταση
ο΄λων των προβληµα΄των των υπηκο΄ων των τρι΄των χωρω΄ν υπερβαι΄νει
το πλαι΄σιο της παρου΄σας γνωµοδο΄τησης. Ωστο΄σο, η ΟΚΕ επισηµαι΄νει ο΄τι τα συναφη΄ προβλη΄µατα µπορου΄ν να επιλυθου΄ν απο΄ την
ΕΕ µε΄σω του εντονο΄τερου συντονισµου΄ της πολιτικη΄ς για τη
µετανα΄στευση. Εα΄ν η µετανα΄στευση απο΄ τρι΄τες χω΄ρες προς
ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη της ΕΕ, αντιµετωπισθει΄ ως θε΄µα κοινοτικη΄ς
πολιτικη΄ς, το΄τε πρε΄πει και τα προβλη΄µατα των θιγο΄µενων ατο΄µων
να αντιµετωπισθου΄ν σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο. Στο΄χος πρε΄πει να ει΄ναι
οι νο΄µιµοι µετανα΄στες, να µπορου΄ν να απολαµβα΄νουν ισο΄τιµα
δικαιω΄µατα στο εσωτερικο΄ της ΕΕ.
2.2.7. 'Ενα απο΄ τα σοβαρο΄τερα και πιο πολυσυζητηµε΄να
προβλη΄µατα για µια πραγµατικα΄ ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των εργαζοµε΄νων ει΄ναι η απο΄κτηση ασφαλιστικω΄ν δικαιωµα΄των σε α΄λλη
χω΄ρα και η δυνατο΄τητα διατη΄ρησης των κεκτηµε΄νων δικαιωµα΄των,
κυρι΄ως των επικουρικω΄ν συντα΄ξεων, βα΄σει διαφο΄ρων ασφαλιστικω΄ν
συµβα΄σεων. Πρε΄πει να αναζητηθου΄ν νε΄ες λυ΄σεις στο προ΄βληµα
αυτο΄ το΄σο για την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α µεταξυ΄ των νυν
15 κρατω΄ν µελω΄ν ο΄σο και για να καταστει΄ δυνατη΄ η κυκλοφορι΄α
αυτη΄ για τις υποψη΄φιες χω΄ρες.

2.3.
Εν ο΄ψει της προσεχου΄ς διευ΄ρυνσης της ΕΕ, η ΟΚΕ
επαναλαµβα΄νει την προ΄σκληση΄ της στις κοινοτικε΄ς αρχε΄ς να
εξετα΄σουν κατα΄ προτεραιο΄τητα τα ζητη΄µατα και τα προβλη΄µατα
που σχετι΄ζονται µε την απασχο΄ληση των µεταναστω΄ν και την
ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των ατο΄µων και να δω΄σουν ταχει΄α λυ΄ση.

(1) Ανακοι΄νωση τυ΄που 12928/2000 (420) της 9.11.2000.
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3.1.
Ενο΄ψει της προσεχου΄ς σηµαντικη΄ς διευ΄ρυνσης της ΕΕ στο
εγγυ΄ς µε΄λλον και λο΄γω των διαρθρωτικω΄ν διαφορω΄ν µεταξυ΄ των
κρατω΄ν µελω΄ν της ΕΕ και των υποψηφι΄ων χωρω΄ν, θα γι΄νει ευρει΄α
χρη΄ση του δικαιω΄µατος ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας και µετανα΄στευσης σε δια΄φορες µορφε΄ς.
3.2.
Ση΄µερα ακο΄µη εξακολουθου΄ν να υφι΄στανται προβλη΄µατα
στο εσωτερικο΄ της Ευρω΄πης των 15 στον τοµε΄α της κοινωνικη΄ς
ασφα΄λισης, της φορολογι΄ας, της κατα΄ργησης των διακρι΄σεων
που συνεχι΄ζουν να υφι΄στανται, της αναγνω΄ρισης των περιο΄δων
κατα΄ρτισης και δραστηριο΄τητας, των διπλωµα΄των καθω΄ς και στον
τοµε΄α της συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των κοινωνικω΄ν και των δικαστικω΄ν
και αστυνοµικω΄ν αρχω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν.
3.3.
Προβλη΄µατα στον τοµε΄α της φορολογι΄ας υφι΄στανται ιδι΄ως
για εργαζο΄µενους, που απασχολου΄νται οι ΄διοι
ι
σε ΄ενα α΄λλο κρα΄τος,
΄ ρα προε΄λευσης.
των οποι΄ων ο΄µως η οικογε΄νεια παραµε΄νει στη χω
Συχνα΄ υπα΄ρχει στο σηµει΄ο αυτο΄ α΄νιση µεταχει΄ριση σε σχε΄ση µε
τους πολι΄τες της χω΄ρας ο΄που παρε΄χεται η εργασι΄α. Αυτη΄ φθα΄νει
απο΄ τη µη αναγνω΄ριση µιας δευ΄τερης διαµονη΄ς µε΄χρι την ελλιπη΄
συνεκτι΄µηση των τε΄κνων.
3.4.
Ακο΄µη και ση΄µερα, παρα΄ την απο΄ µακρου΄ υ΄παρξη ευρωπαϊκω΄ν διατα΄ξεων στον τοµε΄α της κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης (π.χ. κανονισµο΄ς ΕΚ/1408/71) (2) λο΄γω της ποικιλοµορφι΄ας των συστηµα΄των
δηµιουργου΄νται για τους εργαζο΄µενους, που ασκου΄ν το δικαι΄ωµα
της ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας, α΄λυτα προβλη΄µατα, καθω΄ς και για τα
΄ ν τους που παραµε΄νουν στη χω
΄ ρα προελευ΄µε΄λη των οικογενειω
σεως π.χ. ο΄σον αφορα΄ την ασφα΄λιση ασθε΄νειας. Αν και ο
κανονισµο΄ς συνολικα΄ εφαρµο΄ζεται καλα΄, δηµιουργου΄νται προβλη΄µατα στο σηµει΄ο αυτο΄ ιδι΄ως κατα΄ τη συ΄µπτωση φορολογικω΄ν και
χρηµατοδοτου΄µενων µε εισφορε΄ς συστηµα΄των. Ακο΄µη και σε
περιπτω΄σεις ελλει΄ψεων ορισµε΄νων κλα΄δων της κοινωνικη΄ς ασφα΄΄ ρα προελευ΄σεως δηµιουργου΄νται προβλη΄µατα ιδι΄ως
λειας στη χω
για τους συνταξιου΄χους.
3.5.
Τα προβλη΄µατα που αντιµετωπι΄ζει ση΄µερα η ΕΕ λο΄γω των
15 διαφορετικω΄ν φορολογικω΄ν συστηµα΄των και των 15 διαφορετικω΄ν συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης, τα οποι΄α ει΄ναι σχεδο΄ν
αδυ΄νατο να εναρµονισθου΄ν, θα οξυνθου΄ν µε την ΄ενταξη των
υποψηφι΄ων χωρω΄ν.
3.6.
Μο΄νο ορισµε΄να απο΄ αυτα΄ τα προβλη΄µατα που αναφε΄ρονται
στην ΄εκθεση Veil του 1997 και στις γνωµοδοτη΄σεις της ΟΚΕ
΄εχουν βρει λυ΄ση. 'Εχει µεγα΄λη σηµασι΄α να επιλυθου΄ν τα υπα΄ρχοντα
προβλη΄µατα και µα΄λιστα πριν απο΄ την ΄ενταξη των υποψηφι΄ων
χωρω΄ν διο΄τι ει΄ναι σαφε΄ς ο΄τι εκ των υστε΄ρων θα ει΄ναι ακο΄µη πιο
δυ΄σκολη η εξευ΄ρεση λυ΄σης. Ει΄ναι προς το συµφε΄ρον των υποψηφι΄ων χωρω΄ν να θεσπισθου΄ν, πριν απο΄ την εισαγωγη΄ της ελευ΄θερης
κυκλοφορι΄ας, αξιο΄πιστοι και εφαρµο΄σιµοι κανο΄νες και να δηµιουργηθει΄ η υποδοµη΄ για την παροχη΄ συµβουλω΄ν και ενηµε΄ρωσης
στους πολι΄τες. Με τον τρο΄πο αυτο΄ θα µειωθει΄ το κο΄στος που θα
επιβαρυ΄νει τις υποψη΄φιες χω΄ρες, εα΄ν ΄εχουν η΄δη προβει΄ στις
απαραι΄τητες τροποποιη΄σεις για την υιοθε΄τηση του κοινοτικου΄
κεκτηµε΄νου η΄δη πριν απο΄ την ΄ενταξη.
(2) ΕΕ L 149 της 5.7.1971, σ. 2.
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3.7.
Ενω΄ απο΄ οικονοµικη΄ α΄ποψη, η εσωτερικη΄ αγορα΄ ΄εχει
σχεδο΄ν ολοκληρωθει΄ σε πολλου΄ς τοµει΄ς, διαπιστω΄νεται σηµαντικη΄
καθυστε΄ρηση στην καταπολε΄µηση της απα΄της. Του΄το γι΄νεται σαφε΄ς
στην καταπολε΄µηση της παρα΄νοµης απασχο΄λησης, της παρα΄νοµης
ει΄σπραξης κοινωνικω΄ν παροχω΄ν, της φοροδιαφυγη΄ς (ει΄τε για το
εισο΄δηµα, ει΄τε για τις κοινωνικε΄ς εισφορε΄ς) η΄ τις παρα΄νοµες
πρακτικε΄ς ιδι΄ως ο΄σον αφορα΄ την απο΄σπαση των εργαζοµε΄νων.
3.7.1. Λο΄γω της ΄ελλειψης ευρωπαϊκη΄ς νοµοθεσι΄ας, ει΄ναι
πρακτικα΄ αδυ΄νατον να επιτυ΄χει η δικαιοσυ΄νη η΄ οι διωκτικε΄ς αρχε΄ς
της χω΄ρας υποδοχη΄ς την καταβολη΄ διοικητικω΄ν προστι΄µων, την
εκτε΄λεση µιας δικαστικη΄ς απο΄φασης η΄ µιας καταδι΄κης εις βα΄ρος
των γραφει΄ων εργασι΄ας που ει΄ναι εγκατεστηµε΄να στην χω΄ρα
προε΄λευσης και που δρουν παρα΄νοµα. Κατα΄ συνε΄πεια, δεν
υφι΄στανται αξιο΄πιστα στοιχει΄α για τις επιχειρη΄σεις και την πραγµατικη΄ καταβολη΄ των κοινωνικω΄ν εισφορω΄ν στη χω΄ρα προε΄λευσης
διο΄τι δεν υπα΄ρχει ευρωπαϊκο΄ µητρω΄ο επιχειρη΄σεων, ου΄τε κοινη΄
ευρωπαϊκη΄ βα΄ση δεδοµε΄νων των οργανισµω΄ν κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης.
3.7.2. Στην πρα΄ξη, ει΄ναι σχεδο΄ν αδυ΄νατον για τους εργαζο΄µενους που προσλαµβα΄νονται απο΄ ανε΄ντιµους εργοδο΄τες η΄ γραφει΄α
εργασι΄ας για να εργαστου΄ν σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος, να ασκη΄σουν
τα δικαιω΄µατα΄ τους. Του΄το ισχυ΄ει κυρι΄ως ο΄ταν µε τη λη΄ξη της
συ΄µβαση΄ς τους, οι εργαζο΄µενοι αυτοι΄ δεν βρι΄σκουν α΄λλη θε΄ση
απασχο΄λησης στην ΄δια
ι χω΄ρα και ο΄ταν δεν ει΄ναι µε΄λη συνδικαλιστικη΄ς οργα΄νωσης στη χω΄ρα ο΄που απασχολου΄νται. Οι γλωσσικοι΄
φραγµοι΄ και οι δυσκολι΄ες προσφυγη΄ς στη δικαιοσυ΄νη µετα΄ την
επιστροφη΄ στη χω΄ρα προε΄λευσης συµβα΄λλουν στην αδυναµι΄α
αντιµετω΄πισης αυτω΄ν των παρα΄νοµων τακτικω΄ν. Το στοιχει΄ο αυτο΄
γι΄νεται ακο΄µη πιο ΄εντονο λο΄γω της ΄ελλειψης συνεργασι΄ας µεταξυ΄
των αστυνοµικω΄ν υπηρεσιω΄ν και της απουσι΄ας αµοιβαι΄ας αναγνω΄ρισης των αποφα΄σεων που εκδι΄δονται και των προστι΄µων που
επιβα΄λλονται. Το οργανωµε΄νο ΄εγκληµα επωφελει΄ται ολοε΄να και
συχνο΄τερα απο΄ τις ανεπα΄ρκειες αυτε΄ς. Το προ΄βληµα αυτο΄ πρε΄πει
να επιλυθει΄ χωρι΄ς καθυστε΄ρηση. Επιβα΄λλεται να εξετασθει΄ αν ει΄ναι
δυνατη΄ η δηµιουργι΄α ευρωπαϊκου΄ οργα΄νου που θα βοηθα΄ κατα΄
την υλοποι΄ηση υφιστα΄µενων αξιω΄σεων.

4.

Συµπερα΄σµατα

4.1.2. Η
ε λ ε υ΄ θ ε ρ η
κ υ κ λ ο φ ο ρ ΄α
ι
δ ι ε υ΄ ρ υ ν σ η τ η ς Ε Ε

29.5.2001

κ α τ α΄

τη

4.1.2.1. Στο΄χος της διευ΄ρυνσης της ΕΕ ει΄ναι η διαµο΄ρφωση
της πλη΄ρως ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας των εργαζοµε΄νων χωρι΄ς
οποιαδη΄ποτε δια΄κριση. Προκειµε΄νου να συνεχι΄σει να ει΄ναι αποδεκτη΄ η ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α των εργαζοµε΄νων και µετα΄ την
διευ΄ρυνση, πρε΄πει να ληφθου΄ν µε΄τρα για τον ΄ελεγχο των αναµενο΄µενων µεταναστευτικω΄ν ροω΄ν απο΄ την α΄ποψη χρο΄νου, χω΄ρου και
τοµε΄α. Σχετικα΄, χρεια΄ζεται να υπα΄ρξει µε΄ριµνα ω΄στε το ενδεχο΄µενο
µεταναστευτικο΄ δυναµικο΄ των υποψη΄φιων χωρω΄ν να µην επικεντρωθει΄ σε ΄ενα µικρο΄ αριθµο΄ γειτονικω΄ν κρατω΄ν.

4.1.2.2. Ειδικο΄τερα στα σηµερινα΄ εξωτερικα΄ συ΄νορα της ΕΕ,
πρε΄πει να αποφευχθει΄ η εισαγωγη΄ της πλη΄ρους ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας των εργαζοµε΄νων χωρι΄ς µεταβατικη΄ περι΄οδο, ω΄στε να
αποφευχθου΄ν ενδεχο΄µενες τοπικε΄ς αντιρρη΄σεις απο΄ οικονοµικη΄ και
κοινωνικη΄ α΄ποψη. ∆ιο΄τι λο΄γω των ιδιαι΄τερα υψηλω΄ν διαφορω΄ν
ο΄σον αφορα΄ την αµοιβη΄ και την αγοραστικη΄ δυ΄ναµη ο κι΄νδυνος
στο σηµει΄ο αυτο΄ ει΄ναι ιδιαι΄τερα ΄εντονος ο΄τι µεθοριακοι΄ εργαζο΄µενοι απο΄ τα κρα΄τη που θα προσχωρη΄σουν θα αποδεχθου΄ν µισθου΄ς
οι οποι΄οι σε περι΄πτωση διαµονη΄ς στον το΄πο εργασι΄ας δεν θα
επαρκου΄ν για τη διαβι΄ωση και συνεπω΄ς θα προκληθει΄ ανεργι΄α
στους εντο΄πιους εργαζο΄µενους και στρεβλω΄σεις στον ανταγωνισµο΄
µεταξυ΄ επιχειρη΄σεων που θα µπορου΄σαν να παραβλα΄ψουν την
αποδοχη΄ της ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας των εργαζοµε΄νων.

4.1.2.3. Συνολικα΄, ενο΄σω αναµε΄νεται µι΄α δυναµικη΄ οικονοµικη΄
ανα΄πτυξη στις υποψη΄φιες για ΄ενταξη χω΄ρες, η ΕΕ δεν θα πρε΄πει να
κατευθυ΄νεται απο΄ µι΄α αµυντικη΄ στρατηγικη΄. Για ο΄σο δια΄στηµα θα
θεωρου΄νται απαραι΄τητα τα µεταβατικα΄ µε΄τρα για τον περιορισµο΄
της ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας των εργαζοµε΄νων και της ελευ΄θερης
κυκλοφορι΄ας των υπηρεσιω΄ν, θα πρε΄πει να αναζητηθου΄ν διαφορετικε΄ς λυ΄σεις σε περιφερειακη΄ και τοµεακη΄ κλι΄µακα, να αναπτυχθου΄ν
κριτη΄ρια για τον τακτικο΄ ΄ελεγχο και να συµφωνηθου΄ν κατα΄λληλες
αναθεωρητικε΄ς ρη΄τρες ω΄στε να διευκολυνθει΄ η ελαστικη΄ εφαρµογη΄
των µε΄τρων.

4.1. Γενικο΄ πλαι΄σιο
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4.1.1.1. Κατα΄ τη γνω΄µη της ΟΚΕ η µετανα΄στευση ει΄ναι η΄δη
ση΄µερα ΄ενα κοινο΄ προ΄βληµα. Με΄σω της ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας
υπηκο΄ων τρι΄των κρατω΄ν εντο΄ς της ΕΕ µετα΄ την εδραι΄ωση µιας
νο΄µιµης παραµονη΄ς σε ΄ενα κρα΄τος µε΄λος και τις στρεβλω΄σεις της
αγορα΄ς εργασι΄ας λο΄γω της παρα΄νοµης µετανα΄στευσης σε ΄ενα
κρα΄τος µε΄λος (π.χ. στη Μεσο΄γειο η΄ στα σηµερινα΄ ανατολικα΄
συ΄νορα της ΕΕ) τελικα΄ ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη ενδιαφε΄ρονται απο΄
κοινου΄. Χρεια΄ζεται, εποµε΄νως, επειγο΄ντως ΄ενας εντονο΄τερος συντονισµο΄ς της µεταναστευτικη΄ς πολιτικη΄ς.

4.1.3. Σ υ γ κ ρ ι σ ι µ ο΄ τ η τ α κ α ι δ ι α θ ε σ ι µ ο΄ τ η τ α τ ω ν
δ ε δ ο µ ΄ε ν ω ν τ ω ν ο ρ γ α ν ι σ µ ω΄ ν κ ο ι ν ω ν ι κ η΄ ς
α σ φ α΄ λ ι σ η ς

4.1.3.1. Προκειµε΄νου, πρω
΄ τον, να µπορου΄ν οι εργαζο΄µενοι να
αποδει΄ξουν ευκολο΄τερα τις περιο΄δους απασχο΄λησης και καταβολη΄ς εισφορω΄ν, δευ΄τερον, να τερµατισθου΄ν οι παρα΄νοµες πρακτικε΄ς
και, τρι΄τον, να διευκολυνθει΄το ΄εργο των κοινωνικω΄ν και ελεγκτικω΄ν
υπηρεσιω΄ν, η ΟΚΕ προτει΄νει µακροπροθε΄σµως τη θε΄σπιση, σε
ευρωπαϊκο΄ επι΄πεδο, µιας κοινη΄ς βα΄σης δεδοµε΄νων των οργανισµω΄ν
κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης, στην οποι΄α θα εγγρα΄φονται τα δεδοµε΄να
που σχετι΄ζονται µε τις περιο΄δους δραστηριο΄τητας, την καταβολη΄
εισφορω΄ν και την ει΄σπραξη παροχω΄ν.
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4.1.3.2. Η ΟΚΕ ει΄ναι πεπεισµε΄νη ο΄τι µια παρο΄µοια τρα΄πεζα
δεδοµε΄νων δεν ει΄ναι δυνατο΄ να δηµιουργηθει΄ συ΄ντοµα λο΄γω του
σχετικου΄ κο΄στους και της ποικιλοµορφι΄ας των συστηµα΄των.
Μπορει΄ ο΄µως να γι΄νουν ενε΄ργειες που θα ανοι΄ξουν το δρο΄µο προς
το σηµει΄ο αυτο΄. Ως ενδια΄µεση ενε΄ργεια πρε΄πει καταρχα΄ς να
θεσπισθει΄ µια ταυτο΄τητα ηλεκτρονικη΄ς αναγνωριζο΄µενης για την
κοινωνικη΄ ασφα΄λιση συ΄µφωνα µε το κοινοτικο΄ ενιαι΄ο προ΄τυπο στο
οποι΄ο θα φυλα΄σσονται τα εν λο΄γω δεδοµε΄να (1).

4.1.4. ∆ ι α θ ε σ ι µ ο΄ τ η τ α τ ω ν δ ε δ ο µ ΄ε ν ω ν τ ω ν ε θ ν ι κ ω΄ ν µ η τ ρ ω΄ ω ν ε π ι χ ε ι ρ η΄ σ ε ω ν

4.1.4.1. Παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι η εσωτερικη΄ αγορα΄ ΄εχει σχεδο΄ν
ολοκληρωθει΄, ει΄ναι δυ΄σκολο, χρονοβο΄ρο και δαπανηρο΄ για εκει΄νους που αναζητου΄ν απασχο΄ληση, για τις ελεγκτικε΄ς αρχε΄ς, τα
γραφει΄α εξευ΄ρεσης εργασι΄ας, τους νοµικου΄ς εκπροσω΄πους, τους
εται΄ρους, τους πελα΄τες και τα δικαστη΄ρια, να αποκτη΄σουν αξιο΄πιστες πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε τη νοµικη΄ ΄εδρα µιας επιχει΄ρησης
εγκατεστηµε΄νης σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος, στους εγγεγραµµε΄νους
ιδιοκτη΄τες και στην κατα΄σταση΄ της (εγγεγραµµε΄νη στα µητρω΄α η΄
σε πτω΄χευση). Μια µικρη΄ µειοψηφι΄α ανε΄ντιµων επιχειρηµατιω΄ν
χρησιµοποιει΄ το κενο΄ αυτο΄ σε πολλου΄ς τοµει΄ς π.χ. στην παρα΄νοµη
προ΄σληψη εργαζοµε΄νων.

4.1.4.2. Για το λο΄γο αυτο΄, η ΟΚΕ προτει΄νει ως ενδια΄µεση
ενε΄ργεια ενιαι΄ες ευρωπαϊκε΄ς διατα΄ξεις γα τα δεδοµε΄να τουλα΄χιστον
που συγκεντρω΄νονται κατα΄ την καταχω΄ρηση των επιχειρη΄σεων
µε΄σω των κρατω΄ν µελω΄ν και ρυθµι΄σεις για την ανταλλαγη΄
δεδοµε΄νων και την δια΄θεση΄ τους σε α΄λλα κρα΄τη µε΄λη για
τους σκοπου΄ς τους. Μακροπρο΄θεσµα επιβα΄λλεται περαιτε΄ρω να
΄ ν µητρω΄ων επιχειρη΄σεων σε µια
εξετασθει΄ η συµπι΄εση των εθνικω
ευρωπαϊκη΄ τρα΄πεζα δεδοµε΄νων βατη΄ στο κοινο΄.

4.1.5. Β ε λ τ ΄ω
ι σ η τ ω ν υ π η ρ ε σ ι ω΄ ν π α ρ ο χ η΄ ς σ υ µ β ο υ λ ω΄ ν ε ι σ ε ρ χ ο΄ µ ε ν ω ν κ α ι ε ξ ε ρ χ ο΄ µ ε ν ω ν
΄ν
µεταναστω

4.1.5.1. Η σοβαρη΄ παροχη΄ συµβουλευτικω΄ν υπηρεσιω΄ν στους
πολι΄τες της ΕΕ που επιθυµου΄ν να µεταναστευ΄σουν, συµπεριλαµβανοµε΄νης της παροχη΄ς ειδικω΄ν υπηρεσιω΄ν ο΄πως η εξευ΄ρεση διασυνοριακη΄ς απασχο΄λησης, πρε΄πει να υπο΄κειται σε ενιαι΄α για την
Ευρω΄πη, υποχρεωτικη΄ α΄δεια, προκειµε΄νου να εξαιρου΄νται τα µη
σοβαρα΄ α΄τοµα που δεν διαθε΄τουν τις απαραι΄τητες γνω΄σεις και να
προστατευθου΄ν οι πολι΄τες της 'Ενωσης απο΄ τα α΄τοµα που ζητου΄ν
υψηλε΄ς αµοιβε΄ς για υπηρεσι΄ες που παρε΄χονται, ει΄τε δωρεα΄ν,
ει΄τε σε πολυ΄ χαµηλε΄ς τιµε΄ς απο΄ τις δηµο΄σιες αρχε΄ς η΄ τις µη
κερδοσκοπικε΄ς οργανω΄σεις. Για το λο΄γο αυτο΄, η ΟΚΕ προτει΄νει να
περιοριστει΄, µε΄σω µιας οδηγι΄ας, η δραστηριο΄τητα αυτη΄ στις µη
κερδοσκοπικε΄ς οργανω΄σεις και στις δηµο΄σιες αρχε΄ς, οι οποι΄ες

(1) Βλ. επι΄σης την προ΄ταση ελε΄γχου που περιλαµβα΄νεται στην ΄εκθεση
Veil, παρα΄λληλη µε την προ΄ταση΄ µας (σ. 53 στο δικτυακο΄ χω΄ρο), µε
την οποι΄α επιδιω΄κεται η αναγνωσιµο΄τητα των δελτι΄ων κοινωνικη΄ς
ασφα΄λισης σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη.
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θα διαθε΄τουν ειδικη΄ α΄δεια. Τουλα΄χιστον, θα πρε΄πει ο΄µως —
κατ' εφαρµογη΄ των διατα΄ξεων της ∆ΟΕ που ΄εχουν µεταφερθει΄ στο
κοινοτικο΄ δι΄καιο — να απαγορευθει΄ σε ο΄λη την Ευρω΄πη να
παρακρατου΄ν τε΄λη τα ιδιωτικα΄ γραφει΄α εξευ΄ρεσης απασχο΄λησης
απο΄ τους εργαζο΄µενους.

4.1.5.2. Η ΟΚΕ καλει΄ την Επιτροπη΄ να αναλα΄βει δρα΄ση
προκειµε΄νου να θεσπι΄σει και να προωθη΄σει ΄ενα δι΄κτυο παροχη΄ς
συµβουλω΄ν και βοη΄θειας στους µετανα΄στες, το οποι΄ο να καλυ΄πτει
ευρυ΄τερο πεδι΄ο απο΄ το Εures. Η ΟΚΕ χαι΄ρει διο΄τι η ΕΕ στο
σηµει΄ο αυτο΄ διαθε΄τει ση΄µερα επαρκει΄ς πο΄ρους αλλα΄ διαβλε΄πει
συµπληρωµατικε΄ς ανα΄γκες, ιδι΄ως σε σχε΄ση µε τη διευ΄ρυνση.
Εξι΄σου σηµαντικη΄, ο΄πως η οικονοµικη΄ υποστη΄ριξη, των υπηρεσιω΄ν
παροχη΄ς συµβουλω΄ν ει΄ναι παρα΄λληλα η µεταφορα΄ τεχνογνωσι΄ας
και η διαθεσιµο΄τητα των πληροφοριω΄ν που πρα΄γµατι απαιτου΄νται
κατα΄ την παροχη΄ συµβουλω΄ν και συνδροµη΄ς.

4.1.5.3. Στο΄χος του πρε΄πει να ει΄ναι µια ολοε΄να και πιο ευρει΄α
αµοιβαι΄α προ΄σβαση στις δραστηριο΄τητες των δηµοσι΄ων υπηρεσιω΄ν
παροχη΄ς συµβουλω΄ν και εξευ΄ρεσης απασχο΄λησης, των συνδικα΄των,
των κοινωνικω΄ν οργανω΄σεων, των επιµελητηρι΄ων και των υπο΄λοιπων µη κερδοσκοπικω΄ν οργανω΄σεων. ∆εδοµε΄νου ο΄τι οι δραστηριο΄τητες αυτε΄ς αφορου΄ν τις αρµοδιο΄τητες των δηµοσι΄ων αρχω΄ν, θα
πρε΄πει να χορηγει΄ται επιδο΄τηση στις ΜΚΟ που δρουν στον
τοµε΄α αυτο΄. Θα πρε΄πει συγκεκριµε΄να να χρηµατοδοτου΄νται µε
κοινοτικου΄ς και εθνικου΄ς πο΄ρους, το΄σο η απασχο΄ληση ειδικευµε΄νων συµβου΄λων ο΄σο και η επεξεργασι΄α, η µετα΄φραση και η
δια΄δοση των πληροφοριω΄ν.

4.1.6. Β ε λ τ ΄ω
ι σ η τ ο υ δ ι κ τ υ΄ ο υ Ε u r e s
Ει΄ναι απαραι΄τητο να βελτιωθει΄ σηµαντικα΄ η ορατο΄τητα και το
επαγγελµατικο΄ πνευ΄µα του Εures. Η ΟΚΕ παραπε΄µπει σαφω΄ς στις
προτα΄σεις της ΄εκθεσης Veil και επικροτει΄ µια ενεργο΄ εκστρατει΄α
διαφη΄µισης και πληροφο΄ρησης.

4.1.6.1. Η πληροφο΄ρηση που προσφε΄ρει το Εures πρε΄πει να
γι΄νει πολυ΄ πιο λεπτοµερη΄ς και πιο προσιτη΄. 'Οσον αφορα΄ τις
προσφορε΄ς απασχο΄λησης, θα πρε΄πει να παρε΄χει συγκεκριµε΄νες
πληροφορι΄ες ο΄σον αφορα΄ την αµοιβη΄, την δια΄ρκεια της συ΄µβασης
εργασι΄ας, το ωρα΄ριο, τον το΄πο εργασι΄ας καθω΄ς και τις γλωσσικε΄ς
γνω΄σεις και τα προσο΄ντα που ενδεχοµε΄νως απαιτου΄νται.
4.1.6.2. Το Εures πρε΄πει να επιδιω΄ξει µια στενο΄τερη συνεργασι΄α µε τους κοινωνικου΄ς εται΄ρους, κυρι΄ως σε εθνικο΄ και τοµεακο΄
επι΄πεδο, προκειµε΄νου να αποκτη΄σει προ΄σβαση στις προ΄σφατες
απαραι΄τητες πληροφορι΄ες και για να µπορε΄σει να δω΄σει στους
ενδιαφερο΄µενους, µια ακριβη΄ εικο΄να των απαιτη΄σεων και των
συνθηκω΄ν εργασι΄ας στα υπο΄λοιπα κρα΄τη µε΄λη της ΕΕ.

4.1.6.3. Για την εφαρµογη΄ της οδηγι΄ας 1612/68, πρε΄πει
΄ ν γρατουλα΄χιστον ο΄λες οι προσφορε΄ς απασχο΄λησης των εθνικω
φει΄ων εξευ΄ρεσης απασχο΄λησης σχετικα΄ µε πιο µακροπρο΄θεσµες
συµβα΄σεις η΄ συµβα΄σεις αορι΄στου χρο΄νου να δηµοσιευθου΄ν στο
δι΄κτυο Εures. Η ΟΚΕ επιδοκιµα΄ζει τις προσπα΄θειες που ανε΄λαβε
προ ολι΄γου η Επιτροπη΄ για την επι΄τευξη αυτου΄ του στο΄χου.
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4.1.7. Β ε λ τ ΄ω
ι ση της
τ ω ν α σ τ ι κ ω΄ ν ,
δ ι κ α σ τ η ρ ΄ω
ι ν
π ρ ο σ τ ΄µ
ι ων σε
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ε κ τ ΄ε λ ε σ η ς τ ω ν α π ο φ α΄ σ ε ω ν
΄ ν κ α ι π ο ι ν ι κ ω΄ ν
διοικητικω
κ α ι τ η ς ε ξ ο΄ φ λ η σ η ς τ ω ν
ο΄ λ η τ η ν Ε υ ρ ω΄ π η

Ει΄ναι απαραι΄τητο να διασφαλισθει΄ σε ο΄λη την Ευρω΄πη το΄σο η
εκτε΄λεση των ποινικω΄ν αποφα΄σεων που καταδικα΄ζουν τους εργοδο΄τες που δεν τηρου΄ν τις νοµικε΄ς υποχρεω΄σεις τους στον τοµε΄α της
καταβολη΄ς του ελα΄χιστου µισθου΄ και των εισφορω΄ν της κοινωνικη΄ς
ασφα΄λισης ο΄σο και η εξο΄φληση των προστι΄µων, ΄ετσι ω΄στε να
τερµατισθου΄ν αποτελεσµατικα΄ οι δραστηριο΄τητες των ανε΄ντιµων
εργοδοτω΄ν, κυρι΄ως ο΄σον αφορα΄ την απο΄σπαση των εργαζοµε΄νων.
Η ΟΚΕ προτει΄νει την κατα΄ρτιση οδηγι΄ας που θα αντικαταστη΄σει
τις δια΄φορες διµερει΄ς συµφωνι΄ες.

29.5.2001

—

εα΄ν οι κοινωνικε΄ς παροχε΄ς καθι΄στανται απαραι΄τητες υ΄στερα
απο΄ µια σχετικα΄ µακροχρο΄νια παραµονη΄, το΄τε οι αρµο΄διες
αρχε΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν δεν πρε΄πει να προφασι΄ζονται το
λο΄γο αυτο΄ για να θε΄σουν τε΄ρµα στην διαµονη΄·

—

τα συµπληρωµατικα΄ βοηθη΄µατα για τα α΄τοµα µε ειδικε΄ς
ανα΄γκες δεν πρε΄πει να θεωρου΄νται απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς
των κρατω΄ν µελω΄ν λο΄γος α΄ρνησης της διαµονη΄ς.

4.2.3. Α υ τ ο΄ µ α τ η χ ο ρ η΄ γ η σ η α΄ δ ε ι α ς µ α κ ρ ο χ ρ ο΄ ν ι α ς π α ρ α µ ο ν η΄ ς υ΄ σ τ ε ρ α α π ο΄ ν ο΄ µ ι µ η
µ α κ ρ ο χ ρ ο΄ ν ι α δ ι α µ ο ν η΄

4.2. 'Αλλες πρωτοβουλι΄ες
4.2.1. Η ΟΚΕ προτει΄νει να ενηµερω΄νει τακτικα΄ η Επιτροπη΄ το
Παρατηρητη΄ριο για την Εσωτερικη΄ Αγορα΄ της ΟΚΕ σχετικα΄ µε τα
ακο΄λουθα θε΄µατα και δραστηριο΄τητες:
—

συντονισµο΄ς των δραστηριοτη΄των των δηµοσι΄ων υπηρεσιω΄ν,
του Εures και των µη κερδοσκοπικω΄ν οργανω΄σεων·

—

χορη΄γηση αδειω΄ν στις µη κερδοσκοπικε΄ς οργανω΄σεις που
δρουν στον τοµε΄α της παροχη΄ς συµβουλω΄ν για τη
µετανα΄στευση·

—

συντονισµο΄ του τυ΄που και της χρηµατοδοτικη΄ς υποστη΄ριξης
που χορηγει΄ται στο δι΄κτυο των υπηρεσιω΄ν παροχη΄ς
συµβουλω΄ν·

—

πραγµατοποι΄ηση αναλυ΄σεων και στατιστικω΄ν για τα θε΄µατα
που α΄πτονται της ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας·

—

στη΄ριξη των κρατω΄ν µελω΄ν και των κοινωνικω΄ν εται΄ρων σε
ο΄λα τα ζητη΄µατα που αφορου΄ν την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α.

4.2.2. Κ α τ α΄ ρ γ η σ η τ η ς α΄ ρ ν η σ η ς π α ρ α µ ο ν η΄ ς σ ε
α΄ τ ο µ α µ ε ε ι δ ι κ ΄ε ς α ν α΄ γ κ ε ς π ο υ χ ρ ε ι α΄ ζ ο ν τ α ι κ ο ι ν ω ν ι κ ΄ε ς π α ρ ο χ ΄ε ς κ α ι γ ι α τ α
α΄ τ ο µ α π ο υ δ ι ΄ε µ ε ι ν α ν ν ο΄ µ ι µ α σ ε α΄ λ λ ο
κ ρ α΄ τ ο ς µ ΄ε λ ο ς
Η ΟΚΕ προτει΄νει να συµπληρωθου΄ν οι σχετικε΄ς οδηγι΄ες µε τα εξη΄ς:

Η ΟΚΕ προτει΄νει να διασαφηνισθου΄ν οι υφιστα΄µενοι κανονισµοι΄
΄ετσι ω΄στε οι εργαζο΄µενοι και οι οικογε΄νειε΄ς τους να αποκτου΄ν το
αργο΄τερο µετα΄ απο΄ µια νο΄µιµη πενταετη΄ διαµονη΄, µια α΄δεια
παραµονη΄ς αορι΄στου χρο΄νου απο΄ την χω΄ρα στην οποι΄α διαµε΄νουν
χωρι΄ς να χρεια΄ζεται να υποβα΄λουν αι΄τηση.

4.2.4. Η κ α θ ι ΄ε ρ ω σ η κ α λ ω΄ ν π ρ α κ τ ι κ ω΄ ν
Σε ορισµε΄νες περιπτω΄σεις, λυ΄σεις σε µερικα΄ προβλη΄µατα που
συνδε΄ονται µε την ελευ΄θερη κυκλοφορι΄α εργαζοµε΄νων, ΄εχουν
ευρεθει΄ σε αποκεντρωµε΄νη κλι΄µακα. Η βα΄ση δεδοµε΄νων Prism του
παρατηρητηρι΄ου της ΟΚΕ για την ενιαι΄α αγορα΄, περιλαµβα΄νει
ορισµε΄νες απο΄ τις λυ΄σεις αυτε΄ς· π.χ. την πρωτοβουλι΄α Εuregio,
για την προα΄σπιση των συµφερο΄ντων των εργαζοµε΄νων στην
περιοχη΄ µε΄σω συνεργασι΄ας των εργατικω΄ν ενω΄σεων στο Βε΄λγιο,
Ολλανδι΄α και Γερµανι΄α η΄ την εθελου΄σια συµφωνι΄α για τις εισφορε΄ς
στην κοινωνικη΄ ασφα΄λιση, των οργα΄νωση της πληρωµη΄ς για
διακοπε΄ς για τους προσωρινου΄ς εργαζοµε΄νους που µετακινου΄νται
απο΄ τη Γερµανι΄α στην Γαλλι΄α, και αντιστρο΄φως, µε΄σω της
δηµιουργι΄ας ενο΄ς απλου΄ διοικητικου΄ συστη΄µατος. Η συστηµατικη΄
ταξινο΄µηση αυτω΄ν των πρωτοβουλιω΄ν ενδε΄χεται να επιλυ΄σει µερικα΄
απο΄ τα εκκρεµου΄ντα προβλη΄µατα στον τοµε΄α.

Βρυξε΄λλες, 28 Μαρτι΄ου 2001.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
1.

΄ ν)
Ποσοστο΄ % του ενεργου΄ πληθυσµου΄ (ηλικι΄ας απο΄ 15 ΄εως 64 ετω
1999

1998

1997

1996

1995

EU15

68,6 %

68,0 %

67,5 %

67,3 %

67,7 %

BE

64,6 %

63,2 %

62,6 %

62,2 %

62,1 %

DK

80,6 %

79,3 %

79,8 %

79,5 %

79,5 %

DE

71,2 %

70,7 %

70,6 %

70,4 %

70,5 %

GR

62,9 %

62,5 %

60,8 %

61,0 %

60,1 %

ES

62,1 %

61,3 %

60,8 %

60,0 %

59,5 %

FR

68,8 %

68,2 %

68,0 %

68,2 %

67,6 %

IE

66,4 %

64,7 %

62,9 %

62,3 %

61,6 %

IT

59,6 %

59,0 %

57,7 %

57,7 %

57,3 %

LU

63,2 %

62,1 %

61,4 %

61,2 %

60,4 %

NL

73,6 %

72,6 %

71,5 %

69,9 %

69,2 %

AT

71,6 %

71,3 %

70,8 %

71,1 %

71,5 %

PT

70,9 %

70,3 %

68,2 %

67,5 %

67,4 %

FI

76,4 %

73,1 %

72,8 %

71,7 %

72,1 %

SE

76,5 %

75,5 %

76,4 %

77,1 %

80,1 %

UK

75,2 %

74,9 %

75,1 %

74,9 %

74,7 %

1999

1998

1997

1996

1995

EU15

65,3 %

64,7 %

64,3 %

64,1 %

64,5 %

BE

58,9 %

58,1 %

57,7 %

57,1 %

57,2 %

DK

78,6 %

77,2 %

77,8 %

77,7 %

78,0 %

DE

64,9 %

64,6 %

64,4 %

64,1 %

64,1 %

GR

60,5 %

60,1 %

59,5 %

59,9 %

59,1 %

ES

61,4 %

60,7 %

60,3 %

59,5 %

59,0 %

FR

64,5 %

64,0 %

63,8 %

63,9 %

63,3 %

IE

64,1 %

62,6 %

60,7 %

60,1 %

59,7 %

IT

59,0 %

58,5 %

57,4 %

57,4 %

57,0 %

LU

36,8 %

36,5 %

36,4 %

36,7 %

36,7 %

NL

71,1 %

70,0 %

68,9 %

67,3 %

66,5 %

AT

64,7 %

64,2 %

63,6 %

64,1 %

64,6 %

PT

68,9 %

69,3 %

67,5 %

66,7 %

66,8 %

FI

75,5 %

72,3 %

72,1 %

71,1 %

71,6 %

SE

73,3 %

72,2 %

72,9 %

75,5 %

76,8 %

UK

72,3 %

71,8 %

72,2 %

72,2 %

72,0 %

2.

΄ ρας διαµονη΄ς
Πολι΄τες της χω
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Πολι΄τες απο΄ α΄λλα κρα΄τη µε΄λη
1999

1998

1997

1996

1995

EU15

1,3 %

1,3 %

1,3 %

1,2 %

1,2 %

BE

4,1 %

3,7 %

3,7 %

3,8 %

3,4 %

DK

0,8 %

0,7 %

0,7 %

0,7 %

0,7 %

DE

2,2 %

2,2 %

2,2 %

2,2 %

2,0 %

GR

0,2 %

0,2 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

ES

0,2 %

0,3 %

0,2 %

0,2 %

0,2 %

FR

1,7 %

1,7 %

1,8 %

1,7 %

1,7 %

IE

1,8 %

1,7 %

1,9 %

1,8 %

1,5 %

IT

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,0 %

0,1 %

LU

23,9 %

22,7 %

22,9 %

21,9 %

21,8 %

NL

1,3 %

1,1 %

1,3 %

1,3 %

1,2 %

AT

1,2 %

1,2 %

1,0 %

0,9 %

0,8 %

PT

0,3 %

0,3 %

0,1 %

0,1 %

0,2 %

FI

0,2 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

0,1 %

SE

1,4 %

1,4 %

1,6 %

1,6 %

1,7 %

UK

1,3 %

1,3 %

1,3 %

1,2 %

1,2 %

1999

1998

1997

1996

1995

EU15

2,0 %

2,0 %

1,9 %

1,9 %

2,0 %

BE

1,6 %

1,4 %

1,2 %

1,3 %

1,5 %

DK

1,2 %

1,5 %

1,3 %

1,1 %

0,9 %

DE

4,1 %

3,9 %

4,0 %

4,1 %

4,4 %

GR

2,3 %

2,2 %

1,2 %

1,0 %

0,9 %

ES

0,5 %

0,4 %

0,3 %

0,3 %

0,3 %

FR

2,5 %

2,5 %

2,4 %

2,7 %

2,5 %

IE

0,5 %

0,4 %

0,3 %

0,5 %

0,4 %

IT

0,5 %

0,4 %

0,3 %

0,2 %

0,2 %

LU

2,5 %

2,5 %

2,1 %

2,5 %

1,8 %

NL

1,2 %

1,4 %

1,3 %

1,4 %

1,5 %

AT

5,7 %

5,9 %

6,2 %

6,1 %

6,1 %

PT

0,7 %

0,7 %

0,6 %

0,7 %

0,5 %

FI

0,7 %

0,6 %

0,6 %

0,5 %

0,4 %

SE

1,7 %

1,9 %

1,8 %

NA

1,7 %

UK

1,6 %

1,8 %

1,6 %

1,5 %

1,5 %

4.

΄ν
Πολι΄τες τρι΄των χωρω

Πηγη΄: Eurostat 2000.
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Ανακοι΄νωση της Επιτροπη΄ς προς
το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, το Συµβου΄λιο, την Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄, την Επιτροπη΄
΄ ν και την Ευρωπαϊκη΄ Κεντρικη΄ Τρα΄πεζα: Πρακτικε΄ς πτυχε΄ς του ευρω
΄ : παρου΄σα
των Περιφερειω
κατα΄σταση και προσεχει΄ς ενε΄ργειες»
(2001/C 155/11)
Στις 19 Σεπτεµβρι΄ου 2000, και συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 262 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της
Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, η Επιτροπη΄ ζη΄τησε απο΄ την Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ να γνωµοδοτη΄σει για
το θε΄µα «Πρακτικε΄ς πτυχε΄ς του ευρω΄: παρου΄σα κατα΄σταση και προσεχει΄ς ενε΄ργειες»
Το τµη΄µα «Οικονοµικη΄ και νοµισµατικη΄ ΄ενωση, οικονοµικη΄ και κοινωνικη΄ συνοχη΄», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η
προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν εργασιω΄ν, κατη΄ρτισε τη γνωµοδο΄τηση΄ του βα΄σει της εισηγητικη΄ς ΄εκθεσης του
κ. Burani, στις 13 Μαρτι΄ου 2001.
Κατα΄ τη δια΄ρκεια της 380η΄ς συνο΄δου ολοµε΄λειας, της 28ης και 29ης Μαρτι΄ου 2001 (συνεδρι΄αση της
29ης Μαρτι΄ου), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 73 ψη΄φους υπε΄ρ, µι΄α κατα΄ και 4 αποχε΄ς,
την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Προ΄λογος

1.1.
Καθω΄ς πλησια΄ζει η ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης της κυκλοφορι΄ας
του ευρω΄ σε χαρτονοµι΄σµατα και κε΄ρµατα, η Επιτροπη΄ ΄εκρινε
χρη΄σιµο να εξετα΄σει πω΄ς ΄εχει η κατα΄σταση µε την Ανακοι΄νωση (1)
της 12ης Ιουλι΄ου 2000, την οποι΄α ακολου΄θησε η συ΄σταση
303/05 της 11ης Οκτωβρι΄ου. Μεταξυ΄ των δυ΄ο ηµεροµηνιω΄ν, οι
υπηρεσι΄ες της Επιτροπη΄ς εξε΄δωσαν δυ΄ο Εuro Papers (2) που
συµπληρω΄νουν το πλαι΄σιο και παρε΄χουν µι΄α σηµαντικη΄ ποσο΄τητα
πολυ΄τιµων πληροφοριω΄ν.
1.1.1. Με την παρου΄σα γνωµοδο΄τηση η ΟΚΕ προτι΄θεται να
προσφε΄ρει τη συµβολη΄ της — στο φως των εµπειριω΄ν και των
γνω΄σεων που διαθε΄τουν οι κοινωνικοι΄ και επαγγελµατικοι΄ φορει΄ς
που εκπροσωπου΄νται απ' αυτη΄, καθω΄ς και µι΄α αντικειµενικη΄
αξιολο΄γηση των προβληµα΄των, διατυπω΄νοντας προτα΄σεις που
ελπι΄ζει ο΄τι θα αποβου΄ν χρη΄σιµες.
1.1.2. Κρι΄νεται σκο΄πιµο να εξεταστει΄ προκαταρκτικα΄ η Ανακοι΄νωση και τα Εuro Papers στο βαθµο΄ που αποτελου΄ν τη βα΄ση των
επιχειρηµα΄των, και στη συνε΄χεια η συ΄σταση που αποτελει΄ τη
συγκεκριµε΄νη συνε΄χεια΄ τους.
1.2.
Η ΟΚΕ ΄εχει η΄δη εξετα΄σει τα πρακτικα΄ προβλη΄µατα
που συνδε΄ονται µε την καθιε΄ρωση του ευρω΄ σε πολυα΄ριθµες
περιπτω΄σεις· ειδικο΄τερα υπενθυµι΄ζει τις ακο΄λουθες γνωµοδοτη΄σεις:
—

Γνωµοδο΄τηση για το Πρα΄σινο Βιβλι΄ο (3)

—

Επιπτω΄σεις στην αγορα΄ (γνωµοδο΄τηση πρωτοβουλι΄ας) (4)

—

Πρακτικε΄ς πτυχε΄ς (5).

Επισηµαι΄νει επι΄σης ο΄τι το συ΄νολο σχεδο΄ν των προβληµατισµω΄ν και
των προβλε΄ψεων που ΄εγιναν στο παρελθο΄ν, σε αυτε΄ς και σε α΄λλες
( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)

COM(2000) 443 τελικο΄.
Αριθ. 38 και αριθ. 41 του Αυγου΄στου 2000.
ΕΕ C 18 της 22.1.1996, σ. 112.
ΕΕ C 56 της 24.2.1997, σ. 65.
ΕΕ C 73 της 9.3.1998, σ. 130.

γνωµοδοτη΄σεις, επιβεβαιω΄θηκαν απο΄ τα γεγονο΄τα· ταυτο΄χρονα,
δεν µπορει΄ παρα΄ να επιβεβαιω΄σει την εγκυρο΄τητα ορισµε΄νων
υποδει΄ξεω΄ν της, οι οποι΄ες µολονο΄τι δεν ΄εγιναν δεκτε΄ς αποδεικνυ΄ουν ακο΄µη και ση΄µερα το δικαιολογηµε΄νο χαρακτη΄ρα τους.

2.

Με΄ρος Ι — Η ανακοι΄νωση και τα Εuro Papers

2.1. Η σηµερινη΄ κατα΄σταση
2.1.1. Ο ι ε π ι χ ε ι ρ η΄ σ ε ι ς
2.1.1.1. Πολλε΄ς απο΄ τις µεγα΄λες επιχειρη΄σεις — ιδιαι΄τερα τις
πολυεθνικε΄ς — ΄εχουν η΄δη υιοθετη΄σει το ευρω΄ ως λογιστικο΄
νο΄µισµα και α΄λλες βρι΄σκονται σε προηγµε΄νη φα΄ση προετοιµασι΄ας.
Η Ανακοι΄νωση ανε΄µενε ΄ενα «φαινο΄µενο χιονοστιβα΄δας» — η΄
«δια΄βρωσης» (6) — ΄εναντι των ΜΜΕ, που στην πραγµατικο΄τητα
δεν επαληθευ΄τηκε. Η ΟΚΕ ει΄χε παρατηρη΄σει σχετικα΄ (7) ο΄τι «η
αναγκαιο΄τητα να υπα΄ρξει κα΄ποια µορφη΄ αλληλεπι΄δρασης µεταξυ΄
των εσωτερικω΄ν δραστηριοτη΄των σε ενιαι΄ο νο΄µισµα και εκει΄νων,
εσωτερικω΄ν πα΄ντοτε, σε εθνικο΄ νο΄µισµα µπορει΄ να αποτελε΄σει
δαπα΄νη και πηγη΄ περιπλοκω΄ν». Το ζη΄τηµα αυτο΄ — που προκυ΄πτει
απο΄ τη λογικη΄ των επιλογω΄ν — παραµε΄νει ΄εγκυρο ακο΄µη περισσο΄τερο ση΄µερα και θα παραµει΄νει ΄εγκυρο ΄εως τα τε΄λη του 2001:
χρεια΄ζεται να ληφθει΄ υπο΄ψη κατα΄ τον προγραµµατισµο΄ των
δρα΄σεων για την περι΄οδο που µας χωρι΄ζει ακο΄µη απο΄ την
ηµεροµηνι΄α ΄εναρξης κυκλοφορι΄ας του ευρω΄.
2.1.2. Ο ορθολογικο΄ς χαρακτη΄ρας των επιλογω΄ν του παρελθο΄ντος δεν δικαιολογει΄ α΄λλωστε µε κανε΄να τρο΄πο ου΄τε την ΄ελλειψη
συνειδητοποι΄ησης των στρατηγικω΄ν επιπτω΄σεων απο΄ την υιοθε΄τηση
του ευρω΄, ου΄τε απο΄ πρακτικη΄ς πλευρα΄ς, την ανησυχητικη΄ καθυστε΄ρηση πολλω΄ν — υπε΄ρµετρα πολλω΄ν — επιχειρη΄σεων ο΄σον αφορα΄
΄ : ενω΄ το 60 %
την προετοιµασι΄α ενο΄ψει της εισαγωγη΄ς του ευρω
των µεγα΄λων επιχειρη΄σεων θα ΄εχουν κανονικα΄ ολοκληρω΄σει τη
(6) Βλ. Ανακοι΄νωση, σηµει΄ο 1.α.
(7) ΕΕ C 18 της 22.1.1996, σ. 112, παρα΄γραφος 6.5.1.
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µεταστροφη΄ τους ΄εως τα τε΄λη του 2000, πα΄νω απο΄ το η΄µισυ των
ΜΜΕ κρι΄νουν ο΄τι δεν θα ει΄ναι ΄ετοιµες για την τελικη΄ προθεσµι΄α
της 31ης ∆εκεµβρι΄ου 2001. Η κατα΄σταση — αν ανταποκρι΄νεται
στην πραγµατικο΄τητα — ει΄ναι παραπα΄νω απο΄ «ανησυχητικη΄»: η
Επιτροπη΄ κρι΄νει ο΄τι υφι΄σταται «πραγµατικο΄ς κι΄νδυνος στα τε΄λη
του 2001 να προκυ΄ψουν αδιε΄ξοδα ο΄σον αφορα΄ τη δια΄θεση των
πληροφορικω΄ν και λογιστικω΄ν πο΄ρων». Η ΟΚΕ ει΄χε επιστη΄σει
την προσοχη΄ στην πτυχη΄ αυτη΄ (1) καλω΄ντας την Επιτροπη΄ να
επιβεβαιω΄σει, απο΄ κοινου΄ µε τη βιοµηχανι΄α πληροφορικη΄ς, εα΄ν οι
πο΄ροι της ει΄ναι συνεκτικοι΄ µε τους προβλεπο΄µενους χρο΄νους και
τους διαθε΄σιµους πο΄ρους.
2.1.2.1. Η πληροφορικη΄ προετοιµασι΄α ει΄ναι εξα΄λλου η τελικη΄
φα΄ση µιας διοικητικη΄ς, προπαρασκευαστικη΄ς φα΄σεως, που κανονικα΄ ει΄ναι αρκετα΄ µακρο΄χρονη ακο΄µα και για τις πιο µικρε΄ς
επιχειρη΄σεις. Το πιο σοβαρο΄ προ΄βληµα δεν ει΄ναι συνεπω΄ς το
προ΄βληµα µιας ενδεχο΄µενης ΄ελλειψης πληροφορικω΄ν µε΄σων αλλα΄
το προ΄βληµα της ΄ελλειψης προετοιµασι΄ας απλω΄ς. Εα΄ν ο αριθµο΄ς
των απροετοι΄µαστων επιχειρη΄σεων αποδειχθει΄ σηµαντικο΄ς, θα
δηµιουργηθει΄ κι΄νδυνος για το κοινωνικο΄ συ΄νολο — τις α΄λλες
επιχειρη΄σεις και τους πολι΄τες/καταναλωτε΄ς, απο΄ τον πυρη΄να των
επιχειρη΄σεων εκει΄νων που δεν θα ει΄ναι σε θε΄ση να εργαστου΄ν µε το
νο΄µιµο νο΄µισµα. Ο κι΄νδυνος ει΄ναι προς το παρο΄ν θεωρητικο΄ς,
αλλα΄ τα κρα΄τη µε΄λη θα πρε΄πει να δει΄ξουν πραγµατικη΄ προσοχη΄
στο ενδεχο΄µενο αυτο΄: εκτο΄ς απο΄ µε΄τρα για την προ΄ληψη΄ του, θα
πρε΄πει να ει΄ναι γνωστο΄ και τι θα γι΄νει εα΄ν πραγµατικα΄ επαληθευτει΄.

2.2. Οι πολι΄τες/καταναλωτε΄ς
2.2.1. Η υποδοχη΄ του ευρω΄ εκ µε΄ρους του µεγαλυ΄τερου
µε΄ρους των πολιτω΄ν/καταναλωτω΄ν υπη΄ρξε µα΄λλον χλιαρη΄ και
οπωσδη΄ποτε «κατω΄τερη σε σηµαντικο΄ βαθµο΄ απο΄ αυτη΄ που
αναµε΄νονταν πριν απο΄ την εισαγωγη΄ του ευρω΄ την 1η Ιανουαρι΄ου
ι
και
1999» (2). Σε αυτη΄ την ΄ελλειψη ενδιαφε΄ροντος συνε΄βαλε ΄σως
η απογοητευτικη΄ πορει΄α της συναλλαγµατικη΄ς ισοτιµι΄ας µε το
δολα΄ριο, ιδιαι΄τερα κατα΄ το 2000. Ει΄ναι γεγονο΄ς ο΄τι η ζη΄τηση
νε΄ων λογαριασµω΄ν σε ευρω΄ υπη΄ρξε ελα΄χιστη, και α΄λλο το΄σο
αποθαρρυντικη΄ η ζη΄τηση για πληρωµε΄ς σε ευρω΄, εα΄ν αποκλειστου΄ν
εκει΄νες που σχετι΄ζονται µε την αγοραπωλησι΄α τι΄τλων, αφου΄
υποχρεωτικα΄ πρε΄πει να γι΄νονται σε ευρω΄· οι ο΄ροι πληρωµη΄ς (50 %
των οποι΄ων ΄εχουν η΄δη προετοιµαστει΄ για την εργασι΄α σε δυ΄ο
νοµι΄σµατα) χρησιµοποιου΄νται ελα΄χιστα. Ας σηµειωθει΄, εξα΄λλου,
ο΄τι οι θεσµικοι΄ επενδυτε΄ς επε΄δειξαν για το ευρω΄ κατα΄ πολυ΄
µεγαλυ΄τερο ενδιαφε΄ρον απο΄ τους πολι΄τες/καταναλωτε΄ς.

2.2.2. Η Ανακοι΄νωση προτει΄νει (3) ο΄πως επι΄σης και το Εuro
Paper (4) «ο΄τι οι κα΄τοχοι τερµατικω΄ν θα η΄ταν χρη΄σιµο να ενθαρρυνθου΄ν να επιταχυ΄νουν τη διαδικασι΄α µετατροπη΄ς στο ευρω΄ των
τερµατικω΄ν πληρωµη΄ς· και γενικο΄τερα εκφρα΄ζει την ευχη΄ να
µελετηθου΄ν οι δυνατο΄τητες υποκι΄νησης των πολιτω΄ν να χρησιµοποιου΄ν συχνο΄τερα τα διαθε΄σιµα µε΄σα πληρωµω΄ν σε ευρω΄». Το εν
λο΄γω ΄εγγραφο αποδι΄δει «την ΄ελλειψη ενδιαφε΄ροντος» εκ µε΄ρους

(1) ΕΕ C 18 της 22.1.1996, σ. 112, παρα΄γραφος 5.3.4.
(2) Βλ. Επιτροπη΄, Euro Paper αριθ. 38 του Αυγου΄στου 2000, παρα΄γραφος 2, σ. 5 (αγγλικο΄ κει΄µενο).
(3) Σηµει΄ο 2.α.
(4) Euro Paper αριθ. 38.
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των καταναλωτω΄ν «στην αντι΄δραση στα υψηλα΄ τραπεζικα΄ ΄εξοδα
για τις χρηµατοδοτικε΄ς µεταβιβα΄σεις στη ζω΄νη του ευρω΄, ο΄πως
επι΄σης και σε α΄λλους λο΄γους».
2.2.3. Οι λο΄γοι που αναφε΄ρονται απο΄ την Επιτροπη΄ για να
δικαιολογηθει΄ η ΄ελλειψη ενδιαφε΄ροντος δεν φαι΄νεται να ει΄ναι
θεµελιωµε΄νοι, τουλα΄χιστον στο πεδι΄ο αυτο΄: το α΄νοιγµα λογαριασµω΄ν και η χρη΄ση τερµατικω΄ν δεν ΄εχουν τι΄ποτα να κα΄νουν µε τις
υπερεθνικε΄ς µεταβιβα΄σεις που αποτελου΄ν εν πα΄ση περιπτω΄σει ΄ενα
ελα΄χιστο τµη΄µα του 1 % των εγχω΄ριων µεταβιβα΄σεων· οι τραπεζικε΄ς
δαπα΄νες (για τις οποι΄ες γι΄νεται λο΄γος στη συνε΄χεια) ει΄ναι οι ΄διες
ι
για τις µεταβιβα΄σεις σε εθνικα΄ νοµι΄σµατα στην ευρωζω΄νη η΄ σε
ευρω΄ και δεν προκυ΄πτει ο΄τι ο ο΄γκος µειω΄θηκε συνολικα΄. Η ΟΚΕ
κρι΄νει ο΄τι οι λο΄γοι θα πρε΄πει να αναζητηθου΄ν αλλου΄, ο΄πως θα
εξηγηθει΄ καλυ΄τερα στη συνε΄χεια.
2.3. Η διπλη΄ ΄ενδειξη των τιµω
΄ν
2.3.1. Η Ανακοι΄νωση (5) επισηµαι΄νει ο΄τι η διπλη΄ ΄ενδειξη ει΄ναι
πολυ΄ διαδεδοµε΄νη στο µεγαλυ΄τερο µε΄ρος των χωρω΄ν, ειδικο΄τερα
στα µεγα΄λα εµπορικα΄ καταστη΄µατα και στις εµπορικε΄ς επιχειρη΄σεις
και υπηρεσι΄ες ορισµε΄νων διαστα΄σεων. 'Οπως η΄ταν προβλε΄ψιµο,
οι σηµαντικο΄τερες εξαιρε΄σεις αφορου΄ν τις επιχειρη΄σεις µικρω΄ν
διαστα΄σεων που στερου΄νται τα µε΄σα και τις κατα΄λληλες γνω΄σεις.
Ωστο΄σο «αρχι΄ζουν να προκυ΄πτουν ερωτηµατικα΄ ως προς την
αποτελεσµατικο΄τητα΄ τους: φαι΄νεται ο΄τι ο καταναλωτη΄ς αποδι΄δει
πολυ΄ µικρη΄ σηµασι΄α στις τιµε΄ς που εκφρα΄ζονται σε ευρω΄». Η ΟΚΕ
ει΄χε προβλε΄ψει αυτο΄ το αποτε΄λεσµα στη γνωµοδο΄τηση για το
Πρα΄σινο Βιβλι΄ο (6) και ει΄χε «µε ΄εµφαση αποτρε΄ψει την υιοθε΄τηση
µε΄τρων που επιβα΄λλουν τη διπλη΄ ΄ενδειξη των ποσω΄ν» και αντιθε΄τως
ει΄χε υποδει΄ξει εναλλακτικε΄ς συµπληρωµατικε΄ς λυ΄σεις, πιθανο΄τατα
πιο αποτελεσµατικε΄ς.
2.4. Οι δηµο΄σιες διοικη΄σεις και οι τοπικε΄ς αρχε΄ς
2.4.1. Εκτο΄ς απο΄ ορισµε΄νες αξιοσηµει΄ωτες εξαιρε΄σεις, φαι΄νεται
ο΄τι οι δηµο΄σιες αρχε΄ς βρι΄σκονται σε γενικε΄ς γραµµε΄ς σε καλο΄
σηµει΄ο ο΄σον αφορα΄ την προετοιµασι΄α για τη µετα΄βαση στο ευρω΄·
δεν ει΄ναι ο΄µως το ΄διο
ι
θετικη΄ η κατα΄σταση απ' ο΄τι φαι΄νεται, στο
πεδι΄ο των τοπικω΄ν αρχω΄ν που δηµιουργου΄ν την εντυ΄πωση ο΄τι
΄εχουν υποτιµη΄σει τη σηµασι΄α και τις επιπτω΄σεις του προβλη΄µατος·
αυτο΄ τουλα΄χιστον ει΄ναι το συµπε΄ρασµα που φαι΄νεται να προκυ΄πτει
απο΄ το περιεχο΄µενο της Ανακοι΄νωσης (7).
2.4.2. Αντιθε΄τως, οι προσπα΄θειες που ΄εγιναν απο΄ την α΄ποψη
της παροχη΄ς ενηµε΄ρωσης προς τους πολι΄τες εκ µε΄ρους των κρατω΄ν
µελω΄ν, και των δηµο΄σιων διοικη΄σεων — και σ' ΄ενα ορισµε΄νο
βαθµο΄ απο΄ τις τοπικε΄ς αρχε΄ς — ει΄ναι πραγµατικα΄ αξιοσηµει΄ωτες.
Στηριζο΄µενος στις θεωρη΄σεις που αναφε΄ρθηκαν στο προηγου΄µενο
σηµει΄ο, µπορει΄ κανει΄ς να σκεφτει΄ ο΄τι ορισµε΄νες δηµο΄σιες αρχε΄ς
΄εχουν δω΄σει την προτεραιο΄τητα σε προγρα΄µµατα που κρι΄θηκαν
«πιο ευ΄κολα» και «λαϊκα΄», δηλαδη΄ την α΄µεση παροχη΄ ενηµε΄ρωσης
προς τους πολι΄τες/εκλογει΄ς, πριν αντιµετωπιστου΄ν τα πιο προβληµατικα΄ και πιο τεχνικα΄ ζητη΄µατα που αφορου΄ν τη µεταρρυ΄θµιση
της ΄διας
ι
της διοι΄κησης.
(5) Σηµει΄ο 2.γ.
(6) ΕΕ C 18 της 22.1.1996, σ. 112, παρα΄γραφος 6.1.5.
(7) Κεφα΄λαιο Β, 2.α.
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Παροχη΄ ενηµε΄ρωσης

3.1.
Στην ιστορι΄α της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης, καµια΄ πρωτοβουλι΄α
δεν αποτε΄λεσε αντικει΄µενο µιας το΄σο µεγα΄λης δε΄σµευσης, απο΄ την
α΄ποψη των πο΄ρων και των µε΄σων, ο΄σο η υιοθε΄τηση του ευρω΄: η
δε΄σµευση ο΄λων, Επιτροπη΄ς, Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου, κρατω΄ν
µελω΄ν, Κεντρικη΄ς Ευρωπαϊκη΄ς Τρα΄πεζας, Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς, Επιτροπη΄ς των Περιφερειω΄ν, δηµο΄σιων διοικη΄σεων και ιδιωτικω΄ν οργανω΄σεων υπη΄ρξε εντατικη΄, συνειδητη΄,
χωρι΄ς καµι΄α εξοικονο΄µηση προσπαθειω΄ν και µε΄σων. Ου΄τε στην
ιστορι΄α των παγκο΄σµιων νοµισµα΄των δεν υφι΄στανται ανα΄λογα
προηγου΄µενα: στο παρελθο΄ν η αλλαγη΄ του νοµι΄σµατος υπη΄ρξε ΄ενα
τρε΄χον γεγονο΄ς που γι΄νονταν αποδεκτο΄ ως µια αναπο΄φευκτη
«µοι΄ρα» της οικονοµικη΄ς ζωη΄ς χωρι΄ς υπερβολικε΄ς «δραµατοποιη΄σεις»: ας ληφθου΄ν υπο΄ψη τα παραδει΄γµατα δεκαδικη΄ς ΄εκφρασης
της στερλι΄νας, και η µετα΄βαση στη Βραζιλι΄α απο΄ το cruzado στο
real.

3.1.1. Η Επιτροπη΄ επιτε΄λεσε µια συντονιστικη΄ δρα΄ση αλλα΄ και
δρα΄ση πρωτοβουλι΄ας, σε πολυα΄ριθµες κατευθυ΄νσεις. Η εκστρατει΄α
«Ευρω΄, ΄ενα µο΄νο νο΄µισµα για την Ευρω΄πη» προωθη΄θηκε το 1996
και συνεχι΄ζεται ακο΄µη. Τα τελευται΄α δυ΄ο χρο΄νια δαπανη΄θηκαν
117 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄, εκ των οποι΄ων τα 2/3 για συµφωνι΄ες µε τα
κρα΄τη µε΄λη. ∆ιετε΄θησαν ποσα΄ για προπαρασκευαστικε΄ς ενε΄ργειες
(δηµοσιευ΄σεις, διασκε΄ψεις, σεµινα΄ρια, εκπαιδευτικο΄ υλικο΄ στα
σχολει΄α κ.λπ.): η χρηµατοδοτικη΄ δε΄σµευση των κρατω΄ν µελω΄ν η΄ταν
ισοδυ΄ναµη µε τα ποσα΄ που διετε΄θησαν απο΄ την Επιτροπη΄.

3.1.2. ∆ιετε΄θησαν επι΄σης, πιστω΄σεις για τις αποκαλου΄µενες
«πολλαπλασιαστικε΄ς οργανω΄σεις», για το προ΄γραµµα «euro facile»
και για πειραµατικε΄ς εφαρµογε΄ς σε πο΄λεις και περιφε΄ρειες. Για
΄ενα πιο «τεχνικο΄» κοινο΄, η Επιτροπη΄ οργα΄νωσε σεµινα΄ρια στα
µεγαλυ΄τερα χρηµατοπιστωτικα΄ κε΄ντρα και 80 δρα΄σεις διαφο΄ρων
τυ΄πων σε τρι΄τες χω΄ρες. 'Ολα αυτα΄, ως συµπλη΄ρωµα σε σεµινα΄ρια
επιµο΄ρφωσης (γενικα΄ και συγκεκριµε΄να για «αδυ΄νατες» κοινωνικε΄ς
οµα΄δες), σεµινα΄ρια εκπαι΄δευσης, συµµετοχη΄ σε διεθνει΄ς εκθε΄σεις,
δηµοσιευ΄σεις, ΄εγγραφα, την επιθεω΄ρηση ΙnfEuro, ατοµικου΄ς
φακε΄λους, οδηγου΄ς, βιντεοκασε΄τες και αφι΄σες, πε΄ρα απο΄ µι΄α
ιστοσελι΄δα στο ∆ιαδι΄κτυο µε δυνατο΄τητα αλληλοσυ΄νδεσης δεδοµε΄νων. Μπορει΄ κανει΄ς να πει ο΄τι κανε΄να πεδι΄ο της επικοινωνι΄ας δεν
παρε΄µεινε ανεκµετα΄λλευτο.

3.1.3. Το Ευρωπαϊκο΄ Κοινοβου΄λιο, απο΄ την πλευρα΄ του,
διε΄θεσε πιστω΄σεις για ανα΄λογες δραστηριο΄τητες, µε την α΄µεση
δε΄σµευση επι΄σης εκ µε΄ρους ορισµε΄νων µελω΄ν του αλλα΄ συχνο΄τερα
σε συ΄νδεση µε την Επιτροπη΄ και µε τα κρα΄τη µε΄λη.

3.1.4. Τα κρα΄τη µε΄λη και οι δηµο΄σιες επιχειρη΄σεις προε΄βησαν
επι΄σης σε γενικε΄ς η΄ τοµεακε΄ς πρωτοβουλι΄ες που απευθυ΄νονταν
κυρι΄ως στους πολι΄τες, στις επιχειρη΄σεις και στις µειονεκτικε΄ς
κατηγορι΄ες του πληθυσµου΄· λει΄πουν προς το παρο΄ν συγκεκριµε΄να
στοιχει΄α για τη δια΄θεση των πιστω΄σεων, αλλα΄ ει΄ναι σι΄γουρο πως η
προσπα΄θεια υπη΄ρξε γενικη΄ και καταβλη΄θηκε κα΄θε προσπα΄θεια
δυνατη΄ς επεξη΄γησης.
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3.1.5. Η ΕΚΤ απο΄ την πλευρα΄ της, προετοι΄µασε το ΄εδαφος για
τη µετα΄βαση στο ευρω΄ απο΄ το 1999 εκ µε΄ρους του ευρωπαϊκου΄
χρηµατοπιστωτικου΄ συστη΄µατος µε τρο΄πο α΄ψογο· πε΄ρα απο΄ το
συ΄στηµα Target, που λειτου΄ργησε χωρι΄ς προβλη΄µατα απο΄ την
αρχη΄, συνε΄βαλε επι΄σης στην κατα΄ρτιση µιας «πολιτικη΄ς του ευρω΄»
το΄σο στο επι΄πεδο της ευρωζω΄νης ο΄σο και ΄εναντι των τρι΄των χωρω΄ν.
Η καθο΄λου ευ΄κολη αποστολη΄ του συντονισµου΄ του ΄εργου των
εθνικω΄ν κεντρικω΄ν τραπεζω΄ν κατα΄ την προετοιµασι΄α των νοµισµα΄των και χαρτονοµισµα΄των συνοδευ΄τηκε απο΄ µια α΄κρως αποτελεσµατικη΄ παροχη΄ ενηµε΄ρωσης. Θα πρε΄πει να σηµειωθει΄ ο΄τι η ΕΚΤ
΄εχει διαθε΄σει περι΄που 80 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄ για τη δηµοσι΄ευση
φυλλαδι΄ων που αφορου΄ν τις αναπαραγωγε΄ς των νε΄ων κερµα΄των
και χαρτονοµισµα΄των.
3.1.6. 'Οµως και η ΟΚΕ δεν παρε΄λειψε το καθη΄κον της ΄εναντι
της κοινωνι΄ας των πολιτω΄ν: πολυα΄ριθµα µε΄λη της ανε΄λαβαν η΄
συµµετει΄χαν σε πρωτοβουλι΄ες που ει΄χαν ως στο΄χο την ενηµε΄ρωση
των πολιτω΄ν, των οργανω΄σεων και των αρχω΄ν σε εθνικο΄ και διεθνε΄ς
επι΄πεδο.
3.1.7. Οι ιδιωτικε΄ς οργανω΄σεις ανταποκρι΄θηκαν στην ΄εκκληση
της Επιτροπη΄ς και των κυβερνη΄σεων µε τρο΄πο συνειδητο΄ και χωρι΄ς
εξοικονο΄µηση µε΄σων. Οι οργανω΄σεις των καταναλωτω΄ν επεξη΄γησαν
τη δρα΄ση τους, ο΄πως ει΄ναι λογικο΄ στους πολι΄τες/καταναλωτε΄ς
γενικο΄τερα και στις λιγο΄τερο ευνοηµε΄νες κατηγορι΄ες ειδικο΄τερα,
και οι επαγγελµατικε΄ς οργανω΄σεις κυρι΄ως στα µε΄λη τους: υπολογι΄ζεται στην πρα΄ξη ο΄τι σε ο΄λες τις επιχειρη΄σεις ΄εφτασε η ενηµε΄ρωση
που προωθη΄θηκε απο΄ τις αντι΄στοιχες επαγγελµατικε΄ς οργανω΄σεις
του τοµε΄α τους. Ο χρηµατοδοτικο΄ς τοµε΄ας (ειδικο΄τερα οι τρα΄πεζες)
ενηµε΄ρωσε ο΄λους τους πελα΄τες του και το κοινο΄ γενικο΄τερα µε
φυλλα΄δια (που υπολογι΄ζονται συνολικα΄ περι΄που σε 300 εκατοµµυ΄ρια αντι΄τυπα) µε δηµοσιευ΄σεις ισολογισµω΄ν σε ευρω΄ και µε
ανακοινω΄σεις που τυπω
΄ θηκαν σε κα΄θε ΄εγγραφο που απευθυ΄νονταν
στους πολι΄τες, µε την κα΄θε ευκαιρι΄α. Η διπλη΄ ΄ενδειξη των ποσω΄ν
αποτελει΄ πλε΄ον γενικευµε΄νη πρακτικη΄.

3.2. Αποτελε΄σµατα

3.2.1. Ο τοµε΄ας ο οποι΄ος — εκ των πραγµα΄των — προσαρµο΄στηκε καλυ΄τερα στο ευρω΄ ει΄ναι ο χρηµατοπιστωτικο΄ς: ΄εχοντας
υποχρεωθει΄ να υιοθετη΄σει το ενιαι΄ο νο΄µισµα για τις νοµισµατικε΄ς,
χρηµατοπιστωτικε΄ς και χρηµατιστηριακε΄ς συναλλαγε΄ς απο΄ τις
αρχε΄ς του 1999, και ΄εχοντας την εµπειρι΄α ανοι΄γµατος λογαριασµω΄ν σε ευρω΄ εκ µε΄ρους ενο΄ς µικρου΄ αλλα΄ σηµαντικου΄ ποσοστου΄
των πελατω΄ν, η µετατροπη΄ σε ευρω΄ ο΄λων των εµπορικω΄ν σχε΄σεων
στα τε΄λη του 2001 — η΄ ακο΄µη και νωρι΄τερα — δεν παρουσια΄ζει
γενικα΄ προβλη΄µατα παρα΄ µο΄νο ενδεχοµε΄νως απο΄ την α΄ποψη του
ο΄γκου εργασι΄ας.

΄ ν/κατα3.2.2. Η ασθενη΄ς ανταπο΄κριση των ΜΜΕ και των πολιτω
ναλωτω΄ν προκαλει΄ αντιθε΄τως, ο΄πως ει΄δαµε, συνολικα΄ απογοη΄τευση
και για ορισµε΄νες πτυχε΄ς της ανησυχι΄α. Οι σφυγµοµετρη΄σεις του
ευρωβαροµε΄τρου και των ιδιωτικω΄ν οργανω΄σεων σκιαγραφου΄ν το
΄
πανο΄ραµα της καταστα΄σεως: ει΄τε αγνοου΄νται τα πα΄ντα για το ευρω
η΄ ΄εχει ξεχαστει΄ η΄ θα ληφθου΄ν µε΄τρα την «κατα΄λληλη» στιγµη΄, η΄
τε΄λος εκφρα΄ζεται αµφιβολι΄α εα΄ν θα υιοθετηθει΄ πραγµατικα΄ το
ευρω΄.
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3.3. Τα διδα΄γµατα που θα πρε΄πει να εξαχθου΄ν
3.3.1. Με εξαι΄ρεση το χρηµατοπιστωτικο΄ τοµε΄α που ει΄χε την
υποχρε΄ωση να προσαρµοστει΄ στο ευρω΄, και ο΄σων διε΄βλεψαν α΄µεσα
πλεονεκτη΄µατα΄ τους (µεγα΄λες επιχειρη΄σεις κυρι΄ως πολυεθνικε΄ς),
µπορει΄ να πει κανει΄ς ο΄τι η εµπειρι΄α απε΄δειξε α΄λλη µι΄α φορα΄ την
ισχυ΄ µι΄ας αρχη΄ς που οι εµπειρογνω΄µονες του µα΄ρκετινγκ και της
επικοινωνι΄ας γνωρι΄ζουν πολυ΄ καλα΄: µπορει΄ να επηρεασθει΄ η
συµπεριφορα΄ των ατο΄µων µε ανακοινω΄σεις και α΄λλα µε΄σα, αλλα΄
ει΄ναι σχεδο΄ν αδυ΄νατο να τους επιβληθου΄ν επιλογε΄ς που δεν ει΄ναι
προς το α΄µεσο συµφε΄ρον τους.

3.3.2. 'Οσον αφορα΄ τις επιχειρη΄σεις ειδικο΄τερα, η Ανακοι΄νωση
προτει΄νει «µια προσπα΄θεια επικοινωνι΄ας για να ενηµερωθου΄ν οι
οικονοµικοι΄ παρα΄γοντες σχετικα΄ µε την ακριβη΄ φα΄ση που ΄εχει
επιτευχθει΄ … και για να κατανοη΄σουν ο΄τι η τελικη΄ προθεσµι΄α για
τη µετα΄βαση στο ευρω΄ ει΄ναι η 31η ∆εκεµβρι΄ου 2001 και συνεπω΄ς
ει΄ναι αναγκαι΄α η επιτα΄χυνση των προσπαθειω΄ν τους». Η ΟΚΕ κρι΄νει
ο΄τι η «προσπα΄θεια παροχη΄ς ενηµε΄ρωσης» πρε΄πει να καταβληθει΄
στοχευ΄οντας κυρι΄ως στις επαγγελµατικε΄ς οργανω΄σεις, οι οποι΄ες θα
΄επρεπε να αναλα΄βουν την αποστολη΄ µηνυµα΄των κατα΄ τρο΄πο και
υπο΄ τους ο΄ρους που αυτε΄ς γνωρι΄ζουν καλυ΄τερα απο΄ οποιονδη΄ποτε
α΄λλο. Κατα΄ γενικο΄ κανο΄να τα µηνυ΄µατα αυτα΄ θα πρε΄πει να καλου΄ν
τα µε΄λη τους να συµβουλευτου΄ν την τεκµηρι΄ωση, που ει΄ναι
η΄δη σηµαντικη΄, και να λα΄βουν εγκαι΄ρως τα αναγκαι΄α µε΄τρα·
διαφορετικα΄ οι συνε΄πειες θα ει΄ναι εις βα΄ρος των αµελου΄ντων.
Εναπο΄κειται στην Επιτροπη΄ και τα κρα΄τη µε΄λη το καθη΄κον της
συνεχου΄ς ενηµε΄ρωσης των επαγγελµατικω΄ν οργανω΄σεων σχετικα΄
µε τις πρακτικε΄ς διαδικασι΄ες µετατροπη΄ς στο ευρω΄, ο΄µως οι
οργανω΄σεις ει΄ναι αυτε΄ς που θα πρε΄πει να διαβιβα΄ζουν τα στοιχει΄α
αυτα΄ στα µε΄λη τους. Εν κατακλει΄δι, η ΟΚΕ θεωρει΄ απαρα΄δεκτη την
προσφυγη΄ στο δηµο΄σιο «ευρωπαϊκο΄» χρη΄µα προκειµε΄νου να
χρηµατοδοτηθου΄ν εκστρατει΄ες που απευθυ΄νονται στον κο΄σµο των
επιχειρη΄σεων. Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος µπορει΄ να αποφασι΄σει — κα΄τω
απο΄ συνθη΄κες που η ΟΚΕ ευ΄χεται να ει΄ναι εξαιρετικε΄ς — τη
χορη΄γηση χρηµατικη΄ς βοη΄θειας σε ιδιαι΄τερα «αδυ΄ναµες» εθνικε΄ς
οργανω΄σεις.

3.3.3. Ως προς τους πολι΄τες/καταναλωτε΄ς θα πρε΄πει να γι΄νει
ισορροπηµε΄νη και αµερο΄ληπτη ανα΄λυση που να µην επηρεα΄ζεται
απο΄ εξωτερικε΄ς ως προς το προ΄βληµα θεωρη΄σεις. Η Επιτροπη΄ (1)
διαπιστω΄νει ο΄τι «το µεγαλυ΄τερο τµη΄µα των πολιτω΄ν ΄εχει κα΄πως
ενηµερωθει΄, φαι΄νεται ο΄µως ο΄τι συνεχω΄ς το ξεχνα΄ει. Μετα΄ τη
΄
µε΄γιστη δηµοσιο΄τητα που συνε΄πεσε µε την προω΄θηση του ευρω
υπη΄ρξαν ενθαρρυντικα΄ επι΄πεδα ενδιαφε΄ροντος, γνω΄σης και υποστη΄ριξης του ευρω΄ εκ µε΄ρους του κοινου΄. Το µεγαλυ΄τερο τµη΄µα
των προ΄σφατων σφυγµοµετρη΄σεων αποδεικνυ΄ει ο΄τι, µε ορισµε΄νες
σηµαντικε΄ς εξαιρε΄σεις, ο΄λα αυτα΄ στη συνε΄χεια µειω΄θηκαν και το
κοινο΄ τει΄νει να ξεχνα΄ει ο΄λα αυτα΄ που ΄εχει µα΄θει». Αυτο΄ επιβεβαιω΄νει
µια στοιχειω΄δη αρχη΄ της ψυχολογι΄ας των µαζω΄ν: ΄ενα µη΄νυµα που
δεν παρουσια΄ζει α΄µεσο ενδιαφε΄ρον τει΄νει να ξεχαστει΄ η΄ να µη γι΄νει
δεκτο΄.

3.3.4. Το µο΄νο τµη΄µα των καταναλωτω
΄ ν που φαι΄νεται να ΄εχει
υψηλο΄τερη απο΄ το µε΄σο ο΄ρο επι΄γνωση του θε΄µατος ει΄ναι οι

(1) Euro Paper αριθ. 38, παρα΄γραφος 2.2, σ. 10.
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΄ ν, ειδικο΄τερα το πιο εξελιγµε΄νο τµη΄µα τους
πελα΄τες των τραπεζω
(ο΄χι αναγκαστικα΄ το πιο πλου΄σιο). Κι αυτο΄ επι΄σης επιβεβαιω΄νει την
εγκυρο΄τητα των θεωρη΄σεων της ΟΚΕ (2): «το κυ΄ριο τµη΄µα της
διει΄σδυσης των µηνυµα΄των θα πρε΄πει να αναληφθει΄ κυρι΄ως απο΄ τις
επιχειρη΄σεις, ειδικο΄τερα του τραπεζικου΄ τοµε΄α, για τον προφανη΄
λο΄γο ο΄τι µο΄νο το µη΄νυµα αυτο΄ µπορει΄ να ΄εχει για τον καταναλωτη΄
συγκεκριµε΄νο και α΄µεσου ενδιαφε΄ροντος χαρακτη΄ρα».

3.3.5. Συµπερασµατικω΄ς, το πει΄ραµα ΄εφερε στο φως τις ατε΄λειες των υποθε΄σεων που βασι΄ζονται µο΄νο σε θεωρι΄ες· πε΄ρα απο΄
το προβλεπο΄µενο αποτε΄λεσµα της διπλη΄ς ΄ενδειξης των τιµω΄ν,
επαληθευ΄τηκε και το αβα΄σιµο των υποθε΄σεων του Πρα΄σινου
Βιβλι΄ου, συ΄µφωνα µε το οποι΄ο, ο ανταγωνισµο΄ς θα οδηγου΄σε τους
ιδιωτικου΄ς φορει΄ς να προσφε΄ρουν υπηρεσι΄ες σε ευρω΄ µε ευρυ΄τερες
επωφελει΄ς συνε΄πειες για τους καταναλωτε΄ς.

3.3.5.1. Η ΟΚΕ ει΄χε προειδοποιη΄σει για τις αβα΄σιµες αυτε΄ς
εκτιµη΄σεις· στην ΄δια
ι πα΄ντοτε γνωµοδο΄τηση ΄ελεγε ο΄τι οι λογαριασµοι΄ σε ευρω΄ (και η επακο΄λουθη χρη΄ση υπηρεσιω΄ν στο νο΄µισµα
αυτο΄) θα αποτελου΄σαν «απλο΄ λογιστικο΄ τε΄χνασµα κατα΄λληλο ΄σως
ι
για να συνηθι΄σει ο καταναλωτη΄ς να υπολογι΄ζει στο νε΄ο αυτο΄
νο΄µισµα, αλλα΄ το οποι΄ο στερει΄ται οποιασδη΄ποτε πρακτικη΄ς χρησιµο΄τητας». Αναγνωρι΄ζεται µο΄νο τω΄ρα ο΄τι το 1,1 % µο΄νο των
καταναλωτω΄ν α΄νοιξαν λογαριασµου΄ς σε ευρω΄. Τα µηνυ΄µατα η΄ταν
α΄ψογα απο΄ τεχνικη΄ς πλευρα΄ς· δυστυχω΄ς ο΄µως δεν ΄ελαβαν υπο΄ψη
την αρχη΄ που αναφε΄ρθηκε στο σηµει΄ο 2.2.1: οι συστα΄σεις δεν
λαµβα΄νονται υπο΄ψη αν δεν παρουσια΄ζουν συγκεκριµε΄νο και α΄µεσο
ενδιαφε΄ρον για τον καταναλωτη΄.

3.3.6. Τω΄ρα επιχειρει΄ται εκ νε΄ου, µε ανανεωµε΄νη ισχυ΄, η
προω΄θηση ενηµερωτικω΄ν εκστρατειω΄ν· η ΟΚΕ υποδεικνυ΄ει να
περιοριστου΄ν στις τεχνικε΄ς διαδικασι΄ες της µεταβα΄σεως στα κε΄ρµατα και χαρτονοµι΄σµατα σε ευρω΄, στη µετατροπη΄ των λογαριασµω΄ν, και στην αλλαγη΄ των ποσω΄ν κ.λπ. χωρι΄ς υπε΄ρµετρες
τοποθετη΄σεις ο΄σον αφορα΄ τα α΄λλα σκε΄λη: δεδοµε΄νου ο΄τι ει΄ναι πιο
ευ΄κολο να συγκρατηθου΄ν λι΄γες και απλε΄ς ΄εννοιες. Θα πρε΄πει
κυρι΄ως να «αποδραµατοποιηθει΄» το γεγονο΄ς: θα πρε΄πει να γι΄νει
κατανοητο΄ ο΄τι η µετατροπη΄ µπορει΄ να γι΄νει απο΄ τον καθε΄να µε
ελα΄χιστη προσοχη΄· εξαι΄ρεση θα γι΄νει για τις πιο «αδυ΄ναµες»
κατηγορι΄ες των πολιτω΄ν (τυφλοι΄, φτωχοι΄, αναλφα΄βητοι η΄ ηµιαναλφα΄βητοι, κα΄τοικοι αποµονωµε΄νων περιοχω΄ν) για τους οποι΄ους
ενδε΄χεται να χρειαστει΄ υιοθε΄τηση κατα΄λληλων µε΄σων και διαδικασιω΄ν επικοινωνι΄ας.

3.3.6.1. Εξα΄λλου, η ενηµερωτικη΄ εκστρατει΄α δεν θα ΄επρεπε να
ει΄ναι «ευρωπαϊκη΄» αλλα΄ να ανατεθει΄ κατα΄ κυ΄ριο λο΄γο στα κρα΄τη
µε΄λη που ει΄ναι τα µο΄να που γνωρι΄ζουν τα χαρακτηριστικα΄ των
φορε΄ων τους, τη νοοτροπι΄α των πολιτω΄ν τους, την προσε΄γγιση

(2) ΕΕ C 18 της 22.1.1996, σ. 112, παρα΄γραφος 8.2.3.
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που πρε΄πει να υιοθετηθει΄ ΄εναντι συγκεκριµε΄νων εθνικω΄ν η΄ τοπικω΄ν
καταστα΄σεων. Ιδιαι΄τερα, τα κρα΄τη µε΄λη θα πρε΄πει να φροντι΄σουν
ω΄στε να φθα΄νουν οι απαραι΄τητες πληροφορι΄ες στις γεωγραφικε΄ς
ζω΄νες και στα κοινωνικα΄ στρω΄µατα που δεν ει΄ναι ευ΄κολο να
ενηµερωθου΄ν µε τις µαζικε΄ς εκστρατει΄ες ενηµε΄ρωσης.
3.3.6.2. Μι΄α α΄λλη συ΄σταση αφορα΄ τις προθεσµι΄ες εφαρµογη΄ς:
η εκστρατει΄α θα πρε΄πει να προετοιµαστει΄ προκαταβολικα΄ αλλα΄ να
εξαπολυθει΄ µο΄νο κοντα΄ στο τελευται΄ο τρι΄µηνο του 2001. Αν
αρχι΄σει νωρι΄τερα υπα΄ρχει κι΄νδυνος να επαναληφθει΄ εκ νε΄ου ο΄τι
΄εδειξαν οι αναλυ΄σεις: οι πληροφορι΄ες που παρε΄χονται υπερβολικα΄
ενωρι΄ς λησµονου΄νται.
3.3.6.3. 'Οπως η΄δη αναφε΄ρθηκε στην περι΄πτωση των επιχειρη΄σεων και για την ενηµε΄ρωση των πολιτω΄ν η προσφυγη΄ σε
δηµο΄σιο χρη΄µα ει΄ναι σκο΄πιµη µο΄νο εα΄ν οι πρωτοβουλι΄ες που
αναλαµβα΄νουν αυθο΄ρµητα τα µε΄σα επικοινωνι΄ας η΄ οι ιδιω΄τες δεν
επιτυγχα΄νουν το στο΄χο: η Επιτροπη΄ και ακο΄µη περισσο΄τερο τα
κρα΄τη µε΄λη θα πρε΄πει να ΄εχουν πλη΄ρη συνει΄δηση της κατα΄στασης
στους δια΄φορους τοµει΄ς: ιδιω΄τες, επιχειρη΄σεις, δηµο΄σιοι οργανισµοι΄ και κυρι΄ως να προδιαθε΄σουν τις ενδεχο΄µενες δρα΄σεις
«κα΄λυψης των κενω΄ν». Ει΄ναι αναγκαι΄ο συνεπω΄ς να αποφευχθου΄ν οι
επικαλυ΄ψεις και οι διπλε΄ς παρεµβα΄σεις.
3.3.6.4. Πρε΄πει κυρι΄ως να αποφευχθει΄ ο πειρασµο΄ς της συ΄ζευξης δυ΄ο µηνυµα΄των, ενο΄ς «τεχνικου΄» και ενο΄ς «πολιτικου΄», ο΄που το
τελευται΄ο ΄εγκειται στην παροχη΄ ενηµε΄ρωσης σε θε΄µατα που
σχετι΄ζονται µε τα οφε΄λη που προκυ΄πτουν απο΄ το ευρω΄. Σε
ορισµε΄νες περιπτω
΄ σεις µπορει΄ να ει΄ναι σκο΄πιµο το διπλο΄ µη΄νυµα
αλλα΄ η ΄δια
ι η αξιολο΄γηση, και µε ποιο τρο΄πο θα γι΄νει η µετα΄δοση
του µηνυ΄µατος αυτου΄, θα πρε΄πει να αφεθει΄ στα επιµε΄ρους κρα΄τη
µε΄λη: ΄ενας επιπλε΄ον λο΄γος που επιβεβαιω΄νει (βλ. 3.3.6.1) την
ανα΄γκη για εθνικε΄ς και ο΄χι ευρωπαϊκε΄ς εκστρατει΄ες.

3.3.7. Η ΟΚΕ ΄εχει την πεποι΄θηση ο΄τι στις προπαρασκευαστικε΄ς
εκστρατει΄ες ενηµε΄ρωσης για την ΄εµπρακτη καθιε΄ρωση του ευρω΄ θα
ληφθει΄ υπο΄ψη µι΄α υπο΄δειξη που η ΄δια
ι επανειληµµε΄να διατυ΄πωσε
αλλα΄ που ΄εµεινε ως τω΄ρα χωρι΄ς αποτε΄λεσµα: η ΟΚΕ ει΄χε πρα΄γµατι
υποδει΄ξει (1) ο΄τι οι ενηµερωτικε΄ς εκστρατει΄ες για τις πρακτικε΄ς
λεπτοµε΄ρειες της µετατροπη΄ς στο ευρω΄ ΄επρεπε να εφιστου΄ν την
προσοχη΄ στην χρησιµο΄τητα που παρουσια΄ζει η εκτεταµε΄νη χρη΄ση
των πιστωτικω΄ν καρτω΄ν, που καθιστου΄ν αυτο΄µατους τους υπολογισµου΄ς µετατροπη΄ς και καταργου΄ν τον υπολογισµο΄ των υπολοι΄πων. Αυτη΄ η πτυχη΄ θα πρε΄πει να υπογραµµιστει΄ σε ο΄λα τα
µηνυ΄µατα, ειδικο΄τερα σε εκει΄να του τραπεζικου΄ τοµε΄α και του
εµπορι΄ου: εα΄ν οι υπολογισµοι΄ φαι΄νονται πολυ΄πλοκοι και οι
υπολογισµοι΄ του αντισυµβαλλο΄µενου δεν θεωρου΄νται αξιο΄πιστοι,
το΄τε θα πρε΄πει να χρησιµοποιου΄νται οι κα΄ρτες ο΄σο το δυνατο΄ν
ευρυ΄τερα.

3.3.8. Μι΄α θεω΄ρηση που η ΟΚΕ θεωρει΄ επι΄σης µεγα΄λης
σηµασι΄ας αφορα΄ τον «το΄νο» της ανακοι΄νωσης: οι προηγου΄µενες
εκστρατει΄ες επικεντρω΄θηκαν στην απεικο΄νιση των πλεονεκτηµα΄των
του ευρω΄, ενθαρρυ΄νοντας τους παραλη΄πτες να προετοιµαστου΄ν.
Το περιεχο΄µενο θα πρε΄πει τω΄ρα να αλλα΄ξει και να βασιστει΄ στην

(1) ΕΕ C 73 της 9.3.1998, σ. 130, παρα΄γραφος 5.4 και 5.4.1.
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επιτακτικο΄τητα και τον υποχρεωτικο΄ χαρακτη΄ρα της µετα΄βασης στο
ευρω΄: οι παραλη΄πτες των µηνυµα΄των θα πρε΄πει να κατανοη΄σουν ο΄τι
ο χρο΄νος πιε΄ζει: ο΄ποιος δεν προσαρµοστει΄ — στην εκµα΄θηση η΄ και
στη λη΄ψη των κατα΄λληλων µε΄τρων — θα αντιµετωπι΄σει τα
προβλη΄µατα εκει΄νου που βρι΄σκεται εκτο΄ς συστη΄µατος. Τε΄λος,
ισχυ΄ει η αρχη΄ του ρωµαϊκου΄ δικαι΄ου ο΄τι «ignorantia legis non
excusat», αρχη΄ που βρι΄σκεται στη βα΄ση ο΄λων των νοµοθεσιω΄ν.
'Ενα «ισχυρο΄» µη΄νυµα ΄εστω και επιτηδευµε΄νο, που θα αποβλε΄πει
στο να επιστη΄σει την προσοχη΄ των παραληπτω΄ν στις υποχρεω΄σεις
τους ως πολιτω΄ν ΄εναντι του κοινωνικου΄ συνο΄λου προστατευ΄οντας
ταυτο΄χρονα τα συµφε΄ροντα΄ τους, αξι΄ζει περισσο΄τερο απο΄ το΄σες
και το΄σες εκκλη΄σεις και παροτρυ΄νσεις που γι΄νονται σχεδο΄ν µε τον
το΄νο του «ζητου΄µε συγνω΄µη για την ενο΄χληση».

3.3.9. Μια πτυχη΄ που θα πρε΄πει να ληφθει΄ υπο΄ψη ει΄ναι αυτη΄
της στρογγυλοποι΄ησης των τιµω΄ν σε ευρω΄, που µπορει΄ να
εµφανιστει΄ κυρι΄ως στις χω΄ρες που δεν ΄εχουν η΄ ΄εχουν χα΄σει τη
συνη΄θεια να µετρου΄ν σε εκατοστα΄ των νοµισµα΄των τους. Γνωρι΄ζοντας ο΄τι ο προσδιορισµο΄ς των τιµω΄ν εναπο΄κειται στον πωλητη΄
στο καθεστω΄ς της ελευ΄θερης αγορα΄ς, υπα΄ρχει ο φο΄βος µια
γενικευµε΄νη στρογγυλοποι΄ηση προς τα πα΄νω να προκαλε΄σει
πληθωριστικη΄ α΄νοδο, ακο΄µη και εα΄ν ο ανταγωνισµο΄ς µεταξυ΄ των
επιχειρη΄σεων δρα ανασταλτικα΄. 'Ενα µη΄νυµα ευαισθητοποι΄ησης
στο προ΄βληµα αυτο΄ µπορει΄ να απευθυνθει΄ στις επιχειρη΄σεις και τις
οργανω΄σεις των καταναλωτω΄ν, επιτρε΄ποντας ΄ετσι µεταξυ΄ των
α΄λλων να µη δοθει΄ χαρακτη΄ρας διε΄νεξης στο ζη΄τηµα αυτο΄.

4.

Η εισαγωγη΄ των χαρτονοµισµα΄των και των νοµισµα΄των

4.1.
Στην Ανακοι΄νωση, η Επιτροπη΄ δηλω΄νει ο΄τι το ευρω΄ ει΄ναι
το πιο ασφαλε΄ς απ' ο΄λα τα εθνικα΄ νοµι΄σµατα σε κυκλοφορι΄α: η
ΟΚΕ λαµβα΄νει γνω΄ση, αλλα΄ προειδοποιει΄ ΄εναντι οποιασδη΄ποτε
ενδεχο΄µενης αµε΄λειας: οι τεχνολογι΄ες ει΄ναι ση΄µερα το΄σο προχωρηµε΄νες και τα µε΄σα που διαθε΄τει το οργανωµε΄νο ΄εγκληµα το΄σο
σηµαντικα΄, που δεν θα πρε΄πει να «µειωθει΄ η επαγρυ΄πνηση». Οι
κεντρικε΄ς τρα΄πεζες, η OLAF και η Εuropol συµµετε΄χουν σε ΄ενα
κοινο΄ ΄εργο α΄µυνας που η΄δη απο΄ τω΄ρα δεν φαι΄νεται απλο΄· παρα΄ το
΄εχει η΄δη προβλεφθει΄ δεν ει΄ναι ανω΄φελο
ο΄τι ει΄ναι προφανε΄ς και ΄σως
ι
να υπενθυµισθει΄ η αναγκαιο΄τητα συντονισµου΄ µε την Ιnterpol,
δεδοµε΄νου ο΄τι το ευρω΄ προ΄κειται να κυκλοφορη΄σει ευρυ΄τερα στον
υπο΄λοιπο κο΄σµο.

4.2.
Η Επιτροπη΄ δηλω΄νει ο΄τι ει΄ναι ικανοποιηµε΄νη µε τις
δυνατο΄τητες αναγνω΄ρισης νοµισµα΄των εκ µε΄ρους των αυτο΄µατων
΄ ριση των
διανοµε΄ων του εµπορι΄ου. ∆εν γι΄νεται λο΄γος για αναγνω
χαρτονοµισµα΄των που χρησιµοποιου΄νται η΄δη στις δια΄φορες χω΄ρες,
ειδικο΄τερα στους χω΄ρους στα΄θµευσης και στα πρατη΄ρια βενζι΄νης.
∆εδοµε΄νης της υψηλη΄ς αξι΄ας των χαρτονοµισµα΄των σε ευρω΄
΄ ν τεχνολογιω΄ν που ει΄ναι αναγκαι΄ες για την
και των δαπανηρω
αναγνω΄ριση΄ τους, θα η΄ταν επιθυµητο΄ να αποθαρρυνθει΄ η χρη΄ση
µηχανω΄ν που δε΄χονται χαρτονοµι΄σµατα. Οι αυτο΄µατοι διανοµει΄ς
θα πρε΄πει συνεπω΄ς να δε΄χονται µο΄νο κε΄ρµατα η΄ κα΄ρτες.
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Η καταπολε΄µηση της παραχα΄ραξης

5.1.
Η ΟΚΕ λαµβα΄νει γνω΄ση της απο΄φασης του Συµβουλι΄ου
του Μαι΅ου 2000 σχετικα΄ µε την ενι΄σχυση της προστασι΄ας του
ευρω΄ (1), µε τη συ΄σταση προς τα κρα΄τη µε΄λη να προβλε΄ψουν
πραγµατικε΄ς, αναλογικε΄ς και αποτρεπτικε΄ς ποινε΄ς για την παραχα΄ραξη και την παρα΄νοµη δια΄θεση του ενιαι΄ου νοµι΄σµατος. Θα
πρε΄πει για το λο΄γο αυτο΄ να εκφραστει΄ η λυ΄πη για το γεγονο΄ς ο΄τι
ακο΄µη µια φορα΄ δεν υιοθετη΄θηκε η υπο΄δειξη΄ της (2) να περιληφθου΄ν στην απο΄φαση ανα΄λογα προληπτικα΄ και κατασταλτικα΄
µε΄τρα κατα΄ της παραχα΄ραξης και της χρη΄σης των α΄λλων εναλλακτικω΄ν µε΄σων πληρωµη΄ς: κα΄ρτες, επιταγε΄ς, ταξιδιωτικε΄ς επιταγε΄ς.

5.2.
'Εχοντας υπο΄ψη τη δια΄δοση των µε΄σων αυτω΄ν ση΄µερα
καθω΄ς και την προβλεπο΄µενη αυ΄ξηση µε την εισαγωγη΄ του ευρω΄
(η΄δη σε µερικα΄ σου΄περ µα΄ρκετ ορισµε΄νων χωρω΄ν, οι πληρωµε΄ς µε
κα΄ρτες αποτελου΄ν το 70-80 % των καθηµερινω΄ν εισπρα΄ξεων),
υποδεικνυ΄ουµε την προστασι΄α των εναλλακτικω΄ν µε΄σων πληρωµη΄ς
µε µε΄τρα ανα΄λογα — ΄εστω και λιγο΄τερο αυστηρα΄ αναλογικω΄ς —
απο΄ ο΄σα υιοθετου΄νται για το επι΄σηµο νο΄µισµα.

5.2.1. Τα µε΄τρα αυτα΄ θα πρε΄πει να ληφθου΄ν το΄σο στην οπτικη΄
της προστασι΄ας των συµφερο΄ντων των πολιτω΄ν ο΄σο — και ακο΄µη
περισσο΄τερο — ως δρα΄ση που ενσωµατω΄νεται στο πλαι΄σιο της
καταπολε΄µησης του οργανωµε΄νου εγκλη΄µατος. Ο περιορισµο΄ς της
προσοχη΄ς στην προστασι΄α του επι΄σηµου νοµι΄σµατος αποδεικνυ΄ει
µια περιορισµε΄νη οπτικη΄ της προστασι΄ας του δηµο΄σιου συµφε΄ροντος που περιορι΄ζεται στο κρα΄τος αυτο΄ καθεαυτο΄: το συµφε΄ρον
του κοινωνικου΄ συνο΄λου (υποστη΄ριξη του πολι΄τη και καταπολε΄µηση του οργανωµε΄νου εγκλη΄µατος) ΄εχει την ΄δια
ι σηµασι΄α απο΄
οικονοµικη΄ αλλα΄ και κοινωνικη΄ α΄ποψη. Η ΟΚΕ καλει΄ να υπα΄ρξει
α΄µεση παρε΄µβαση της Επιτροπη΄ς προκειµε΄νου να ληφθου΄ν τα
κατα΄λληλα µε΄τρα.

5.3.
Το ζη΄τηµα της παραχα΄ραξης και της παρα΄νοµης διακι΄νησης επι΄σηµου νοµι΄σµατος και µε΄σων πληρωµη΄ς υπεισε΄ρχεται
στο γενικο΄τερο προ΄βληµα της καταπολε΄µησης του οργανωµε΄νου
εγκλη΄µατος που αντιµετωπι΄στηκε απο΄ την ΟΚΕ στην αντι΄στοιχη
γνωµοδο΄τηση΄ της (3). Στη γνωµοδο΄τηση αυτη΄ ζητει΄το απο΄ τα
κρα΄τη µε΄λη να προχωρη΄σουν επειγο΄ντως σε αναδια΄ρθρωση των
΄ ν τους που επιµε΄νουν να πετυ΄χουν τον
δοµω΄ν και των κανονισµω
αποτελεσµατικο΄ συντονισµο΄ των δρα΄σεων καταπολε΄µησης του
εγκλη΄µατος. Η Επιτροπη΄ προ΄τεινε την υιοθε΄τηση κανονισµου΄ για
το θε΄µα αυτο΄, που ωστο΄σο περιορι΄ζεται στην παραχα΄ραξη του
ευρω΄, ο΄µως η ΄εγκριση΄ του φαι΄νεται ο΄τι παρουσια΄ζει καθυστε΄ρηση
και συναντα΄ εµπο΄δια που µε κανε΄να τρο΄πο δεν ει΄ναι δικαιολογηµε΄να, ενο΄ψει της επιτακτικο΄τητας και της σηµασι΄ας του προβλη΄µατος.

(1) Πρβλ. και τα µε΄τρα σχετικα΄ µε τη συ΄σταση «οµα΄δας ρυθµι΄σεως» για
µι΄α διοργανικη΄ στρατηγικη΄ µεταξυ΄ Εuropol και Ευρωπαϊκη΄ς Κεντρικη΄ς
Τρα΄πεζας (Joint Press Release, 24.3.2001).
(2) ΕΕ C 18 της 22.1.1996, σ. 112, παρα΄γραφος 7.13 και 7.14.
(3) ΕΕ C 268 της 19.9.2000, σ. 48.
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Τα εθνικα΄ προγρα΄µµατα και η αντικατα΄σταση του
µετρητου΄ χρη΄µατος

6.1.
Η περι΄οδος που θα ακολουθη΄σει αµε΄σως µετα΄ τις
31 ∆εκεµβρι΄ου 2001 αποτελει΄ ΄σως
ι
την πιο λεπτη΄ φα΄ση ολο΄κληρης της «επιχει΄ρησης ευρω΄» στο βαθµο΄ που, εκτο΄ς απο΄ τις
επαγγελµατικα΄ προετοιµασµε΄νες κατηγορι΄ες, αφορα΄ το συ΄νολο
των πολιτω΄ν, δηλαδη΄ τα στρω΄µατα του πληθυσµου΄ απο΄ τα οποι΄α
δεν µπορει΄ να περιµε΄νει κανει΄ς πλη΄ρη γνω΄ση των κανο΄νων και των
διαδικασιω΄ν. Κα΄θε κρα΄τος µε΄λος ΄εχει προδιαθε΄σει τα κατα΄λληλα
µε΄τρα που υποτι΄θεται ο΄τι λαµβα΄νουν υπο΄ψη τις ανα΄γκες και τις
συνη΄θειες που υφι΄στανται σε κα΄θε χω΄ρα.
6.2.
'Οσον αφορα΄ την ΄εγκαιρη παροχη΄ χαρτονοµισµα΄των και
κερµα΄των κα΄θε κρα΄τος µε΄λος ΄εχει υιοθετη΄σει τη δικη΄ του πολιτικη΄.
'Οσον αφορα΄ το εµπο΄ριο και τις επιχειρη΄σεις παροχη΄ς υπηρεσιω΄ν
— ιδι΄ως εκει΄νες που ει΄ναι εγκατεστηµε΄νες σε αποµακρυσµε΄νες
ζω΄νες — το µεγαλυ΄τερο προ΄βληµα ει΄ναι να διαθε΄τουν τα καταστη΄µατα, η΄δη απο΄ την πρω΄τη ηµε΄ρα, επαρκη΄ ταµειακα΄ διαθε΄σιµα για
να µπορου΄ν να δι΄δουν τα ρε΄στα στους πελα΄τες τους σε ευρω΄ και
να συνηθι΄σει το προσωπικο΄ να χρησιµοποιει΄ το νε΄ο νο΄µισµα. Για
το ευρυ΄τερο κοινο΄, αντι΄θετα το σηµαντικο΄τερο θε΄µα ει΄ναι να
συνηθι΄σει και να αναγνωρι΄ζει τα δια΄φορα νοµι΄σµατα και χαρτονοµι΄σµατα: προς το σκοπο΄ αυτο΄ επαρκου΄ν οι απεικονι΄σεις των
νοµισµα΄των αυτω΄ν σε φυλλα΄δια και εγχειρι΄δια που ει΄τε κυκλοφορου΄ν η΄δη ει΄τε θα τυπωθου΄ν και θα διανεµηθου΄ν την κατα΄λληλη
στιγµη΄. 'Οσον αφορα΄ την εξοικει΄ωση µε την αναγνω΄ριση των
νοθευµε΄νων εκφρα΄ζεται αµφιβολι΄α για το κατα΄ πο΄σο ο κανονικο΄ς
πολι΄της µπορει΄ να φτα΄σει σε σηµει΄ο να τα διακρι΄νει απο΄ τα «καλα΄»
νοµι΄σµατα.
6.3.
Οι τοµει΄ς που πα΄νω απ' ο΄λα ΄εχουν ανα΄γκη να διαφυλαχτου΄ν απο΄ τα παραχαραγµε΄να νοµι΄σµατα ει΄ναι οι τοµει΄ς του
εµπορι΄ου και των υπηρεσιω΄ν: θα πρε΄πει λοιπο΄ν να µπορου΄ν να
διαθε΄τουν — απο΄ την πρω΄τη κιο΄λας µε΄ρα! — τον κατα΄λληλο
εξοπλισµο΄ χαµηλου΄ κο΄στους, αλλα΄ αποτελεσµατικο΄, που θα
επιτρε΄πει την αναγνω΄ριση των παραχαραγµε΄νων νοµισµα΄των. Ει΄ναι
δυνατο΄ν να ΄εχουν ληφθει΄ τα κατα΄λληλα αυτα΄ µε΄τρα η΄ να
βρι΄σκονται στη διαδικασι΄α της λη΄ψεως, ο΄µως η ΟΚΕ δεν το
γνωρι΄ζει.
6.4.
∆υ΄ο σηµαντικα΄ προβλη΄µατα ει΄ναι, απο΄ τη µια πλευρα΄ το
προ΄βληµα του να αποφευχθου΄ν οι ουρε΄ς στις τραπεζικε΄ς θυρι΄δες
προκειµε΄νου να εφοδιαστει΄ κανει΄ς µε το νε΄ο νο΄µισµα απο΄ την
πρω΄τη µε΄ρα και απο΄ την α΄λλη το προ΄βληµα του εµπορι΄ου, το
οποι΄ο θα πρε΄πει, στο µε΄τρο του δυνατου΄, να ει΄ναι σε θε΄ση να δι΄νει
τα ρε΄στα σε ευρω΄ για πληρωµε΄ς που πραγµατοποιου΄νται σε εθνικο΄
νο΄µισµα. Εδω΄ η παροχη΄ ενηµε΄ρωσης θα πρε΄πει να διαδραµατι΄σει
σηµαντικο΄ ρο΄λο — και χρεια΄ζεται να υπενθυµισθει΄ο΄τι η τηλεο΄ραση
ει΄ναι το πιο αποτελεσµατικο΄ µε΄σο που ει΄ναι πειστικο΄ και κατ' αναλογι΄α ολιγοδα΄πανο. Ο πολι΄της θα πρε΄πει να ενηµερωθει΄ ο΄τι το
εθνικο΄ νο΄µισµα µπορει΄ να χρησιµοποιει΄ται χωρι΄ς κανε΄να προ΄βληµα
για ορισµε΄νο ακο΄µη καιρο΄ (σχεδο΄ν παντου΄ για δυ΄ο µη΄νες): θα η΄ταν
συνεπω΄ς σκο΄πιµο — χωρι΄ς να ει΄ναι υποχρεωτικο΄ — να καταθε΄σει
στο λογαριασµο΄ του το ∆εκε΄µβριο, ο΄λα τα µετρητα΄ που δεν θα
του χρειαστου΄ν για τις α΄µεσες δαπα΄νες. Απο΄ την α΄λλη πλευρα΄ δεν
θα δηµιουργηθει΄ σοβαρο΄ προ΄βληµα εα΄ν ο ΄εµπορος, που δεν
διαθε΄τει προς το παρο΄ν ευρω΄, του επιστρε΄ψει τα ρε΄στα σε εθνικο΄
νο΄µισµα. Το µη΄νυµα συνεπω΄ς θα ει΄ναι η «αποδραµατοποι΄ηση» των
ενδεχο΄µενων επιπτω΄σεων και δυσκολιω΄ν, υπο΄ την προϋπο΄θεση
βεβαι΄ως ο΄τι ο πολι΄της δεσµευ΄εται να πρα΄ξει ο΄τι του υποδεικνυ΄εται.
Στο σηµει΄ο αυτο΄, η ΟΚΕ επισυ΄ρει την προσοχη΄ στην προ΄ταση΄ της
— που ΄εχει διατυπω΄σει επανειληµµε΄να και µε δια΄φορες ευκαιρι΄ες
— να πεισθου΄ν οι καταναλωτε΄ς και οι ΄εµποροι να χρησιµοποιη΄σουν
ευρυ΄τατα τα ηλεκτρονικα΄ µε΄σα πληρωµη΄ς. Ει΄ναι, α΄λλωστε, τα µο΄να
µε΄σα που δεν απαιτου΄ν υπολογισµου΄ς µετατροπη΄ς, επαληθευ΄σεις
και ρε΄στα σε µετρητα΄ και δεν προκαλου΄ν αµφιβολι΄ες.
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6.5.
Η αλλαγη΄ στην τρα΄πεζα του νοµι΄σµατος σε «λογικε΄ς»
ποσο΄τητες θα ει΄ναι δωρεα΄ν αλλα΄ σχετικα΄ µε αυτο΄ θα η΄ταν σκο΄πιµο
να γνωστοποιηθει΄ ο΄τι η δωρεα΄ν µετατροπη΄ αφορα΄ µο΄νο το εθνικο΄
νο΄µισµα, δεδοµε΄νου ο΄τι τα ξε΄να χαρτονοµι΄σµατα υπο΄κεινται σε
πληρωµη΄ των δαπανω΄ν που αφορου΄ν τραπεζικε΄ς εργασι΄ες και
αποστολη΄ στο εξωτερικο΄ στις ισχυ΄ουσες η΄δη συνθη΄κες που δεν θα
πρε΄πει ν' αλλα΄ξουν η΄ αλλα΄ ΄σως
ι
να µειωθου΄ν. Θα πρε΄πει για το
λο΄γο αυτο΄ να διευκρινιστει΄ ο΄τι η ανταλλαγη΄ των ξε΄νων κερµα΄των
δεν προβλε΄πεται κανονικα΄ λο΄γω του υπερβολικου΄ κο΄στους του
χειρισµου΄ απο΄ την α΄ποψη της αξι΄ας. Το προ΄βληµα δεν ει΄ναι
σηµαντικο΄ σε ατοµικο΄ επι΄πεδο· σε ορισµε΄νες χω΄ρες διεξα΄γονται
εκστρατει΄ες µε σκοπο΄ να παροτρυ΄νουν τους πολι΄τες να καταθε΄σουν
τα ξε΄να νοµι΄σµατα που βρι΄σκονται στην κατοχη΄ τους σε κοινωφελη΄
΄εργα η΄ σε ιδρυ΄µατα ερευνω΄ν: παρο΄µοιες πρωτοβουλι΄ες θα ΄επρεπε
να γενικευθου΄ν.

6.6.
Σχετικα΄ µε το προ΄βληµα της αλλαγη΄ς «περιορισµε΄νων»
ποσω΄ν — θα η΄ταν καλυ΄τερα να γι΄νεται λο΄γος για λογικα΄ ποσα΄ —
για τα α΄τοµα που δεν διαθε΄τουν λογαριασµο΄, το τραπεζικο΄
συ΄στηµα θα πρε΄πει να λειτουργει΄ δωρεα΄ν. Η µετατροπη΄ εα΄ν τεθει΄
σε σωστε΄ς βα΄σεις, δεν προ΄κειται να παρουσια΄σει σηµαντικα΄
προβλη΄µατα. 'Οσοι δεν ΄εχουν λογαριασµο΄ µπορου΄ν δυ΄σκολα να
δικαιολογη΄σουν την κατοχη΄ σηµαντικω΄ν ποσω΄ν. Το µε΄γιστο ποσο΄
θα πρε΄πει ωστο΄σο να ει΄ναι τε΄τοιου επιπε΄δου ω΄στε να µη διευκολυ΄νει
την ανακυ΄κληση του χρη΄µατος εκ µε΄ρους του οργανωµε΄νου
εγκλη΄µατος: Οι κυ΄κλοι αυτοι΄ ενδε΄χεται να εκµεταλλευτου΄ν την
ευκαιρι΄α αυτη΄ για να µετατρε΄ψουν «µαυ΄ρο» χρη΄µα µε΄σω ατο΄µων
που θα παρουσια΄ζονται σε διαφορετικε΄ς θυρι΄δες, δηλω΄νοντας κα΄θε
φορα΄ ο΄τι δεν διαθε΄τουν λογαριασµο΄.

6.6.1. 'Εναντι ο΄σων αναφε΄ρονται στο προηγου΄µενο σηµει΄ο,
παρατηρει΄ται ο΄τι σε ορισµε΄νες χω΄ρες η δια΄δοση των τραπεζικω΄ν (η΄
ταχυδροµικω΄ν λογαριασµω΄ν) δεν ΄εχει επεκταθει΄ σε ο΄λους τους
πολι΄τες, και πολλοι΄ συνηθι΄ζουν να κρατου΄ν στο σπι΄τι σηµαντικα΄
ποσα΄. Καθω΄ς κανει΄ς δεν µπορει΄ να υποχρεωθει΄ να ανοι΄ξει λογαριασµο΄ η΄ να αποκτη΄σει βιβλια΄ριο ταχυδροµικου΄ ταµιευτηρι΄ου, παραµε΄νει το προ΄βληµα της δια΄κρισης του «νο΄µιµου» χρη΄µατος απο΄ το
«παρα΄νοµο», που µπορει΄ να επιλυθει΄ στο φως της νοµοθεσι΄ας
που υφι΄σταται η΄δη για τα ζητη΄µατα της ανακυ΄κλησης. Στις
περισσο΄τερες χω
΄ ρες οι νο΄µοι αυτοι΄ επιβα΄λλουν ο΄τι η κατοχη΄
ρευστω΄ν πα΄νω απο΄ ΄ενα ορισµε΄νο ποσο΄ πρε΄πει να αιτιολογει΄ται απο΄
α΄τοµα µε σαφη΄ στοιχει΄α ταυτο΄τητας: οποιαδη΄ποτε εξαι΄ρεση απο΄
τους κανο΄νες αυτου΄ς θα ανοι΄ξει την πο΄ρτα που η νοµοθεσι΄α
επιχει΄ρησε να κλει΄σει στους ανακυκλητε΄ς. Η ΟΚΕ υποδεικνυ΄ει
ο΄πως ο κανο΄νας αυτο΄ς θα αποκτη΄σει γενικη΄ εφαρµογη΄.

6.7.
Μια πτυχη΄ που θα επηρεα΄σει τις πρακτικε΄ς διαδικασι΄ες της
µετατροπη΄ς σε ευρω΄ των κερµα΄των και των χαρτονοµισµα΄των ει΄ναι
το υλικοτεχνικο΄ συ΄στηµα: το ευρυ΄τερο κοινο΄ πολυ΄ λι΄γο γνωρι΄ζει
το υ΄ψος των διακυβευο΄µενων ποσω΄ν, τα προβλη΄µατα µεταφορα΄ς,
φυ΄λαξης, προστασι΄ας, διανοµη΄ς, περισυλλογη΄ς και καταστροφη΄ς
των νοµισµα΄των που δεν κυκλοφορου΄ν πλε΄ον. Οι κεντρικε΄ς
τρα΄πεζες και τα εθνικα΄ τραπεζικα΄ συστη΄µατα εργα΄ζονται η΄δη
αρκετο΄ χρο΄νο για να αντιµετωπι΄σουν τα καθο΄λου απλα΄ προβλη΄µατα που προ΄κειται να τεθου΄ν, ο΄µως η ΟΚΕ ΄εχει την εντυ΄πωση ο΄τι
ορισµε΄να απ' αυτα΄ δεν ΄εχουν επιλυθει΄ ακο΄µη. Η υπο΄δειξη για
επι΄δειξη προσοχη΄ς δεν φαι΄νεται να ει΄ναι δικαιολογηµε΄νη και
υπα΄ρχει κι΄νδυνος να ει΄ναι και α΄δικη για την επαγγελµατικο΄τητα
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ο΄σων ασχολου΄νται µε αυτα΄· ωστο΄σο, η ΟΚΕ κρι΄νει χρη΄σιµο να
επιστη΄σει την προσοχη΄ στο ενδεχο΄µενο ορισµε΄να πρακτικα΄ εµπο΄δια
της τελευται΄ας στιγµη΄ς να αχρηστευ΄σουν κα΄ποια απο΄ τα µε΄τρα
που ση΄µερα κρι΄νονται λογικα΄ και σκο΄πιµα.

7.

Με΄ρος ΙΙ — Η συ΄σταση

7.1.
'Οπως αναφε΄ρθηκε στον προ΄λογο, η συ΄σταση αποτελει΄ τη
λογικη΄ κατα΄ληξη των πληροφοριω΄ν και των θεωρη΄σεων της
Ανακοι΄νωσης και των Εuro Papers. Η ΟΚΕ υιοθε΄τησε ανα΄λογο
επεξηγητικο΄ συ΄στηµα, σχολια΄ζοντας µε την ΄δια
ι σειρα΄ τα δια΄φορα
΄εγγραφα, προκειµε΄νου να αποσαφηνιστει΄ καλυ΄τερα η σκε΄ψη της
και να καταστου΄ν πιο κατανοητε΄ς οι απο΄ψεις της.

7.2.
'Αρθρο 1: Οι συστα΄σεις αυτου΄ του α΄ρθρου («να ενηµερωθου΄ν οι µελλοντικοι΄ χρη΄στες») ανταποκρι΄νονται σε µι΄α ορθη΄
λογικη΄ λεπτοµερου΄ς διει΄σδυσης της πληροφο΄ρησης, και η ΟΚΕ
δεν µπορει΄ παρα΄ να συµφωνη΄σει, εφιστω΄ντας ωστο΄σο την προσοχη΄
στις δια΄φορες επιφυλα΄ξεις και ενδει΄ξεις που περιε΄χονται στην
προηγου΄µενη παρα΄γραφο 3. Ειδικο΄τερα, υποδεικνυ΄ει να χρησιµοποιηθου΄ν κυρι΄ως οι επαγγελµατικε΄ς οργανω΄σεις και οι τρα΄πεζες
και επικουρικω΄ς τα κρα΄τη µε΄λη και οι δηµο΄σιες αρχε΄ς, ο΄ταν αυτο΄
δηλαδη΄, αποδεικνυ΄εται απαραι΄τητο. ∆εδοµε΄νου ο΄τι, οι εκστρατει΄ες
απευθυ΄νονται σε δηµο΄σιες και εθνικε΄ς κατηγορι΄ες, δεν υπα΄ρχει
ανα΄γκη παρεµβα΄σεων εκ µε΄ρους των ευρωπαϊκω΄ν οργα΄νων. Θα
πρε΄πει να ληφθει΄ υπο΄ψη κυρι΄ως το ποσο΄ που δαπανη΄θηκε
συνολικα΄: χωρι΄ς να διατι΄θενται ακριβη΄ στοιχει΄α, µπορει΄ κανει΄ς να
δηλω΄σει µε βεβαιο΄τητα ο΄τι καµι΄α α΄λλη εκστρατει΄α παροχη΄ς
ενηµε΄ρωσης δεν ει΄χε το΄σο «κο΄στος ανα΄ επαφη΄», µε το΄σο απογοητευτικα΄ αποτελε΄σµατα.

7.3.
'Αρθρο 2, «να βοηθηθου΄ν οι πολι΄τες να εξοικειωθου΄ν µε
το ευρω΄». Υποδεικνυ΄εται στα κρα΄τη µε΄λη να λα΄βουν τα µε΄τρα
τους, ΄ετσι ω΄στε το αργο΄τερο στη δια΄ρκεια του τελευται΄ου τριµη΄νου
2001, να αντιστραφει΄ η σειρα΄ ΄ενδειξης των διπλω΄ν τιµω΄ν: πρω΄τα
να υποδεικνυ΄εται η τιµη΄ σε ευρω΄ µε προφανη΄ τυπογραφικα΄
στοιχει΄α, και στη συνε΄χεια το αντι΄στοιχο ποσο΄ σε εθνικο΄ νο΄µισµα.
Το µε΄τρο ει΄ναι λογικο΄, αλλα΄ δεν θα πρε΄πει να ΄εχουµε υπε΄ρµετρες
ψευδαισθη΄σεις ο΄σον αφορα΄ την αποτελεσµατικο΄τητα΄ του: θα ει΄ναι
΄εγκυρο εα΄ν ο καταναλωτη΄ς διαθε΄τει η΄δη λογαριασµο΄ σε ευρω΄· αν
αντιθε΄τως διαθε΄τει εθνικο΄ νο΄µισµα (ει΄τε σε µετρητα΄ ει΄τε στο
λογαριασµο΄ του) θα ει΄ναι οπωσδη΄ποτε υποχρεωµε΄νος να ελε΄γξει
το ποσο΄ στο νο΄µισµα αυτο΄. Σε γενικε΄ς γραµµε΄ς, δεν ει΄ναι σι΄γουρο
ο΄τι το µε΄τρο αυτο΄ θα εξοικειω΄σει τον καταναλωτη΄ στις µετατροπε΄ς·
µο΄νο η πρακτικη΄ θα το επιβεβαιω΄σει. Μπορει΄ κανει΄ς να υποθε΄σει
ο΄τι θα αποκτη΄σουν τη συνη΄θεια αυτη΄ οι πιο ΄εµπειροι καταναλωτε΄ς.
Οι α΄λλοι, «οι πιο αδυ΄ναµοι», θα πρε΄πει να υπολογι΄ζουν στη
βοη΄θεια των προµηθευτω΄ν.
7.3.1. Στη δια΄ρκεια του 2001, οι δηµο΄σιες διοικη΄σεις και
οι επιχειρη΄σεις θα πρε΄πει να καταβα΄λλουν τους µισθου΄ς των
εργαζοµε΄νων τους σε ευρω
ι νο΄µισµα θα πρε΄πει να
΄ , ο΄πως στο ΄διο
καταβα΄λλονται και οι συντα΄ξεις. Αυτο΄ µπορει΄ να οδηγη΄σει ΄ενα
τµη΄µα των µισθωτω΄ν να µετατρε΄ψει σε ευρω΄ τους τραπεζικου΄ς
λογαριασµου΄ς του, απο΄φαση η οποι΄α απο΄ µο΄νη της ει΄ναι θετικη΄
ως προς την εξοικει΄ωση µε το νε΄ο νο΄µισµα. Η ΟΚΕ εφιστα΄ σχετικα΄
την προσοχη΄ σε ΄ενα προ΄βληµα: εα΄ν ο΄πως ει΄ναι πιθανο΄ µο΄νο ΄ενα
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τµη΄µα των µισθωτω΄ν λα΄βει αυτη΄ την απο΄φαση, θα ει΄ναι αναγκαι΄α
η συνεργασι΄α µεταξυ΄ αυτω΄ν που πληρω΄νουν τους µισθου΄ς,
των µισθωτω΄ν και του τραπεζικου΄ συστη΄µατος προκειµε΄νου να
προσδιοριστου΄ν απο΄ την αρχη΄ τα ποσα΄ που θα πιστω΄νονται σε
ευρω΄ (για ο΄σους διαθε΄τουν η΄δη λογαριασµο΄ σε ευρω΄) και τα ποσα΄
που θα µετατρε΄πονται σε εθνικο΄ νο΄µισµα. Λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τη
δυναµικη΄ του ανοι΄γµατος των νε΄ων λογαριασµω΄ν που σι΄γουρα δεν
προ΄κειται να ανοι΄ξουν ο΄λοι την ΄δια
ι στιγµη΄, η συνεχη΄ς ενηµε΄ρωση
των φακε΄λων αποτελει΄ µια ο΄χι και το΄σο απλη΄ διοικητικη΄ επιβα΄ρυνση.
7.3.2. Ο ρο΄λος της τηλεορα΄σεως στη µετα΄δοση τηλεοπτικω΄ν
παιχνιδιω΄ν µε χρηµατικα΄ βραβει΄α, εκποµπω΄ν γνω΄σεων, κ.λπ. θα
µπορου΄σε να ευνοη΄σει την ευρει΄α δια΄δοση του ευρω΄, καλυ΄τερα
απο΄ οποιαδη΄ποτε ενηµερωτικη΄ εκστρατει΄α, αν ΄εκανε τον κο΄πο —
το ταχυ΄τερο δυνατο΄, στην περι΄πτωση αυτη΄ — να εκφρα΄ζει πα΄ντοτε
τα ποσα΄ που καταβα΄λλονται ως χρηµατικα΄ βραβει΄α η΄ που µπορου΄ν
να καταβληθου΄ν σε ευρω΄ και ο΄χι σε εθνικο΄ νο΄µισµα. Το ΄διο
ι ισχυ΄ει
για τις λαχειοφο΄ρους αγορε΄ς, τα στοιχη΄µατα κ.λπ. Η προ΄ταση
µπορει΄ να φαι΄νεται α΄νευ σηµασι΄ας, αλλα΄ ο σκοπο΄ς ει΄ναι σοβαρο΄ς
και η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι αξι΄ζει τον κο΄πο να ληφθει΄ σοβαρα΄ υπο΄ψη.
7.4.
'Αρθρο 3, «υποκι΄νηση των οικονοµικω΄ν παραγο΄ντων να
στραφου΄ν προς το ευρω΄». Υποβα΄λλεται η προ΄ταση ο΄πως στις αρχε΄ς
του τρι΄του τριµη΄νου 2001 το τραπεζικο΄ συ΄στηµα µετατρε΄ψει σε
ευρω΄, µε δικη΄ του πρωτοβουλι΄α, τους λογαριασµου΄ς και τα µε΄σα
πληρωµη΄ς, εκτο΄ς και εα΄ν εκφραστει΄ σαφη΄ς αντι΄θετη απο΄φαση του
πελα΄τη. Τα τραπεζικα΄ ΄εγγραφα θα πρε΄πει να εκφρα΄ζουν ο΄λα τα
ποσα΄ σε ευρω΄ και σε αντι΄στοιχη τιµη΄ σε εθνικο΄ νο΄µισµα. Συνεπω΄ς,
επιδιω΄κεται να πραγµατοποιηθει΄ τουλα΄χιστον κατα΄ ΄ενα τρι΄µηνο
ενωρι΄τερα η υποχρεωτικη΄ µετα΄βαση στο ευρω΄, µε΄τρο που ΄ενα
τµη΄µα της πελατει΄ας αντιµετωπι΄ζει θετικα΄. 'Αλλωστε και ΄ενα τµη΄µα
του τραπεζικου΄ κλα΄δου µπορει΄ να αποκοµι΄σει ο΄φελος απο΄ την
ενε΄ργεια αυτη΄ δεδοµε΄νου ο΄τι θα «µετρια΄σει» τον αντι΄κτυπο της
«συµφο΄ρησης» που κανονικα΄ θα αντιµετωπιζο΄ταν στα τε΄λη του
΄ετους, εφο΄σον το επιτρε΄πουν τα προγρα΄µµατα µετατροπη΄ς που
΄εχουν η΄δη υιοθετηθει΄. 'Οµως αυτο΄ δεν φαι΄νεται να ισχυ΄ει για ο΄λα
τα πιστωτικα΄ ιδρυ΄µατα. Τα κρα΄τη µε΄λη θα πρε΄πει να προβου΄ν
σε διαβουλευ΄σεις µε τα ενδιαφερο΄µενα µε΄ρη, προκειµε΄νου να
αποφευχθει΄ οπωσδη΄ποτε η περι΄πτωση να καταστει΄ καταναγκαστικο΄ς ο κανο΄νας αυτο΄ς.
7.4.1. Συµπληρωµατικα΄ µε ο΄σα προαναφε΄ρθηκαν η ΟΚΕ εφιστα΄
την προσοχη΄ στη διασυ΄νδεση που υφι΄σταται µεταξυ΄ των διατα΄ξεων
του α΄ρθρου 2 και των αντι΄στοιχων του α΄ρθρου 3: εα΄ν οι µισθοι΄
συνεχι΄ζουν να καταβα΄λλονται σε εθνικο΄ νο΄µισµα ΄εως τα τε΄λη του
2001 — που ει΄ναι το πιθανο΄τερο για πολλε΄ς επιχειρη΄σεις — ο
µισθωτο΄ς θα υποχρεωθει΄ να λογαρια΄ζει σε δυ΄ο νοµι΄σµατα εα΄ν ο
λογαριασµο΄ς του µετατραπει΄ αυτοµα΄τως σε ευρω΄. Το ΄διο
ι
προ΄βληµα, µε αντι΄θετους ο΄ρους, αφορα΄ τους εργαζο΄µενους που
λαµβα΄νουν το µισθο΄ τους σε ευρω΄ και διατηρου΄ν λογαριασµο΄ σε
εθνικο΄ νο΄µισµα. Σε γενικε΄ς γραµµε΄ς, θα η΄ταν επιθυµητο΄ να
΄ ν σε ευρω΄ µε την µετατροπη΄ των
συµπε΄σει η πληρωµη΄ των µισθω
λογαριασµω΄ν: ΄ενα ο΄χι και το΄σο απλο΄ µε΄τρο που ωστο΄σο θα πρε΄πει
να υιοθετηθει΄ κατο΄πιν διαβουλευ΄σεων µε τα ενδιαφερο΄µενα µε΄ρη:
συνδικα΄τα, καταναλωτε΄ς και τρα΄πεζες.
7.5.
'Αρθρο 4, «µει΄ωση της ροη΄ς των πρα΄ξεων µετατροπη΄ς σε
ευρω΄». Αυτο΄ το α΄ρθρο εγκρι΄νεται πλη΄ρως απο΄ την ΟΚΕ: τα
συµβο΄λαια, οι πλειστηριασµοι΄ και το µετοχικο΄ κεφα΄λαιο των νε΄ων
επιχειρη΄σεων, θα πρε΄πει να εκφρα΄ζονται ο΄λα σε ευρω΄ κυρι΄ως —
και µα΄λιστα υποχρεωτικα΄, εα΄ν η ισχυ΄ς τους συνεχι΄ζεται και
µετα΄ τις 31 ∆εκεµβρι΄ου 2001. Ανα΄λογα µε΄τρα θα πρε΄πει να
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υιοθετηθου΄ν ο΄σον αφορα΄ τις διαπραγµατευ΄σεις για τις εργασιακε΄ς
συµβα΄σεις µεταξυ΄ των κοινωνικω΄ν εται΄ρων. Σχετικα΄ µε την υπο΄δειξη να προσκληθου΄ν οι πελα΄τες να καταθε΄σουν στην τρα΄πεζα
εντο΄ς του ∆εκεµβρι΄ου ο΄λα τα ρευστα΄ που δεν τους χρεια΄ζονται
αµε΄σως, η ΟΚΕ ΄εχει η΄δη εκφραστει΄ θετικα΄ (1).

7.5.1. 'Ενα βοηθητικο΄ µε΄τρο, που αποβλε΄πει στη µει΄ωση της
ροη΄ς των πρα΄ξεων µετατροπη΄ς σε ευρω΄, µπορει΄ να ει΄ναι η
υιοθε΄τηση µιας δια΄ταξης που ΄εχει η΄δη υιοθετηθει΄ εδω΄ και καιρο΄
απο΄ ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη για α΄λλους λο΄γους: απαγο΄ρευση
πληρωµη΄ς σε ρευστα΄ των µισθω΄ν και συντα΄ξεων και αντικατα΄σταση΄
τους µε πι΄στωση τραπεζικω΄ν η΄ ταχυδροµικω΄ν λογαριασµω΄ν. Πε΄ρα
απο΄ τα οφε΄λη απο΄ τη σκοπια΄ της µετατροπη΄ς σε ευρω΄, το
αποτε΄λεσµα θα ει΄ναι η µει΄ωση των κινη΄τρων κλοπη΄ς ατο΄µων η΄
τραπεζω΄ν η΄ ταχυδροµικω΄ν ταµιευτηρι΄ων και δευτερευο΄ντως η
καταπολε΄µηση της παρα΄νοµης εργασι΄ας. Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι, αν
ο΄ντως δεν θεωρει΄ται σκο΄πιµος ο υποχρεωτικο΄ς χαρακτη΄ρας, αξι΄ζει
ο΄µως τον κο΄πο να καταβληθει΄ κα΄θε προσπα΄θεια προκειµε΄νου να
αποφευχθει΄ η καταβολη΄ των µισθω΄ν και των συντα΄ξεων σε µετρητα΄.

7.6.
'Αρθρο 5, «διευκο΄λυνση της µετα΄βασης προς το πιστωτικο΄
ευρω΄». Τα προβλεπο΄µενα απο΄ το α΄ρθρο αυτο΄ µε΄τρα σχολια΄στηκαν
στο σηµει΄ο 6 της γνωµοδο΄τησης αυτη΄ς· η ΟΚΕ εκφρα΄ζει τη
συµφωνι΄α της, εφιστα΄ ο΄µως την προσοχη΄ στα ενδεχο΄µενα εµπο΄δια
υλικοτεχνικη΄ς µορφη΄ς (2), (σηµει΄ο 6.7), στην αναγκαιο΄τητα προ΄ληψης της ανακυ΄κλησης του χρη΄µατος (3), (σηµει΄ο 6.6), καθω΄ς και
στην προστασι΄α απο΄ τις παραχαρα΄ξεις και τις νοθει΄ες (4)
(σηµει΄α 5.2 και 6.2). Σηµειω΄νεται παρεµπιπτο΄ντως, ο΄τι η αντικατα΄σταση ρευστω΄ν απο΄ πιστωτικο΄ χρη΄µα (ειδικο΄τερα απο΄ τις κα΄ρτες
πληρωµη΄ς) ει΄ναι ση΄µερα επιθυµητη΄ απο΄ το εµπο΄ριο, ανεξα΄ρτητα
απο΄ την µετα΄βαση στο ευρω΄: οι καταναλωτε΄ς καλου΄νται ρητω΄ς να
χρησιµοποιου΄ν κα΄ρτες µε την ευκαιρι΄α της απεργι΄ας των µεταφορε΄ων χρηµατικω΄ν πο΄ρων, ο΄µως η µει΄ωση των αποθεµα΄των σε
ρευστα΄ ει΄ναι οπωσδη΄ποτε µι΄α απαι΄τηση που προβα΄λλεται ακο΄µα
και σε φυσιολογικε΄ς περιο΄δους.

8.

Συµπερα΄σµατα

8.1.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε την αναγκαιο΄τητα µιας νε΄ας εκστρατει΄ας ενηµε΄ρωσης µε τη χρησιµοποι΄ηση πολυµε΄σων — κυρι΄ως
ο΄µως της τηλεορα΄σεως — ενο΄ψει της µετατροπη΄ς των εθνικω΄ν
νοµισµα΄των σε ευρω΄, υποδεικνυ΄ει ο΄µως να γι΄νει στον κατα΄λληλο
χρο΄νο µε τις λιγο΄τερες δυνατε΄ς εθνικε΄ς δηµο΄σιες δαπα΄νες και
κυρι΄ως µε την ελα΄χιστη συµµετοχη΄ του κοινοτικου΄ χρη΄µατος: σε
πρακτικο΄ επι΄πεδο κα΄θε κρα΄τος ει΄ναι υπευ΄θυνο για τις πολιτικε΄ς
επικοινωνι΄ας που θα ακολουθη΄σει.

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

Βλ. προηγου΄µενο σηµει΄ο 6.4.
Παρα΄γραφος 6.7.
Παρα΄γραφος 6.6.
Παρα΄γραφοι 5.2 και 6.2.
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8.2.
Στην ΄δια
ι κατευ΄θυνση θεω΄ρησης, το «πολιτικο΄» µη΄νυµα ως
προς τα αποτελε΄σµατα του ευρω΄ και τα οφε΄λη που αυτο΄ θα
αποφε΄ρει στην Ευρω΄πη θα πρε΄πει να αφεθει΄ στις εθνικε΄ς αρχε΄ς, που
ει΄ναι οι µο΄νες που µπορου΄ν να κρι΄νουν τη σκοπιµο΄τητα, τους
τρο΄πους µετα΄δοσης των µηνυµα΄των και την ευαισθησι΄α των
πολιτω΄ν τους.
8.3.
Τα πρακτικα΄ προβλη΄µατα που συνδε΄ονται µε τη µετα΄βαση
στο ενιαι΄ο νο΄µισµα ει΄ναι πα΄ρα πολλα΄, αλλα΄ δεν θα πρε΄πει να
δραµατοποιου΄νται, ου΄τε στην πρα΄ξη, ου΄τε κατα΄ την παροχη΄
ενηµε΄ρωσης στους πολι΄τες. 'Αλλωστε, οι πολι΄τες θα πρε΄πει να
συνεργαστου΄ν µε΄σω της συµπεριφορα΄ς τους και µε την πρακτικη΄
εφαρµογη΄ των συστα΄σεων: να αποφευ΄γουν την παρακρα΄τηση και
την αλλαγη΄ µεγα΄λων ποσω΄ν µετρητω΄ν, να αποφευ΄γουν τις ουρε΄ς
προκειµε΄νου να προµηθευτου΄ν το νε΄ο νο΄µισµα, να ανοι΄ξουν
τραπεζικου΄ς λογαριασµου΄ς η΄ ταχυδροµικου΄ ταµιευτηρι΄ου σε
περι΄πτωση που δεν το ΄εχουν η΄δη κα΄νει, να χρησιµοποιου΄ν κα΄ρτες
πληρωµη΄ς σε ο΄λες τις δυνατε΄ς περιπτω΄σεις.
8.4.
Το τραπεζικο΄ συ΄στηµα και το εµπο΄ριο θα ΄εχουν να
διαδραµατι΄σουν κεντρικο΄ ρο΄λο: το πρω΄το ο΄σον αφορα΄ την αλλαγη΄
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της τη΄ρησης των λογαριασµω΄ν και ο΄λων των σχε΄σεων και, σε
υλικοτεχνικο΄ επι΄πεδο την ει΄σπραξη, την αποθη΄κευση και τη
διανοµη΄ του νε΄ου νοµι΄σµατος· το δευ΄τερο, ο΄σον αφορα΄ τη
συλλογη΄ εθνικου΄ νοµι΄σµατος απο΄ τους πελα΄τες του, την κατα΄θεση΄
του στην τρα΄πεζα και την επιστροφη΄, ο΄ταν ει΄ναι απαραι΄τητο, των
ρευστω΄ν σε ευρω΄. 'Ολα αυτα΄ συνεπα΄γονται την εκ των προτε΄ρων
προµη΄θεια χαρτονοµισµα΄των και κερµα΄των, µε τα συνακο΄λουθα
υλικοτεχνικα΄ προβλη΄µατα που αφορου΄ν την ασφα΄λεια και τον
υπολογισµο΄ των το΄κων.

8.5.
Η ΟΚΕ, ΄εχοντας επι΄γνωση ο΄τι το θε΄µα εµπι΄πτει στην
αρµοδιο΄τητα των τεχνικω΄ν αρχω΄ν και αποτελει΄ αντικει΄µενο λεπτω΄ν
διαπραγµατευ΄σεων, δεν ΄εχει την προ΄θεση να εκφραστει΄ σχετικα΄. Τα
υλικοτεχνικα΄ προβλη΄µατα θα πρε΄πει να επιλυθου΄ν απο΄ τους
αρµο΄διους, σε συνα΄ρτηση µε τη δια΄ρκεια της περιο΄δου διπλη΄ς
κυκλοφορι΄ας του νε΄ου και του παλαιου΄ νοµι΄σµατος. Στο σηµει΄ο
αυτο΄, η ΟΚΕ εφιστα΄ την προσοχη΄ στο γεγονο΄ς ο΄τι το µε΄γεθος των
υλικοτεχνικω΄ν προβληµα΄των ει΄ναι αντιστρο΄φως ανα΄λογο προς τη
δια΄ρκεια της περιο΄δου της διπλη΄ς κυκλοφορι΄ας.

Βρυξε΄λλες, 29 Μαρτι΄ου 2001.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς µε θε΄µα «Μισθολογικε΄ς διακρι΄σεις µεταξυ΄
΄ ν και γυναικω
΄ ν»
ανδρω
(2001/C 155/12)
Στις 21 Σεπτεµβρι΄ου 2000, και συ΄µφωνα µε τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 23, παρα΄γραφος 3 του Εσωτερικου΄
Κανονισµου΄, η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ αποφα΄σισε να καταρτι΄σει γνωµοδο΄τηση σχετικα΄ µε τις
«Μισθολογικε΄ς διακρι΄σεις µεταξυ΄ ανδρω΄ν και γυναικω΄ν».
Το τµη΄µα «Απασχο΄ληση, κοινωνικε΄ς υποθε΄σεις, δικαιω΄µατα του πολι΄τη», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α
των σχετικω΄ν εργασιω΄ν, κατη΄ρτισε στις 7 Μαρτι΄ου 2001 την γνωµοδο΄τηση΄ του µε βα΄ση την εισαγωγικη΄ ΄εκθεση
της εισηγη΄τριας κ. Florio.
Κατα΄ την 380η συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της, της 28ης Μαρτι΄ου 2001, η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄,
υιοθε΄τησε µε 65 ψη΄φους υπε΄ρ, 8 κατα΄ και 14 αποχε΄ς την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Εισαγωγη΄

1.1.
Το δικαι΄ωµα για ΄σες
ι
απολαβε΄ς ενσωµατω΄θηκε στην
κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α εξ αρχη΄ς· το α΄ρθρο 119 της Συνθη΄κης της
Ρω΄µης του 1957 θε΄σπιζε πρα΄γµατι ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη θα ΄επρεπε
να διασφαλι΄σουν την εφαρµογη΄ της αρχη΄ς συ΄µφωνα µε την οποι΄α
α΄νδρες και γυναι΄κες θα πρε΄πει να λαµβα΄νουν «ι΄σες απολαβε΄ς για
΄ση
ι εργασι΄α».
1.1.1. Στη συνε΄χεια η οδηγι΄α 75/117/ΕΟΚ για την προσε΄γγιση
των νοµοθεσιω΄ν των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ της
ισο΄τητας των απολαβω΄ν µεταξυ΄ των εργαζοµε΄νων ανδρικου΄ φυ΄λου
και των εργαζοµε΄νων γυναικει΄ου φυ΄λου, επιβεβαι΄ωνε την ανα΄γκη
να καταβα΄λλονται «ι΄σες απολαβε΄ς για την ΄δια
ι
εργασι΄α η΄ για
εργασι΄α στην οποι΄α αποδι΄δεται η ΄δια
ι αξι΄α».

1.1.2. Με τη Συνθη΄κη του 'Αµστερνταµ, το α΄ρθρο 141 που
τροποποιου΄σε και αντικαθιστου΄σε το α΄ρθρο 119 παρε΄χει στο
Συµβου΄λιο και τη νοµικη΄ βα΄ση που επιτρε΄πει την υιοθε΄τηση
µε΄τρων για τη διασφα΄λιση της αρχη΄ς της ΄σης
ι
µεταχει΄ρισης.
1.1.3. 'Αλλες οδηγι΄ες ΄εχουν επι΄σης συµβα΄λει ΄εµµεσα στην
παγι΄ωση του δικαιω΄µατος αυτου΄ στην Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση (1).

(1) Αναφε΄ρονται µεταξυ΄ των πιο σηµαντικω΄ν η οδηγι΄α 76/207/ΕΟΚ
(προ΄σβαση στην εργασι΄α, την επιµο΄ρφωση και την επαγγελµατικη΄
κατα΄ρτιση και τις συνθη΄κες εργασι΄ας)· η οδηγι΄α 79/7/ΕΟΚ, η οδηγι΄α
86/378/ΕΟΚ και 96/97/ΕΚ (στα θε΄µατα της κοινωνικη΄ς ασφα΄λισης).
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1.2.
Τε΄λος, στα πλαι΄σια πα΄ντοτε της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης, η
ΟΚΕ ευ΄χεται ο΄πως η υιοθε΄τηση του Χα΄ρτη θεµελιωδω΄ν δικαιωµα΄των αποτελε΄σει αποφασιστικο΄ βη΄µα προς την ευρωπαϊκη΄ ιθαγε΄νεια
και προωθη΄σει εκ νε΄ου σε υπερεθνικο΄ επι΄πεδο τις αρχε΄ς που
βρι΄σκονται στη βα΄ση κα΄θε δηµοκρατικου΄ συντα΄γµατος. Μεταξυ΄
αυτω΄ν, στο α΄ρθρο 23 του Χα΄ρτη, περιλαµβα΄νεται η αρχη΄ της
ισο΄τητας µεταξυ΄ ανδρω΄ν και γυναικω΄ν, που «θα πρε΄πει να διασφαλιστει΄ σε ο΄λα τα πεδι΄α, µεταξυ΄ των οποι΄ων περιλαµβα΄νονται τα
θε΄µατα της απασχο΄λησης, της εργασι΄ας και των απολαβω΄ν».
1.3.
Η αρχη΄ της ΄σης
ι
µεταχει΄ρισης λαµβα΄νεται επι΄σης υπο΄ψη
στα πλαι΄σια του συστη΄µατος των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν, ειδικο΄τερα
΄ που (1948) (1),
στην Παγκο΄σµια δη΄λωση δικαιωµα΄των του ανθρω
στη Συ΄µβαση για την εξα΄λειψη ο΄λων των µορφω΄ν διακρι΄σεων
΄εναντι των γυναικω΄ν (1979) (2), ο΄πως επι΄σης και στη ∆η΄λωση και
το Προ΄γραµµα της δρα΄σης του Πεκι΄νου (1995) και στο τελικο΄
΄εγγραφο που εγκρι΄θηκε απο΄ την ειδικη΄ συ΄νοδο της γενικη΄ς
συνε΄λευσης των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν «Πεκι΄νο + 5» του Ιουνι΄ου 2000.
1.3.1. Η Παγκο΄σµια Οργα΄νωση Εργασι΄ας ασχολη΄θηκε µε το
ζη΄τηµα αυτο΄ µε δια΄φορους κανο΄νες µεταξυ΄ των οποι΄ων διακρι΄νονται ιδιαι΄τερα αυτοι΄ που περιε΄χονται στη συ΄µβαση 100 για την
ισο΄τητα των απολαβω΄ν (1951) που επικυρω΄θηκε απο΄ τα 15 κρα΄τη
µε΄λη.
1.4.
Η ΄ση
ι
µεταχει΄ριση κατα΄ τον καθορισµο΄ των µισθω΄ν
θεωρει΄ται συνεπω΄ς στο κοινοτικο΄ και διεθνε΄ς δι΄καιο ως ΄ενα
πραγµατικο΄ θεµελιω΄δες δικαι΄ωµα.

2.
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βα΄σει µιας ακριβε΄στερης αναλυ΄σεως που α΄ρει τα τρι΄α διαρθρωτικα΄
αποτελε΄σµατα (ηλικι΄α, απασχο΄ληση, οικονοµικη΄ δραστηριο΄τητα
του εργοδο΄τη) η διαφορα΄ αυτη΄ παραµε΄νει. Πρε΄πει επι΄σης να
σηµειωθει΄ ο΄τι η κατα΄σταση επιδεινω΄νεται στα υψηλο΄τερα επι΄πεδα
της ιεραρχι΄ας ο΄που ο µισθο΄ς των γυναικω΄ν ισου΄ται κατα΄ µε΄σο ο΄ρο
µε τα 2/3 του µισθου΄ των ανδρω΄ν (4).

2.3.
Τα τελευται΄α στοιχει΄α που δηµοσιευ΄θηκαν απο΄ το
Εurostat, και τα οποι΄α ανε΄ρχονται στο 1995, αποδεικνυ΄ουν ο΄τι ο
µε΄σος µισθο΄ς των γυναικω΄ν η΄ταν περι΄που το 72 % του αντι΄στοιχου
ανδρικου΄. Τα διαθε΄σιµα στοιχει΄α αφορου΄ν ειδικο΄τερα τους µισθωτου΄ς πλη΄ρους απασχο΄λησης σε ο΄λους τους παραγωγικου΄ς τοµει΄ς
µε εξαι΄ρεση, ωστο΄σο, την γεωργι΄α, την εκπαι΄δευση, την υγει΄α, τις
προσωπικε΄ς υπηρεσι΄ες και τη διοι΄κηση.

2.4.
Προ΄κειται για ιδιαι΄τερα ανεπαρκη΄ και ελλιπη΄ στοιχει΄α, που
δυ΄σκολα συγκρι΄νονται µεταξυ΄ τους λο΄γω της διαφοροποι΄ησης των
καθηκο΄ντων και εργασιω΄ν που εκτελου΄νται απο΄ α΄νδρες και
γυναι΄κες. Πρα΄γµατι, το 1/3 περι΄που των γυναικω΄ν που εργαζο΄ταν
µε καθεστω΄ς πλη΄ρους απασχο΄λησης το 1995 απασχολει΄το σε
θε΄σεις υπαλλη΄λων, ενω΄ µο΄νο το 10 % των ανδρω΄ν απασχολει΄το σε
παρο΄µοιες θε΄σεις. Το 47 % των ανδρω΄ν ει΄χε την ειδι΄κευση εργα΄τη
΄εναντι του 18 % µο΄νο των γυναικω΄ν. Γενικο΄τερα, οι γυναι΄κες που
εργα΄ζονται σε εργοστα΄σιο ΄εχουν κατα΄ µε΄σο ο΄ρο πιο ισο΄τιµες
αποδοχε΄ς απο΄ τις αντι΄στοιχες γυναι΄κες που απασχολου΄νται σε
γραφει΄α (προσδιορισµε΄να καθη΄κοντα), παρο΄λον ο΄τι υπα΄ρχουν
διαφορε΄ς µεταξυ΄ ολο΄κληρων βιοµηχανικω΄ν τοµε΄ων στους οποι΄ους
η γυναικει΄α παρουσι΄α ει΄ναι πιο ΄εντονη, ο΄πως στον τοµε΄α της
υφαντουργι΄ας σε σχε΄ση µε τη µεταλλουργι΄α.

Η µισθολογικη΄ κατα΄σταση

2.1.
Παρα΄ τις ενε΄ργειες που ΄εχουν αναληφθει΄ και τις διατα΄ξεις
που αποβλε΄πουν στην ενι΄σχυση της κατα΄στασης των εργαζοµε΄νων
γυναικω΄ν στα θε΄µατα των απολαβω΄ν προκειµε΄νου να επιτυ΄χουν
πραγµατικη΄ ισο΄τητα µε τους α΄νδρες συναδε΄λφους τους, η
απο΄κλιση συνεχι΄ζει να υπα΄ρχει και σε ορισµε΄νες περιοχε΄ς φαι΄νεται
µα΄λιστα να επιδεινω΄νεται. Προ΄σφατες µελε΄τες ΄εχουν φανερω΄σει
ο΄τι η διαφορα΄ µεταξυ΄ των ανδρικω΄ν και γυναικει΄ων απολαβω΄ν
κυµαι΄νεται κατα΄ µε΄σο ο΄ρο στο 27 % στα κρα΄τη που συγκροτου΄ν
την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση· σε ορισµε΄νες χω΄ρες η απο΄κλιση αυτη΄
ξεπερνα΄ει το 30 % (3). Ακο΄µη και αν ληφθου΄ν υπο΄ψη ορισµε΄νες
διαρθρωτικε΄ς διαφορε΄ς της αγορα΄ς εργασι΄ας µεταξυ΄ ανδρω΄ν και
γυναικω΄ν (ηλικι΄α, επα΄γγελµα και τοµε΄ας δραστηριο΄τητας) οι οποι΄ες
δεν µπορει΄ να θεωρηθει΄ ο΄τι εισα΄γουν διακρι΄σεις, παραµε΄νει ωστο΄σο
µια διαφορα΄ υ΄ψους 15 %.
2.2.
Η µισθολογικη΄ διαφορα΄ µεταξυ΄ ανδρω΄ν και γυναικω΄ν ΄εγινε
πιο ΄εντονη στις χω΄ρες της ΕΕ λο΄γω των οικονοµικω΄ν και κοινωνικω΄ν
πραγµατικοτη΄των που διαφε΄ρουν απο΄ χω΄ρα σε χω΄ρα. Ακο΄µη και

(1) 'Αρθρο 23 της Παγκο΄σµιας δη΄λωσης δικαιωµα΄των του ανθρω΄που.
(2) 'Αρθρο 11 της συ΄µβασης για την εξα΄λειψη ο΄λων των µορφω΄ν
δια΄κρισης εις βα΄ρος των γυναικω΄ν.
(3) Ηνωµε΄να 'Εθνη/Οικονοµικη΄ Επιτροπη΄ για την Ευρω΄πη 1999 —
Γυναι΄κες και οικονοµι΄α στην περιοχη΄ της Οικονοµικη΄ς Επιτροπη΄ς του
ΟΗΕ για την Ευρω΄πη (Ε/ECE/RW.2/2000/2).

2.5.
Επιπλε΄ον, τα στοιχει΄α που παρε΄χονται απο΄ το Εurostat
΄εχουν ευρυ΄τατα ξεπεραστει΄ απο΄ την εξε΄λιξη που παρουσι΄ασε ο
κο΄σµος της εργασι΄ας τα τελευται΄α χρο΄νια και δεν λαµβα΄νουν
υπο΄ψη νε΄ους τοµει΄ς ο΄πως οι νε΄ες τεχνολογι΄ες, οι νε΄ες µορφε΄ς
επαγγελµα΄των, οι α΄τυπες µορφε΄ς εργασι΄ας, οι προσωρινοι΄ εργαζο΄µενοι, οι εργαζο΄µενοι µερικη΄ς απασχο΄λησης, οι εργαζο΄µενοι µε
τηλεργασι΄α, κ.λπ.

2.6.
Συ΄µφωνα πα΄ντοτε µε τα στοιχει΄α του Εurostat που
αναφε΄ρονται στο µε΄σον ο΄ρο των κρατω΄ν µελω΄ν, οι εργαζο΄µενες
γυναι΄κες ει΄ναι επιπλε΄ον κατα΄ µε΄σο ο΄ρο πιο νεαρε΄ς σε ηλικι΄α απο΄
τους α΄νδρες: το 44 % ει΄ναι κα΄τω των 30 ετω΄ν, ΄εναντι µο΄νο του
32 % των ανδρω΄ν. Η διαφορα΄ περιορι΄ζεται και αποκτα΄ µα΄λιστα
αρνητικε΄ς τιµε΄ς για τις ηλικι΄ες πα΄νω απο΄ τα 30, ηλικι΄ες κατα΄ τις
οποι΄ες πολλε΄ς γυναι΄κες αποσυ΄ρονται συνη΄θως απο΄ την εργασι΄α,
προσωρινα΄ η΄ οριστικα΄, κυρι΄ως λο΄γω µητρο΄τητας και φροντι΄δας
των τε΄κνων. Οι επιλογε΄ς αυτε΄ς επιδρου΄ν το΄σον στην ενδεχο΄µενη
επανε΄νταξη των γυναικω΄ν στις θε΄σεις εργασι΄ας, ο΄σο και στην
προ΄σβαση΄ τους στη σταδιοδροµι΄α καθω΄ς και στην παρουσι΄α τους
σε διοικητικε΄ς θε΄σεις. Αυτο΄ ΄εχει α΄µεσες επιπτω΄σεις στο µε΄σο
µισθολογικο΄ επι΄πεδο, γεγονο΄ς που θα µπορου΄σε σε ορισµε΄νες
περιπτω΄σεις να καθορι΄σει µια ΄εµµεση µισθολογικη΄ δια΄κριση.

(4) Απασχο΄ληση στην Ευρω΄πη, 1998.
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΄ν
2.7.
Μια α΄λλη διαφορα΄ οφει΄λεται στη δια΄ρθρωση των µισθω
µεταξυ΄ των δυ΄ο φυ΄λων. 'Οπως ΄εχει αναφε΄ρει επανειληµµε΄να η
Επιτροπη΄ στα ΄εγγραφα΄ της, υπα΄ρχουν δια΄φορες παρα΄µετροι
της µισθολογικη΄ς δια΄ρθρωσης που µπορου΄ν να προκαλε΄σουν
µισθολογικε΄ς διαφορε΄ς ανα΄µεσα στα δυ΄ο φυ΄λα, ο΄πως η απασχο΄ληση ανα΄ τοµε΄α δραστηριο΄τητας, ανα΄ µορφη΄ σταδιοδροµι΄ας και
ανα΄ ει΄δος πληρωµη΄ς (επι΄πεδα, προϋπηρεσι΄α, κατα΄ρτιση, κ.λπ.). Η
διαφορα΄ µπορει΄ επι΄σης να οφει΄λεται ει΄τε στον τυ΄πο εργασιακη΄ς
δραστηριο΄τητας ει΄τε στον αριθµο΄ ωρω΄ν εργασι΄ας, ειδικο΄τερα σε
ο΄,τι αφορα΄ τις υπερωρι΄ες.

2.8.
Αυτο΄ ει΄ναι ακο΄µα πιο ΄εκδηλο µεταξυ΄ των εργαζοµε΄νων σε
εργοστα΄σιο, ο΄που οι υπερωρι΄ες αποτελου΄ν σηµαντικο΄ τµη΄µα του
µισθου΄ και ο΄που οι α΄νδρες ει΄ναι σαφω΄ς περισσο΄τεροι, αλλα΄ επι΄σης
και στον τοµε΄α του εµπορι΄ου, ειδικο΄τερα του λιανικου΄, ο΄που
κυριαρχου΄ν οι γυναι΄κες και οι µισθοι΄ ει΄ναι σαφω΄ς κατω΄τεροι.

2.9.
Ακο΄µη και µεταξυ΄ των εργαζοµε΄νων χαµηλου΄ µισθολογι΄ ν δεν ει΄ναι καλυ΄τερη.
κου΄ επιπε΄δου (1) η κατα΄σταση των γυναικω
Πρα΄γµατι, τα τρι΄α τε΄ταρτα περι΄που των εργαζοµε΄νων αυτω΄ν ει΄ναι
γυναι΄κες. Αυτο΄ µπορει΄ εν µε΄ρει να εξηγηθει΄ λο΄γω του υψηλου΄
ποσοστου΄ εργαζοµε΄νων µερικη΄ς απασχο΄λησης (43 %) που ει΄ναι
κυρι΄ως γυναι΄κες· για το υπο΄λοιπο ποσοστο΄, αντιθε΄τως, σηµαντικο΄
ρο΄λο παι΄ζουν οι πιο χαµηλοι΄ συντελεστε΄ς απολαβω΄ν, κυρι΄ως εις
βα΄ρος των γυναικω΄ν.

γυναικω΄ν στις πιο υψηλε΄ς σταδιοδροµι΄ες. Πρε΄πει εξα΄λλου να
τονισθει΄, ο΄τι πολυ΄ συχνα΄, και ιδιαι΄τερα σε ορισµε΄νες χω΄ρες, οι
κοινωνικε΄ς υπηρεσι΄ες για την φροντι΄δα των τε΄κνων η΄ των ηλικιωµε΄νων συγγενω΄ν δεν ανταποκρι΄νονται στις ανα΄γκες της αγορα΄ς
εργασι΄ας, η οποι΄α θα ΄επρεπε να εξασφαλι΄ζει και να επιτρε΄πει ο΄λο
και περισσο΄τερο την ελευ΄θερη προ΄σβαση των γυναικω΄ν σε αυτη΄.
Απο΄ την α΄ποψη αυτη΄, ΄ενα α΄λλο σηµαντικο΄ µε΄σο υπε΄ρ των γυναικω΄ν
που εργα΄ζονται µπορει΄ να ει΄ναι ΄ενα συ΄στηµα κατα΄ρτισης και
επαγγελµατικη΄ς εκπαι΄δευσης.
3.3.
Οι θε΄σεις εργασι΄ας µε ισχυρο΄ ποσοστο΄ γυναικει΄ας
παρουσι΄ας, ο΄πως ει΄ναι οι δηµο΄σιοι υπα΄λληλοι, οι εργασι΄ες για τη
φροντι΄δα των ηλικιωµε΄νων, των µικρω΄ν παιδιω΄ν, η΄ στον τοµε΄α του
εµπορι΄ου, ει΄ναι αυτε΄ς µε τις λιγο΄τερες απολαβε΄ς. Επιπλε΄ον,
οι τοµει΄ς που «ανδροκρατου΄νται» χαρακτηρι΄ζονται απο΄ οφε΄λη,
πριµοδοτη΄σεις και κι΄νητρα οικονοµικου΄ τυ΄που που συµβα΄λλουν
στην αυ΄ξηση των διαφοροποιηµε΄νων απολαβω΄ν. Οι γυναι΄κες πρε΄πει
συνεπω΄ς να ενθαρρυνθου΄ν ω΄στε να αναζητου΄ν εργασι΄α σε τοµει΄ς
ο΄που δεσπο΄ζουν οι α΄ντρες και στους οποι΄ους υπα΄ρχει δυνατο΄τητα
θετικη΄ς µισθολογικη΄ς εξε΄λιξης.
3.4.
Η εξε΄λιξη της αγορα΄ς εργασι΄ας προς πιο ευε΄λικτες µορφε΄ς
δεν ει΄ναι καθ' εαυτη΄ν αρνητικη΄ εφο΄σον δεν αποβαι΄νει ακο΄µη
περισσο΄τερο εις βα΄ρος των γυναικω΄ν και των ανδρω΄ν απο΄
µισθολογικη΄ σκοπια΄.
4.

2.10. Αυτοι΄ οι διαρθρωτικοι΄ παρα΄γοντες και η ΄ελλειψη ειδικω΄ν
και πιο συ΄γχρονων στοιχει΄ων καθιστα΄ την ανα΄λυση και συνεπω΄ς την
εφαρµογη΄ συγκεκριµε΄νων µε΄τρων για µια καλυ΄τερη µισθολογικη΄
εξοµοι΄ωση, ιδιαι΄τερα πολυ΄πλοκο ζη΄τηµα. 'Ενας τρο΄πος για την
πραγµατοποι΄ηση πιο ακριβου΄ς αναλυ΄σεως θα η΄ταν η συ΄γκριση των
φορολογικω΄ν καθεστω΄των των συστηµα΄των κοινωνικω΄ν εισφορω΄ν,
των κοινωνικω΄ν ασφαλι΄σεων και της µε΄ριµνας ΄εναντι των παιδιω΄ν
και των εξηρτηµε΄νων µελω΄ν της οικογενει΄ας στα κρα΄τη µε΄λη.

3.

Κα΄θετες και οριζο΄ντιες διακρι΄σεις

3.1.
Η ανα΄λυση των διαφορετικω΄ν µισθολογικω΄ν διαρθρω΄σεων
αποκαλυ΄πτει την στενη΄ διασυ΄νδεση µεταξυ΄ των µισθολογικω΄ν
συστηµα΄των, τον προσδιορισµο΄ των εργασιω΄ν και των σταδιοδροµιω΄ν στους διαφο΄ρους τοµει΄ς, την οργα΄νωση της εργασι΄ας, ο΄πως
επι΄σης την επιµο΄ρφωση και την επαγγελµατικη΄ κατα΄ρτιση.

3.2.
Οι µισθολογικε΄ς διακρι΄σεις εις βα΄ρος των εργαζοµε΄νων
γυναικω΄ν ΄εχουν ορισθει΄ ως οριζο΄ντιου και κα΄θετου τυ΄που. Καλου΄νται οριζο΄ντιες γιατι΄ εργασι΄ες ισοδυ΄ναµης αξι΄ας συχνα΄ αµει΄βονται
µε διαφορετικο΄ τρο΄πο εις βα΄ρος των γυναικω΄ν, πρα΄γµα το οποι΄ο
οφει΄λεται κυρι΄ως σε διαφορετικη΄ αξιολο΄γηση και συνεπω΄ς σε
διαφορετικο΄ ορισµο΄ των καθηκο΄ντων και των προσο΄ντων. Οι
κα΄θετες διακρι΄σεις οφει΄λονται στις δυσκολι΄ες προ΄σβασης των

(1) Με την ΄εκφραση αυτη΄ εννοου΄νται οι εργαζο΄µενοι των οποι΄ων ο µισθο΄ς
ει΄ναι κατω΄τερος του 60 % του µε΄σου µισθου΄ που καταβα΄λλεται στη
χω΄ρα τους. 'Εχουν ληφθει΄ υπο΄ψη εκει΄νοι που εργα΄ζονται τουλα΄χιστον
15 ω΄ρες την εβδοµα΄δα (στοιχει΄α Εurostat 1996).
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΄ ρες της
Η µισθολογικη΄ απο΄κλιση στις υποψη΄φιες χω
΄ πης
Κεντρικη΄ς και Ανατολικη΄ς Ευρω

4.1.
Η µισθολογικη΄ απο΄κλιση συναντα΄ται πρα΄γµατι και στις
Ανατολικε΄ς χω΄ρες, ο΄που οι αµοιβε΄ς των γυναικω΄ν ει΄ναι κατα΄ 2025 % χαµηλο΄τερες απο΄ τις αντι΄στοιχες ανδρικε΄ς. 'Εχει παρατηρηθει΄
ο΄τι στις χω΄ρες αυτε΄ς οι ανισο΄τητες των απολαβω΄ν αυξη΄θηκαν τα
τελευται΄α χρο΄νια και οφει΄λονται κυρι΄ως σε ισχυρα΄ φαινο΄µενα
διαχωρισµου΄ ως προς την απασχο΄ληση. Πρα΄γµατι, η µετα΄βαση
προς τις οικονοµι΄ες της αγορα΄ς παρα΄ το ο΄τι ει΄ναι απαραι΄τητη
και σκο΄πιµη προκα΄λεσε σε ορισµε΄νους τοµει΄ς επιδει΄νωση της
κοινωνικη΄ς και οικονοµικη΄ς κατα΄στασης των γυναικω΄ν. Το γεγονο΄ς
αυτο΄ συνδε΄εται κυρι΄ως µε το ο΄τι προηγουµε΄νως οι γυναι΄κες
µπορου΄σαν να ΄εχουν προ΄σβαση σε ΄ενα καλο΄ επι΄πεδο επιµο΄ρφωσης
και παιδει΄ας, και µπορου΄σαν να επωφεληθου΄ν απο΄ υπηρεσι΄ες για
την φροντι΄δα των παιδιω΄ν, που συχνα΄ βρι΄σκονταν δι΄πλα στους
το΄πους εργασι΄ας. Στον τραπεζικο΄ τοµε΄α, ο΄που προηγουµε΄νως οι
αµοιβε΄ς η΄ταν χαµηλε΄ς και απασχολου΄ντο κυρι΄ως γυναι΄κες ΄εχει
εκδηλωθει΄ αυξανο΄µενος αποκλεισµο΄ς των γυναικω΄ν και παρα΄λληλα
σηµαντικη΄ αυ΄ξηση των απολαβω΄ν. Παραµε΄νει υψηλο΄ το ποσοστο΄
των γυναικω΄ν που απασχολου΄νται στο δηµο΄σιο τοµε΄α, ειδικο΄τερα
στα σχολει΄α και στις υπηρεσι΄ες υγει΄ας (2).
5.

∆ρα΄σεις της Κοινο΄τητας

5.1.
'Οπως ΄εχει προσδιορισθει΄ απο΄ το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο
του Λουξεµβου΄ργου το 1997, οι προσανατολισµοι΄ για την
απασχο΄ληση 2000 εντα΄σσουν τις πολιτικε΄ς του ει΄δους αυτου΄ σε
ο΄λους τους πυλω΄νες και αφιερω΄νουν ΄εναν πυλω΄να στις ΄σες
ι
ευκαιρι΄ες, ενισχυ΄οντας τον ενεργητικο΄ τους ρο΄λο ως µι΄α απο΄
(2) Ηνωµε΄να 'Εθνη/Οικονοµικη΄ Επιτροπη΄ για την Ευρω΄πη 1999 —
Γυναι΄κες και οικονοµι΄α στην περιοχη΄ της Οικονοµικη΄ς Επιτροπη΄ς του
ΟΗΕ για την Ευρω΄πη (Ε/ECE/RW.2/2000/2).
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τις συντεταγµε΄νες για την προω΄θηση της απασχο΄λησης· στους
προσανατολισµου΄ς για τον τε΄ταρτο πυλω΄να καλου΄νται ρητω΄ς τα
κρα΄τη µε΄λη να υιοθετη΄σουν θετικα΄ µε΄τρα για την προω
΄ θηση της
ισο΄τητας των απολαβω
΄ ν και την παρεµπο΄διση των µισθολογικω΄ν
διαφορω΄ν.
5.2.
Το Ευρωπαϊκο΄ Κοινωνικο΄ Ταµει΄ο θε΄τει µεταξυ΄ των στο΄χων
΄ ν στην αγορα΄
του τη βελτι΄ωση της κατα΄στασης των γυναικω
εργασι΄ας, εξετα΄ζοντας τις εξελι΄ξεις της σταδιοδροµι΄ας, την
προ΄σβαση σε νε΄ες επαγγελµατικε΄ς ευκαιρι΄ες, στον επιχειρηµατικο΄
κο΄σµο και τον κα΄θετο και τοµεακο΄ διαχωρισµο΄ που αντανακλα΄ται
αισθητα΄ στις εισοδηµατικε΄ς διαφορε΄ς.
5.3.
Τον Οκτω΄βριο του 1998, η Επιτροπη΄ υπε΄βαλε τα αποτελε΄σµατα της «'Ερευνας για τη δια΄ρθρωση των µισθω΄ν» που
επιβεβαιω΄νει την υ΄παρξη µισθολογικω΄ν διαφορω΄ν µεταξυ΄ ανδρω΄ν
και γυναικω΄ν και προσδιορι΄ζει τις αιτι΄ες της· α΄λλη µια φορα΄ τα
στοιχει΄α στα οποι΄α βασι΄στηκε η ΄ερευνα αναφε΄ρονταν στο 1995
(για τη Γαλλι΄α στο 1994) και αποδει΄χθηκαν ελλιπη΄, καθω΄ς ΄ελειπαν
τα στοιχει΄α της Ιρλανδι΄ας, της Αυστρι΄ας και της Πορτογαλι΄ας.
Πρε΄πει, φυσικα΄, να ληφθει΄ υπο΄ψη και το συ΄νολο των διαδικασιω΄ν
για την απασχο΄ληση που προβλε΄πονται απο΄ το α΄ρθρο 128 της
Συνθη΄κης (που περιλαµβα΄νει τις κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς για τις
πολιτικε΄ς απασχο΄λησης, τις συστα΄σεις του Συµβουλι΄ου προς τα
κρα΄τη µε΄λη και τα σχε΄δια εθνικη΄ς δρα΄σης) που ορι΄ζει την επι΄τευξη
της ισο΄τητας µεταξυ΄ ανδρω΄ν και γυναικω΄ν ως ΄εναν απο΄ τους
τε΄σσερις πυλω΄νες και συ΄µφωνα µε το οποι΄ο τα κρα΄τη αναλαµβα΄νουν τη δε΄σµευση να λα΄βουν συγκεκριµε΄να µε΄τρα υπε΄ρ της
ισο΄τητας.
5.4.
Το 1996, η Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε «Κω΄δικα συµπεριφορα΄ς
για την εφαρµογη΄ ΄σων
ι
απολαβω΄ν µεταξυ΄ ανδρω΄ν και γυναικω΄ν
για εργασι΄α ΄σης
ι
αξι΄ας» προκειµε΄νου να προσδιορισθου΄ν οι
ενδεχο΄µενες διακρι΄σεις, κυρι΄ως στις περιπτω΄σεις ο΄που αυτε΄ς
προε΄ρχονται απο΄ συστη΄µατα ταξινο΄µησης της εργασι΄ας και αξιολο΄γησης των α΄νισων προσο΄ντων. Ο κω΄δικας, µολονο΄τι δεν ει΄χε
την προ΄θεση να ει΄ναι εξαντλητικο΄ς και νοµικα΄ δεσµευτικο΄ς,
απευθυ΄νονταν στους κοινωνικου΄ς εται΄ρους, στους εργοδο΄τες, το΄σο
του δηµο΄σιου τοµε΄α ο΄σο και του ιδιωτικου΄, και σε µεµονωµε΄να
α΄τοµα (1). Πρε΄πει επι΄σης να αναφερθει΄ το Προ΄γραµµα για την
κοινοτικη΄ στρατηγικη΄ σε θε΄µατα ισο΄τητας µεταξυ΄ ανδρω΄ν και
γυναικω΄ν (2000-2005) (2).
5.5.
Και το Ευρωπαϊκο΄ ∆ικαστη΄ριο ασχολη΄θηκε µε πολυα΄ριθµες
περιπτω΄σεις που αφορου΄σαν τη µισθολογικη΄ ισο΄τητα και το
γεγονο΄ς αυτο΄ αποδεικνυ΄ει, απο΄ τη µια πλευρα΄, ο΄τι οι εργαζο΄µενες
αρχι΄ζουν να αποκτου΄ν µεγαλυ΄τερη συνει΄δηση των δικαιωµα΄των
τους στα θε΄µατα των µισθω΄ν, και, απο΄ την α΄λλη πλευρα΄, ο΄τι θα
πρε΄πει να εκσυγχρονισθει΄ η σχετικη΄ νοµοθεσι΄α προκειµε΄νου να
καταστει΄ πιο διαφανη΄ς και οµοιογενη΄ς, και να προσαρµοσθει΄, µε΄σω
της ισχυρη΄ς συµµετοχη΄ς των κοινωνικω΄ν εται΄ρων, στις νε΄ες
εξελι΄ξεις του κο΄σµου της εργασι΄ας (3). Η ΟΚΕ ευ΄χεται ο΄πως οι
κοινωνικοι΄ εται΄ροι εξακολουθη΄σουν να εργα΄ζονται υπε΄ρ της
ισο΄τητας και κατα΄ των διακρι΄σεων.

(1) COM(96) 336 τελικο΄ της 17.7.1996.
(2) ΕΕ L 17 της 19.1.2001, σ. 22-29.
(3) Στο παρα΄ρτηµα περιε΄ρχεται ο κατα΄λογος των πιο σηµαντικω΄ν αποφα΄σεων (βλ. «Παραποµπε΄ς» στο τε΄λος του κειµε΄νου).

6.

29.5.2001

Υποδει΄ξεις

6.1.
Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι µπορει΄ να προσφε΄ρει τη συµβολη΄ της για
να ξεπερασθει΄ κα΄θε µορφη΄ ανισο΄τητας, διακρι΄σεων και περιθωριοποι΄ησης λο΄γω φυ΄λου που µπορει΄ να προκυ΄ψει στον κο΄σµο της
εργασι΄ας µε την παραβι΄αση της αρχη΄ς των ΄σων
ι
ευκαιριω΄ν µεταξυ΄
ανδρω΄ν και γυναικω΄ν.

6.2.
Μολονο΄τι η κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α διασφαλι΄ζει θεωρητικω΄ς
την αρχη΄ της ισο΄τητας της µεταχει΄ρισης στις απολαβε΄ς, παρατηρει΄ται ακο΄µη µια ιδιαι΄τερα αισθητη΄ απο΄κλιση. Στο θε΄µα αυτο΄ η ΟΚΕ
΄εχει αναφε΄ρει επανειληµµε΄να στις γνωµοδοτη΄σεις της την ανα΄γκη
να ενισχυθου΄ν οι πολιτικε΄ς για ΄σες
ι ευκαιρι΄ες (4).

6.3.
Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ κρι΄νει ο΄τι ει΄ναι
αναγκαι΄ες νε΄ες πρωτοβουλι΄ες στο επι΄πεδο της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης
και των εθνικω΄ν κυβερνη΄σεων σε ο΄,τι αφορα΄ τη διαφα΄νεια σχετικα΄
µε τις διαφοροποιηµε΄νες απολαβε΄ς µεταξυ΄ ανδρω΄ν και γυναικω΄ν
που να στηρι΄ζονται στη Συνθη΄κη του 'Αµστερνταµ, ιδιαι΄τερα στο
α΄ρθρο 14.1 και στην οδηγι΄α 2000/78/ΕΚ για τη διαµο΄ρφωση
γενικου΄ πλαισι΄ου για την ΄ση
ι µεταχει΄ριση στην απασχο΄ληση και
την εργασι΄α (5), ο΄πως ΄εχει η΄δη επισηµανθει΄ στην ειδικη΄ υπουργικη΄
δια΄σκεψη µε τι΄τλο «Ισο΄τητα των φυ΄λων και πολιτικη΄ της απασχο΄λησης» (Ελσι΄νκι, 1999).

6.4.
Η ΄ελλειψη εκσυγχρονισµε΄νων στοιχει΄ων για τις µισθολογικε΄ς διαφορε΄ς θεωρει΄ται ιδιαι΄τερα σοβαρη΄. Θα πρε΄πει συνεπω΄ς να
υποκινηθου΄ν τα αρµο΄δια ο΄ργανα της Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης και των
κρατω΄ν µελω΄ν να περισυλλε΄ξουν σι΄γουρα στοιχει΄α. Τα στοιχει΄α
αυτα΄ θα πρε΄πει να διαφοροποιηθου΄ν ανα΄ φυ΄λο και να ει΄ναι
συγκρι΄σιµα ανα΄ τοµε΄α σε ευρωπαϊκο΄, εθνικο΄ και περιφερειακο΄
επι΄πεδο κατα΄ τρο΄πον ω΄στε να µπορει΄ να ει΄ναι δυνατη΄ η εκµετα΄λλευση΄ τους σε ΄ενα συ΄γχρονο πλαι΄σιο µε στο΄χο την κατα΄ρτιση
πολιτικω΄ν ad hoc και τη λη΄ψη µε΄τρων προσαρµογη΄ς και εναρµο΄νισης. Ει΄ναι εξι΄σου σηµαντικο΄ να διεξαχθου΄ν ΄ερευνες και µελε΄τες
ο΄σον αφορα΄ τις µισθολογικε΄ς διαφορε΄ς λο΄γω φυ΄λου.

6.5.
Ει΄ναι σκο΄πιµο να πραγµατοποιηθου΄ν αναλυ΄σεις για την
επιση΄µανση των «ανδροκρατου΄µενων» τοµε΄ων και να σχεδιαστου΄ν
προγρα΄µµατα κατα΄ρτισης και επιµο΄ρφωσης προκειµε΄νου να
διευκολυνθει΄ η ει΄σοδος των γυναικω΄ν στους εν λο΄γω τοµει΄ς. Καλο΄
θα η΄ταν επι΄σης να επισηµανθου΄ν και οι «γυναικοκρατου΄µενοι»
τοµει΄ς και να ληφθου΄ν µε΄τρα για να διευκολυνθει΄ η προ΄σβαση των
ανδρω΄ν σε αυτου΄ς, το΄σο απο΄ κοινωνικη΄ς ο΄σο και απο΄ νοµικη΄ς
πλευρα΄ς, εκει΄ ο΄που δεν εφαρµο΄ζεται ο νο΄µος.

(4) EE C 116 της 20.4.2001 — ΕΕ 123 της 25.4.2001.
(5) Οδηγι΄α 2000/78/ΕΚ του Συµβουλι΄ου, της 27ης Νοεµβρι΄ου 2000,
για τη διαµο΄ρφωση γενικου΄ πλαισι΄ου για την ΄ση
ι µεταχει΄ριση στην
απασχο΄ληση και την εργασι΄α, ΕΕ L 303 της 2.12.2000 σ. 16-22.
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6.6.
Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να εξετα΄σει πως
εφαρµο΄σθηκαν στα κρα΄τη µε΄λη η οδηγι΄α του 1975 και οι
αποφα΄σεις του Ευρωπαϊκου΄ ∆ικαστηρι΄ου. Βα΄σει αυτη΄ς της εξε΄τασης, θα πρε΄πει να πραγµατοποιηθου΄ν συζητη΄σεις σχετικα΄ µε
την ανα΄γκη αναθεω΄ρησης της υφιστα΄µενης νοµοθεσι΄ας της ΕΕ,
λαµβα΄νοντας υπο΄ψη τη νε΄α κατα΄σταση που επικρατει΄ στην αγορα΄
εργασι΄ας.
6.7.
Η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να συγκροτη΄σει
µο΄νιµο Παρατηρητη΄ριο, στα πλαι΄σια της Γ∆ Απασχο΄ληση και
Κοινωνικε΄ς υποθε΄σεις, που θα ασχολει΄ται µε τα µισθολογικα΄
ζητη΄µατα, µεταξυ΄ των οποι΄ων αυτα΄ που συνδε΄ονται µε την ισο΄τητα
της µεταχει΄ρισης ανδρω΄ν και γυναικω΄ν ο΄πως επι΄σης µε την
παρακολου΄θηση, τη µελε΄τη και τη συ΄γκριση των στοιχει΄ων για τις
διαφορετικε΄ς καταστα΄σεις στις χω΄ρες µε΄λη της ΕΕ (Ευρωπαϊκη΄
Συνοµοσπονδι΄α Συνδικα΄των, 'Ενωση των Συνοµοσπονδιω΄ν της
Βιοµηχανι΄ας και των Εργοδοτω΄ν της Ευρω΄πης, Ευρωπαϊκη΄ Στατιστικη΄ Υπηρεσι΄α). Μεταξυ΄ των καθηκο΄ντων του Παρατηρητηρι΄ου
αυτου΄ πρε΄πει να συµπεριλαµβα΄νονται ο σχεδιασµο΄ς κοινω΄ν κριτηρι΄ων για την ταξινο΄µηση των διαφο΄ρων στοιχει΄ων που συνθε΄τουν
τους µισθου΄ς, η ανα΄λυση των µεταβολω΄ν του κο΄σµου της εργασι΄ας
µε ιδιαι΄τερη αναφορα΄ στους νε΄ους τεχνολογικου΄ς τοµει΄ς, τις
α΄τυπες µορφε΄ς εργασι΄ας κ.λπ. Πρε΄πει να επισηµανθει΄ ο΄τι η
Σουηδικη΄ Προεδρι΄α ανε΄λαβε τη δε΄σµευση να καταρτι΄σει ειδικο΄
σχε΄διο που να αφορα΄ τη µισθολογικη΄ ισο΄τητα µεταξυ΄ ανδρω΄ν και
γυναικω΄ν.
6.8.
'Εχει επι΄σης σηµασι΄α η δια΄δοση των συλλεγε΄ντων στοιχει΄ων
και κυρι΄ως των περιπτω
΄ σεων καλη΄ς πρακτικη΄ς που εντοπι΄σθηκαν
στα κρα΄τη µε΄λη της ΕΕ.
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6.9.
Η ΟΚΕ κρι΄νει απαραι΄τητο, µε στο΄χο τον καλυ΄τερο προσδιορισµο΄ της νε΄ας κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας και τη λη΄ψη µε΄τρων που
θα συνα΄δουν περισσο΄τερο προς τη νε΄α πραγµατικο΄τητα της
αγορα΄ς της εργασι΄ας, να υπα΄ρξει προκαταρκτικη΄ διαβου΄λευση της
Επιτροπη΄ς µε τους κοινωνικου΄ς εται΄ρους.
6.10. Επιπλε΄ον, ο΄πως προβλε΄πεται στους Προσανατολισµου΄ς
για την απασχο΄ληση του 2001, ει΄ναι ευκται΄ο να εξετα΄σουν τα
κρα΄τη µε΄λη στα εθνικα΄ προγρα΄µµατα δρα΄σης που καταρτι΄ζουν
δρα΄σεις και ειδικα΄ µε΄σα, για να διευκολυνθει΄ η προ΄σβαση των
γυναικω΄ν στην αγορα΄ εργασι΄ας και να εκφρασθει΄ η α΄ποψη΄ τους ως
προς τα µε΄τρα που υιοθετου΄νται για την καταπολε΄µηση των
µισθολογικω΄ν διακρι΄σεων.
6.11. Η ΟΚΕ εκφρα΄ζει την ευχη΄ να υπα΄ρξει η µεγαλυ΄τερη
δυνατη΄ δια΄δοση µεταξυ΄ των κοινωνικω΄ν εται΄ρων και των αντι΄στοιχων οργανισµω΄ν σε ο΄λα τα επι΄πεδα, του «Κω΄δικα συµπεριφορα΄ς
για την εφαρµογη΄ της µισθολογικη΄ς ισο΄τητας µεταξυ΄ ανδρω΄ν και
γυναικω΄ν για εργασι΄α ΄σης
ι
αξι΄ας» και τα κρα΄τη µε΄λη να προβου΄ν
µαζι΄ µε την Επιτροπη΄ σε ενηµερωµε΄νη αξιολο΄γηση των νε΄ων θε΄σεων
απασχο΄λησης και της οργα΄νωσης της αγορα΄ς εργασι΄ας γενικο΄τερα.
6.12. 'Οσον αφορα΄ τις υποψη΄φιες χω΄ρες της Κεντρικη΄ς και
Ανατολικη΄ς Ευρω΄πης, η ΟΚΕ κρι΄νει ο΄τι οι πολιτικε΄ς υπε΄ρ των
γυναικω΄ν θα πρε΄πει να αποτελε΄σουν αναπο΄σπαστο τµη΄µα της
κατοχυ΄ρωσης του κοινοτικου΄ κεκτηµε΄νου.

Βρυξε΄λλες, 28 Μαρτι΄ου 2001.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS
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Παραποµπε΄ς
Παραθε΄τουµε κατωτε΄ρω ορισµε΄νες απο΄ τις πιο σηµαντικε΄ς υποθε΄σεις, που εξε΄δωσε το ∆ικαστη΄ριο των Ευρωπαϊκω΄ν
Κοινοτη΄των σε θε΄µατα ισο΄τητας απολαβω΄ν.
Υπο΄θεση 80/70

Gabrielle Defrenne κατα΄ του Βελγικου΄ κρα΄τους (Defrenne I) (α΄ρθρο 119)

Υπο΄θεση 43/75

Gabrielle Defrenne κατα΄ της Ανω΄νυµης Βελγικη΄ς Εταιρει΄ας Αερογραµµω΄ν (Sabena)
(Defrenne II) (α΄ρθρο 119)

Υπο΄θεση 149/77

Gabrielle Defrenne κατα΄ της Ανω΄νυµης Βελγικη΄ς Εταιρει΄ας Αερογραµµω΄ν (Sabena)
(Defrenne III) (α΄ρθρο 119)

Υπο΄θεση 129/79

Macarthys Ltd κατα΄ Wendy Smith (α΄ρθρο 119· οδηγι΄α 75/117/ΕΟΚ)

Υπο΄θεση 69/80

Susan Jane Woringham και Margaret Humphreys κατα΄ Lloyds Bank Ltd (α΄ρθρο 119·
οδηγι΄α 75/117/ΕΟΚ)

Υπο΄θεση 96/80

J.P. Jenkins κατα΄ Kingsgate (Clothing Production) Ltd (α΄ρθρο 119· οδηγι΄α 75/117/ΕΟΚ)

Υπο΄θεση 12/81

Eileen Garland κατα΄ British Rail Engineering Ltd (α΄ρθρο 119· οδηγι΄α 75/117/ΕΟΚ)

Υπο΄θεση 170/84

Bilka-Kaufhaus GmbH κατα΄ Karin Weber von Hartz (α΄ρθρο 119)

Υπο΄θεση 157/86

Mary Murphy και λοιποι΄ κατα΄ Bord Telecom Eireann (α΄ρθρο 119· οδηγι΄α 75/117/ΕΟΚ)

Υπο΄θεση C-33/89

Maria Kowalska κατα΄ Freie και Ηansestadt Hamburg (α΄ρθρο 119· οδηγι΄α 75/117/ΕΟΚ)

Υπο΄θεση C-177/88

Elisabeth Johanna Pacifica Dekker κατα΄ Stichtingvormingscentrum voor Jong
Volwassenen (VJV-Centrum) Plus (οδηγι΄α 76/207/ΕΟΚ)

Υπο΄θεση C-184/89

H. Nimz κατα΄ Freie και Ηansestadt Hamburg (α΄ρθρο 119· οδηγι΄α 75/117/ΕΟΚ)

Υπο΄θεση C-435/93

Francina Johanna Dietz κατα΄ Stichting Thuiszorg Rotterdam (α΄ρθρο 119· πρωτο΄κολλο
αριθ. 2)

Υπο΄θεση C-249/96

Lisa Jacqueline Grant κατα΄ South-West Trains Ltd (α΄ρθρο 119· οδηγι΄α 76/207/ΕΟΚ)

Υπο΄θεση C-243/95

Kathleen Hill, Ann Stapleton κατα΄ the Revenue Commisioners, Department of Finance
(α΄ρθρο 119)

Υπο΄θεση C-326/96

Levez κατα΄ T.H. Jennings (Harlow Pools) Ltd (1 ∆εκεµβρι΄ου 1998, δεν ΄εχει ακο΄µη
δηµοσιευθει΄)

Υπο΄θεση C-66/96

Pedersen και λοιποι΄ κατα΄ Faellesforeningen for Danmarks Brugsforeninger και λοιποι΄
(19 Νοεµβρι΄ου 1998, δεν ΄εχει ακο΄µη δηµοσιευθει΄)

Υπο΄θεση C-281/97

Krο΄ger κατα΄ Kreiskankenhaus Ebersberg (9 Σεπτεµβρι΄ου 1999· δεν ΄εχει ακο΄µη δηµοσιευθει΄)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Τροπολογι΄α που απορρι΄φθηκε
Κατα΄ τη δια΄ρκεια των συζητη΄σεων απορρι΄φθηκε η ακο΄λουθη τροπολογι΄α η οποι΄α υπερψηφι΄σθηκε απο΄ ποσοστο΄ µεγαλυ΄τερο
του 25 % των παρο΄ντων συµβου΄λων.
Σηµει΄ο 6.7
Να αντικατασταθει΄ το εξη΄ς κει΄µενο:
«Το΄σο η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση ο΄σο και το Ευρωπαϊκο΄ 'Ιδρυµα για τη Βελτι΄ωση των Συνθηκω΄ν ∆ιαβι΄ωσης και Εργασι΄ας
αφιερω΄νουν σηµαντικου΄ς πο΄ρους στην παρακολου΄θηση των εξελι΄ξεων της ισο΄τητας των αµοιβω΄ν και την εφαρµογη΄ της
σχετικη΄ς νοµοθεσι΄ας. Οι υπα΄ρχουσες αυτε΄ς διαρθρω΄σεις θα πρε΄πει να συνεχι΄σουν να αναλυ΄ουν τις εξελι΄ξεις που αφορου΄ν
την ισο΄τητα των αµοιβω΄ν. Θα πρε΄πει επι΄σης να σηµειωθει΄ ο΄τι η σουηδικη΄ Προεδρι΄α ΄εχει αναλα΄βει δε΄σµευση για ΄ενα σχε΄διο
υπε΄ρ της ισο΄τητας αµοιβω΄ν ανδρω΄ν και γυναικω΄ν».
Αιτιολογι΄α
Αυτονο΄ητη.
Αποτελε΄σµατα ψηφοφορι΄ας
Ψη΄φοι υπε΄ρ: 37, ψη΄φοι κατα΄: 46, αποχε΄ς: 2.
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την «Προ΄ταση Κανονισµου΄ του
Συµβουλι΄ου για παρε΄κκλιση απο΄ ορισµε΄νες διατα΄ξεις του κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 για
΄ ν κανο΄νων και ρυθµι΄σεων σχετικα΄ µε την κοινοτικη΄ διαρθρωτικη΄ βοη΄θεια
καθορισµο΄ των λεπτοµερω
στον τοµε΄α της αλιει΄ας»
(2001/C 155/13)
Στις 21 Φεβρουαρι΄ου 2001, και συ΄µφωνα µε τα α΄ρθρα 37 και 262 της Συνθη΄κης περι΄ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας, το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε να ζητη΄σει τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
σχετικα΄ µε την ανωτε΄ρω προ΄ταση.
H Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ ανε΄θεσε την προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν εργασιω΄ν στον κ. Muñiz
Guardado ο οποι΄ος ορι΄σθηκε στη θε΄ση του γενικου΄ εισηγητου΄.
Κατα΄ την 380η συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της που πραγµατοποιη΄θηκε στις 28 και 29 Μαρτι΄ου 2001 (συνεδρι΄αση της
29ης Μαρτι΄ου), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε οµο΄φωνα την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε την παρου΄σα προ΄ταση της Επιτροπη΄ς.

2.
Το α΄ρθρο 16.1 β) του Κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 2792/1999
στην περι΄πτωση µη ανανε΄ωσης µι΄ας συµφωνι΄ας προβλε΄πει την
καταβολη΄ αποζηµιω΄σεων για την προσωρινη΄ διακοπη΄ των
δραστηριοτη΄των των εµπλεκο΄µενων και για δια΄στηµα που δεν
υπερβαι΄νει τους ΄εξι µη΄νες (µπορει΄ να υπα΄ρξει παρα΄ταση α΄λλων ΄εξι
µηνω΄ν στην περι΄πτωση που η Επιτροπη΄ εγκρι΄νει την εφαρµογη΄
ενο΄ς προγρα΄µµατος ανασυγκρο΄τησης).
3.
Με την παρου΄σα προ΄ταση ζητει΄ται να συνεχισθει΄, κατ' εξαι΄ρεση, πε΄ραν των 12 µηνω΄ν που προβλεπο΄ταν αρχικα΄, δηλαδη΄ µε΄χρι
την 30η΄ Ιουνι΄ου 2001, η καταβολη΄ αποζηµιω΄σεων προς τους
κοινοτικου΄ς στο΄λους που ΄εχουν πληγει΄ απο΄ την αλιευτικη΄ συµφωνι΄α µε το Μαρο΄κο και για το λο΄γο αυτο΄ η χρηµατοδοτικη΄

συνδροµη΄ του χρηµατοδοτικου΄ µε΄σου προσανατολισµου΄ της
αλιει΄ας (ΧΜΠΑ) θα πρε΄πει να υπερβει΄ τα ο΄ρια που προβλε΄πονται
απο΄ το α΄ρθρο 16 παρα΄γραφος 3 του προαναφερθε΄ντος κανονισµου΄.
4.
H OKE πιστευ΄ει ο΄τι η ΕΕ οφει΄λει να εµµει΄νει στις διαπραγµατευ΄σεις µε΄χρις ο΄του επιτυ΄χει µια βιω΄σιµη συµφωνι΄α µε το Μαρο΄κο
(ει΄ναι η πρω΄τη φορα΄ στην ιστορι΄α που δεν ακολουθει΄ται απο΄
υπογραφη΄. Πα΄ντως, οφει΄λει να αρχι΄σει χωρι΄ς καθυστε΄ρηση τη
διεργασι΄α µετατροπη΄ς και µετεγκατα΄στασης στους διακεκριµε΄νους
το΄πους αλιει΄ας το΄σο κοινοτικου΄ς ο΄σο και τρι΄των χωρω΄ν.
Η επι΄δραση της ΄ελλειψης συµφω΄νου αλιει΄ας ο΄χι µο΄νο θι΄γει τους
εφοπλιστε΄ς και αλιει΄ς, αλλα΄, επι΄σης, και ΄ενα συ΄νολο συναφω΄ν
δραστηριοτη΄των. Επιβα΄λλεται να τονισθει΄ ο΄τι κα΄θε αλιευ΄ς στη
θα΄λασσα δηµιουργει΄ 5-7 θε΄σεις απασχο΄λησης στην στερια΄.

Βρυξε΄λλες, 29 Μαρτι΄ου 2001.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS
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Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς για την «Προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε την εφαρµογη΄ των κανο΄νων ανταγωνισµου΄ που προβλε΄πονται στα α΄ρθρα 81 και 82
΄ ν (ΕΟΚ) αριθ. 1017/68, (ΕΟΚ) αριθ. 2988/74,
της συνθη΄κης και µε την τροποποι΄ηση των κανονισµω
(ΕΟΚ) αριθ. 4056/86 και (ΕΟΚ) αριθ. 3975/87 (κανονισµο΄ς εφαρµογη΄ς των α΄ρθρων 81 και 82 της
συνθη΄κης)»
(2001/C 155/14)
Στις 17 Οκτωβρι΄ου 2000, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 262 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας, το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε να ζητη΄σει απο΄ την Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ να καταρτι΄σει
γνωµοδο΄τηση για την ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Το τµη΄µα «Ενιαι΄α αγορα΄, παραγωγη΄ και κατανα΄λωση» στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν
εργασιω΄ν, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 14 Μαρτι΄ου 2001 µε βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση του
κ. Bagliano.
Κατα΄ την 380η΄ συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της της 29ης Μαρτι΄ου 2001, η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄
υιοθε΄τησε µε 83 ψη΄φους υπε΄ρ και µι΄α αποχη΄ την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Εισαγωγη΄

1.1.
Στην Λευκη΄ Βι΄βλο «για τον εκσυγχρονισµο΄ των κανο΄νων
εφαρµογη΄ς των α΄ρθρων 85 και 86 της Συνθη΄κης ΕΚ» (1), που
δηµοσιευ΄τηκε τον Απρι΄λιο του 1999, η Επιτροπη΄ εξε΄θεσε τους
λο΄γους για τους οποι΄ους απαιτει΄ται ριζικη΄ «µεταρρυ΄θµιση».
Αποτε΄λεσµα η΄ταν να ανοι΄ξει µι΄α ευρει΄α συζη΄τηση, πρα΄γµα που
ζη΄τησε η ΄δια
ι
η Επιτροπη΄, στην οποι΄α ΄ελαβαν µε΄ρος ο΄λοι οι
ενδιαφερο΄µενοι — επιχειρη΄σεις, ενω΄σεις, νοµικοι΄ και οικονοµολο΄γοι, δικηγο΄ροι και δικαστε΄ς, εθνικε΄ς κυβερνη΄σεις — µε κριτικα΄
σχο΄λια, εκτιµη΄σεις, προτα΄σεις, καθω΄ς και µε µεταγενε΄στερες
αναλυ΄σεις, διεξοδικε΄ς διερευνη΄σεις και σκε΄ψεις.

1.2.3. Στις επιχειρη΄σεις ανατι΄θεται η ευθυ΄νη της ερµηνει΄ας
του α΄ρθρου 81 (συµπεριλαµβανοµε΄νης και της παραγρα΄φου 3)
προκειµε΄νου να αξιολογει΄ται κατα΄ πο΄σον µι΄α συµφωνι΄α ει΄ναι
νο΄µιµη.
1.2.4.

Στην Επιτροπη΄ ανατι΄θεται:

—

ο ρο΄λος της καθοδη΄γησης και του ελε΄γχου µε΄σω, µεταξυ΄
α΄λλων, «ανακοινω΄σεων», «κανονισµω΄ν» και «αποφα΄σεων» σε
ο΄,τι αφορα΄ τις ειδικε΄ς περιπτω΄σεις·

—

η ευθυ΄νη του συντονισµου΄ των εθνικω΄ν αρχω΄ν ανταγωνισµου΄,
µε την προϋπο΄θεση ο΄τι θα υπα΄ρχει η απαραι΄τητη συνεργασι΄α
εκ µε΄ρους ο΄λων (αρχω΄ν και δικαστηρι΄ων).

1.2. Συ΄νοψη
1.2.1. Με την µεταρρυ΄θµιση καταργει΄ται η υποχρεωτικη΄ κοινοποι΄ηση των περιοριστικω΄ν συµφωνιω΄ν του ανταγωνισµου΄ (που
απαγορευ΄ονται µε βα΄ση την 1η παρα΄γραφο του α΄ρθρου 81), η
οποι΄α η΄ταν απαραι΄τητη (µε βα΄ση την παρα΄γραφο 3 του ιδι΄ου
α΄ρθρου) για την χορη΄γηση απαλλαγη΄ς απο΄ την απαγο΄ρευση (της
παραγρα΄φου 1). Η διαδικασι΄α αυτη΄ διεξα΄γεται ση΄µερα ενω΄πιον της
Επιτροπη΄ς, η οποι΄α ΄εχει την αποκλειστικη΄ αρµοδιο΄τητα να παρε΄χει
την απαλλαγη΄ (για το λο΄γο αυτο΄ το ισχυ΄ον συ΄στηµα επονοµα΄ζεται
«συ΄στηµα απαλλαγη΄ς»). Η Επιτροπη΄ παραιτει΄ται συνεπω΄ς απο΄ το
«µονοπω΄λιο» που διαθε΄τει να χορηγει΄ απαλλαγε΄ς (µε βα΄ση την
παρα΄γραφο 3 του α΄ρθρου 81), κερδι΄ζει ωστο΄σο επιπλε΄ον χρο΄νο
και πο΄ρους που θα µπορου΄σαν να αφιερωθου΄ν στα προβλη΄µατα
που θε΄τουν τα µεγα΄λα µονοπω΄λια και οι διεθνει΄ς συµπρα΄ξεις και,
κατ' επε΄κταση, στα σοβαρο΄τερα προβλη΄µατα.
1.2.2. Ως εκ του΄του, το «συγκεντρωτικο΄», µε α΄ξονα την
Επιτροπη΄, συ΄στηµα εγκαταλει΄πεται — για τους σκοπου΄ς της
εφαρµογη΄ς του συνο΄λου του α΄ρθρου 81 (και α΄ρα και της
παραγρα΄φου 3, δι΄χως υποχρε΄ωση κοινοποι΄ησης) — υπε΄ρ ενο΄ς
συστη΄µατος «αποκεντρωµε΄νου» που παρε΄χει εξουσι΄ες στις εθνικε΄ς
αρχε΄ς ανταγωνισµου΄ και στα εθνικα΄ δικαστη΄ρια τα οποι΄α µπορου΄ν
να παρε΄µβουν µο΄νον εκ των υστε΄ρων σε περι΄πτωση διαφωνι΄ας.
(1) COM(1999) 101 τελικο΄ — ΕΕ C 132 της 12.5.1999.

1.3. Η γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ για τη Λευκη΄ Βι΄βλο
1.3.1. Μετα΄ απο΄ σχετικη΄ αι΄τηση της Επιτροπη΄ς και συ΄µφωνα
µε το α΄ρθρο 262 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας, η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε
γνωµοδο΄τηση σχεδο΄ν οµο΄φωνα (µε δυ΄ο µο΄νον αποχε΄ς) (2), στις
8 ∆εκεµβρι΄ου 1999. Στη γνωµοδο΄τηση΄ της, η ΟΚΕ χαρακτηρι΄ζει
την µεταρρυ΄θµιση του συστη΄µατος εφαρµογη΄ς των α΄ρθρων 81
και 82, που περιλαµβα΄νεται στη Λευκη΄ Βι΄βλο, «θαρραλε΄α και
εξαιρετικα΄ καινοτο΄µο».
1.3.2. Μολονο΄τι σηµειω΄νει ο΄τι «θεωρει΄ αιτιολογηµε΄νη και
θεµιτη΄ την προ΄ταση µεταρρυ΄θµισης», η ΟΚΕ υπογραµµι΄ζει ωστο΄σο
ο΄τι υφι΄στανται «δυσκολι΄ες και κι΄νδυνοι» που θα µπορου΄σαν
να υπερνικηθου΄ν µο΄νον «µε΄σω συγκεκριµε΄νου προγρα΄µµατος
προκαταρκτικω΄ν και συνοδευτικω΄ν µε΄τρων». Στη γνωµοδο΄τηση τα
εν λο΄γω µε΄τρα κρι΄νονται «ουσιαστικα΄» και «αναγκαι΄α».
1.3.3. Η γνωµοδο΄τηση της ΟΚΕ εκτιµη΄θηκε για τον ουσιαστικα΄
θετικο΄ και εποικοδοµητικο΄ χαρακτη΄ρα της και οι ιδε΄ες και
υποδει΄ξεις της σχολια΄στηκαν σε πολυα΄ριθµες διασκε΄ψεις.
(2) ΕΕ C 51 της 23.2.2000, σ. 55.
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Οι ανησυχι΄ες της ΟΚΕ αφορου΄ν κυρι΄ως:

—

την νοµικη΄ ασφα΄λεια (ολο΄κληρη η ενο΄τητα 2.3.6 περιλαµβα΄νει επι΄σης σηµαντικε΄ς και συγκεκριµε΄νες οδηγι΄ες και προτα΄σεις)

—

το δικαι΄ωµα υπερα΄σπισης (2.3.5.7)

—

την οµοιοµορφι΄α των ερµηνειω΄ν (2.3.5.10)

—

την υπερι΄σχυση του κοινοτικου΄ δικαι΄ου (1.5.5)

—

της διαφυ΄λαξη της ενο΄τητας και της συνοχη΄ς του συστη΄µατος (2.3.5)

—

την ανα΄γκη συµµετοχη΄ς των εθνικω΄ν αρχω΄ν και δικαστηρι΄ων
στη σχετικη΄ συζη΄τηση (2.3.2 και 2.3.3).

2.

Παρατηρη΄σεις

2.1.
Ο προτεινο΄µενος κανονισµο΄ς της Επιτροπη΄ς αποτελει΄ το
πρω΄το βη΄µα προς την ορθη΄ κατευ΄θυνση για την εφαρµογη΄ της
µεταρρυ΄θµισης. Η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ συµφωνει΄
φυσικα΄ και τα΄σσεται στο πλευρο΄ της Επιτροπη΄ς ως προς το
θαρραλε΄ο και καινοτο΄µο αυτο΄ ΄εργο της.

2.2.
Ει΄ναι συνεπω΄ς απαραι΄τητο και χρη΄σιµο να προταχθει΄
πα΄ραυτα ο΄τι η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς, µολονο΄τι περιε΄χει τις
κυ΄ριες αρχε΄ς της φε΄ρουσας δια΄ρθρωσης της µεταρρυ΄θµισης, δεν
παρε΄χει εντου΄τοις πλη΄ρες νοµοθετικο΄ πλαι΄σιο και εποµε΄νως δεν
επιτρε΄πει µι΄α συνολικη΄, κατα΄λληλη και αποτελεσµατικη΄ αξιολο΄γηση. Εξακολουθου΄ν να απουσια΄ζουν σηµαντικα΄ στοιχει΄α της
µεταρρυ΄θµισης … Πρα΄γµατι, το΄σο στο κει΄µενο του διατακτικου΄
ο΄σο και στην αιτιολογικη΄ ΄εκθεση περιλαµβα΄νονται πολυα΄ριθµες
παραποµπε΄ς σε µεταγενε΄στερες πρα΄ξεις της Επιτροπη΄ς (κανονισµου΄ς, ανακοινω΄σεις, προσανατολισµου΄ς, κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς) για πτυχε΄ς που δεν ει΄ναι δευτερευ΄ουσες και χωρι΄ς να
υποδεικνυ΄εται επαρκω΄ς το περιεχο΄µενο΄ τους, τα κριτη΄ρια, τα ο΄ρια
και οι σχετικε΄ς προθεσµι΄ες.

2.3.
Σε ο΄,τι αφορα΄ τις «ανησυχι΄ες της ΟΚΕ» (βλε΄πε πιο΄
πα΄νω 1.3.4), δεν ελη΄φθησαν υπο΄ψη ορισµε΄νες παρατηρη΄σεις της
ΟΚΕ επι΄ της ουσι΄ας, ιδιαι΄τερα σε ο΄,τι αφορα΄ τη «νοµικη΄ ασφα΄λεια»
(βλ. σηµει΄α 2.3.6.3, 2.3.6.4, 2.3.6.5, 2.3.6.6, 2.3.6.7, 2.3.6.8
της γνωµοδο΄τησης του 1999) και τη «διαφυ΄λαξη της οµοιογε΄νειας
του κοινοτικου΄ συστη΄µατος ανταγωνισµου΄» (βλ. και τις 13 υποπαραγρα΄φους του σηµει΄ου 2.3.5 της γνωµοδο΄τησης του 1999).

2.4.
—

Επιπλε΄ον η προ΄ταση:
δεν περιλαµβα΄νει, η΄ δεν προβλε΄πει, ορισµε΄να µε΄τρα υποστη΄ριξης που συ΄µφωνα µε την ΟΚΕ ει΄ναι «ουσιαστικα΄, απαραι΄τητα και προδικαστικα΄» (βλε΄πε το σηµει΄ο 3 των «συµπερασµα΄των» της γνωµοδο΄τησης του 1999),

—
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δεν προβλε΄πει τη λη΄ψη περαιτε΄ρω συµπληρωµατικω΄ν µε΄τρων
που αντιθε΄τως καθι΄στανται απαραι΄τητα απο΄ τους κανο΄νες
που περιλαµβα΄νονται στο ΄διο
ι το κει΄µενο της προ΄τασης (π.χ.:
«ανακοινω΄σεις» σχετικα΄ µε το βα΄ρος της αποδει΄ξεως και τον
εφαρµοστε΄ο νο΄µο).

2.5.
Ωστο΄σο, η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄ Επιτροπη΄ ει΄ναι
ικανοποιηµε΄νη απο΄ το ΄εργο που µε΄χρι ση΄µερα επιτε΄λεσε η Επιτροπη΄
— το οποι΄ο προε΄κυψε απο΄ την ευρει΄α συζη΄τηση για τη Λευκη΄
Βι΄βλο — και, ιδιαι΄τερα, απο΄ την πρω΄τη αυτη΄ νοµοθετικη΄ πρωτοβουλι΄α.

2.6.
Η α΄µεση εφαρµογη΄ των α΄ρθρων 81 και 82, «χωρι΄ς να ει΄ναι
αναγκαι΄α η προηγου΄µενη ΄εκδοση σχετικη΄ς απο΄φασης», αποτελει΄
την αρχη΄ που εµπεριε΄χει ο κανο΄νας του α΄ρθρου 1 και τον ΄διο
ι τον
ορισµο΄ της µεταρρυ΄θµισης, δηλ. της µετα΄βασης απο΄ το καθεστω΄ς
κοινοποι΄ησης και ΄εγκρισης στο καθεστω΄ς εξαι΄ρεσης εκ του νο΄µου.

2.6.1. Σαφη΄ς, αλλα΄ κυρι΄ως θαρραλε΄α µε την επιγραµµατικη΄
συντοµι΄α της, ει΄ναι η επο΄µενη δια΄ταξη του α΄ρθρου 3 — «Σχε΄ση
µεταξυ΄ των α΄ρθρων 81 και 82 και των νοµοθεσιω΄ν ανταγωνισµου΄
΄ σει ΄εναν απο΄ τους
των κρατω΄ν µελω΄ν» — που αναµε΄νεται να εκριζω
κυ΄ριους λο΄γους ανησυχι΄ας.

2.6.2. Στη γνωµοδο΄τηση΄ της του ∆εκεµβρι΄ου 1999 (1), η ΟΚΕ
ει΄χε υπογραµµι΄σει τη σηµασι΄α αυτου΄ του προβλη΄µατος το οποι΄ο
«δεν πρε΄πει να εµπι΄πτει αποκλειστικα΄ στη διακριτικη΄ ευχε΄ρεια των
αρµοδι΄ων δικαστηρι΄ων και αρχω΄ν» (σηµει΄ο 2.3.5.12). Εξα΄λλου, το
α΄ρθρο 83 της Συνθη΄κης της Ρω΄µης — α΄ρα, η΄δη απο΄ την αρχη΄! —
µεταξυ΄ των «αναγκαι΄ων» κανονισµω΄ν η΄ οδηγιω΄ν «για την εφαρµογη΄
των αρχω΄ν που αναφε΄ρονται στα α΄ρθρα 81 και 82» (α΄ρθρο 83,
σηµει΄ο 1), περιλαµβα΄νει ρητα΄ και την δια΄ταξη εκει΄νη που σκοπο΄
΄εχει να καθορι΄σει «τη σχε΄ση µεταξυ΄ των εθνικω΄ν νοµοθεσιω΄ν
αφενο΄ς» και του κοινοτικου΄ δικαι΄ου αφετε΄ρου (α΄ρθρο 83, σηµει΄ο 2,
εδα΄φιο ε).

2.6.3. Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει ο΄τι η υποχρε΄ωση (που προβλε΄πεται
ακριβω΄ς απο΄ το α΄ρθρο 3) της εφαρµογη΄ς του κοινοτικου΄ δικαι΄ου
— ο΄ταν τα γεγονο΄τα και οι πρα΄ξεις «ει΄ναι πιθανο΄ να επηρεα΄σουν
τις συναλλαγε΄ς µεταξυ΄ κρατω΄ν µελω
΄ ν» — αποτελει΄ την καλυ΄τερη
απα΄ντηση στις ανησυχι΄ες «επανεθνικοποι΄ησης» των κανο΄νων ανταγωνισµου΄. Ο σηµαι΄νων, ωστο΄σο, χαρακτη΄ρας του κανο΄να αυτου΄
απαιτει΄, τη στιγµη΄ που θα τεθει΄σε ισχυ΄ ο κανονισµο΄ς, να υιοθετηθει΄
ειδικη΄ ερµηνευτικη΄ «ανακοι΄νωση» προκειµε΄νου να αποσαφηνισθει΄
σε ποιε΄ς περιπτω΄σεις θεωρει΄ται ο΄τι οι συναλλαγε΄ς ΄εχουν ο΄ντως
«επηρεαστει΄».

2.7.
Το βα΄ρος αποδει΄ξεως, για το οποι΄ο γι΄νεται λο΄γος στο
α΄ρθρο 2, κατανε΄µεται µεταξυ΄ καταγγε΄λοντος (παραβι΄αση της
παραγρα΄φου 1 του α΄ρθρου 81) και υπερα΄σπισης (υ΄παρξη των
προϋποθε΄σεων που απαριθµου΄νται στο σηµει΄ο 3).

(1) ΕΕ C 51 της 23.2.2000, σ. 55.
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2.7.1. Για να καταστει΄, ωστο΄σο, δυνατο΄ να εφαρµοστει΄ η εν
λο΄γω αρχη΄ ει΄ναι απαραι΄τητο να παρε΄µβει η Επιτροπη΄ προκειµε΄νου
να δοθου΄ν περαιτε΄ρω προσανατολισµοι΄ ως προς το πραγµατικο΄
περιεχο΄µενο των παραγρα΄φων 1 και 3 του α΄ρθρου 81. Η απαι΄τηση
αυτη΄ προκυ΄πτει απο΄ το γεγονο΄ς ο΄τι, ο΄πως αναγνωρι΄ζει η ΄δια
ι
η
Επιτροπη΄ στη Λευκη΄ Βι΄βλο (σηµει΄α 56 και 57), υφι΄στανται
δια΄φορες ερµηνει΄ες (ει΄τε της Επιτροπη΄ς, ει΄τε του ∆ικαστηρι΄ου) σε
ο΄,τι αφορα΄ τη σχε΄ση µεταξυ΄ της παραγρα΄φου 1 και της παραγρα΄φου 3 του α΄ρθρου 81.

2.8. Αρµοδιο΄τητες της Επιτροπη΄ς
2.8.1. Η παρα΄γραφος 2 του α΄ρθρου 4 (Κεφα΄λαιο ΙΙ —
Αρµοδιο΄τητες) εκχωρει΄στην Επιτροπη΄, µε τρο΄πο αρκετα΄ λεπτοµερη΄
(αλλα΄ απο΄λυτα ανεπαρκη΄), την ειδικη΄ αρµοδιο΄τητα να ζητει΄
«υποχρεωτικω΄ς να καταχωρου΄νται» — µε΄σω κανονισµου΄ — «ει΄δη
συµφωνιω΄ν, αποφα΄σεων, ενω΄σεων επιχειρη΄σεων και εναρµονισµε΄νων πρακτικω΄ν». Ακο΄µη και ο προσδιορισµο΄ς των ειδω΄ν συµφωνιω΄ν
και οι «λεπτοµε΄ρειες της καταχω΄ρησης», καθω΄ς και οι «κυρω΄σεις
που επισυ΄ρει η αθε΄τηση της υποχρε΄ωσης» αποτελου΄ν αντικει΄µενο
ειδικου΄ κανονισµου΄ (βλ. επι΄σης το α΄ρθρο 34, εδα΄φιο α, του
κανονισµου΄, που ακολουθει΄).
2.8.1.1. Σε ο΄,τι αφορα΄ την εν λο΄γω υποχρε΄ωση «καταχω΄ρησης»,
προ΄κειται, αναµφισβη΄τητα, για µι΄α καινοτοµι΄α, που, εκ πρω΄της
ο΄ψεως, φαι΄νεται να ΄ερχεται σε αντι΄θεση µε την κατα΄ργηση των
κοινοποιη΄σεων (η οποι΄α κατε΄χει κεντρικο΄ ρο΄λο στην µεταρρυ΄θµιση). ∆εν πρε΄πει να υποτιµηθου΄ν οι ενδεχο΄µενες γραφειοκρατικε΄ς
υποχρεω΄σεις και επιβαρυ΄νσεις, τις οποι΄ες, αντι΄θετα, το πνευ΄µα και
ο σκοπο΄ς της «µεταρρυ΄θµισης» επιδιω΄κουν να µειω΄σουν, να
εξαλει΄ψουν και να απλουστευ΄σουν. Εα΄ν σε κα΄ποιο κρα΄τος µε΄λος
υφι΄σταται η΄δη σχετικο΄ «µητρω΄ο», θα χρειαστει΄ προφανω΄ς να
αποφευχθει΄ το ενδεχο΄µενο συνυ΄παρξης δυ΄ο µητρω΄ων.
2.8.1.2. Προ΄κειται για µι΄α «καταχω΄ρηση» την οποι΄α η Επιτροπη΄
κρι΄νει «σκο΄πιµη, για λο΄γους αυ΄ξησης της διαφα΄νειας» (αιτιολογικη΄
σκε΄ψη 10), µολονο΄τι «δεν προσπορι΄ζει κανε΄να δικαι΄ωµα στις
επιχειρη΄σεις» (α΄ρθρο 4.2). 'Οταν ο προαναγγελθει΄ς κανονισµο΄ς
΄ νει µι΄α «υποχρε΄ωση» (µε
ει΄ναι α΄γνωστος, ΄ενας κανο΄νας που καθιερω
κυρω΄σεις σε περι΄πτωση µη συµµο΄ρφωσης) δι΄χως να προβλε΄πει
αντι΄στοιχο «δικαι΄ωµα» φαι΄νεται, εκ πρω΄της ο΄ψεως, απαρα΄δεκτος.
Ει΄ναι γεγονο΄ς ο΄τι στην παρα΄γραφο 2 του α΄ρθρου 4 αναφε΄ρεται:
«Η Επιτροπη΄ µπορει΄ …»· ακο΄µη ωστο΄σο και εα΄ν προ΄κειται σαφω΄ς
΄ σεις,
µο΄νον για πιθανο΄ κανο΄να, αυτο΄ σηµαι΄νει, σε ο΄λες τις περιπτω
ο΄τι το Συµβου΄λιο εκχωρει΄ σχεδο΄ν εν λευκω΄ αρµοδιο΄τητες στην
Επιτροπη΄ (και ως προς τις κυρω΄σεις). ∆ι΄χως να ει΄ναι γνωστοι΄ οι
κανο΄νες εφαρµογη΄ς, που η Επιτροπη΄ θα υιοθετη΄σει προκειµε΄νου
να ασκη΄σει την εν λο΄γω «εξουσι΄α» της, δεν ει΄ναι συνεπω΄ς ου΄τε
δυνατο΄, ου΄τε φρο΄νιµο να διατυπωθει΄ οριστικη΄ αξιολο΄γηση.
2.8.2. Μεταξυ΄ των αρµοδιοτη΄των που ανατι΄θενται στην
Επιτροπη΄, περιλαµβα΄νεται εξα΄λλου και η εξουσι΄α να «επιβα΄λλει
κα΄θε αναγκαι΄α υποχρε΄ωση, περιλαµβανοµε΄νων των κατασταλτικω΄ν
µε΄τρων διαρθρωτικου΄ χαρακτη΄ρα» (α΄ρθρο 7.1) προκειµε΄νου να
δοθει΄ τε΄λος σε διαπιστωθει΄σα παρα΄βαση.
2.8.2.1. Η αντι΄στοιχη αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 11 δεν προσθε΄τει
κανε΄να νε΄ο στοιχει΄ο, αλλα΄ αντι΄θετα, στην αιτιολογικη΄ ΄εκθεση που
προηγει΄ται του κειµε΄νου του κανονισµου΄, ο σχολιασµο΄ς του εν
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λο΄γω α΄ρθρου δεν αφη΄νει καµι΄α αµφιβολι΄α: τα εν λο΄γω µε΄τρα
«ενι΄οτε ει΄ναι αναγκαι΄α για να τεθει΄ ουσιαστικο΄ τε΄λος σε µι΄α
παρα΄βαση. Προ΄κειται ιδι΄ως για την περι΄πτωση ορισµε΄νων συµφωνιω΄ν συνεργασι΄ας και καταχρη΄σεων δεσπο΄ζουσας θε΄σης, ο΄που
πιθανο΄ν να ει΄ναι επιβεβληµε΄νη η εκποι΄ηση κα΄ποιων στοιχει΄ων
ενεργητικου΄».

2.8.2.2. Εα΄ν το θε΄µα ει΄ναι να υπα΄ρξει παρε΄µβαση σε η΄δη
υπα΄ρχουσες καταστα΄σεις, το σχετικο΄ «µε΄τρο», στο οποι΄ο εξα΄λλου
η Λευκη΄ Βι΄βλος δεν κα΄νει την παραµικρη΄ αναφορα΄, φαι΄νεται
απο΄λυτα ασυµβι΄βαστο µε το συ΄στηµα και το ΄διο
ι το πνευ΄µα το΄σο
του ισχυ΄οντος κοινοτικου΄ δικαι΄ου του ανταγωνισµου΄, ο΄σο και της
΄διας
ι
της προγραµµατισµε΄νης «µεταρρυ΄θµισης» και θα ειση΄γαγε
΄ενα νε΄ο µε΄σο για την πολιτικη΄ ανταγωνισµου΄, δι΄χως να ΄εχει
προηγηθει΄επαρκη΄ς προκαταρκτικη΄ συζη΄τηση και δι΄χως η Επιτροπη΄
να ΄εχει δω΄σει τις απαραι΄τητες διευκρινι΄σεις.

2.8.2.3. Η ΟΚΕ υπογραµµι΄ζει σχετικα΄ ο΄τι τα «µε΄τρα διαρθρωτικου΄ χαρακτη΄ρα» αποτελου΄ν απο΄ τη φυ΄ση τους µε΄τρα µε εξαιρετικα΄
υψηλο΄ κο΄στος (οικονοµικο΄ και κοινωνικο΄), τα οποι΄α ει΄ναι δυ΄σκολο
να εφαρµοστου΄ν, ενω΄, συχνα΄, η αποτελεσµατικο΄τητα΄ τους ει΄ναι
αβε΄βαιη και περιορι΄ζεται στην ΄δια
ι την ανταγωνιστικο΄τητα και τη
συνολικη΄ οικονοµικη΄ αποδοτικο΄τητα. 'Οπως κατε΄δειξε η εµπειρι΄α
που αποκο΄µισαν το΄σο η ΄δια
ι η Επιτροπη΄, ο΄σο και οι οικονοµικοι΄
και κοινωνικοι΄ παρα΄γοντες στο θε΄µα της εφαρµογη΄ς των κανο΄νων
για τον ΄ελεγχο των συγκεντρω΄σεων, οι κατα΄λληλες προληπτικε΄ς
διαδικασι΄ες αποτελου΄ν τα αποτελεσµατικο΄τερα µε΄τρα για την
επι΄λυση διαρθρωτικω΄ν προβληµα΄των του ανταγωνισµου΄. Για τους
λο΄γους αυτου΄ς, κατα΄ τη Λευκη΄ Βι΄βλο (σηµει΄ο 79) «για τις µη
αυτο΄νοµες λειτουργικα΄ κοινε΄ς επιχειρη΄σεις κρι΄νεται σκο΄πιµο να
διατηρηθει΄ µελλοντικα΄ το καθεστω
΄ ς προηγου΄µενης ΄εγκρισης». Απο΄
την πλευρα΄ της, η ΟΚΕ διατυ΄πωσε την ευχη΄, στη γνωµοδο΄τηση΄ της
του ∆εκεµβρι΄ου 1999 (απο΄ 2.3.6.3 ΄εως 2.3.6.7), να επεκταθει΄ το
καθεστω΄ς προληπτικη΄ς κοινοποι΄ησης και σε α΄λλες περιπτω΄σεις.

Ο κανονισµο΄ς δεν αναφε΄ρει τι΄ποτε επ' αυτου΄. Μο΄νον στην
τελευται΄α φρα΄ση του συ΄ντοµου κεφαλαι΄ου Ι της αιτιολογικη΄ς
΄εκθεσης, και αποκλειστικα΄ για τις µη αυτο΄νοµες επιχειρη΄σεις
παραγωγη΄ς, η Επιτροπη΄ παραπε΄µπει το προ΄βληµα «στο πλαι΄σιο
της επερχο΄µενης συζη΄τησης για την αναθεω΄ρηση του Κανονισµου΄
αυτου΄» για τις συγκεντρω΄σεις.

2.8.2.4. Απο΄ την τετρα΄χρονη πει΄ρα εφαρµογη΄ς των κοινοτικω΄ν
κανο΄νων για τον ανταγωνισµο΄ ΄εχει καταδειχθει΄ — και µα΄λιστα
εκτο΄ς του πλαισι΄ου εφαρµογη΄ς του κανονισµου΄ για τις συγκεντρω΄σεις — ο΄τι αρκετε΄ς και πολυ΄ σηµαντικε΄ς πρωτοβουλι΄ες δεν
µπο΄ρεσαν να εφαρµοστου΄ν απο΄ τα ενδιαφερο΄µενα µε΄ρη επειδη΄
ακριβω΄ς δεν υπη΄ρξε επι΄σηµη η΄ ανεπι΄σηµη εξουσιοδο΄τηση απο΄
πλευρα΄ς Επιτροπη΄ς. Η ΟΚΕ στη σχετικη΄ γνωµοδο΄τηση΄ της το
1999 (σηµει΄ο 2.3.6.9), ει΄χε συστη΄σει τα εξη΄ς: «Εν πα΄ση περιπτω΄σει,
απαιτει΄ται να διευκρινισθει΄ και εξασφαλισθει΄ ο΄τι η κατα΄ργηση του
συστη΄µατος της “προληπτικη΄ς κοινοποι΄ησης” δεν θα παρεµποδι΄σει
κατα΄ κανε΄να τρο΄πο — αλλα΄ µα΄λλον θα ευνοη΄σει — την προληπτικη΄ διενε΄ργεια διαλο΄γου µεταξυ΄ των επιχειρη΄σεων, τις Επιτροπη΄ς και των εθνικω΄ν αρχω΄ν, κατο΄πιν αιτη΄µατος των ΄διων
ι
των
επιχειρη΄σεων. Ο “δια΄λογος” αυτο΄ς δεν ει΄ναι προφανω΄ς δυνατο΄ να
υποκαταστη΄σει “απο΄φαση” ου΄τε να προσδω΄σει ασφα΄λεια δικαι΄ου,
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αλλα΄ µπορει΄ να αποτελε΄σει ΄εναν απολυ΄τως σκο΄πιµο προληπτικο΄,
α΄τυπο και µη δεσµευτικο΄, ΄ελεγχο στην περι΄πτωση σηµαντικω΄ν
υποθε΄σεων και α΄ρα να καθιερωθει΄ ως πρακτικη΄ βασισµε΄νη στην
αµοιβαι΄α εµπιστοσυ΄νη και διαφα΄νεια». Η ΄δια
ι
η Επιτροπη΄, στο
σχο΄λιο΄ της στο α΄ρθρο 4 («Αρµοδιο΄τητα της Επιτροπη΄ς»), 4η παρα΄γραφος, παραδε΄χεται ο΄τι «βα΄σει του νε΄ου συστη΄µατος, ο γενικο΄ς
κανο΄νας ει΄ναι ο΄τι οι επιχειρη΄σεις οφει΄λουν να εξετα΄ζουν οι ΄διες
ι
κατα΄ πο΄σον η συµπεριφορα΄ τους ει΄ναι συ΄ννοµη».
2.8.2.5. ∆ι΄χως φυσικα΄ να υπα΄ρχει η προ΄θεση να αµφισβητηθει΄
ο «γενικο΄ς κανο΄νας», το µε΄σον της «αιτιολογηµε΄νης γνω΄µης» —
που δεν αναφε΄ρεται ωστο΄σο παρα΄ στην αιτιολογικη΄ ΄εκθεση (στο
τε΄λος του κεφαλαι΄ου ΙΙ) — φαι΄νεται να εξασφαλι΄ζει τη δε΄ουσα
αναγνω΄ριση του δικαιω΄µατος των επιχειρη΄σεων:
«Τε΄λος, η Επιτροπη΄ θα εξακολουθη΄σει να ει΄ναι προ΄θυµη να
συζητα΄ ειδικε΄ς περιπτω΄σεις µε τις επιχειρη΄σεις, ο΄ταν του΄το
κρι΄νεται σκο΄πιµο. Ειδικο΄τερα, η Επιτροπη΄ θα παρε΄χει καθοδη΄γηση σε σχε΄ση µε συµφωνι΄ες, αποφα΄σεις η΄ εναρµονισµε΄νες
πρακτικε΄ς οι οποι΄ες θε΄τουν ανεπι΄λυτα και ο΄ντως καινοφανη΄
ερµηνευτικα΄ ζητη΄µατα. Για τον σκοπο΄ αυτο΄, η Επιτροπη΄ θα
δηµοσιευ΄σει ανακοι΄νωση ο΄που θα καθορι΄ζει τις προϋποθε΄σεις
υπο΄ τις οποι΄ες ενδεχοµε΄νως θα εκδι΄δει αιτιολογηµε΄νη γνω΄µη.
Παρο΄λα αυτα΄, το ο΄ποιο συ΄στηµα γνωµω΄ν δεν πρε΄πει να
προσπορι΄ζει στις επιχειρη΄σεις το δικαι΄ωµα να αξιω΄νουν την
΄εκδοση γνω΄µης, διο΄τι κα΄τι τε΄τοιο θα ισοδυναµου΄σε µε επανασυ΄σταση του συστη΄µατος κοινοποιη΄σεων».
Στο τε΄λος του σηµει΄ου 3 του «∆ελτι΄ου εκτι΄µησης των επιπτω΄σεων»
(τελευται΄α παυ΄λα) η Επιτροπη΄ ει΄ναι µα΄λλον πιο ακριβη΄ς, δεδοµε΄νου
ο΄τι κα΄νει λο΄γο για «σπα΄νιες περιπτω΄σεις», οι οποι΄ες «εγει΄ρουν
καινοφανη΄ η΄ ανεπι΄λυτα ερωτη΄µατα». 'Οπως και να ΄εχουν τα
πρα΄γµατα, η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να ει΄ναι διαθε΄σιµη να εκδι΄δει
«γνω΄µη» ο΄χι µο΄νον σε «σπα΄νιες περιπτω΄σεις», αλλα΄ και στην
περι΄πτωση σηµαντικω΄ν επενδυ΄σεων η΄ σηµαντικω΄ν και µη αντιστρε΄ψιµων διαρθρωτικω΄ν τροποποιη΄σεων.
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2.8.3.1. Σε ο΄,τι αφορα΄ το α΄ρθρο 10, η νοµικη΄ ασφα΄λεια που
παρε΄χεται στις επιχειρη΄σεις θα η΄ταν σηµαντικα΄ υψηλο΄τερη εα΄ν η
Επιτροπη΄ αποφα΄σιζε να προβει΄σε «διαπι΄στωση του ανεφα΄ρµοστου»,
ο΄χι µο΄νον για λο΄γους κοινου΄ συµφε΄ροντος, αλλα΄ και σε περι΄πτωση
που υπη΄ρχε βα΄σιµο συµφε΄ρον για τις ΄διες
ι
τις επιχειρη΄σεις,
ιδιαι΄τερα στην περι΄πτωση σηµαντικω΄ν επενδυ΄σεων η΄ διαρθρωτικω΄ν
τροποποιη΄σεων.
2.8.3.2. Το ευρυ΄ αυτο΄ φα΄σµα δυνατοτη΄των δρα΄σης, που
προβλε΄πεται απο΄ το α΄ρθρο 7, µπορει΄ να καταστει΄ ενεργο΄ «κατο΄πιν
καταγγελι΄ας η΄ αυτεπαγγε΄λτως» (α΄ρθρα 7.1 και 10.1) και, σε ο΄,τι
αφορα΄ τη «λη΄ψη προσωρινω΄ν µε΄τρων», «σε περι΄πτωση κατεπει΄γοντος» (α΄ρθρο 8.1). Οι περιπτω΄σεις αυτε΄ς πρε΄πει να διευρυνθου΄ν
µε βα΄ση τα ο΄σα προτει΄νονται στο σηµει΄ο 2.8.3.1.
2.8.4. Στη γνωµοδο΄τηση΄ της για τη Λευκη΄ Βι΄βλο, η ΟΚΕ
εξε΄φρασε την ικανοποι΄ηση΄ της που η Επιτροπη΄ πρε΄πει να διατηρη΄σει τον «καθοδηγητικο΄ και ελεγκτικο΄» ρο΄λο της ακο΄µη και
στο πλαι΄σιο ενο΄ς αποκεντρωµε΄νου συστη΄µατος, προκειµε΄νου να
διασφαλιστει΄ η ενιαι΄α εφαρµογη΄ του κοινοτικου΄ δικαι΄ου του
ανταγωνισµου΄ και να παρασχεθει΄ νοµικη΄ ασφα΄λεια στις επιχειρη΄σεις. Φρονει΄ συνεπω΄ς ο΄τι χρεια΄ζεται µεγαλυ΄τερη σαφη΄νεια,
προκειµε΄νου να γι΄νουν καλυ΄τερα κατανοητε΄ς οι εξουσι΄ες που
΄εχουν ανατεθει΄ στην Επιτροπη΄.
2.8.5. Η προ΄ταση κανονισµου΄ εκχωρει΄ ιδιαι΄τερες εξουσι΄ες
στην Επιτροπη΄, ο΄χι µο΄νον προκειµε΄νου να λαµβα΄νει «αποφα΄σεις»
(κεφα΄λαιο ΙΙΙ), αλλα΄ και προκειµε΄νου να διεξα΄γει ΄ερευνες (κεφα΄λαιο V). Με τον τρο΄πο αυτο΄ διευρυ΄νεται, σε σχε΄ση µε ση΄µερα, το
φα΄σµα των παρεµβα΄σεω΄ν της, καθω΄ς και η ισχυ΄ς τους, µε βα΄ση την
πιο κα΄τω αιτιολογι΄α:
«Η ανι΄χνευση των παραβα΄σεων της νοµοθεσι΄ας ανταγωνισµου΄
γι΄νεται ολοε΄να και πιο δυ΄σκολη. Για τον λο΄γο αυτο΄ ει΄ναι
απαραι΄τητο, για την αποτελεσµατικη΄ προστασι΄α του ανταγωνισµου΄, να συµπληρωθου΄ν οι ανακριτικε΄ς εξουσι΄ες της Επιτροπη΄ς» (αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 21).
Συγκεκριµε΄να η Επιτροπη΄ δυ΄ναται να:

2.8.3. Το κεφα΄λαιο ΙΙΙ αναθε΄τει στην Επιτροπη΄ πολλε΄ς α΄λλες
«αρµοδιο΄τητες», πρα΄γµα που επιτρε΄πει στην Επιτροπη΄ να διατηρει΄
— µε το µε΄σο της «απο΄φασης» — ΄εναν λειτουργικο΄ ρο΄λο πολυ΄
ενεργο΄, ο΄πως:

—

προβαι΄νει σε «ε΄ρευνες για επιµε΄ρους οικονοµικου΄ς κλα΄δους»
(α΄ρθρο 17)·

—

ζητει΄ την «υποβολη΄ πληροφοριακω΄ν στοιχει΄ων» (α΄ρθρο 18)·

—

συλλε΄γει «καταθε΄σεις» (α΄ρθρο 19)·
διενεργει΄ «επιτο΄πιους ελε΄γχους» (α΄ρθρο 20).

—

να θε΄τει «τε΄λος στη διαπιστωθει΄σα παρα΄βαση» (α΄ρθρο 7.1)·

—

να διατα΄σσει «τη λη΄ψη προσωρινω΄ν µε΄τρων» (α΄ρθρο 8.1)·

—

—

να καθιστα΄ υποχρεωτικε΄ς τις «δεσµευ΄σεις» που αναλαµβα΄νουν
οι επιχειρη΄σεις προκειµε΄νου «να α΄ρουν τις αιτια΄σεις της
Επιτροπη΄ς» (α΄ρθρο 9.1)·

Ακο΄µη και ως προς αυτο΄ το ζη΄τηµα η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει ο΄τι ο εν
λο΄γω κανονισµο΄ς του Συµβουλι΄ου θα πρε΄πει να διευκρινι΄ζει µε
ακρι΄βεια τα ο΄ρια των εν λο΄γω εξουσιω΄ν.

—

να κινει΄ εκ νε΄ου, σε ορισµε΄νες περιπτω΄σεις (α΄ρθρο 9.3), την
περατωµε΄νη διαδικασι΄α µε «απο΄φαση΄» της·

—

να αποφαι΄νεται ο΄τι «το α΄ρθρο 81 της συνθη΄κης δεν ει΄ναι
εφαρµοστε΄ο» (καθω΄ς και το α΄ρθρο 82) ως προς µι΄α συγκεκριµε΄νη συµφωνι΄α (α΄ρθρο 10).

2.8.5.1. Η ΟΚΕ δεν λησµονει΄ την αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 29 ο΄που
επιβεβαιω΄νεται ο΄τι: «Συ΄µφωνα µε τις αρχε΄ς της επικουρικο΄τητας
και της αναλογικο΄τητας οι οποι΄ες διατυπω΄νονται στο α΄ρθρο 5
της συνθη΄κης, ο παρω΄ν κανονισµο΄ς περιορι΄ζεται στις ελα΄χιστες
ρυθµι΄σεις που ει΄ναι αναγκαι΄ες για την επι΄τευξη του στο΄χου του,
που ει΄ναι η αποτελεσµατικη΄ εφαρµογη΄ της κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας
ανταγωνισµου΄, και δεν υπερβαι΄νει το µε΄τρο που ει΄ναι αναγκαι΄ο για
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τον σκοπο΄ αυτο΄». Ωστο΄σο ΄εχει ΄εντονα την πεποι΄θηση ο΄τι η αρχη΄
αυτη΄ πρε΄πει να ΄εχει µι΄α δεσµευτικη΄ αξι΄α που να µην ει΄ναι απλω΄ς
αφηρηµε΄νη και, κατα΄ συνε΄πεια, συνιστα΄ στην Επιτροπη΄ να την
λα΄βει συγκεκριµε΄να υπο΄ψη στις πολυα΄ριθµες εκτελεστικε΄ς πρα΄ξεις
που θα υιοθετη΄σει για την εφαρµογη΄ του΄, το΄σο ουσιαστικα΄
µεταρρυθµιστικου΄, κανονισµου΄ αυτου΄.

2.9. Απαλλαγε΄ς κατα΄ κατηγορι΄α
Στη γνωµοδο΄τηση΄ της του ∆εκεµβρι΄ου 1999, η ΟΚΕ ει΄χε
επιβεβαιω΄σει ο΄τι «συµφωνει΄ εν γε΄νει µε το ρο΄λο που αποδι΄δεται
απο΄ τη Λευκη΄ Βι΄βλο στις “ερµηνευτικε΄ς ανακοινω΄σεις” και στους
“κανονισµου΄ς απαλλαγη΄ς κατα΄ κατηγορι΄α”» (παρα΄γραφος 2.3.4.1)
που η Επιτροπη΄ επιφυλασσο΄ταν να υιοθετει΄ ου΄τως ω΄στε «να
µπορει΄ να προσαρµο΄ζει και να εξειδικευ΄ει τη συναφη΄ νοµοθεσι΄α»
(αιτιολογικη΄ σκε΄ψη 9). Οι κοινοτικοι΄ αυτοι΄ κανονισµοι΄ «διασφαλι΄ζουν την ισχυ΄ συγκεκριµε΄νων κατηγοριω΄ν συµφωνιω΄ν», ο΄πως
σχολια΄ζει η Επιτροπη΄ στην αιτιολογικη΄ ΄εκθεση (ΙΙ, Γ, 2, β,
1ο εδα΄φιο).

2.9.1. Η Επιτροπη΄, πα΄λι στην αιτιολογικη΄ ΄εκθεση (ΙΙ, Γ, 3,
5ο εδα΄φιο), υποστηρι΄ζει επι΄σης: «Στον τοµε΄α της κοινοτικη΄ς
νοµοθεσι΄ας ανταγωνισµου΄, η προσπα΄θεια των επιχειρη΄σεων να
αξιολογη΄σουν τη συµπεριφορα΄ τους διευκολυ΄νεται απο΄ ορισµε΄νες
απαλλαγε΄ς κατα΄ κατηγορι΄α, καθω΄ς και απο΄ ανακοινω΄σεις και
κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς της Επιτροπη΄ς µε τις οποι΄ες αποσαφηνι΄ζεται το καθεστω΄ς εφαρµογη΄ς των κανο΄νων. Η Επιτροπη΄ δεσµευ΄εται
να καταβα΄λει ακο΄µη µεγαλυ΄τερη προσπα΄θεια σε αυτο΄ν τον τοµε΄α,
ως συµπληρωµατικο΄ στοιχει΄ο της τρε΄χουσας µεταρρυ΄θµισης. Το
α΄ρθρο 28 της προ΄τασης κανονισµου΄ προνοει΄ ο΄τι η Επιτροπη΄ ΄εχει
τη γενικη΄ αρµοδιο΄τητα για τη θε΄σπιση κανονισµω΄ν περι΄ απαλλαγω΄ν
κατα΄ κατηγορι΄α. Η εξουσι΄α αυτη΄ διασφαλι΄ζει την ικανο΄τητα της
Επιτροπη΄ς να αντιδρα΄ µε τη δε΄ουσα ταχυ΄τητα στις νε΄ες εξελι΄ξεις
και στα µεταβαλλο΄µενα δεδοµε΄να των αγορω΄ν».

2.9.2. ∆εδοµε΄νου ο΄τι προ΄κειται για µι΄α «γενικη΄ αρµοδιο΄τητα»,
η Επιτροπη΄ θα ΄εχει µε τον τρο΄πο αυτο΄ τη δυνατο΄τητα να
επωφεληθει΄, στο νε΄ο αποκεντρωµε΄νο συ΄στηµα, απο΄ ΄ενα µε΄σο ο΄χι
µο΄νον απλοποι΄ησης και διαφα΄νειας, αλλα΄ και «καθοδη΄γησης και
ελε΄γχου» της κοινοτικη΄ς πολιτικη΄ς του ανταγωνισµου΄. Η ΟΚΕ
υποστηρι΄ζει την προ΄ταση αυτη΄ αλλα΄ υπογραµµι΄ζει ο΄τι η «γενικη΄
εντολη΄» θα πρε΄πει να συνοδευ΄εται απο΄ ορισµε΄νες προϋποθε΄σεις.

2.10. Συνεργασι΄α µε τις εθνικε΄ς αρχε΄ς και δικαστη΄ρια

2.10.1. Το «κεφα΄λαιο IV» του κανονισµου΄ κατε΄χει κεντρικη΄
θε΄ση στο νε΄ο προτεινο΄µενο συ΄στηµα δεδοµε΄νου ο΄τι ει΄ναι αφιερωµε΄νο στη συνεργασι΄α:
—

µεταξυ΄ της Επιτροπη΄ς και των αρχω΄ν ανταγωνισµου΄ των
κρατω΄ν µελω΄ν, και

—

µεταξυ΄ της Επιτροπη΄ς και των δικαστηρι΄ων των κρατω΄ν
µελω΄ν.
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2.10.1.1.
Το α΄ρθρο 11.1 διευκρινι΄ζει ο΄τι η «συνεργασι΄α µεταξυ΄
΄ ν ανταγωνισµου΄ των κρατω΄ν µελω΄ν»
της Επιτροπη΄ς και των αρχω
θα πρε΄πει να ει΄ναι «στενη΄», ΄ετσι ω΄στε να συναποτελε΄σουν ΄ενα
«δι΄κτυο» το οποι΄ο θα αποβει΄ η απαραι΄τητη υποδοµη΄ για την
ανταλλαγη΄ πληροφοριω΄ν και την παροχη΄ συνδροµη΄ς. Η αρχη΄ αυτη΄
του «δικτυ΄ου», των µηχανισµω΄ν ενηµε΄ρωσης και διαβου΄λευσης,
της διαβι΄βασης των φακε΄λων και ακο΄µη και των υποθε΄σεων, οδηγει΄
σαφω΄ς προς την σωστη΄ κατευ΄θυνση, θα πρε΄πει ωστο΄σο να
υποστηριχθει΄ και απο΄ την παρα΄λληλη αρχη΄ της διασφα΄λισης
των δικαιωµα΄των των αποδεκτω΄ν του νε΄ου αποκεντρωµε΄νου
συστη΄µατος (των επιχειρη΄σεων και καταναλωτω΄ν).

2.10.1.2.
Στην αιτιολογικη΄ ΄εκθεση, ο σχολιασµο΄ς του
α΄ρθρου 11 (ΙV, α΄ρθρο 11, 1ο εδα΄φιο) αναφε΄ρει ρητα΄:

«... οι σχετικοι΄ λεπτοµερει΄ς κανο΄νες προ΄κειται να καθοριστου΄ν
µε κανονισµο΄ εφαρµογη΄ς της Επιτροπη΄ς συ΄µφωνα µε το
α΄ρθρο 34 καθω΄ς και µε ανακοι΄νωση σχετικα΄ µε τη συνεργασι΄α
µεταξυ΄ αρχω΄ν ανταγωνισµου΄».

Με την διευκρι΄νιση αυτη΄ η Επιτροπη΄ ανταποκρι΄νεται µο΄νον εν
µε΄ρει στην παρατη΄ρηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
η οποι΄α, µολονο΄τι θετικη΄ απε΄ναντι σε αυτου΄ς τους µηχανισµου΄ς
συνεργασι΄ας µεταξυ΄ Επιτροπη΄ς και εθνικω΄ν αρχω΄ν (κα΄θετη συνεργασι΄α), τονι΄ζει ωστο΄σο ο΄τι δεν γι΄νεται πουθενα΄ λο΄γος για την
συνεργασι΄α των εθνικω΄ν αρχω΄ν µεταξυ΄ τους (οριζο΄ντια συνεργασι΄α), η οποι΄α ει΄ναι εξι΄σου απαραι΄τητη και χρεια΄ζεται σαφει΄ς και
δεσµευτικου΄ς κανο΄νες. Πα΄ντως, το α΄ρθρο 13, το οποι΄ο προβλε΄πει
΄εναν µηχανισµο΄ (µερικη΄ς) συνεργασι΄ας µεταξυ΄ των εθνικω΄ν αρχω΄ν
(για την αναστολη΄ µι΄ας διαδικασι΄ας που αφορα΄ υπο΄θεση µε
την οποι΄α ασχολει΄ται η΄δη α΄λλη εθνικη΄ αρχη΄) ΄εχει προαιρετικο΄
χαρακτη΄ρα. Σε σχε΄ση µε το α΄ρθρο 13, και ακο΄µη και το α΄ρθρο 12,
το α΄ρθρο 11 φαι΄νεται πιο δεσµευτικο΄.

2.10.1.3.
Το α΄ρθρο 11 θα ΄επρεπε να καθιστα΄ σαφε΄ς το
συ΄στηµα των αρµοδιοτη΄των και συνεπω
΄ ς και της κατανοµη΄ς των
υποθε΄σεων, για τις οποι΄ες γι΄νεται λο΄γος στο α΄ρθρο 5. Οι
µεµονωµε΄νες υποθε΄σεις µπορου΄ν να ανατεθου΄ν στις εθνικε΄ς αρχε΄ς
ενο΄ς κρα΄τους µε΄λους. Υπα΄ρχει επι΄σης το ενδεχο΄µενο να αποφασι΄σει
η Επιτροπη΄, µε βα΄ση ειδικα΄ κριτη΄ρια, ποιε΄ς απο΄ τις εθνικε΄ς αρχε΄ς
ει΄ναι αρµο΄διες για τον ΄ελεγχο µι΄ας σηµαντικη΄ς για τον ανταγωνισµο΄
συµφωνι΄ας· ει΄ναι σηµαντικο΄ οι αρµοδιο΄τητες και οι ευθυ΄νες να µην
συγχε΄ονται στο εσωτερικο΄ του «δικτυ΄ου», παρα΄ να προσδιορι΄ζονται
µε σαφη΄νεια και να καθι΄στανται αναγνωρι΄σιµες για τις επιχειρη΄σεις,
΄ετσι ω΄στε να συσταθει΄ ΄ενα µε΄σο ικανο΄ να διασφαλι΄ζει — σε
συνδυασµο΄ µε τα α΄λλα µε΄σα και µηχανισµου΄ς — την ενιαι΄α
εφαρµογη΄ του κοινοτικου΄ δικαι΄ου του ανταγωνισµου΄ στο πλαι΄σιο
ενο΄ς «δικτυ΄ου» αρχω΄ν ανταγωνισµου΄.

2.10.2. Η συνεργασι΄α µε τα εθνικα΄ δικαστη΄ρια περιλαµβα΄νει
αναµφισβη΄τητα λεπτε΄ς πτυχε΄ς που δυ΄σκολα ρυθµι΄ζονται µε
δεσµευτικου΄ς κανο΄νες. Πρα΄γµατι, το α΄ρθρο 15 ΄εχει, πρακτικα΄,
προαιρετικο΄ χαρακτη΄ρα (το΄σο για τις εθνικε΄ς αρχε΄ς, ο΄σο και για
την Επιτροπη΄), µε εξαι΄ρεση το σηµει΄ο 2 το ο΄ποι΄ο δεν ΄εχει µεν
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ανατρεπτικο΄ χαρακτη΄ρα, στην ουσι΄α ο΄µως ει΄ναι δεσµευτικο΄, και
προβλε΄πει:
«Τα δικαστη΄ρια των κρατω΄ν µελω΄ν στε΄λλουν στην Επιτροπη΄
αντι΄γραφο των δικαστικω΄ν αποφα΄σεων µε τις οποι΄ες εφαρµο΄ζονται τα α΄ρθρα 81 η΄ 82 της συνθη΄κης, εντο΄ς µηνο΄ς απο΄ την
΄εκδοση΄ τους».
2.10.2.1.
Η Επιτροπη΄ ωστο΄σο (σηµει΄ο 3 του ιδι΄ου α΄ρθρου 15)
µπορει΄ επι΄σης να ζητει΄ απο΄ τα εθνικα΄ δικαστη΄ρια να της διαβιβα΄σουν «οποιοδη΄ποτε αναγκαι΄ο ΄εγγραφο». Εξα΄λλου, η Επιτροπη΄
δυ΄ναται να υποβα΄λλει παρατηρη΄σεις και να εκπροσωπει΄ται. Εντου΄τοις, στο εν λο΄γω α΄ρθρο ουδεµι΄α νυ΄ξη γι΄νεται στα δικαιω΄µατα των
ενδιαφερο΄µενων επιχειρη΄σεων (να ενηµερω΄νονται, να υποβα΄λλουν
αντιγνωµοδοτη΄σεις, κ.λπ.).
2.10.2.2.
Στις περιπτω΄σεις στις οποι΄ες εφαρµο΄ζεται το κοινοτικο΄ δι΄καιο ανταγωνισµου΄, οι δια΄δικοι µι΄ας διαφορα΄ς που ΄εχει
παραπεµφθει΄ σε δικαστη΄ριο πρε΄πει να ΄εχουν το δικαι΄ωµα να ζητου΄ν
τη γνω΄µη µι΄ας απο΄ τις αρχε΄ς. Η υποβολη΄ παρατηρη΄σεων για
λο΄γους κοινου΄ συµφε΄ροντος (α΄ρθρο 15, παρα΄γραφος 3) δεν αρκει΄.
Μο΄νον το δικαι΄ωµα των διαδι΄κων να ζητου΄ν τη γνω
΄ µη των αρχω΄ν
ανταγωνισµου΄ καθιερω΄νει τις αρµοδιο΄τητες των εν λο΄γω αρχω΄ν
στις σχετικε΄ς αγορε΄ς και διασφαλι΄ζει την εφαρµογη΄ του κοινοτικου΄
δικαι΄ου του ανταγωνισµου΄ στις δικαστικε΄ς διαδικασι΄ες. Με τον
τρο΄πο αυτο΄ µπορει΄ να µειωθει΄ αισθητα΄ ο κι΄νδυνος να λα΄βουν τα
εθνικα΄ δικαστη΄ρια αντικρουο΄µενες αποφα΄σεις.
2.10.3. Η «συνεργασι΄α µεταξυ΄ της Επιτροπη΄ς και των εθνικω΄ν
αρχω΄ν ανταγωνισµου΄ των κρατω΄ν µελω΄ν», καθω΄ς και η «συνεργασι΄α
µεταξυ΄ των εθνικω΄ν δικαστηρι΄ων και της Επιτροπη΄ς» ΄εχουν η΄δη
αποτελε΄σει αντικει΄µενο ειδικω΄ν «ανακοινω΄σεων» το 1996 και το
1993 αντι΄στοιχα.
2.10.3.1.
Σε ο΄,τι αφορα΄ την πλε΄ον προ΄σφατη, την ανακοι΄νωση
του 1996, η οποι΄α αφορου΄σε τις εθνικε΄ς αρχε΄ς, η ΟΚΕ ΄εκλεισε ως
εξη΄ς τη γνωµοδο΄τηση΄ της (1):
«Η προ΄θεση αυτη΄ς της ανακοι΄νωσης ει΄ναι, χωρι΄ς αµφιβολι΄α,
αξιε΄παινη. Γι΄νεται λο΄γος γι' αυτη΄ν εδω΄ και πολλα΄ χρο΄νια. Το
αποτε΄λεσµα, ωστο΄σο, δεν φαι΄νεται πειστικο΄, και µπορει΄,
΄ σει τις τυπικε΄ς σχε΄σεις µεταξυ΄
ενδεχοµε΄νως, µο΄νο να βελτιω
Επιτροπη΄ς και εθνικω΄ν αρχω΄ν, µε την ελπι΄δα ωστο΄σο ο΄τι δεν
θα παρατει΄νει τις χρονικε΄ς προθεσµι΄ες αλλα΄, αντιθε΄τως, θα
τις µειω΄σει αισθητα΄. Μια πραγµατικη΄ και αποτελεσµατικη΄
αποκε΄ντρωση προϋποθε΄τει ο΄ντως πιο αποφασιστικε΄ς ενε΄ργειες
ο΄πως, για παρα΄δειγµα:
— η αναθεω΄ρηση του κανονισµου΄ 17/62 και
— η εναρµο΄νιση των εθνικω΄ν δικαι΄ων για τον ανταγωνισµο΄,
δι΄δοντας προτεραιο΄τητα, εντο΄ς συ΄ντοµων προθεσµιω΄ν, στα
διαδικαστικα΄ προ΄τυπα.»
.
(1) CES 1510/96 της 19ης ∆εκεµβρι΄ου 1996, σηµ. 11, ΕΕ C 75 της
10.3.1997, σ. 22.
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2.10.4. Οι εξελι΄ξεις κινου΄νται προς την κατευ΄θυνση που ει΄χε
προβλε΄ψει η ΟΚΕ, µε εξαι΄ρεση ο΄µως την διαδικασι΄α εναρµο΄νισης
των εθνικω΄ν δικαι΄ων µε το κοινοτικο΄ δι΄καιο στον τοµε΄α του
ανταγωνισµου΄. Ως προς το θε΄µα αυτο΄, η Επιτροπη΄ αναγνωρι΄ζει
στην αιτιολογικη΄ ΄εκθεση (ΙΙ, Γ, 2, α, 2ο εδα΄φιο, σ. 11) ο΄τι:
«Αρκετε΄ς απο΄ τις εθνικε΄ς νοµοθεσι΄ες ανταγωνισµου΄ ΄εχουν ως
προ΄τυπο τα α΄ρθρα 81 και 82. Εντου΄τοις, τυπικω΄ς δεν ΄εχει υπα΄ρξει
καµι΄α εναρµο΄νιση, και εξακολουθου΄ν να υπα΄ρχουν διαφορε΄ς, το΄σο
ως προς τις νοµικε΄ς ρυθµι΄σεις ο΄σο και ως προς την ακολουθου΄µενη
πρακτικη΄. Οι διαφορε΄ς αυτε΄ς συνεπα΄γονται ενδεχοµε΄νως την
ανο΄µοια αντιµετω΄πιση συµφωνιω΄ν και πρακτικω΄ν που επηρεα΄ζουν
τις συναλλαγε΄ς µεταξυ΄ κρατω΄ν µελω΄ν». Ταυτο΄χρονα ο΄µως η
Επιτροπη΄ παραµε΄νει πεπεισµε΄νη ο΄τι το α΄ρθρο 3 «διασφαλι΄ζει απλα΄
και αποτελεσµατικα΄ την υπαγωγη΄ ο΄λων των συναλλαγω΄ν που
παρα΄γουν διασυνοριακα΄ αποτελε΄σµατα σε ΄ενα και το αυτο΄ νοµοθετικο΄ πλαι΄σιο» (ο΄.π., 3ο εδα΄φιο).
2.10.5. ∆εν ει΄ναι ωστο΄σο δυνατο΄ να παραµεληθει΄ η σηµασι΄α
των διαδικαστικω΄ν κανο΄νων. Ως προς αυτο΄ το θε΄µα η ΟΚΕ δεν
µπορει΄ να συµµεριστει΄ τη θε΄ση της Επιτροπη΄ς. Πρα΄γµατι, στην
τελευται΄α παρα΄γραφο του κεφαλαι΄ου ΙΙΙ της αιτιολογικη΄ς ΄εκθεσης
αναφε΄ρεται ο΄τι:
«Η προ΄ταση δεν φιλοδοξει΄ να εναρµονι΄σει τις εθνικε΄ς διαδι΄ ρηση στην
καστικε΄ς διατα΄ξεις, µε εξαι΄ρεση την παραχω
Επιτροπη΄ και στις εθνικε΄ς αρχε΄ς ανταγωνισµου΄ της εξουσι΄ας
να υποβα΄λλουν παρατηρη΄σεις µε δικη΄ τους πρωτοβουλι΄α».
2.10.6 Η ΟΚΕ δεν µπορει΄ παρα΄ να διατυπω΄σει εκ νε΄ου την
ανησυχι΄α της ο΄τι στην πρα΄ξη — η οποι΄α το΄σο διαφε΄ρει στα επι΄
µε΄ρους κρα΄τη µε΄λη — ενδε΄χεται να αχρηστευτει΄ ο ενιαι΄ος
χαρακτη΄ρας των αρχω΄ν, ως προς τον οποι΄ο, κατα΄ τα α΄λλα,
ει΄ναι ο΄λοι συ΄µφωνοι. Οι «διαδικασι΄ες» (τουλα΄χιστον ως προς τη
διοικητικη΄ µορφη΄ τους) οφει΄λουν, ΄εως ΄εναν βαθµο΄, να αντανακλου΄ν
τον ενιαι΄ο χαρακτη΄ρα των αρχω΄ν. Η ΟΚΕ συνιστα΄ επι΄σης στην
Επιτροπη΄ να µην παραβλε΄πεται το γεγονο΄ς ο΄τι το α΄ρθρο 83 της
Συνθη΄κης προβλε΄πει µεταξυ΄ α΄λλων και το ενδεχο΄µενο της επιλογη΄ς
της οδηγι΄ας ως ενο΄ς απο΄ τα µε΄σα που ει΄ναι αναγκαι΄α «για την
εφαρµογη΄ των αρχω΄ν που αναφε΄ρονται στα α΄ρθρα 81 και 82». Η
«οδηγι΄α» αποτελει΄ µε΄σω ελαστικο΄τερο το΄σο διο΄τι προβλε΄πει
γενικο΄τερα τη δυνατο΄τητα επιλογη΄ς µεταξυ΄ εναλλακτικω΄ν λυ΄σεων,
ο΄σο και διο΄τι παρε΄χει την κατα΄λληλη χρονικη΄ προθεσµι΄α για την
εφαρµογη΄ των κανο΄νων. Αποτελει΄ συνεπω΄ς ΄ενα µε΄σο που µπορει΄
να υιοθετηθει΄προκειµε΄νου η προβλεπο΄µενη εναρµο΄νιση να αρχι΄σει,
΄εστω και µακροπρο΄θεσµα, να λαµβα΄νει νοµοθετικο΄ χαρακτη΄ρα,
ακο΄µη και σε συ΄νθετους τοµει΄ς ο΄πως ο τοµε΄ας των «διαδικασιω΄ν».

2.11. Συµβουλευτικη΄ Επιτροπη΄
2.11.1. Το α΄ρθρο 14 τοποθετει΄ την Συµβουλευτικη΄ Επιτροπη΄
στο κε΄ντρο του µηχανισµου΄ συνεργασι΄ας (κεφα΄λαιο IV) και
ενισχυ΄ει τον ρο΄λο της µε την προ΄βλεψη ει΄τε της γραπτη΄ς
διαδικασι΄ας, ει΄τε της δυνατο΄τητας συζη΄τησης ακο΄µη και των
υποθε΄σεων µε τις οποι΄ες ασχολου΄νται οι εθνικε΄ς αρχε΄ς. Στη
γνωµοδο΄τηση΄ της για τη Λευκη΄ Βι΄βλο, η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄, ει΄χε δηλω΄σει σχετικα΄ ο΄τι ει΄ναι απολυ΄τως συ΄µφωνη µε
την ενι΄σχυση αυτη΄ ενο΄ψει ακριβω΄ς του συντονισµου΄ «µεταξυ΄ των
“αποφα΄σεων” της Επιτροπη΄ς και εκει΄νων των αρµοδι΄ων επι΄ θεµα΄των
ανταγωνισµου΄ αρχω΄ν» (σηµει΄ο 1.5.4.2).
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2.11.2. Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει ωστο΄σο ο΄τι, στο κανονιστικο΄
πλαι΄σιο που προτει΄νεται µε τον νε΄ο κανονισµο΄ του Συµβουλι΄ου,
ο συµβουλευτικο΄ς ρο΄λος της ΟΚΕ εξακολουθει΄ να παραµε΄νει
ανεπαρκη΄ς και διατυπω΄νει την ευχη΄ να προβλεφθει΄ µι΄α µεγαλυ΄τερη
και πιο ΄εγκυρη δηµοσιο΄τητα των γνωµοδοτη΄σεω΄ν της, καθω΄ς και
να επεκταθει΄ το πεδι΄ο των αρµοδιοτη΄των της ω΄στε να περιλαµβα΄νει
και ανακοινω΄σεις, προσανατολισµου΄ς, κατευθυντη΄ριες γραµµε΄ς και
΄σως
ι
και κανονισµου΄ς, δι΄χως ωστο΄σο να επιβαρυ΄νονται η΄ να
καθυστερου΄ν οι διαδικασι΄ες.
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2.13.2. Στη γνωµοδο΄τηση΄ της του 1999 για την Λευκη΄ Βι΄βλο,
η ΟΚΕ ει΄χε υπογραµµι΄σει (σηµει΄ο 2.3.5.11) ο΄τι το µε΄σο που
παρε΄χει τις µεγαλυ΄τερες εγγυη΄σεις, σε ο΄,τι αφορα΄ το΄σο την
αποφυγη΄ της ασυµφωνι΄ας µεταξυ΄ των αποφα΄σεων και των αξιολογη΄σεων, ο΄σο και την διασφα΄λιση του ενιαι΄ου χαρακτη΄ρα του
συστη΄µατος, πρε΄πει να βασι΄ζεται επι΄σης και σε ΄ενα κοινοτικο΄
συ΄στηµα για την εκδι΄καση των εφε΄σεων. Πρα΄γµατι, για τους
σκοπου΄ς αυτου΄ς δεν επαρκου΄ν οι αρµοδιο΄τητες συντονισµου΄
(περιλαµβανοµε΄νης και της αρµοδιο΄τητας ΄εκδοσης γνω΄µης) και
καθοδη΄γησης που ΄εχουν εκχωρηθει΄ στην Επιτροπη΄ η΄ η εξουσι΄α
παραποµπη΄ς στο ∆ικαστη΄ριο για την επι΄λυση των εν λο΄γω
προδικαστικω΄ν υποθε΄σεων.

΄ µατα υπερα΄σπισης
2.12. ∆ικαιω

2.12.1. Το α΄ρθρο 26.1 ανταποκρι΄νεται µο΄νο εν µε΄ρει στις
ανησυχι΄ες που ΄εχουν διατυπωθει΄ για τα δικαιω΄µατα υπερα΄σπισης.
Πρα΄γµατι, «η Επιτροπη΄ παρε΄χει στις επιχειρη΄σεις και ενω΄σεις
επιχειρη΄σεων που εµπλε΄κονται στη διαδικασι΄α τη δυνατο΄τητα να
εκφρα΄σουν τις απο΄ψεις τους σχετικα΄ µε τις αιτια΄σεις της Επιτροπη΄ς», αλλα΄ τους την παρε΄χει µο΄νον περιορισµε΄να σε ο΄,τι αφορα΄ τις
αποφα΄σεις που συνδε΄ονται µε τη διαπι΄στωση και παυ΄ση της
παρα΄βασης (α΄ρθρο 7) και τα προσωρινα΄ µε΄τρα (α΄ρθρο 8), καθω΄ς
και τα προ΄στιµα (α΄ρθρο 22) και τις χρηµατικε΄ς ποινε΄ς (α΄ρθρο 23).
Ακο΄µη δε και το σηµει΄ο 2 που ακολουθει΄ δεν µπορει΄ παρα΄ να
παραπε΄µπει στα ΄δια
ι
α΄ρθρα, µολονο΄τι η διατυ΄πωση του ΄εχει
συνταχθει΄ µε γενικου΄ς ο΄ρους: «Κατα΄ τη διεξαγωγη΄ της διαδικασι΄ας
διασφαλι΄ζονται πλη΄ρως τα δικαιω΄µατα υπερα΄σπισης των ενδιαφεροµε΄νων µερω΄ν».

2.12.2. Η ΟΚΕ καταδεικνυ΄ει ο΄τι η αρχη΄ αυτη΄ — που στην
ουσι΄α αποτελει΄ την εγγυ΄ηση της κατ' αντιµωλι΄αν διεξαγωγη΄ς της
δι΄κης — αποτελει΄ αρχη΄ γενικου΄ χαρακτη΄ρα, η οποι΄α πρε΄πει,
συνεπω΄ς, να αναγνωρι΄ζεται ρητα΄, κατα΄ τρο΄πο γενικο΄, στον παρο΄ντα
κανονισµο΄.

2.12.3. Η εν λο΄γω εγγυ΄ηση πρε΄πει επι΄σης να διασφαλι΄ζεται
στις εθνικε΄ς διαδικασι΄ες που συνδε΄ονται µε τις αντι΄στοιχες κοινοτικε΄ς. Για παρα΄δειγµα, πριν ανασταλει΄ µι΄α διαδικασι΄α η΄ διαβιβαστει΄
απο΄ µι΄α αρχη΄ σε µι΄αν α΄λλη πρε΄πει τουλα΄χιστον να ακουστει΄ η
γνω΄µη των επιχειρη΄σεων οι οποι΄ες πρε΄πει να διαθε΄τουν τη
δυνατο΄τητα να εκφε΄ρουν τη γνω΄µη τους σχετικα΄ µε την αναστολη΄
και την ενδεχο΄µενη διαβι΄βαση΄ της.

2.13. Αποκε΄ντρωση, συνοχη΄ των δεδικασµε΄νων και διαδικασι΄ες
΄ασκησης εφε΄σεως

2.13.1. Το ζη΄τηµα των ΄ενδικων µε΄σων αποτελει΄ ΄ενα α΄λλο
θεµελιω΄δες προ΄βληµα, για το λο΄γο ο΄τι σε ΄ενα αποκεντρωµε΄νο
συ΄στηµα, το οποι΄ο ωστο΄σο δεν διαθε΄τει ενιαι΄α αρχη΄ για την
εκδι΄καση των εφε΄σεων, ει΄ναι δυ΄σκολο να διασφαλιστει΄, ο΄χι µο΄νον
το δικαι΄ωµα υπερα΄σπισης, αλλα΄ ακο΄µη και η συνεπη΄ς και ενιαι΄α
εφαρµογη΄ των κοινοτικω΄ν κανο΄νων ανταγωνισµου΄ σε ο΄λη την ΕΕ.
Για να επιτευχθει΄ το εν λο΄γω αποτε΄λεσµα δεν επαρκου΄ν, φυσικα΄, οι
εξουσι΄ες που διαθε΄τει η Επιτροπη΄ στο πλαι΄σιο της «στενη΄ς»
συνεργασι΄ας της µε τις εθνικε΄ς αρχε΄ς και δικαστη΄ρια.

2.13.3. Η ΟΚΕ ΄εχει επι΄γνωση της πολυπλοκο΄τητας και της
δυσκολι΄ας αυτου΄ του προβλη΄µατος, το΄σο απο΄ την α΄ποψη του
κοινοτικου΄ δικαι΄ου, ο΄σο και του εθνικου΄ δικαι΄ου των κρατω΄ν
µελω΄ν, φρονει΄ ωστο΄σο ο΄τι θα πρε΄πει να αντιµετωπισθει΄ µε µι΄α
µεταρρυ΄θµιση µακρα΄ς πνοη΄ς, ο΄πως εκει΄νη της αποκε΄ντρωσης
της εφαρµογη΄ς των κανο΄νων ανταγωνισµου΄. Χρεια΄ζεται εδω΄ να
επινοηθει΄ ΄ενας «νοµοθετικο΄ς ορι΄ζοντας» που µεσοπρο΄θεσµα και
µακροπρο΄θεσµα θα πρε΄πει να προβλε΄πει περαιτε΄ρω αναθεωρη΄σεις
της Συνθη΄κης. Στο µεταξυ΄, ακο΄µη και µε µικρα΄ βη΄µατα, ο
νοµοθε΄της της Κοινο΄τητας οφει΄λει να αναζητη΄σει και να εξευ΄ρει
κατα΄λληλες και συνεπει΄ς λυ΄σεις που να ανταποκρι΄νονται στο
πνευ΄µα και τους σκοπου΄ς της µεταρρυ΄θµισης.

2.13.4. Φυσικα΄, ΄ενα ενδεχο΄µενο κοινοτικο΄ συ΄στηµα εκδι΄κασης
των εφε΄σεων θα πρε΄πει να υπο΄κειται στους κατα΄λληλους περιορισµου΄ς και να εξετα΄ζει, κατ' αρχη΄ν, τις εθνικε΄ς αποφα΄σεις που
λαµβα΄νονται κατα΄ τον τελευται΄ο βαθµο΄ δικαιοδοσι΄ας. Αρµο΄διο
ο΄ργανο εκδι΄κασης πρε΄πει να ει΄ναι το Ευρωπαϊκο΄ ∆ικαστη΄ριο η΄ το
Πρωτοδικει΄ο, µετα΄ τις απαραι΄τητες τροποποιη΄σεις των αντι΄στοιχων
αρµοδιοτη΄των.

2.14. Η αρµοδιο΄τητα ΄εκδοσης προδικαστικη΄ς απο΄φασης του
Ευρωπαϊκου΄ ∆ικαστηρι΄ου ει΄ναι σηµαντικη΄ αλλα΄ δεν αρκει΄. Με
την αποκε΄ντρωση, πολλε΄ς αποφα΄σεις που πρω΄τα ΄επρεπε να
εκδικα΄ζονται ενω΄πιον του Πρωτοδικει΄ου (εφο΄σον ΄εχουν υιοθετηθει΄
απο΄ την Επιτροπη΄) θα µπορου΄ν να εκδικα΄ζονται (εφο΄σον ΄εχουν
υιοθετηθει΄ απο΄ εθνικα΄ ο΄ργανα) µο΄νο ενω΄πιον εθνικω΄ν οργα΄νων και
δεν νοει΄ται τα ενδεχο΄µενα προβλη΄µατα, ακο΄µη και τα ουσιαστικα΄,
να µπορου΄ν να επιλυ΄ονται µο΄νον µε προδικαστικε΄ς αποφα΄σεις.

2.14.1. Το α΄ρθρο 32 του νε΄ου αυτου΄ κανονισµου΄ περιορι΄ζεται
στην εκ νε΄ου παρουσι΄αση της πλη΄ρους δικαιοδοσι΄ας του ∆ικαστηρι΄ου των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των µε το ακριβε΄ς κει΄µενο του
α΄ρθρου 17 του κανονισµου΄ 17/62. Συνεπω΄ς, ο ΄ελεγχος που ασκει΄
το Ευρωπαϊκο΄ ∆ικαστη΄ριο εξακολουθει΄ να περιορι΄ζεται στην
«εκδι΄καση των προσφυγω΄ν που ασκου΄νται κατα΄ των αποφα΄σεων µε
τις οποι΄ες η Επιτροπη΄ επιβα΄λλει προ΄στιµο η΄ χρηµατικη΄ ποινη΄».

2.14.2. Το προ΄βληµα της θε΄σπισης ενο΄ς ευρωπαϊκου΄ επιπε΄δου
εκδι΄κασης των εφε΄σεων ει΄ναι αναπο΄φευκτο, ο΄πως, εν πα΄ση περιπτω΄σει, πρε΄πει οπωσδη΄ποτε να αντιµετωπιστει΄ και το προ΄βληµα των
απαραι΄τητων προσαρµογω΄ν των αρµοδιοτη΄των του Ευρωπαϊκου΄
∆ικαστηρι΄ου.
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Συµπε΄ρασµα

3.1.
Η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει µε αποφασιστικο΄τητα τη µεταρρυ΄θµιση
του συστη΄µατος εφαρµογη΄ς των κανο΄νων ανταγωνισµου΄, καθω΄ς
και το παρο΄ν πρω΄το νοµοθετικο΄ µε΄σο, µε το οποι΄ο υλοποιου΄νται η
ουσιαστικη΄ δοµη΄ και οι ουσιαστικοι΄ µηχανισµοι΄, επαινει΄ δε την
ακριβη΄ και θαρραλε΄α νοµοθετικη΄ γλω΄σσα που υιοθετη΄θηκε.
3.2.
Λο΄γω ο΄µως ακριβω΄ς του συ΄νθετου χαρακτη΄ρα του θε΄µατος
και για να ανταποκριθει΄ στο αξιε΄παινο εγχει΄ρηµα της Επιτροπη΄ς η
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ΟΚΕ δεν αποκρυ΄πτει εντου΄τοις ο΄τι θα επιθυµου΄σε να τεθου΄ν στη
δια΄θεση΄ της περισσο΄τερες διευκρινι΄σεις και πληροφορι΄ες, µε
επι΄σηµες πρα΄ξεις που να υποστηρι΄ζουν και συνοδευ΄ουν την
προ΄ταση, ο΄πως ευχο΄ταν στη γνωµοδο΄τηση΄ της του ∆εκεµβρι΄ου
1999.
3.3.
Η ΟΚΕ θα παρακολουθη΄σει µε µεγα΄λο ενδιαφε΄ρον τις
µελλοντικε΄ς εργασι΄ες της Επιτροπη΄ς, αποδι΄δοντας ιδιαι΄τερη προσοχη΄ στις σηµαντικε΄ς συµπληρωµατικε΄ς διατα΄ξεις που ΄εχουν
προαναγγελθει΄ και δεσµευο΄µενη να συνεχι΄σει τη συνη΄θη εποικοδοµητικη΄ συνεργασι΄α της µε την Επιτροπη΄.

Βρυξε΄λλες, 29 Μαρτι΄ου 2001.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS

Γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε την «Προ΄ταση κανονισµου΄ του
Συµβουλι΄ου για το κοινοτικο΄ δι΄πλωµα ευρεσιτεχνι΄ας»
(2001/C 155/15)
Στις 7 Σεπτεµβρι΄ου 2000, και συ΄µφωνα µε το α΄ρθρο 262 της Συνθη΄κης περι΄ ιδρυ΄σεως της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας, το Συµβου΄λιο αποφα΄σισε να ζητη΄σει τη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
σχετικα΄ µε την ανωτε΄ρω προ΄ταση.
Το τµη΄µα «Ενιαι΄α αγορα΄, παραγωγη΄ και κατανα΄λωση», στο οποι΄ο ανατε΄θηκε η προετοιµασι΄α των σχετικω΄ν
εργασιω΄ν, υιοθε΄τησε τη γνωµοδο΄τηση΄ του στις 14 Μαρτι΄ου 2001, µε βα΄ση την εισηγητικη΄ ΄εκθεση του
κ. Simpson.
Κατα΄ την 380η συ΄νοδο ολοµε΄λεια΄ς της (συνεδρι΄αση της 29ης Μαρτι΄ου 2001), η Οικονοµικη΄ και Κοινωνικη΄
Επιτροπη΄ υιοθε΄τησε µε 77 ψη΄φους υπε΄ρ, 22 κατα΄ και 8 αποχε΄ς την ακο΄λουθη γνωµοδο΄τηση.
1.

Συ΄νοψη και συστα΄σεις

1.1.
Η ΟΚΕ επικροτει΄ και υποστηρι΄ζει την πρωτοβουλι΄α της
Επιτροπη΄ς ο΄σον αφορα΄ την προ΄ταση κανονισµου΄ για την ευχερε΄στερη καθιε΄ρωση κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας.
1.2.
Η ΟΚΕ ενστερνι΄ζεται την προ΄ταση συ΄µφωνα µε την οποι΄α
η προσχω΄ρηση της Κοινο΄τητας στη Συ΄µβαση του Μονα΄χου ει΄ναι
αναγκαι΄α για την καθιε΄ρωση κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας.
1.3.
Η ΟΚΕ ευελπιστει΄ ο΄τι ο Ευρωπαϊκο΄ς Οργανισµο΄ς ∆ιπλωµα΄των Ευρεσιτεχνι΄ας θα αποδεχθει΄ την προαναφερθει΄σα προ΄ταση
και θα συνεργασθει΄ για την υλοποι΄ηση΄ της, προκειµε΄νου να
επιτευχθει΄ η επιδιωκο΄µενη περαιτε΄ρω ενθα΄ρρυνση της καινοτοµι΄ας
και της ΄ερευνας στην Ευρωπαϊκη΄ Κοινο΄τητα.
1.4.
Η ΟΚΕ συµµερι΄ζεται την α΄ποψη ο΄τι υφι΄στανται σοβαρα΄
και βα΄σιµα επιχειρη΄µατα τα οποι΄α συνηγορου΄ν υπε΄ρ της επιλογη΄ς
κανονισµου΄ ως µε΄σου για την εισαγωγη΄ του κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας.

1.5.
Η ΟΚΕ δε΄χεται ο΄τι η προ΄ταση να χρησιµοποιηθου΄ν οι
διαδικασι΄ες του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ ∆ιπλωµα΄των Ευρεσιτεχνι΄ας για την καταχω΄ρηση του κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας ει΄ναι λογικο΄τερη και απλου΄στερη απο΄ οποιαδη΄ποτε προ΄ταση
περι΄ καθιε΄ρωσης παρα΄λληλου συστη΄µατος.

1.6.
Η ΟΚΕ εκτιµα΄ ο΄τι και΄ρια συνιστω΄σα της προ΄τασης αποτελει΄
η α΄µεση συνυ΄παρξη της διαδικασι΄ας υποβολη΄ς αιτη΄σεων για την
απο΄κτηση κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας µε τις υφιστα΄µενες
ρυθµι΄σεις περι΄ υποβολη΄ς αιτη΄σεων για το εθνικο΄ και το ευρωπαϊκο΄
δι΄πλωµα ευρεσιτεχνι΄ας.

1.7.
Η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η προοπτικη΄ µει΄ωσης του κο΄στους του
κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας αποτελει΄ βασικο΄ προαπαιτου΄µενο του προτεινο΄µενου συστη΄µατος. Η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς αφη΄νει να διαφανει΄ ο΄τι το κο΄στος του κοινοτικου΄ διπλω΄µατος
ευρεσιτεχνι΄ας θα ει΄ναι αισθητα΄ χαµηλο΄τερο ΄εναντι του αντι΄στοιχου
ευρωπαϊκου΄, το οποι΄ο καταχωρει΄ται σε αρκετε΄ς χω΄ρες της Κοινο΄τητας.
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1.8.
'Επειτα απο΄ την εξε΄ταση ορισµε΄νων α΄λλων εναλλακτικω΄ν
επιλογω΄ν, η ΟΚΕ υποστηρι΄ζει την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς συ΄µφωνα
µε την οποι΄α το πλη΄ρες κει΄µενο του κοινοτικου΄ διπλω΄µατος
ευρεσιτεχνι΄ας πρε΄πει να καταχωρει΄ται σε µι΄α απο΄ τις τρεις γλω΄σσες
διαδικασι΄ας και οι αξιω΄σεις να µεταφρα΄ζονται στις δυ΄ο α΄λλες
γλω΄σσες διαδικασι΄ας.

1.8.1. Η ΟΚΕ πιστευ΄ει ο΄τι η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να αποδεχθει΄
ρυθµι΄σεις συ΄µφωνα µε τις οποι΄ες η αι΄τηση για ΄ενα κοινοτικο΄
δι΄πλωµα ευρεσιτεχνι΄ας µπορει΄ να υποβληθει΄ στη γλω΄σσα του
αιτου΄ντος και πρε΄πει να µεταφρασθει΄ σε µια απο΄ τις τρεις γλω΄σσες
διαδικασι΄ας χωρι΄ς προ΄σθετο κο΄στος για τον αιτου΄ντα.

1.9.
Η ΟΚΕ προτει΄νει η εν αγνοι΄α προσβολη΄ διπλω΄µατος
ευρεσιτεχνι΄ας, εξαιτι΄ας της µη δια΄θεση΄ς του στη γλω΄σσα του
παραβα΄τη, να εκλαµβα΄νεται ως ελαφρυντικο΄ µο΄νον εφο΄σον ο
παραβα΄της µπορει΄ να πιστοποιη΄σει ο΄τι δεν ει΄χε ευ΄λογη και ευχερη΄
προ΄σβαση στην εν λο΄γω πληροφορι΄α. Οι αποφα΄σεις επι΄ των
συναφω΄ν ζητηµα΄των θα εµπι΄πτουν στη δικαιοδοσι΄α του Κοινοτικου΄
∆ικαστηρι΄ου ∆ιανοητικη΄ς Ιδιοκτησι΄ας.

1.10. Η αποτελεσµατικο΄τητα του κοινοτικου΄ διπλω΄µατος
ευρεσιτεχνι΄ας προϋποθε΄τει εναργη΄ προσδιορισµο΄ και ευρει΄α κατανο΄ηση των νοµικω΄ν µηχανισµω΄ν σε κα΄θε στα΄διο. Η ΟΚΕ επιθυµει΄
τη διενε΄ργεια περαιτε΄ρω διαβου΄λευσης επι΄ των θεµα΄των αυτω΄ν,
προκειµε΄νου να εξακριβωθει΄ ο΄τι τυγχα΄νουν της αποδοχη΄ς εκει΄νων
που εκδηλω΄νουν µει΄ζον επαγγελµατικο΄ ενδιαφε΄ρον για τη λειτουργι΄α τους.

1.11. Η ΟΚΕ εκτιµα΄ ο΄τι η καθιε΄ρωση νοµικη΄ς δικαιοδοσι΄ας σε
κοινοτικη΄ κλι΄µακα συνιστα΄ προαπαιτου΄µενο για την τελεσφο΄ρηση
του κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας και, συνεπω΄ς, επικροτει΄
την προ΄ταση περι΄ ιδρυ΄σεως Κοινοτικου΄ ∆ικαστηρι΄ου ∆ιανοητικη΄ς
Ιδιοκτησι΄ας, συ΄µφωνα µε τη µε΄θοδο που προβλε΄πεται απο΄ την
Επιτροπη΄, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι πρωτοβα΄θµιες αρµοδιο΄τητες θα
επωµι΄ζονται και τα υφιστα΄µενα εθνικα΄ δικαστη΄ρια, εκτελω΄ντας
χρε΄η Κοινοτικου΄ Πρωτοδικει΄ου (στη χω΄ρα ο΄που διαµε΄νει ο
εναγο΄µενος η΄ στην οποι΄α πραγµατοποιη΄θηκε η παρα΄βαση).

1.12. Η ΟΚΕ εκτιµα΄ ο΄τι η Επιτροπη΄, σε αυτο΄ το στα΄διο,
απαιτει΄ται να διατυπω΄σει προτα΄σεις κατα΄ τρο΄πο ω΄στε να εξασφαλισθει΄ προσιτη΄ προ΄σβαση για τις µικρο΄τερες επιχειρη΄σεις στο
Κοινοτικο΄ ∆ικαστη΄ριο ∆ιανοητικη΄ς Ιδιοκτησι΄ας. Θεωρει΄ται απαρα΄δεκτο να µην ει΄ναι το Κοινοτικο΄ ∆ικαστη΄ριο κατ' ουσι΄αν διαθε΄σιµο
στις ΜΜΕ η΄ στις µικρου΄ς οργανισµου΄ς ερευνω΄ν εξαιτι΄ας τους
κο΄στους, της προ΄σβασης και του «δικαιω΄µατος παραστα΄σεως».

1.13. Η ΟΚΕ ευελπιστει΄ ο΄τι οι προτα΄σεις που θα δηµοσιευ΄σει
η Επιτροπη΄ για τη λειτουργι΄α του Κοινοτικου΄ ∆ικαστηρι΄ου θα
αποσκοπου΄ν στη διασφα΄λιση της ενιαι΄ας εφαρµογη΄ς των δικαστικω΄ν αποφα΄σεων σε ολο΄κληρη την Κοινο΄τητα, καθω΄ς και στην
εξα΄λειψη δυνητικω΄ν ανακολουθιω΄ν των υφισταµε΄νων εθνικω΄ν
διαδικασιω΄ν για τα διπλω΄µατα ευρεσιτεχνι΄ας, οι οποι΄ες αποτελου΄ν
τµη΄µα των ευρωπαϊκω΄ν διπλωµα΄των ευρεσιτεχνι΄ας.

2.
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Εισαγωγη΄

2.1.
Τα πλεονεκτη΄µατα και η αξι΄α µιας διαδικασι΄ας η οποι΄α
διευκολυ΄νει την οµοιο΄µορφη εφαρµογη΄ και την ενι΄σχυση των
δικαιωµα΄των στον τοµε΄α του διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας δεν
τι΄θενται υπο΄ αµφισβη΄τηση. Η δηµιουργι΄α µηχανισµου΄ για την
εξασφα΄λιση εκτελεστω΄ν δικαιωµα΄των σε ολο΄κληρη την κοινοτικη΄
επικρα΄τεια αποτελει΄ λογικη΄ και αναγκαι΄α συνιστω΄σα της υλοποι΄ησης µιας πραγµατικα΄ ενιαι΄ας αγορα΄ς. 'Οπως θα καταδειχθει΄
κατωτε΄ρω, η ΟΚΕ θεωρει΄ ο΄τι η επιτυχη΄ς συ΄ναψη συµφωνι΄ας για
την ταχει΄α καθιε΄ρωση ενιαι΄ου κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας ει΄ναι, αφενο΄ς, αναγκαι΄α και, αφετε΄ρου, επει΄γουσα.
2.2.
Η ΟΚΕ επικροτει΄ τη βασικη΄ προσε΄γγιση που ακολουθει΄ται
στην προ΄ταση της Επιτροπη΄ς και συνιστα΄ την προετοιµασι΄α
χρονοδιαγρα΄µµατος για την εφαρµογη΄ της εντο΄ς συ΄ντοµου χρονικου΄ διαστη΄µατος, κατα΄ προτι΄µηση πριν απο΄ τα µε΄σα του 2002.
2.3.
Υφι΄σταται η΄δη δυνατο΄τητα κα΄λυψης στο συ΄νολο της
Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης µε΄σω κεντρικα΄ εκδιδο΄µενου διπλω΄µατος
ευρεσιτεχνι΄ας, το οποι΄ο ο΄µως µετατρε΄πεται σε µια σειρα΄ εθνικω΄ν
διπλωµα΄των ευρεσιτεχνι΄ας εντο΄ς κα΄θε κρα΄τους µε΄λους. Ωστο΄σο, η
καθιε΄ρωση νε΄ου δικαιω΄µατος βιοµηχανικη΄ς ιδιοκτησι΄ας, εφαρµοζο΄µενου δι΄χως συ΄νορα σε ολο΄κληρη την Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση,
θεωρει΄ται αναγκαι΄α µε΄θοδος για την ευχερε΄στερη διασφα΄λιση της
ελευ΄θερης κυκλοφορι΄ας εµπορευµα΄των τα οποι΄α προστατευ΄ονται
απο΄ διπλω΄µατα ευρεσιτεχνι΄ας και πε΄ραν των εθνικω΄ν συνο΄ρων.
2.4.
Η καθιε΄ρωση ενιαι΄ου διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας αποτελει΄
χρη΄σιµο βη΄µα για τη δηµιουργι΄α µιας πραγµατικα΄ Ενιαι΄ας Αγορα΄ς.
Στην περι΄πτωση των επιχειρη΄σεων, του΄το θα συµβα΄λει στην
προαγωγη΄ της καινοτοµι΄ας, της ΄ερευνας και της ανα΄πτυξης, στην
το΄νωση της προ΄σβασης στις αγορε΄ς και στη µεγιστοποι΄ηση της
ασφα΄λειας δικαι΄ου. Αναµε΄νεται ο΄τι, συν τω χρο΄νω, θα ευνοηθει΄
η υποβολη΄ µεγαλυ΄τερου αριθµου΄ αιτη΄σεων για τη χορη΄γηση
διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας και η µει΄ωση της αριθµητικη΄ς διαφορα΄ς
των αιτη΄σεων µεταξυ΄ των ΗΠΑ και της Ευρω΄πης.
2.5.
Οι πρω΄τες συζητη΄σεις ο΄σον αφορα΄ τα πλεονεκτη΄µατα
διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας µε κοινοτικη΄ ισχυ΄ (κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας) ανα΄γονται στη δεκαετι΄α του ’60. 'Εκτοτε,
ανελη΄φθησαν αρκετε΄ς πρωτοβουλι΄ες σε δια΄φορες χρονικε΄ς στιγµε΄ς,
καµι΄α εκ των οποι΄ων δεν κατε΄ληξε σε προ΄ταση η οποι΄α να ΄εχει
επιση΄µως εγκριθει΄ και τεθει΄ σε εφαρµογη΄ εντο΄ς της Κοινο΄τητας.
2.6.
Τελευται΄ως, η Επιτροπη΄ (1) επανε΄λαβε ρητα΄ την επιτακτικη΄
ανα΄γκη καθιε΄ρωσης κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας, µε την
υποστη΄ριξη του Συµβουλι΄ου (2). Οι σχετικε΄ς δηλω΄σεις προθε΄σεων,
οι οποι΄ες αντικατοπτρι΄ζουν την πολιτικη΄ προσε΄γγιση του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου της Λισσαβω΄νας, απαιτει΄ται πλε΄ον να υλοποιηθου΄ν το ταχυ΄τερο δυνατο΄ν. Η επιτυχη΄ς ΄εκβαση του θε΄µατος
καθι΄σταται ακο΄µη σηµαντικο΄τερη λο΄γω των γοργω΄ν εξελι΄ξεων ως
προς τις δυνατο΄τητες και τη χρη΄ση των νε΄ων µορφω΄ν της
τεχνολογι΄ας των πληροφοριω΄ν.
(1) COM(1999) 42 τελικο΄, 5.2.1999.
(2) Συµπερα΄σµατα του Ευρωπαϊκου΄ Συµβουλι΄ου, Λισσαβω΄να, 23.3.2000.
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2.7.
Η ΟΚΕ ασχολη΄θηκε µε το θε΄µα του ρο΄λου ενο΄ς κοινοτικου΄
διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας σε γνωµοδο΄τηση (1) που υιοθετη΄θηκε
τον Φεβρουα΄ριο του 1998, µε εισηγητη΄ τον κ. Bernabei. Η εν
λο΄γω γνωµοδο΄τηση καταρτι΄σθηκε ως απα΄ντηση σε Πρα΄σινο Βιβλι΄ο
της Επιτροπη΄ς σχετικα΄ µε τα πλεονεκτη΄µατα ενο΄ς κοινοτικου΄
διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας και µε τον τρο΄πο λειτουργι΄ας του
υφισταµε΄νου συστη΄µατος διπλωµα΄των ευρεσιτεχνι΄ας στην
Ευρω΄πη (2).
2.8.
Τον Μα΄ιο του 2000, σε γνωµοδο΄τηση΄ της µε θε΄µα τη
δηµιουργι΄α ευρωπαϊκου΄ χω΄ρου ερευνω΄ν και εισηγητη΄ τον
κ. Wolf (3), η ΟΚΕ συνε΄στησε «να απλοποιηθου΄ν, να συντοµευτου΄ν
και να καταστου΄ν οικονοµικο΄τερες οι απαιτου΄µενες διαδικασι΄ες
για την απο΄κτηση και τη διατη΄ρηση του ευρωπαϊκου΄ διπλω΄µατος
ευρεσιτεχνι΄ας».
2.9.
Πιο προ΄σφατα, τον Σεπτε΄µβριο του 2000, η ΟΚΕ κα΄λεσε
την Επιτροπη΄ να αναλα΄βει ΄εργο για τη «δηµιουργι΄α κοινοτικου΄
διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας στα πλαι΄σια µιας πολιτικη΄ς πνευµατικω΄ν
και βιοµηχανικω΄ν δικαιωµα΄των που να εξυπηρετει΄ τις ανα΄γκες της
κοινοτικη΄ς ΄ερευνας και της αξιοποι΄ηση΄ς της». Εισηγητη΄ς της
γνωµοδο΄τησης η΄ταν ο κ. Bernabei (4).
2.10. Στο πλαι΄σιο των προπαρασκευαστικω΄ν εργασιω΄ν για την
κατα΄ρτιση της παρου΄σας γνωµοδο΄τησης, τα µε΄λη της οµα΄δας
µελε΄της επισκε΄φθηκαν τα γραφει΄α του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄
∆ιπλωµα΄των Ευρεσιτεχνι΄ας στο Μο΄ναχο και ει΄χαν την ευκαιρι΄α
να συµβουλευθου΄ν ανω΄τερους υπαλλη΄λους, µε επικεφαλη΄ς τον
Προ΄εδρο του Γραφει΄ου ∆ιπλωµα΄των Ευρεσιτεχνι΄ας, κ. Kober, και
εκπροσω΄πους του προσωπικου΄. Του΄το διευκο΄λυνε τη διενε΄ργεια
ευρει΄ας συζη΄τησης κατα΄ τη δια΄ρκεια ∆ια΄σκεψης Στρογγυλη΄ς
Τραπε΄ζης εµπειρογνωµο΄νων, µε προσκεκληµε΄νους εκπροσω΄πους
απο΄ τις χω΄ρες που αναµε΄νεται να προσχωρη΄σουν στην Κοινο΄τητα
ο΄ταν θα ολοκληρωθου΄ν οι τρε΄χουσες ενταξιακε΄ς διαπραγµατευ΄σεις.
3.

Η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς: ιστορικο΄

3.1.
Η προ΄ταση κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου για το κοινοτικο΄
δι΄πλωµα ευρεσιτεχνι΄ας προε΄κυψε, µεταξυ΄ α΄λλων, απο΄ τις
απαντη΄σεις που δο΄θηκαν στο προηγου΄µενο Πρα΄σινο Βιβλι΄ο και
ει΄χε εξαγγελθει΄ σε ανακοι΄νωση (5) της Επιτροπη΄ς η οποι΄α δηµοσιευ΄θηκε στις αρχε΄ς του 1999.
3.2.
Το ευρωπαϊκο΄ δι΄πλωµα ευρεσιτεχνι΄ας (6) ειση΄χθη το 1973
µε τη Συ΄µβαση του Μονα΄χου δυνα΄µει της οποι΄ας συστα΄θηκε ο
Ευρωπαϊκο΄ς Οργανισµο΄ς ∆ιπλωµα΄των Ευρεσιτεχνι΄ας. Η Συ΄µβαση
για το ευρωπαϊκο΄ δι΄πλωµα ευρεσιτεχνι΄ας καθορι΄ζει τη διαδικασι΄α
(1) ΕΕ C 129 της 27.4.1998, σ. 8.
(2) «Προω΄θηση της καινοτοµι΄ας µε τα διπλω΄µατα ευρεσιτεχνι΄ας»,
COM(1997) 314, 24.6.1997.
(3) CES 595/2000 «Προς ΄ενα ευρωπαϊκο΄ χω΄ρο ερευνω΄ν», ΕΕ C 204 της
18.7.2000, σ. 70.
(4) CES 1013/2000, «Παρακολου΄θηση, αξιολο΄γηση και µεγιστοποι΄ηση
της οικονοµικη΄ς και κοινωνικη΄ς επι΄δρασης της ΕΤΑ», Σεπτε΄µβριος
2000.
(5) op. cit, Φεβρουα΄ριος 1999.
(6) Σε ολο΄κληρο το παρο΄ν ΄εγγραφο απαιτει΄ται προσοχη΄ κατα΄ τρο΄πο ω΄στε
να µην δηµιουργηθει΄ συ΄γχυση µεταξυ΄ «ευρωπαϊκου΄ διπλω΄µατος
ευρεσιτεχνι΄ας» (ο΄πως ορι΄ζεται επι΄ του παρο΄ντος) και «κοινοτικου΄
διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας» (το οποι΄ο ει΄ναι το αντικει΄µενο της προ΄τασης της Επιτροπη΄ς) διο΄τι αποτελου΄ν διαφορετικε΄ς ΄εννοιες.
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για τη χορη΄γηση διπλωµα΄των ευρεσιτεχνι΄ας. Ο Ευρωπαϊκο΄ς Οργανισµο΄ς ∆ιπλωµα΄των Ευρεσιτεχνι΄ας περιλαµβα΄νει ∆ιοικητικο΄ Συµβου΄λιο, τα µε΄λη του οποι΄ου διορι΄ζονται απο΄ τα κρα΄τη µε΄λη που
υπε΄γραψαν τη Συ΄µβαση του Μονα΄χου.
3.2.1. Ο Ευρωπαϊκο΄ς Οργανισµο΄ς ∆ιπλωµα΄των Ευρεσιτεχνι΄ας
συνιστα΄ διακυβερνητικο΄ οργανισµο΄ ανεξα΄ρτητο των οργα΄νων της
Ευρωπαϊκη΄ς 'Ενωσης διο΄τι — παρα΄ το γεγονο΄ς ο΄τι ο΄λα τα κρα΄τη
µε΄λη της ΕΕ προσχω΄ρησαν στη Συ΄µβαση — µεταξυ΄ των µελω΄ν του
εν λο΄γω οργανισµου΄ συγκαταλε΄γονται και α΄λλες χω΄ρες οι οποι΄ες
δεν ει΄ναι µε΄λη της 'Ενωσης (7).
3.2.2. Η ισχυ΄ς οποιουδη΄ποτε διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας
εγγεγραµµε΄νου στο µητρω΄ο του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ ∆ιπλωµα΄των Ευρεσιτεχνι΄ας εκτει΄νεται σε κα΄θε χω΄ρα που προσδιορι΄ζεται
στην αι΄τηση, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι — εα΄ν το ζητη΄σει ο αιτω΄ν και ΄επειτα
απο΄ τη χορη΄γηση του διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας — το πλη΄ρες
κει΄µενο΄ του θα µεταφρασθει΄ στην επι΄σηµη γλω΄σσα εκα΄στης των εν
λο΄γω χωρω΄ν. Κατα΄ συνε΄πεια, ΄ενα ευρωπαϊκο΄ δι΄πλωµα ευρεσιτεχνι΄ας
δυ΄ναται να ισχυ΄ει ΄εως και σε 20 διαφορετικε΄ς χω΄ρες.
3.2.3. Τα ευρωπαϊκα΄ διπλω΄µατα ευρεσιτεχνι΄ας ει΄ναι εκτελεστα΄,
αλλα΄ αποκλειστικα΄ και µο΄νον δυνα΄µει των εθνικω΄ν διατα΄ξεων κα΄θε
χω΄ρας. Ως εκ του΄του, παρο΄τι ορι΄ζονται ως «ευρωπαϊκα΄», το
καθεστω΄ς τους ει΄ναι αντι΄στοιχο προς εκει΄νο των εθνικω΄ν διπλωµα΄των ευρεσιτεχνι΄ας. Η προσφυγη΄ στη δικαιοσυ΄νη βα΄σει του
διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας ενδε΄χεται να επιβα΄λλει την α΄σκηση
αγωγη΄ς σε εκα΄στη των εµπλεκοµε΄νων χωρω΄ν. Η α΄σκηση ξεχωριστω΄ν
αγωγω΄ν ενε΄χει τον κι΄νδυνο ΄εκδοσης ανακο΄λουθων αποφα΄σεων εκ
µε΄ρους διαφορετικω΄ν δικαιοδοσιω΄ν.
3.2.4. Το συ΄στηµα υποβολη΄ς αιτη΄σεων για τη χορη΄γηση
ευρωπαϊκου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας απετε΄λεσε µεν σηµαντικη΄
βελτι΄ωση ΄εναντι των προγενε΄στερων εθνικω΄ν συστηµα΄των, αλλα΄
δεν θεωρει΄ται ακο΄µη απολυ΄τως ικανοποιητικο΄ διο΄τι το κο΄στος της
καταχω΄ρησης ενο΄ς διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας σε περιορισµε΄νο
αριθµο΄ χωρω΄ν παραµε΄νει υψηλο΄.
3.3.
'Επειτα απο΄ το συµβιβασµο΄ που οδη΄γησε στη συ΄ναψη της
Συ΄µβασης του Μονα΄χου το 1973, τα κρα΄τη µε΄λη της Ευρωπαϊκη΄ς
'Ενωσης εξε΄τασαν, το 1975 και σε δευ΄τερο γυ΄ρο διαπραγµατευ΄σεων, νε΄α προ΄ταση περι΄ κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας.
3.3.1. Επι΄ της αρχη΄ς, επετευ΄χθη συµφωνι΄α περι΄ καθιε΄ρωσης
κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας δυνα΄µει της εφεξη΄ς επονοµαζο΄µενης Συ΄µβασης του Λουξεµβου΄ργου. Με την πα΄ροδο των ετω΄ν,
η Συ΄µβαση του Λουξεµβου΄ργου τροποποιη΄θηκε µε την προσθη΄κη,
µεταξυ΄ α΄λλων, και Πρωτοκο΄λλου για την Επι΄λυση των ∆ιαφορω΄ν
σχετικα΄ µε την Προσβολη΄ και το Κυ΄ρος των Κοινοτικω΄ν ∆ιπλωµα΄των Ευρεσιτεχνι΄ας. Εντου΄τοις, η Συ΄µβαση αυτη΄ δεν τε΄θηκε ποτε΄
σε ισχυ΄ δεδοµε΄νου ο΄τι κυρω΄θηκε µο΄νον απο΄ επτα΄ κρα΄τη µε΄λη (επι΄
συνο΄λου το΄τε 12 κρατω΄ν µελω΄ν).
3.3.2. Η µη κυ΄ρωση της Συ΄µβασης του Λουξεµβου΄ργου απο΄
το συ΄νολο των κρατω΄ν µελω΄ν της ΕΕ αποδι΄δεται, αφενο΄ς, στη µη
επι΄τευξη συµφωνι΄ας σχετικα΄ µε το κο΄στος και τις εγγενει΄ς
δυσκολι΄ες των µεταφρα΄σεων που ζητου΄σαν τα δια΄φορα κρα΄τη
µε΄λη και, αφετε΄ρου, στο περι΄πλοκο δικαστικο΄ συ΄στηµα το οποι΄ο
θα ΄επρεπε να χρησιµοποιηθει΄.
(7) Μεταξυ΄ των χωρω΄ν αυτω΄ν συγκαταλε΄γονται, στις αρχε΄ς του 2001, η
Ελβετι΄α, το Μονακο΄, το Λιχτενστα΄ιν, η Κυ΄προς και η Τουρκι΄α.
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3.3.3. Αυτο΄ ει΄ναι το ιστορικο΄, συ΄µφωνα µε το οποι΄ο η Επιτροπη΄
εκπο΄νησε την παρου΄σα προ΄ταση νε΄ου κανονισµου΄.
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5.2.2. Προς το σκοπο΄ αυτο΄ θα απαιτηθου΄ν ορισµε΄νες τροποποιη΄σεις της Συ΄µβασης του Μονα΄χου, οι οποι΄ες θα πρε΄πει να
εγκριθου΄ν απο΄ α΄λλη διπλωµατικη΄ δια΄σκεψη µε θε΄µα τη Συ΄µβαση
του Μονα΄χου (1).

Η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς: συ΄νοψη

4.1.
Η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς περιλαµβα΄νει δυ΄ο καθοριστικα΄
στοιχει΄α. Το πρω΄το, αφορα΄ την επε΄κταση των µεθο΄δων εργασι΄ας
του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ ∆ιπλωµα΄των Ευρεσιτεχνι΄ας µε στο΄χο
την καθιε΄ρωση κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας. Το δευ΄τερο,
΄εγκειται σε προ΄ταση περι΄εισαγωγη΄ς µηχανισµου΄ για τη διασφα΄λιση
αποδεκτη΄ς εφαρµογη΄ς του κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας,
εντο΄ς του θεσµικου΄ πλαισι΄ου της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας. Η
ΟΚΕ συνιστα΄ την κοινη΄ συνεκτι΄µηση των προαναφερθε΄ντων δυ΄ο
στοιχει΄ων για την εξαγωγη΄ συµπερα΄σµατος σχετικα΄ µε την προ΄ταση
της Επιτροπη΄ς. ∆ιατυπω΄νονται, επι΄σης, και ορισµε΄νες απορρε΄ουσες
προτα΄σεις, οι οποι΄ες αποσκοπου΄ν στη διασαφη΄νιση των διοικητικω΄ν
διατα΄ξεων.
4.2.
Η καθιε΄ρωση κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας θα
επιτευχθει΄ δια της προσχω΄ρησης της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας —
ως ενιαι΄ας οντο΄τητας — στη Συ΄µβαση του Μονα΄χου (δυνα΄µει
της οποι΄ας συστα΄θηκε ο Ευρωπαϊκο΄ς Οργανισµο΄ς ∆ιπλωµα΄των
Ευρεσιτεχνι΄ας). Κατ' αυτο΄ν τον τρο΄πο, η Κοινο΄τητα θα αποκτου΄σε
καθεστω΄ς αντι΄στοιχο προς εκει΄νο µε΄λους διεθνου΄ς συ΄µβασης, µε
αποτε΄λεσµα οποιοσδη΄ποτε αιτω΄ν να δυ΄ναται να αποκτη΄σει δι΄πλωµα
ευρεσιτεχνι΄ας µε ισχυ΄ σε ολο΄κληρη την κοινοτικη΄ επικρα΄τεια, ει΄τε
εδρευ΄ει στην Κοινο΄τητα ει΄τε ο΄χι. Η καταχω΄ρηση, η εξε΄ταση των
αιτη΄σεων και η χορη΄γηση των διπλωµα΄των ευρεσιτεχνι΄ας θα
εναπο΄κεινται στον Ευρωπαϊκο΄ Οργανισµο΄ ∆ιπλωµα΄των Ευρεσιτεχνι΄ας.

5.2.3. Η ΟΚΕ σηµειω΄νει ο΄τι η Επιτροπη΄ ΄ελαβε διαπραγµατευτικη΄ εντολη΄ απο΄ το Συµβου΄λιο Υπουργω΄ν της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας για την αναθεω΄ρηση της Συ΄µβασης του Μονα΄χου. Κατα΄ τις
εν λο΄γω διαπραγµατευ΄σεις θα πρε΄πει ο΄χι µο΄νον να διασφαλισθου΄ν
οι αναγκαι΄οι µηχανισµοι΄για τη δηµιουργι΄α κοινοτικου΄ διπλω΄µατος
ευρεσιτεχνι΄ας, αλλα΄ και να ληφθου΄ν µε΄τρα για την επι΄τευξη
αρµονικη΄ς «συµβι΄ωσης» σε περι΄πτωση οιασδη΄ποτε µελλοντικη΄ς
τροποποι΄ησης, καθω΄ς και για τη διατη΄ρηση της συνοχη΄ς µεταξυ΄
του κανονισµου΄ και της Συ΄µβασης του Μονα΄χου.
΄ νει ο΄τι η θε΄σπιση του κοινοτικου΄
5.2.4. Η ΟΚΕ διαπιστω
διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας θα ΄εχει σηµαντικε΄ς συνε΄πειες για τους
εθνικου΄ς οργανισµου΄ς διπλωµα΄των ευρεσιτεχνι΄ας αναφορικα΄ το΄σο
µε τον ρο΄λο και τη λειτουργι΄α ο΄σο και µε τους δηµοσιονοµικου΄ς
τους πο΄ρους. Το κοινοτικο΄ δι΄πλωµα ευρεσιτεχνι΄ας δεν εξαρτα΄ται
απο΄ τους εθνικου΄ς οργανισµου΄ς διπλωµα΄των ευρεσιτεχνι΄ας.
Ωστο΄σο, ο ρο΄λος των εθνικω΄ν οργανισµω΄ν ευρεσιτεχνι΄ας ει΄ναι
σηµαντικο΄ς για την ανα΄πτυξη του συστη΄µατος διπλωµα΄των
ευρεσιτεχνι΄ας στην Ευρω
΄ πη. Κατα΄ συνε΄πεια, πρε΄πει να εξεταστει΄
το θε΄µα του µε΄λλοντος των εθνικω΄ν οργανισµω΄ν ευρεσιτεχνι΄ας
προκειµε΄νου να επισηµανθου΄ν τα κατα΄λληλα µε΄τρα που θα
διασφαλι΄σουν ο΄τι οι οργανισµοι΄ αυτοι΄ θα εξακολουθη΄σουν να
υποστηρι΄ζουν την καινοτοµι΄α στην Κοινο΄τητα.

6.
4.3.
'Οταν θα ΄εχουν πλε΄ον συµφωνηθει΄ οι διαδικασι΄ες για την
καταχω΄ρηση και τη χορη΄γηση κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας, θα υφι΄στανται τρεις δυνατο΄τητες ο΄σον αφορα΄ τα διπλω΄µατα
ευρεσιτεχνι΄ας. Οι χρη΄στες διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας θα δυ΄νανται,
ανα΄λογα µε τα ΄δια
ι
συµφε΄ροντα΄ τους, ει΄τε να καταχωρου΄ν το
δι΄πλωµα ευρεσιτεχνι΄ας ενω΄πιον των εθνικω΄ν τους αρχω΄ν, ει΄τε να
επιδιω΄κουν την απο΄κτηση ευρωπαϊκου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας,
ει΄τε να επιλε΄γουν την καταχω΄ρηση΄ του στο µητρω΄ο κοινοτικω΄ν
διπλωµα΄των ευρεσιτεχνι΄ας.

Ειδικε΄ς παρατηρη΄σεις ο΄σον αφορα΄ την προ΄ταση

6.1.
Η προσχω΄ρηση στη Συ΄µβαση για το Ευρωπαϊκο΄ ∆ι΄πλωµα
Ευρεσιτεχνι΄ας ως προϋπο΄θεση για την καταχω΄ρηση του κοινοτικου΄
διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας εγει΄ρει ορισµε΄να εγγενη΄ και πρακτικα΄
ερωτη΄µατα.
6.1.1.

Τα σηµαντικο΄τερα εξ αυτω΄ν ει΄ναι τα ακο΄λουθα:

1.

η µε΄θοδος για την ενσωµα΄τωση της απο΄φασης αυτη΄ς στην
κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α·

5.1.
Η αποδοχη΄ της προ΄τασης κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου
για το κοινοτικο΄ δι΄πλωµα ευρεσιτεχνι΄ας προϋποθε΄τει τη διευθε΄τηση
αρκετω΄ν συ΄µφυτων ζητηµα΄των, µεταξυ΄ των οποι΄ων περιλαµβα΄νεται
και η ανα΄γκη συνεργασι΄ας µε τον Ευρωπαϊκο΄ Οργανισµο΄ ∆ιπλωµα΄των Ευρεσιτεχνι΄ας.

2.

η αλληλεπι΄δραση µε τον Ευρωπαϊκο΄ Οργανισµο΄ ∆ιπλωµα΄των
Ευρεσιτεχνι΄ας·

3.

η σχε΄ση µε τα υφιστα΄µενα συστη΄µατα διπλωµα΄των ευρεσιτεχνι΄ας και µε τα Εθνικα΄ Γραφει΄α ∆ιπλωµα΄των Ευρεσιτεχνι΄ας·

5.2.
Η ΟΚΕ επικροτει΄ την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς συ΄µφωνα µε
την οποι΄α η Κοινο΄τητα πρε΄πει να γι΄νει µε΄λος της Συ΄µβασης για το
Ευρωπαϊκο΄ ∆ι΄πλωµα Ευρεσιτεχνι΄ας, στο πλαι΄σιο της µεθο΄δου για
την καθιε΄ρωση κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας.

4.

το κο΄στος του κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας·

5.

οι ανα΄γκες απο΄ α΄ποψη ενηµε΄ρωσης και γλωσσικου΄
καθεστω΄τος·

5.

Γενικε΄ς παρατηρη΄σεις

5.2.1. Η ΟΚΕ διαπιστω΄νει ο΄τι το Ευρωπαϊκο΄ Γραφει΄ο ∆ιπλωµα΄των Ευρεσιτεχνι΄ας αποδε΄χεται την προ΄ταση αυτη΄ και θα συνεργασθει΄ενεργα΄ για την υλοποι΄ηση΄ της, προκειµε΄νου να διευκολυνθει΄
η απο΄κτηση διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας µε ισχυ΄ σε ολο΄κληρη την
επικρα΄τεια της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας.

(1) Τον Νοε΄µβριο του 2000 πραγµατοποιη΄θηκε στο Μο΄ναχο διπλωµατικη΄
δια΄σκεψη µε θε΄µα τη µεταρρυ΄θµιση του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄
∆ιπλωµα΄των Ευρεσιτεχνι΄ας. Ωστο΄σο, κατα΄ τη δια΄σκεψη αυτη΄ δεν
εξετα΄σθηκε το ζη΄τηµα του κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας.
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6.

οι επιπτω΄σεις των γλωσσικω΄ν κανο΄νων στις διαδικασι΄ες
εφαρµογη΄ς·

7.

οι αρµο΄διοι δικαστικοι΄ θεσµοι΄ για την εφαρµογη΄ του κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας.

6.2.
Προκειµε΄νου να επιτευχθει΄ αποδεκτο΄ πλαι΄σιο για τη
δηµιουργι΄α κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας, η ΟΚΕ αναγνωρι΄ζει ο΄τι τα θε΄µατα που α΄πτονται του κο΄στους των γλωσσω΄ν και
των προσφυγω΄ν στη δικαιοσυ΄νη ει΄ναι αλληλε΄νδετα. Οι προτα΄σεις
οι οποι΄ες διατυπω΄νονται στα σηµει΄α της γνωµοδο΄τησης που
΄επονται αποτελου΄ν συµβιβασµο΄, κατα΄ τρο΄πον ω΄στε να αντικατοπτριστου΄ν οι αντιµαχο΄µενες πιε΄σεις που ασκου΄νται µε στο΄χο µια
αποδεκτη΄ και εφαρµο΄σιµη ΄εκβαση.
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κανο΄νες της Συ΄µβασης, καθω΄ς και η νοµολογι΄α που αναπτυ΄χθηκε
στο πλαι΄σιο του Ευρωπαϊκου΄ Οργανισµου΄ ∆ιπλωµα΄των Ευρεσιτεχνι΄ας, δυνα΄µει της Συ΄µβασης του Μονα΄χου.
6.2.2.3. Εντου΄τοις, η Επιτροπη΄ προτει΄νει για το κοινοτικο΄
δι΄πλωµα ευρεσιτεχνι΄ας ορισµε΄νες παρεκκλι΄σεις (η΄ προσθη΄κες)
΄εναντι των ισχυουσω΄ν κανονιστικω΄ν διατα΄ξεων της Συ΄µβασης.
Ειδικο΄τερα, οι εν λο΄γω παρεκκλι΄σεις αφορου΄ν το κο΄στος που
συνεπα΄γεται η χορη΄γηση του κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας, τις ανα΄γκες και την κλι΄µακα διαβα΄θµισης απο΄ µεταφραστικη΄ς
πλευρα΄ς, καθω΄ς και το θε΄µα της δικαιοδοσι΄ας, και εξετα΄ζονται
κατωτε΄ρω.
6.2.2.4. Η ΟΚΕ συµφωνει΄ ο΄τι του΄το συνιστα΄ τη βα΄ση µιας
αποτελεσµατικη΄ς και τελεσφο΄ρου σχε΄σεως µε τον Ευρωπαϊκο΄
Οργανισµο΄ ∆ιπλωµα΄των Ευρεσιτεχνι΄ας.

6.2.1. Η ν ο µ ι κ η΄ β α΄ σ η τ ο υ κ ο ι ν ο τ ι κ ο υ΄ δ ι π λ ω΄ µ α τ ο ς ε υ ρ ε σ ι τ ε χ ν ΄α
ι ς
6.2.3. Η σ χ ΄ε σ η µ ε τ α υ φ ι σ τ α΄ µ ε ν α σ υ σ τ η΄ µ α τ α
δ ι π λ ω µ α΄ τ ω ν ε υ ρ ε σ ι τ ε χ ν ΄α
ι ς

6.2.1.1. Η Επιτροπη΄ προ΄τεινε να βασισθει΄ η καθιε΄ρωση κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας σε κανονισµο΄, δυνα΄µει του
α΄ρθρου 308 της Συνθη΄κης. Η διαδικασι΄α αυτη΄ ΄εχει η΄δη χρησιµοποιηθει΄ στην περι΄πτωση το΄σο του ισχυ΄οντος πλε΄ον κοινοτικου΄
ση΄µατος ο΄σο και της προ΄τασης για τα κοινοτικα΄ σχε΄δια και
υποδει΄γµατα (1).

6.2.3.1. Η Επιτροπη΄ προ΄τεινε τη συνυ΄παρξη του κοινοτικου΄
διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας µε τα υπο΄λοιπα συναφη΄ συστη΄µατα
(δηλαδη΄ µε τα εθνικα΄ συστη΄µατα διπλωµα΄των ευρεσιτεχνι΄ας και µε
το ευρωπαϊκο΄ συ΄στηµα διπλωµα΄των ευρεσιτεχνι΄ας).

6.2.1.1.1.
Η επιλογη΄ κανονισµου΄ ως νοµικου΄ µε΄σου αιτιολογει΄ται εξαιτι΄ας της επιβεβληµε΄νης εναρµο΄νισης των διαδικασιω΄ν σε
ολο΄κληρη την Κοινο΄τητα, χωρι΄ς περιθω΄ρια α΄σκησης διακριτικη΄ς
ευχε΄ρειας εκ µε΄ρους των κρατω΄ν µελω΄ν, ο΄πως θα συνε΄βαινε εα΄ν
επελε΄γετο η χρη΄ση οδηγι΄ας. Για να τυ΄χει το κοινοτικο΄ δι΄πλωµα
ευρεσιτεχνι΄ας της προσδοκω΄µενης αποδοχη΄ς, εφαρµογη΄ς και διαχει΄ρισης απαιτει΄ται να επιλεχθει΄ ΄ενα σαφε΄ς, ενιαι΄ο και δεσµευτικο΄
πλαι΄σιο.

6.2.3.2. Σε αυτο΄ το στα΄διο εξε΄λιξης της Κοινο΄τητας, δεν
φαι΄νεται να προβα΄λλονται πειστικα΄ επιχειρη΄µατα τα οποι΄α να
συντει΄νουν στην εµφα΄νιση υπερβολικω΄ν προβληµα΄των εξαιτι΄ας της
συνυ΄παρξης αυτη΄ς. Εντου΄τοις, συνυ΄παρξη δεν σηµαι΄νει απο΄λυτη
ελευθερι΄α επιλογη΄ς µεταξυ΄ του ευρωπαϊκου΄ και του κοινοτικου΄
συστη΄µατος διπλωµα΄των ευρεσιτεχνι΄ας, α΄παξ και υποβληθει΄ η
αρχικη΄ αι΄τηση ταυτοχρο΄νως στις χω΄ρες µε΄λη της Συ΄µβασης του
Μονα΄χου και στην Κοινο΄τητα.

6.2.1.1.2.
Η ΟΚΕ συµφωνει΄ µε το γεγονο΄ς ο΄τι η επιλογη΄
κανονισµου΄ για την καθιε΄ρωση κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας ει΄ναι και ενδεδειγµε΄νη και αναγκαι΄α και, ως εκ του΄του,
υποστηρι΄ζει σθεναρα΄ την παρου΄σα προ΄ταση.

6.2.2. H α λ λ η λ ε π ΄δ
ι ρ α σ η µ ε τ ο ν Ε υ ρ ω π α ϊ κ ο΄
Ο ρ γ α ν ι σ µ ο΄ ∆ ι π λ ω µ α΄ τ ω ν Ε υ ρ ε σ ι τ ε χ ν ΄α
ι ς
6.2.2.1. Ο κοινοτικο΄ς κανονισµο΄ς θα πρε΄πει να συνα΄δει οπωσδη΄ποτε µε τις τροποποιηµε΄νες διατα΄ξεις της Συ΄µβασης του
Μονα΄χου, κατα΄ τρο΄πο ω΄στε να καταστει΄ η Κοινο΄τητα µε΄λος της
Συ΄µβασης αυτη΄ς.
6.2.2.2. Η προσχω΄ρηση της Κοινο΄τητας στη Συ΄µβαση του
Μονα΄χου παρουσια΄ζει το πλεονε΄κτηµα ο΄τι δεν απαιτει΄ται η
θε΄σπιση διαφορετικω΄ν ουσιαστικω΄ν κανο΄νων ο΄σον αφορα΄ ειδικου΄ς
µηχανισµου΄ς για την καταχω΄ρηση κοινοτικου΄ διπλω΄µατος
ευρεσιτεχνι΄ας. Παραδει΄γµατος χα΄ρη, για τη χορη΄γηση διπλω΄µατος
ευρεσιτεχνι΄ας θα ισχυ΄ουν οι προϋποθε΄σεις που ορι΄ζονται στη
Συ΄µβαση. Θα εφαρµοσθου΄ν, δε, οι η΄δη δοκιµασµε΄νοι και ελεγµε΄νοι
(1) COM(2000) 412, σηµει΄ο 2.2.

6.2.3.3. Σε περι΄πτωση που ΄ενας ιδιω΄της υποβα΄λει αι΄τηση για
την απο΄κτηση ευρωπαϊκου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας υποδεικνυ΄οντας µο΄νον ορισµε΄νες χω΄ρες — και ο΄χι το συ΄νολο των κρατω΄ν
µελω΄ν — της Κοινο΄τητας, δεν παρε΄χεται εναλλακτικη΄ δυνατο΄τητα
επε΄κτασης του διπλω΄µατος για τη µετατροπη΄ του σε κοινοτικο΄
δι΄πλωµα ευρεσιτεχνι΄ας. Του΄το εδρα΄ζεται σε µι΄α γενικω΄ς αποδεκτη΄
αρχη΄ του δικαι΄ου περι΄ διπλωµα΄των ευρεσιτεχνι΄ας που α΄πτεται της
προστασι΄ας των δικαιωµα΄των τρι΄των, συ΄µφωνα µε την οποι΄α τα
προστατευο΄µενα εδα΄φη ορι΄ζονται κατα΄ την υποβολη΄ της αι΄τησης
και δεν δυ΄νανται να διευρυνθου΄ν εν συνεχει΄α. Το ζη΄τηµα αυτο΄ θε΄τει
΄ενα ερω΄τηµα ο΄σον αφορα΄ τη δυνατο΄τητα εφαρµογη΄ς οποιουδη΄ποτε
κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας σε χω΄ρες οι οποι΄ες θα
προσχωρη΄σουν στην Κοινο΄τητα µεταγενε΄στερα.
6.2.3.4. Εα΄ν το κοινοτικο΄ δι΄πλωµα ευρεσιτεχνι΄ας τυ΄χει ευρει΄ας
αποδοχη΄ς, ο΄πως αναµε΄νεται, το΄τε η Επιτροπη΄ ενδε΄χεται σε ΄ενα
απω΄τερο µε΄λλον να προτει΄νει στον Ευρωπαϊκο΄ Οργανισµο΄ ∆ιπλωµα΄των Ευρεσιτεχνι΄ας ει΄τε να εξορθολογι΄σει το ευρωπαϊκο΄ δι΄πλωµα
ευρεσιτεχνι΄ας ει΄τε να το καταστη΄σει παραλλαγη΄ η΄ επε΄κταση του
κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας µε εφαρµογη΄ σε χω΄ρες εκτο΄ς
Κοινο΄τητας. Εντου΄τοις, θα πρε΄πει να εξακολουθη΄σει να παρε΄χεται
στους αιτου΄ντες η δυνατο΄τητα επιλεκτικη΄ς καταχω΄ρησης του
διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας τους σε ορισµε΄νες απο΄ τις χω΄ρες που
συµµετε΄χουν στο συ΄στηµα ευρωπαϊκω΄ν διπλωµα΄των ευρεσιτεχνι΄ας,
και ο΄χι να τους επιβα΄λλεται το κοινοτικο΄ δι΄πλωµα ευρεσιτεχνι΄ας.
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6.2.3.5. Η ΟΚΕ εκτιµα΄ ο΄τι και΄ρια συνιστω΄σα της προ΄τασης
αποτελει΄ η α΄µεση συνυ΄παρξη της διαδικασι΄ας υποβολη΄ς αιτη΄σεων
για την απο΄κτηση κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας µε τις
υφιστα΄µενες ρυθµι΄σεις περι΄ υποβολη΄ς αιτη΄σεων για το εθνικο΄ και
το ευρωπαϊκο΄ δι΄πλωµα ευρεσιτεχνι΄ας.

σε ο΄λες τις γλω΄σσες της ΕΕ. Αναγνωρι΄ζεται ο΄τι του΄το
θα περιορι΄σει την προ΄σβαση στις διαθε΄σιµες πληροφορι΄ες
σχετικα΄ µε τα υφιστα΄µενα δικαιω΄µατα διανοητικη΄ς ιδιοκτησι΄ας στις µεµονωµε΄νες χω΄ρες. Για την αντιστα΄θµιση του
µειονεκτη΄µατος αυτου΄, προβλε΄πονται ειδικε΄ς διατα΄ξεις (βλ.
κατωτε΄ρω) σε περι΄πτωση αθε΄τησης διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας.

6.2.4. Τ ο κ ο΄ σ τ ο ς τ ο υ κ ο ι ν ο τ ι κ ο υ΄ δ ι π λ ω΄ µ α τ ο ς
ε υ ρ ε σ ι τ ε χ ν ΄α
ι ς

6.2.4.5. Αναµε΄νεται ο΄τι το κοινοτικο΄ δι΄πλωµα ευρεσιτεχνι΄ας
θα κοστι΄ζει λιγο΄τερο απο΄ το ευρωπαϊκο΄ δι΄πλωµα ευρεσιτεχνι΄ας,
το οποι΄ο καταχωρει΄ται σε αρκετε΄ς χω΄ρες, δεδοµε΄νου ο΄τι τα
επιβαλλο΄µενα τε΄λη (τα οποι΄α αντιπροσωπευ΄ουν µει΄ζον τµη΄µα
του συνολικου΄ κο΄στους) και τα ΄εξοδα µετα΄φρασης θα ει΄ναι
χαµηλο΄τερα.

6.2.4.1. Η προ΄κληση ο΄σον αφορα΄ το κοινοτικο΄ δι΄πλωµα
ευρεσιτεχνι΄ας συνι΄σταται στην εξευ΄ρεση αποδεκτη΄ς συναι΄νεσης µε
στο΄χο τη µει΄ωση των εξο΄δων µετα΄φρασης, την απλοποι΄ηση και τον
περιορισµο΄ των επιβεβληµε΄νων τελω΄ν, συµπεριλαµβανοµε΄νων και
των τελω΄ν ανανε΄ωσης του διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας, καθω΄ς και τη
συνακο΄λουθη µει΄ωση των εξο΄δων πληρεξουσι΄ου για την απο΄κτηση
διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας µε κοινοτικη΄ εµβε΄λεια, το οποι΄ο να
παρε΄χει τις αναγκαι΄ες πληροφορι΄ες και να αναγνωρι΄ζεται σε ο΄λα
τα κρα΄τη µε΄λη.
6.2.4.2. Η Επιτροπη΄ συµπεριε΄λαβε στην παρου΄σα προ΄ταση
κανονισµου΄ του Συµβουλι΄ου συγκριτικο΄ πι΄νακα για τον υπολογισµο΄ του κο΄στους καταχω΄ρησης ευρωπαϊκου΄ διπλω΄µατος
ευρεσιτεχνι΄ας µε ισχυ΄ σε ο΄λες τις χω΄ρες της Ευρωπαϊκη΄ς Κοινο΄τητας, το οποι΄ο πρε΄πει να καταχωρηθει΄ στη γλω΄σσα του αιτου΄ντος
και να µεταφρασθει΄ ΄εως και σε οκτω΄ εθνικε΄ς γλω΄σσες (1). Το κο΄στος
διαφοροποιει΄ται σηµαντικα΄ ανα΄λογα µε τη φυ΄ση της αι΄τησης και
το µε΄γεθος του προς µετα΄φραση κειµε΄νου. Εντου΄τοις, δεν χωρει΄
αµφιβολι΄α ο΄τι ΄ενα ευρωπαϊκο΄ συ΄στηµα διπλωµα΄των ευρεσιτεχνι΄ας
— το οποι΄ο επιβα΄λλει, αφενο΄ς, τη µετα΄φραση του χορηγου΄µενου
διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας και, αφετε΄ρου, την καταβολη΄ ετησι΄ων
τελω΄ν ανανε΄ωσης και εξο΄δων πληρεξουσι΄ου σε κα΄θε χω΄ρα — ει΄ναι
σαφω΄ς επαχθε΄στερο απο΄ µι΄α µο΄νον αι΄τηση και απο΄ ΄ενα και
µοναδικο΄ δι΄πλωµα ευρεσιτεχνι΄ας σε µι΄α γλω΄σσα, ο΄πως συµβαι΄νει
π.χ. στην περι΄πτωση των ΗΠΑ η΄ της Ιαπωνι΄ας (2).
6.2.4.3. Τα συµφε΄ροντα του αιτου΄ντος αντιδιαστε΄λλονται προς
εκει΄να του ευρε΄ως κοινου΄ και των λοιπω΄ν δυνητικω΄ν χρηστω΄ν που
υποχρεου΄νται να σε΄βονται ΄ενα δικαι΄ωµα βιοµηχανικη΄ς ιδιοκτησι΄ας
το οποι΄ο ισχυ΄ει σε ολο΄κληρη την επικρα΄τεια της Ευρωπαϊκη΄ς
Κοινο΄τητας. Τα Εθνικα΄ Γραφει΄α ∆ιπλωµα΄των Ευρεσιτεχνι΄ας χρεια΄ζονται και αυτα΄ χρηµατοοικονοµικου΄ς πο΄ρους για την εκπλη΄ρωση
της αποστολη΄ς τους, πο΄ρους οι οποι΄οι προε΄ρχονται απο΄ την
καταβολη΄ τελω΄ν.
6.2.4.4. Οι συστα΄σεις της Επιτροπη΄ς περι΄ κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας προβλε΄πουν τα εξη΄ς:
α)

τα τε΄λη της αρχικη΄ς εξε΄τασης και της κατα΄θεσης θα ει΄ναι
αντι΄στοιχα προς εκει΄να που επιβα΄λλει το Ευρωπαϊκο΄ Γραφει΄ο
∆ιπλωµα΄των Ευρεσιτεχνι΄ας·

β)

τα τε΄λη παρα΄τασης θα διαµορφω΄νονται συ΄µφωνα µε τον
κανονισµο΄ της Επιτροπη΄ς και θα καταβα΄λλονται στο Ευρωπαϊκο΄ Γραφει΄ο ∆ιπλωµα΄των Ευρεσιτεχνι΄ας, ενω΄ θα ει΄ναι χαµηλο΄τερα απο΄ τα εθνικα΄ ετη΄σια τε΄λη ανανε΄ωσης εκα΄στου των
κρατω΄ν µελω΄ν της ΕΕ·

γ)

τα ΄εξοδα µετα΄φρασης θα µειωθου΄ν λο΄γω της κατα΄ργησης της
υποχρε΄ωσης να µεταφρα΄ζονται τα διπλω΄µατα ευρεσιτεχνι΄ας

(1) COM(2000) 412, σηµει΄ο 2.4.3.1, Πι΄νακας 1.
(2) COM(2000) 412, σηµει΄ο 2.4.3.2, Πι΄νακας 2.

6.2.4.6. Η ΟΚΕ εκτιµα΄ ο΄τι η προοπτικη΄ µει΄ωσης του κο΄στους
του κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας αποτελει΄ βασικο΄ προαπαιτου΄µενο του προτεινο΄µενου συστη΄µατος. Συ΄µφωνα µε την
προ΄ταση της Επιτροπη΄ς, το κο΄στος του κοινοτικου΄ διπλω΄µατος
ευρεσιτεχνι΄ας καθι΄σταται αισθητα΄ χαµηλο΄τερο ΄εναντι του αντι΄στοιχου ευρωπαϊκου΄, το οποι΄ο καταχωρει΄ται σε αρκετε΄ς χω΄ρες της
Κοινο΄τητας.
6.2.5. Π ρ ο΄ σ β α σ η σ τ η ν ε ν η µ ΄ε ρ ω σ η κ α ι γ λ ω σ σ ι κ ο΄
κ α θ ε σ τ ω΄ ς
6.2.5.1. Η προ΄ταση περι΄ σηµαντικη΄ς εξοικονο΄µησης δαπανω΄ν
προς ο΄φελος των χρηστω΄ν του συστη΄µατος διπλωµα΄των ευρεσιτεχνι΄ας συναρτα΄ται µε τη λη΄ψη µει΄ζονος πολιτικη΄ς αποφα΄σεως
σχετικα΄ µε το γλωσσικο΄ καθεστω΄ς των κοινοτικω΄ν διπλωµα΄των
ευρεσιτεχνι΄ας, ιδι΄ως προκειµε΄νου να διευκρινισθει΄ µε΄χρι ποι΄ου
σηµει΄ου ει΄ναι αποδεκτο΄ς ο περιορισµο΄ς του αριθµου΄ των µεταφρα΄σεων.
6.2.5.2. Στον προτεινο΄µενο κανονισµο΄ ορι΄ζεται ο΄τι ΄ενα κοινοτικο΄ δι΄πλωµα ευρεσιτεχνι΄ας, µο΄λις χορηγηθει΄ σε µι΄α απο΄ τις τρεις
γλω΄σσες διαδικασι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Γραφει΄ου ∆ιπλωµα΄των
Ευρεσιτεχνι΄ας (Γαλλικη΄, Γερµανικη΄ και Αγγλικη΄) και δηµοσιευθει΄
στην εν λο΄γω γλω΄σσα, πρε΄πει να συνοδευ΄εται απο΄ µετα΄φραση µο΄νο
των αξιω΄σεω΄ν του (υποχρεωτικα΄, αποκλειστικα΄ και µο΄νο των
αξιω΄σεων) στις δυ΄ο α΄λλες γλω΄σσες διαδικασι΄ας και, εν συνεχει΄α,
ισχυ΄ει υπο΄ αυτη΄ν τη µορφη΄ σε ο΄λες τις χω΄ρες της Κοινο΄τητας
χωρι΄ς καµι΄α α΄λλη µετα΄φραση.
6.2.5.2.1.
Η ΟΚΕ διευκρινι΄ζει ο΄τι τα φυσικα΄ και νοµικα΄
προ΄σωπα που ΄εχουν την κατοικι΄α τους στην επικρα΄τεια ενο΄ς
κρα΄τους µε΄λους του οποι΄ου η επι΄σηµη γλω΄σσα δεν ει΄ναι τα
αγγλικα΄, τα γαλλικα΄, η΄ τα γερµανικα΄, µπορου΄ν να υποβα΄λουν
αι΄τηση για την χορη΄γηση διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας στην επι΄σηµη
γλω΄σσα (η΄ τις επι΄σηµες γλω΄σσες) της χω΄ρας τους. Ωστο΄σο, πρε΄πει
να υποβα΄λουν, εντο΄ς ορισµε΄νης προθεσµι΄ας, µετα΄φραση΄ της σε
µια απο΄ τις προαναφερο΄µενες επι΄σηµες γλω΄σσες διαδικασι΄ας.
6.2.5.3. Η πλη΄ρης µετα΄φραση — ο΄πως επιβα΄λλεται επι΄ του
παρο΄ντος δυνα΄µει του ευρωπαϊκου΄ συστη΄µατος διπλωµα΄των
ευρεσιτεχνι΄ας — θα µπορου΄σε να καταστει΄ αναγκαι΄α σε περι΄πτωση
µεταγενε΄στερης αγωγη΄ς για εικαζο΄µενη προσβολη΄. Εν προκειµε΄νω,
ενδε΄χεται να απαιτηθει΄ η πλη΄ρης µετα΄φραση της περιγραφη΄ς και
των αξιω΄σεων στην επι΄σηµη γλω΄σσα του κρα΄τους µε΄λους ο΄που
διαµε΄νει ο υποτιθε΄µενος παραβα΄της, προκειµε΄νου να απολαυ΄ει
παντο΄ς νοµι΄µου δικαιω΄µατος.
6.2.5.4. Η ΟΚΕ εξε΄τασε δια΄φορες εναλλακτικε΄ς λυ΄σεις ΄εναντι
δυ΄ο παραµε΄τρων αυτου΄ του τµη΄µατος της προ΄τασης για το
κοινοτικο΄ δι΄πλωµα ευρεσιτεχνι΄ας: πρω΄τον, το γλωσσικο΄ καθεστω΄ς
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για την καταχω΄ρηση και, δευ΄τερον, το εικαζο΄µενο τεκµη΄ριο
αθωο΄τητας, σε περι΄πτωση που το θε΄µα της γλω΄σσας σχετι΄ζεται µε
αξι΄ωση περι΄ «προσβολη΄ς εν αγνοι΄α».
6.2.5.5. Η Επιτροπη΄ προτει΄νει µι΄α εις βα΄θος τροποποι΄ηση
΄εναντι των γλωσσικω΄ν απαιτη΄σεων που θε΄τει το ευρωπαϊκο΄ δι΄πλωµα
ευρεσιτεχνι΄ας, η οποι΄α κρι΄νεται επιβεβληµε΄νη προκειµε΄νου να
καταστει΄ το κοινοτικο΄ δι΄πλωµα ευρεσιτεχνι΄ας οικονοµικα΄ αποδοτικο΄. Ο Ευρωπαϊκο΄ς Οργανισµο΄ς ∆ιπλωµα΄των Ευρεσιτεχνι΄ας ει΄ναι
της γνω΄µης ο΄τι του΄το αποτελει΄ και΄ρια συνιστω΄σα.
6.2.5.6. Πε΄ραν της προ΄τασης της Επιτροπη΄ς (βλ.
σηµει΄ο 5.2.5.2), η ΟΚΕ εξε΄τασε µι΄α σειρα΄ προ΄σθετων εναλλακτικω΄ν
λυ΄σεων.
6.2.5.6.1.
Η πρω΄τη αφορα΄ τη µετα΄φραση των αξιω΄σεων (και
µο΄νον των αξιω΄σεων) σε ο΄λες τις επι΄σηµες γλω΄σσες της Κοινο΄τητας.
Το προ΄βληµα ΄εγκειται στον αριθµο΄ των γλωσσω΄ν που θα προϋπε΄θετε κα΄τι τε΄τοιο. Σε περι΄πτωση που η Ευρωπαϊκη΄ 'Ενωση διευρυνθει΄
και αποκτη΄σει περισσο΄τερα απο΄ 20 κρα΄τη µε΄λη, το κο΄στος θα
πολλαπλασιασθει΄ µεν σηµαντικα΄, αλλα΄ θα εξακολουθη΄σει να ει΄ναι
χαµηλο΄τερο απο΄ ο΄,τι σε περι΄πτωση πλη΄ρους µετα΄φρασης ενο΄ς
κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας.
6.2.5.6.2.
∆ευ΄τερη εναλλακτικη΄ δυνατο΄τητα αποτελει΄ η υποβολη΄ της αι΄τησης στη γλω΄σσα του αιτου΄ντος και η µετα΄φραση των
αξιω΄σεων στα αγγλικα΄ (αλλα΄ ο΄χι υποχρεωτικα΄ στα γαλλικα΄ και στα
γερµανικα΄), δεδοµε΄νου ο΄τι τα αγγλικα΄ ει΄ναι η βασικη΄ γλω΄σσα
εργασι΄ας του Ευρωπαϊκου΄ Γραφει΄ου ∆ιπλωµα΄των Ευρεσιτεχνι΄ας (1).
Σε αυτο΄ το πλαι΄σιο, εξετα΄σθηκε επι΄σης το ενδεχο΄µενο να επιβληθει΄
η µετα΄φραση του συνολικου΄ κειµε΄νου του διπλω
΄ µατος ευρεσιτεχνι΄ας στην αγγλικη΄ γλω΄σσα.

6.2.6. Ε π ι π τ ω΄ σ ε ι ς τ ω ν γ λ ω σ σ ι κ ω΄ ν κ α ν ο΄ ν ω ν γ ι α
τ ι ς δ ι α δ ι κ α σ ΄ε
ι ς ε κ τ ΄ε λ ε σ η ς

6.2.6.1. Απο΄ την προ΄ταση σχετικα΄ µε τις επι΄σηµες γλω΄σσες του
κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας συνα΄γεται ο΄τι η Επιτροπη΄
αντιµετωπι΄ζει α΄λλο ΄ενα δυ΄σκολο ερω΄τηµα που αφορα΄ την εκτε΄λεση
των κοινοτικω΄ν διπλωµα΄των ευρεσιτεχνι΄ας. Η υποχρε΄ωση συµµο΄ρφωσης προς το κοινοτικο΄ δι΄πλωµα ευρεσιτεχνι΄ας πρε΄πει να
επιβληθει΄ χωρι΄ς εξαιρε΄σεις σε ολο΄κληρη την Κοινο΄τητα; Του΄το θα
συµπορευ΄ετο µε τη συνη΄θη υπο΄θεση, συ΄µφωνα µε την οποι΄α η
«α΄γνοια» δεν αποτελει΄ δικαιολογι΄α. Εναλλακτικα΄, εα΄ν οι αξιω΄σεις η΄
το πλη΄ρες κει΄µενο του διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας δεν δηµοσιευ΄ονται στη γλω΄σσα της ενδιαφερο΄µενης χω΄ρας, µπορει΄ να εκληφθει΄
ως ελαφρυντικο΄ στοιχει΄ο ο ισχυρισµο΄ς της «προσβολη΄ς εν αγνοι΄α»,
ασχε΄τως του µεγε΄θους των οργανω΄σεων; Η επιζητου΄µενη διαφυ΄λαξη της ασφα΄λειας δικαι΄ου συνηγορει΄ τουλα΄χιστον υπε΄ρ της
ανα΄γκης να διατι΄θενται οι ενδεδειγµε΄νες πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε
τις αξιω΄σεις πλη΄ρως µεταφρασµε΄νες.

(1) Στο ΄εγγρ. — ΕΕ C 204 της 18.7.2000, υποσηµ. 5 — µε εισηγητη΄
τον κ. Wolf, η ΟΚΕ προ΄τεινε τη χρη΄ση των αγγλικω΄ν ως κοινη΄ς
δευ΄τερης γλω΄σσας (σηµει΄ο 7.9) για το ευρωπαϊκο΄ συ΄στηµα διπλωµα΄των ευρεσιτεχνι΄ας.
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6.2.6.2. Κατα΄ την Επιτροπη΄ «ο υποτιθε΄µενος παραβα΄της που
δεν η΄ταν σε θε΄ση να συµβουλευθει΄ το κει΄µενο του διπλω΄µατος
ευρεσιτεχνι΄ας στην επι΄σηµη γλω΄σσα του κρα΄τους µε΄λους ο΄που
΄εχει την κατοικι΄α του, θεωρει΄ται, µε΄χρι αποδει΄ξεως του εναντι΄ου,
ο΄τι δεν παραβι΄ασε συνειδητα΄ το δι΄πλωµα ευρεσιτεχνι΄ας» (2).
6.2.6.3. Η ως α΄νω υπο΄θεση ΄εχει, εν συνεχει΄α, επιπτω΄σεις ο΄σον
αφορα΄ τις αξιω΄σεις αποζηµι΄ωσης εκ µε΄ρους του δικαιου΄χου του
διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας, αλλα΄ ο΄χι ο΄σον αφορα΄ την υπαιτιο΄τητα
λο΄γω προσβολη΄ς.
6.2.6.4. Μι΄α εναλλακτικη΄ λυ΄ση ΄εγκειται στο να επιβληθει΄,
απο΄ την Επιτροπη΄, η υποχρε΄ωση στις επιχειρη΄σεις και στους
πληρεξουσι΄ους τους να διενεργου΄ν ΄ερευνα σχετικα΄ µε τα κοινοτικα΄
διπλω΄µατα ευρεσιτεχνι΄ας. Εντου΄τοις, σε αντι΄θεση µε α΄λλες νοµικε΄ς
διαδικασι΄ες κατα΄ τις οποι΄ες η «γνω΄ση» αποτελει΄ καθη΄κον, η
επιβεβληµε΄νη ενηµε΄ρωση σχετικα΄ µε τα υπα΄ρχοντα διπλω΄µατα
ευρεσιτεχνι΄ας δεν θεωρει΄ται εφικτη΄ στην πρα΄ξη. Του΄το θα
συνιστου΄σε προ΄σθετη επιβα΄ρυνση για ο΄λους τους εν δυνα΄µει
χρη΄στες, κατ' αντιδιαστολη΄ προς ο΄,τι ισχυ΄ει για τα υφιστα΄µενα
διπλω΄µατα ευρεσιτεχνι΄ας.
6.2.6.5. Εα΄ν προ΄κειται να γι΄νει δεκτο΄ς ο ισχυρισµο΄ς της
«προσβολη΄ς εν αγνοι΄α», το΄τε η διατυ΄πωση της Επιτροπη΄ς θα πρε΄πει
΄σως
ι
να καταστει΄ πιο περιοριστικη΄. Συ΄µφωνα µε την παρου΄σα
διατυ΄πωση, η προ΄ταση θα µπορου΄σε να ενθαρρυ΄νει την εκου΄σια
αµε΄λεια αντι΄ της ενδεδειγµε΄νης µε΄ριµνας και επιµε΄λειας. Επιπλε΄ον,
το α΄ρθρο 6 παρε΄χει ορισµε΄να δικαιω
΄ µατα σχετικα΄ µε την α΄δεια
εκµετα΄λλευσης σε εκει΄νους που καταχωρου΄ν εσφαλµε΄να, αλλα΄
ακουσι΄ως, δι΄πλωµα ευρεσιτεχνι΄ας το οποι΄ο αποδεικνυ΄εται εν
συνεχει΄α α΄κυρο.

6.2.6.6. Επιπροσθε΄τως, η Επιτροπη΄ προτει΄νει — εφο΄σον ισχυ΄ει
αυτη΄ η υπο΄θεση — να µην δυ΄ναται ο δικαιου΄χος διπλω΄µατος
ευρεσιτεχνι΄ας να εισπρα΄ξει αποζηµι΄ωση «για την περι΄οδο που
προηγη΄θηκε της κοινοποι΄ησης µετα΄φρασης του διπλω΄µατος
ευρεσιτεχνι΄ας στον παραβα΄τη». Ωστο΄σο, οι επενδυ΄σεις που πραγµατοποι΄ησε χωρι΄ς ο΄φελος ο εν αγνοι΄α παραβα΄της του διπλω΄µατος
ευρεσιτεχνι΄ας ενδε΄χεται να υπερβαι΄νουν κατα΄ πολυ΄ το υ΄ψος της
αποζηµι΄ωσης.
6.2.6.7. Η Επιτροπη΄ ει΄ναι διατεθειµε΄νη να προσθε΄σει ως ο΄ρο
ο΄τι η «προσβολη΄ εν αγνοι΄α» θα γι΄νεται αποδεκτη΄ εφο΄σον ο
παραβα΄της δεν η΄ταν ευ΄λογα σε θε΄ση ου΄τε να γνωρι΄ζει την υ΄παρξη
του διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας ου΄τε και να ενηµερωθει΄ σχετικα΄
χωρι΄ς µει΄ζονες δυσκολι΄ες;

6.2.6.8. 'Επειτα απο΄ την εξε΄ταση ορισµε΄νων α΄λλων εναλλακτικω΄ν επιλογω΄ν, η ΟΚΕ επικροτει΄ την προ΄ταση της Επιτροπη΄ς
συ΄µφωνα µε την οποι΄α το πλη΄ρες κει΄µενο του κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας πρε΄πει να καταχωρει΄ται σε µι΄α απο΄ τις τρεις
γλω΄σσες διαδικασι΄ας και οι αξιω΄σεις να µεταφρα΄ζονται στις δυ΄ο
α΄λλες γλω΄σσες διαδικασι΄ας, παρο΄τι του΄το ενδε΄χεται να περιπλε΄ξει
περισσο΄τερο τα θε΄µατα που α΄πτονται της νοµικη΄ς εκτε΄λεσης.

(2) COM(2000) 412, σηµει΄ο 2.4.4.

29.5.2001

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

6.2.6.8.1.
Σε περι΄πτωση που επιλεγει΄ η µε΄θοδος αυτη΄ η ΟΚΕ
πιστευ΄ει ο΄τι η Επιτροπη΄ θα πρε΄πει να αποδεχθει΄ ρυθµι΄σεις που θα
διασφαλι΄ζουν ο΄τι η αι΄τηση για ΄ενα κοινοτικο΄ δι΄πλωµα ευρεσιτεχνι΄ας µπορει΄ να υποβληθει΄ στη γλω΄σσα του αιτου΄ντος και πρε΄πει
να µεταφρασθει΄ σε µια απο΄ τις τρεις γλω΄σσες διαδικασι΄ας χωρι΄ς
προ΄σθετο κο΄στος για τον αιτου΄ντα.
6.2.6.9. Η ΟΚΕ προτει΄νει η εν αγνοι΄α προσβολη΄ διπλω΄µατος
ευρεσιτεχνι΄ας, εξαιτι΄ας της µη δια΄θεση΄ς του στη γλω΄σσα του
παραβα΄τη, να εκλαµβα΄νεται ως ελαφρυντικο΄ µο΄νον εφο΄σον ο
παραβα΄της µπορει΄ να πιστοποιη΄σει ο΄τι δεν ει΄χε ευ΄λογη και ευχερη΄
προ΄σβαση στην εν λο΄γω πληροφορι΄α. Οι αποφα΄σεις σχετικα΄ µε τα
συναφη΄ ζητη΄µατα θα εµπι΄πτουν στη δικαιοδοσι΄α του Κοινοτικου΄
∆ικαστηρι΄ου ∆ιανοητικη΄ς Ιδιοκτησι΄ας (ο΄πως αναφε΄ρεται στο επο΄µενο τµη΄µα).
6.2.6.10.
Το γλωσσικο΄ ζη΄τηµα δεν επηρεα΄ζει µο΄νον την ασφα΄λεια δικαι΄ου αλλα΄ και τη δυνατο΄τητα προ΄σβασης σε πληροφορι΄ες
σχετικα΄ µε το τεχνικο΄ περιεχο΄µενο του κοινοτικου΄ διπλω΄µατος
ευρεσιτεχνι΄ας. Η Επιτροπη΄ οφει΄λει να εξετα΄σει τις αναληπτε΄ες
ενε΄ργειες µε στο΄χο τη διασφα΄λιση ευρυ΄τερης δια΄δοσης των
πληροφοριω΄ν.
6.2.6.11.
Η ΟΚΕ εκτιµα΄ ο΄τι για να καταστου΄ν πλη΄ρως αποτελεσµατικοι΄ οι δικαστικοι΄ θεσµοι΄, το΄σο το Μητρω΄ο ο΄σο και
το ∆ελτι΄ο των κοινοτικω΄ν διπλωµα΄των ευρεσιτεχνι΄ας πρε΄πει να
εκλαµβα΄νονται ως αναγκαι΄α µε΄σα δηµοσιοποι΄ησης των πληροφοριω΄ν σχετικα΄ µε τα χορηγηθε΄ντα διπλω΄µατα ευρεσιτεχνι΄ας, αλλα΄
και ΄εναντι των χρηστω΄ν.
6.2.7. Α ρ µ ο΄ δ ι ο ι δ ι κ α σ τ ι κ ο ΄ι θ ε σ µ ο ΄ι γ ι α τ η ν
ε κ τ ΄ε λ ε σ η τ ο υ κ ο ι ν ο τ ι κ ο υ΄ δ ι π λ ω΄ µ α τ ο ς
ε υ ρ ε σ ι τ ε χ ν ΄α
ι ς
6.2.7.1. Η Επιτροπη΄ προτει΄νει τη συ΄σταση Κοινοτικου΄ ∆ικαστηρι΄ου ∆ιανοητικη΄ς Ιδιοκτησι΄ας για την εκδι΄καση των υποθε΄σεων
που αφορου΄ν το κυ΄ρος και την προσβολη΄ του διπλω΄µατος
ευρεσιτεχνι΄ας. Το εν λο΄γω ∆ικαστη΄ριο προβλε΄πεται να αποτελει΄ται
απο΄ δυ΄ο τµη΄µατα: ΄ενα Πρωτοβα΄θµιο και ΄ενα τµη΄µα προσφυγω΄ν,
κατα΄ τρο΄πο ω΄στε να δηµιουργηθει΄ ΄ενα κεντρικο΄ δικαστικο΄ συ΄στηµα
το οποι΄ο θα ειδικευ΄εται, µεταξυ΄ α΄λλων, σε θε΄µατα διπλωµα΄των
ευρεσιτεχνι΄ας. Κατα΄ την Επιτροπη΄, η εφαρµογη΄ της νοµοθεσι΄ας και
η ανα΄πτυξη συνεκτικη΄ς δικαιοδοσι΄ας σε ολο΄κληρη την κοινοτικη΄
επικρα΄τεια µπορει΄ να διασφαλισθει΄ αποκλειστικα΄ και µο΄νον µε΄σω
κεντρικου΄ δικαστικου΄ συστη΄µατος.
6.2.7.2. Επι΄ α΄λλων θεµα΄των (π.χ. ο΄σον αφορα΄ τον αθε΄µιτο
ανταγωνισµο΄, την αποζηµι΄ωση του εφευρε΄τη, την εφευ΄ρεση απο΄
εργαζο΄µενο) το κοινοτικο΄ δι΄πλωµα ευρεσιτεχνι΄ας θα εµπι΄πτει στην
αρµοδιο΄τητα των εθνικω΄ν δικαστηρι΄ων.
6.2.7.3. Οι προτα΄σεις αυτε΄ς διαφε΄ρουν ριζικα΄ απο΄ εκει΄νες της
Συ΄µβασης του Λουξεµβου΄ργου, η οποι΄α προε΄βλεπε σε συνδυασµο΄,
αφενο΄ς, αρµοδιο΄τητες για αµιγω΄ς εθνικα΄ δικαστη΄ρια και, αφετε΄ρου,
κανο΄νες περι΄ ανα΄µειξης του Ευρωπαϊκου΄ ∆ικαστηρι΄ου. Οι απο΄ψεις
που εκφρα΄σθηκαν κατα΄ την προγενε΄στερη διαβου΄λευση ΄επεισαν
την Επιτροπη΄ ο΄τι υπη΄ρχε κι΄νδυνος τα προβλεπο΄µενα απο΄ τη
Συ΄µβαση του Λουξεµβου΄ργου να καταστου΄ν ανε΄φικτα. Η νε΄α
προ΄ταση ει΄ναι µεν πιο ρηξικε΄λευθη, αλλα΄ σαφε΄στερη ο΄σον αφορα΄
την κατανοµη΄ των αρµοδιοτη΄των και τη λειτουργι΄α του συστη΄µατος.

C 155/87

6.2.7.4. ∆εδοµε΄νου ο΄τι προ΄κειται για ιδιαι΄τερα εξειδικευµε΄νο
τοµε΄α της νοµοθεσι΄ας, επειδη΄ οι υποθε΄σεις πρε΄πει να διευθετου΄νται
εντο΄ς συντο΄µου χρονικου΄ διαστη΄µατος και λαµβανοµε΄νου υπο΄ψη
του υφισταµε΄νου φο΄ρτου εργασι΄ας του Πρωτοδικει΄ου και του
∆ικαστηρι΄ου, η προ΄ταση ΄εγκειται στην καθιε΄ρωση συστη΄µατος
το οποι΄ο να λειτουργει΄, επι΄ ορισµε΄νων θεσµικω΄ν θεµα΄των, εκ
παραλλη΄λου µε το Ευρωπαϊκο΄ ∆ικαστη΄ριο. Εις επι΄ρρωσιν της
προ΄τασης αυτη΄ς, η Επιτροπη΄ παραθε΄τει την απο΄φαση του ∆ικαστηρι΄ου συ΄µφωνα µε την οποι΄α «η δηµιουργι΄α κοινοτικω΄ν τι΄τλων
διανοητικη΄ς ιδιοκτησι΄ας δεν µπορει΄ να πραγµατοποιηθει΄ µε΄σω της
εναρµο΄νισης των εθνικω΄ν νοµοθεσιω΄ν» (1).
6.2.7.5. Σε περι΄πτωση που αµφισβητει΄ται το κυ΄ρος ενο΄ς
διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας στο πλαι΄σιο µι΄ας σηµαντικη΄ς υπο΄θεσης,
το΄τε τα εθνικα΄ δικαστη΄ρια δυ΄νανται να παραπε΄µπουν την υπο΄θεση
στο Κοινοτικο΄ ∆ικαστη΄ριο. Ωστο΄σο, τα εθνικα΄ δικαστη΄ρια θα ΄εχουν
το δικαι΄ωµα να υποβα΄λλουν προδικαστικα΄ ερωτη΄µατα επι΄ της
διανοητικη΄ς ιδιοκτησι΄ας κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας.
6.2.7.6. Το Κοινοτικο΄ ∆ικαστη΄ριο ∆ιανοητικη΄ς Ιδιοκτησι΄ας θα
επιλαµβα΄νεται υποθε΄σεων προσβολη΄ς και ακυρο΄τητας, καθω΄ς
και υποθε΄σεων που ανακυ΄πτουν κατα΄ την περι΄οδο προσωρινη΄ς
προστασι΄ας, δηλαδη΄ στο δια΄στηµα που µεσολαβει΄ µεταξυ΄ της
΄εγερσης µι΄ας αγωγη΄ς και της χορη΄γησης ενο΄ς διπλω΄µατος
ευρεσιτεχνι΄ας. Η αρµοδιο΄τητα του Κοινοτικου΄ ∆ικαστηρι΄ου δεν θα
εκτει΄νεται σε τοµει΄ς οι οποι΄οι εµπι΄πτουν στη δικαιοδοσι΄α των
εθνικω΄ν δικαστηρι΄ων, ο΄πως το δικαι΄ωµα επι΄ του διπλω΄µατος
ευρεσιτεχνι΄ας, η µεταβι΄βαση του διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας η΄ οι
συµβατικε΄ς α΄δειες εκµετα΄λλευσης.
6.2.7.7. Η ΟΚΕ αναγνωρι΄ζει και αποδε΄χεται ο΄τι απαιτει΄ται να
συσταθει΄ Κοινοτικο΄ ∆ικαστη΄ριο ∆ιανοητικη΄ς Ιδιοκτησι΄ας, εξαιτι΄ας
το΄σο των γλωσσικω
΄ ν προβληµα΄των ο΄σο και της ανα΄γκης να
καταστου΄ν οι προσφυγε΄ς στη δικαιοσυ΄νη πιο προσιτε΄ς για τα
ενδιαφερο΄µενα µε΄ρη. Εντου΄τοις, συνιστα΄ να δυ΄ναται το Πρωτοδικει΄ο να εκδικα΄ζει υποθε΄σεις στην επι΄σηµη γλω΄σσα της χω
΄ ρας στην
οποι΄α διεξα΄γεται η δι΄κη, ο΄ποτε του΄το κρι΄νεται σκο΄πιµο.
6.2.7.8. Κατα΄ το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο της Νι΄καιας, το
∆εκε΄µβριο του 2000, ειση΄χθη στη Συνθη΄κη ΕΚ δη΄λωση επι΄ του
α΄ρθρου 229 Α της ΣΕΚ, η οποι΄α επιτρε΄πει τη δηµιουργι΄α των
αναγκαι΄ων δικαστικω΄ν θεσµω΄ν
6.2.7.9. Η σχε΄ση µεταξυ΄ του Κοινοτικου΄ ∆ικαστηρι΄ου ∆ιανοητικη΄ς Ιδιοκτησι΄ας, του Πρωτοδικει΄ου των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
και του Ευρωπαϊκου΄ ∆ικαστηρι΄ου θε΄τει ορισµε΄να λεπτα΄ ζητη΄µατα,
αφενο΄ς, ως προς τον καθορισµο΄ των αρµοδιοτη΄των των διαφο΄ρων
θεσµω΄ν και, αφετε΄ρου, ως προς τις σχε΄σεις µε την Επιτροπη΄ και τις
εθνικε΄ς αρχε΄ς.
6.2.7.10.
'Οσον αφορα΄ την κατα΄θεση και την καταχω΄ρηση ενο΄ς
κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας, η προ΄ταση συντει΄νει στην
υιοθε΄τηση των ισχυουσω΄ν, η΄ τροποποιηθεισω΄ν, διαδικασιω΄ν του
Ευρωπαϊκου΄ Γραφει΄ου ∆ιπλωµα΄των Ευρεσιτεχνι΄ας, καθω΄ς και του
µηχανισµου΄ του εν λο΄γω Γραφει΄ου για τις διοικητικε΄ς προσφυγε΄ς.
Πε΄ραν του Ευρωπαϊκου΄ Γραφει΄ου ∆ιπλωµα΄των Ευρεσιτεχνι΄ας, δεν
παρε΄χεται περαιτε΄ρω δυνατο΄τητα προσφυγη΄ς για τα θε΄µατα αυτα΄
ενω΄πιον α΄λλης αρχη΄ς. Απο΄ τη στιγµη΄ της καταχω΄ρησης ενο΄ς
(1) Γνωµοδο΄τηση 1/94 του Ευρωπαϊκου΄ ∆ικαστηρι΄ου, της 15.11.1994.
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κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας, οιαδη΄ποτε διαφορα΄ σχετικα΄
µε το κυ΄ρος η΄/και την προσβολη΄ του θα εµπι΄πτει στη δικαιοδοσι΄α
του Κοινοτικου΄ ∆ικαστηρι΄ου ∆ιανοητικη΄ς Ιδιοκτησι΄ας. 'Οσον
αφορα΄ τις διοικητικε΄ς ενε΄ργειες στις οποι΄ες προβαι΄νει η Επιτροπη΄,
δυνα΄µει του προτεινο΄µενου κανονισµου΄, η δικαιοδοσι΄α για την
αµφισβη΄τηση της αρµοδιο΄τητας η΄ των ενεργειω΄ν της Επιτροπη΄ς
εµπι΄πτει στο Πρωτοδικει΄ο.
6.2.7.11.
Η αποτελεσµατικο΄τητα του κοινοτικου΄ διπλω΄µατος
ευρεσιτεχνι΄ας προϋποθε΄τει εναργη΄ προσδιορισµο΄ και ευρει΄α κατανο΄ηση των νοµικω΄ν µηχανισµω΄ν σε κα΄θε στα΄διο. Η ΟΚΕ επιθυµει΄
τη διενε΄ργεια περαιτε΄ρω διαβου΄λευσης επι΄ των θεµα΄των αυτω΄ν,
προκειµε΄νου να εξακριβωθει΄ ο΄τι τυγχα΄νουν της αποδοχη΄ς εκει΄νων
που εκδηλω΄νουν µει΄ζον επαγγελµατικο΄ ενδιαφε΄ρον για τη λειτουργι΄α τους.
6.2.7.12.
Η ΟΚΕ εκτιµα΄ ο΄τι η καθιε΄ρωση νοµικη΄ς δικαιοδοσι΄ας
σε κοινοτικη΄ κλι΄µακα συνιστα΄ προαπαιτου΄µενο για την τελεσφο΄ρηση του κοινοτικου΄ διπλω΄µατος ευρεσιτεχνι΄ας και, συνεπω΄ς,
επικροτει΄ την προ΄ταση περι΄ ιδρυ΄σεως Κοινοτικου΄ ∆ικαστηρι΄ου
∆ιανοητικη΄ς Ιδιοκτησι΄ας, συ΄µφωνα µε τη µε΄θοδο που προβλε΄πεται
απο΄ την Επιτροπη΄, υπο΄ τον ο΄ρο ο΄τι πρωτοβα΄θµιες αρµοδιο΄τητες
θα επωµι΄ζονται τα εθνικα΄ ειδικα΄ δικαστη΄ρια, εκτελω΄ντας χρε΄η
Κοινοτικου΄ Πρωτοδικει΄ου (στη χω΄ρα ο΄που διαµε΄νει ο εναγο΄µενος
η΄ στην οποι΄α πραγµατοποιη΄θηκε η παρα΄βαση), βα΄σει — κοινω΄ν
απο΄ πα΄σης απο΄ψεως — δικονοµικω΄ν κανο΄νων που καθορι΄ζονται
απο΄ το Κοινοτικο΄ ∆ικαστη΄ριο ∆ιανοητικη΄ς Ιδιοκτησι΄ας.
6.2.7.13.
Η ΟΚΕ εκτιµα΄ ο΄τι η Επιτροπη΄, σε αυτο΄ το στα΄διο,
απαιτει΄ται να διατυπω΄σει προτα΄σεις κατα΄ τρο΄πο ω΄στε να εξασφα-
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λισθει΄ προσιτη΄ προ΄σβαση για τις µικρο΄τερες επιχειρη΄σεις στο
Κοινοτικο΄ ∆ικαστη΄ριο ∆ιανοητικη΄ς Ιδιοκτησι΄ας. Θεωρει΄ται απαρα΄δεκτο να µην ει΄ναι το Κοινοτικο΄ ∆ικαστη΄ριο κατ' ουσι΄αν διαθε΄σιµο
στις ΜΜΕ η΄ στους µικρου΄ς οργανισµου΄ς ερευνω΄ν εξαιτι΄ας τους
κο΄στους, της προ΄σβασης και του «δικαιω΄µατος παραστα΄σεως».
6.2.7.14.
Οι λειτουργικε΄ς προτα΄σεις ο΄σον αφορα΄ το Κοινοτικο΄
∆ικαστη΄ριο ∆ιανοητικη΄ς Ιδιοκτησι΄ας θα αποτελε΄σουν πιθανο΄τατα
αντικει΄µενο περαιτε΄ρω διαβου΄λευσης. Κρι΄νεται σκο΄πιµο να
παρασχεθει΄ η δυνατο΄τητα α΄σκησης αγωγω΄ν ενω΄πιον του Πρωτοδικει΄ου σε περισσο΄τερους του ενο΄ς το΄πους. Το ∆ικαστη΄ριο θα η΄ταν
σκο΄πιµο να εξετα΄σει τα δυνητικα΄ οφε΄λη της παροχη΄ς µεγαλυ΄τερης
εγγυ΄τητας προς τους χρη΄στες, κυρι΄ως στις ΜΜΕ. Επιπλε΄ον, θα
πρε΄πει να προβλεφθου΄ν διατα΄ξεις οι οποι΄ες να επιτρε΄πουν στους
ενδια΄µεσους φορει΄ς η΄ στις επαγγελµατικε΄ς και επιχειρηµατικε΄ς
οργανω΄σεις να εκπροσωπου΄ν τα µε΄λη τους.
6.2.7.15.
Η Επιτροπη΄ συνιστα΄ (στο σηµει΄ο 2.4.5.4 της προ΄τασης) τη µη παραποµπη΄ της προδικαστικη΄ς ερµηνει΄ας δυ΄σκολων
υποθε΄σεων στο Ευρωπαϊκο΄ ∆ικαστη΄ριο, γεγονο΄ς το οποι΄ο ει΄ναι
περιοριστικο΄ και δεν θεωρει΄ται επιθυµητο΄ κατα΄ την εισαγωγη΄ νε΄ου
παρα΄λληλου νοµικου΄ πλαισι΄ου.
6.2.7.16.
Η ΟΚΕ ευελπιστει΄ ο΄τι οι προτα΄σεις που θα δηµοσιευ΄σει η Επιτροπη΄ για τη λειτουργι΄α του Κοινοτικου΄ ∆ικαστηρι΄ου
θα αποσκοπου΄ν στη διασφα΄λιση της ενιαι΄ας εφαρµογη΄ς των
δικαστικω΄ν αποφα΄σεων σε ολο΄κληρη την Κοινο΄τητα, καθω΄ς και
στην εξα΄λειψη δυνητικω΄ν ανακολουθιω΄ν των υφισταµε΄νων εθνικω΄ν
διαδικασιω΄ν για τα διπλω΄µατα ευρεσιτεχνι΄ας, οι οποι΄ες αποτελου΄ν
τµη΄µα των ευρωπαϊκω΄ν διπλωµα΄των ευρεσιτεχνι΄ας.

Βρυξε΄λλες, 29 Μαρτι΄ου 2001.
Ο Προ΄εδρος
της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Göke FRERICHS

29.5.2001

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στη γνωµοδο΄τηση της Οικονοµικη΄ς και Κοινωνικη΄ς Επιτροπη΄ς
Τα ακο΄λουθα µε΄λη, παρο΄ντα η΄ εκπροσωπου΄µενα, υπερψη΄φισαν τη γνωµοδο΄τηση:
Κυ΄ριες και Κυ΄ριοι: PAULO ANDRADE, EDOARDO BAGLIANO, JEAN-PAUL BASTIAN, GIANNINO BERNABEI,
LUCIAN BOUIS, UMBERTO BURANI, CLAUDE CAMBUS, GIACOMINA CASSINA, EDUARDO CHAGAS,
CAMPBELL CHRISTIE, ALFREDO CORREIA, GÉRARD DANTIN, JOHN DONNELLY, ROY DONOVAN, ERNST
EHNMARK, SOSCHA ZU EULENBURG, DAVID EVANS, Κ. ΦΑΚΑΣ, DAVID FEICKERT, RAINER FRANZ,
GÖKE FRERICHS, LUCIA FUSCO, P. GERAADS, FILIP HAMRO-DROTZ, RENATE HORNUNG-DRAUS,
A.M. HUNTJENS, SEPPO I. KALLIO, TUULIKKI KANNISTO, SØREN KARGAARD, DETHMER H. KIELMAN,
ENRICO KIRSCHEN, JONANNES KLEEMANN, JOHANN KÖLTRINGER, URSULA KONITZER, JORMA
U. KONTIO, ΧΡΥΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΡΥΦΙ∆ΗΣ, BERND KRÖGER, ARTHUR LADRILLE, GORAN LAGERHOLM,
PHILIPPE LEVAUX, MALCOLM LEVITT, STURE ERIK LINDMARK, GEORGES LINSSEN, JOHN LITTLE,
ANDERS LUNDSTRÖM, BERNARD MALABIRADE, HENRI MALOSSE, TED MATHGEN, HELEN MCGRATH,
VITOR MELÍCIAS, DARIO MENGOZZI, LEIF NIELSEN, STAFFAN NILSSON, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ,
ROBERT PELLETIER, INGER PERSSON, ANTONELLO PEZZINI, JEAN-CLAUDE QUENTIN, GUIDO RAVOET,
GIACOMO REGALDO, AINA MARGARETA REGNELL, MARTTI OLAVI REUNA, JEAN-CLAUDE SABIN,
VICTOR HUGO SEQUEIRA, JOHN SIMPSON, ULLA SIRKEINEN, MARIO DAVID SOARES, KLAUS
STÖLLNBERGER, RUDOLF STRASSER, PAUL VERHAEGHE, BRUNO VEVER, GIANNI VINAY, HEINZ
VOGLER, KENNETH WALKER, CLIVE WILKINSON, GUSTAV ZÖHRER.
Τα ακο΄λουθα µε΄λη, παρο΄ντα η΄ εκπροσωπου΄µενα, κατεψη΄φισαν τη γνωµοδο΄τηση:
Κυ΄ριες και Κυ΄ριοι: MANUEL ATAÍDE FERREIRA, RAMON BAEZA SANJUAN, PEDRO BARATO TRIGUERO,
JOSÉ BENTO GONÇALVES, MARJOLIJN BULK, MIGUEL CABRA DE LUNA, JOSÉ MARIA ESPUNY MOYANO,
JOSÉ IGNACIO GAFO FERΝΑΝDEZ, GABRIEL GARCÍA ALONSO, LAURA GONZALEZ DE TXABARRI, JOSÉ
DE LAS HERAS CABAÑAS, BERNARDO HERNÁNDEZ BATALLER, JOHANNES JASCHICK, KOMMER DE
KNEGT, MARGARITA LOPEZ ALMENDARIZ, JUAN MENDOZA CASTRO, FERNANDO MORALEDA QUILEZ,
JESÚS MUÑIZ GUARDADO, LUIS MIGUEL PARIZA CASTAÑOS, JOSÉ RODRÍGUEZ GARCÍA CARO,
SERGIO SANTILLÁN CABEZA, JOSÉ MARIA ZUFIAUR NARVAIZA.
Τα ακο΄λουθα µε΄λη, παρο΄ντα η΄ εκπροσωπου΄µενα, απε΄σχον της ψηφοφορι΄ας:
LISBETH BAASTRUP SØRENSEN, ANN DAVISON, MANFRED DIMPER, AN LE NOUAIL, DANIEL RETUREAU,
CARLOS RIBEIRO, JOHN SVENNINGSEN, ALMA WILLIAMS.
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