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 Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συνόδου ολοµέλειας της 20ής και 21ης Φεβρουαρίου 
ήταν η συµµετοχή του κ. Jean-Luc DEHAENE, Αντιπροέδρου της Συνέλευσης, και η 
συζήτηση σχετικά µε τη συνέχεια του Λάκεν και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής ΟΚΕ. 
 

1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ 
 

• ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – 
ΣΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ" 

 Εισηγητής:  ο κ. CABRA DE LUNA (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – Ε) 
 

- Έγγραφο: Πρόσθετη γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CES 193/2002 
 
- Κύρια σηµεία: 
 
 Στη σύνοδο ολοµέλειας της 29ης Νοεµβρίου 2001, η ΟΚΕ αποφάσισε να καταρτίσει 

µία γνωµοδότηση πρωτοβουλίας µε θέµα τη βιώσιµη ανάπτυξη. Η ΟΚΕ εξετάζει την 
κατάσταση της "διευρυµένης στρατηγικής της Λισαβόνας": αξίζει να υπενθυµιστεί 
ότι η στρατηγική αυτή θέτει ως στόχο για την επόµενη δεκαετία  να γίνει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση "η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης 
ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και 
καλύτερες θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή". Μετά τη 
Λισαβόνα και ιδιαίτερα µετά το Γκέτεµποργκ (Ιούνιος 2001), έχει ανατεθεί στην 
Επιτροπή να παρουσιάζει µια συνθετική έκθεση για την πρόοδο που σηµειώνεται 
προς αυτόν τον στόχο· η έκθεση αυτή εξετάζεται κάθε χρόνο στο εαρινό Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο, που φέτος θα πραγµατοποιηθεί στη Βαρκελώνη στις 15 Μαρτίου. 

 
 Η ΟΚΕ εξέτασε το έγγραφο της Επιτροπής (COM(2002) 14) και έκανε τη δική της 

αξιολόγηση της κατάστασης. Εν συντοµία, ούτε η ΟΚΕ ούτε η Επιτροπή βρίσκουν 
ότι έχουν γίνει αρκετά και ζητούν καλύτερη λήψη αποφάσεων, περισσότερη συνέπεια 
και πραγµατική προσπάθεια ενηµέρωσης και συµµετοχής της κοινωνίας των πολιτών 
σε όλη αυτή τη διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης αποκτά 
ιδιαίτερη σηµασία σ' αυτό το πλαίσιο, διότι η ΕΕ δεν πρέπει µόνο να φανεί συνεπής 
προς τις ίδιες της τις δεδηλωµένες προθέσεις, αλλά και να δώσει ένα παράδειγµα που 
θα επηρεάσει τις παγκόσµιες αποφάσεις της ∆ιάσκεψης του ΟΗΕ στο 
Γιοχάνεσµπουργκ τον Σεπτέµβριο. 

 
- Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Diarmid  McLaughlin  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 9350 – e-mail: diarmid.mclaughlin@esc.eu.int ) 

 
 

• Προσβασιµότητα στις δηµόσιες ιστοσελίδες 
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 Εισηγητής:  ο κ. CABRA DE LUNA (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – Ε) 
 
- Έγγραφα:  COM(2001) 529 τελικό – CES 189/2002 
 
- Κύρια σηµεία: 
 
 Η ύπαρξη µη προσιτών δηµόσιων ιστοσελίδων αποτελεί, πράγµατι, διάκριση εις 

βάρος των πολιτών µε ειδικές ανάγκες, στους οποίους απαγορεύεται έτσι εκ των 
πραγµάτων η πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται σ' αυτές. Στο πλαίσιο του  
ευρωπαϊκού έτους για άτοµα µε ειδικές ανάγκες το 2003, η ΟΚΕ συνιστά να 
συµπεριληφθεί στην προτεινόµενη ειδική οδηγία για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και 
µία ρήτρα κατά των διακρίσεων αυτού του είδους. 

 
 Η ΟΚΕ θεωρεί ότι τα µέτρα για την εξασφάλιση της πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο, τα 

οποία περιγράφονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, θα έπρεπε να αποτελούν 
αντικείµενο υποχρεωτικής νοµοθεσίας. Εντούτοις, επιδοκιµάζει την προσέγγιση που 
βασίζεται στην εθελοντική δέσµευση των δηµόσιων διοικήσεων στα διάφορα επίπεδα 
και  αναµένει από τα κράτη µέλη να προωθήσουν µία συνεκτική υλοποίηση όλων των 
µέτρων που προβλέπονται στην ανακοίνωση. 

 
 Η ΟΚΕ δεσµεύεται να καταστήσει τη δική της ιστοσελίδα προσιτή και εύχρηστη, 

προκειµένου να διασφαλισθεί καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες και στις 
δηµόσιες συζητήσεις για όλους τους πολίτες µε ειδικές ανάγκες.  

 
- Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Raffaele DEL FIORE 
 (τηλ.: 00 32 2 546 9794 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 
2. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

• Βιοτεχνολογία 
  Εισηγητής:  ο κ. BEDOSSA (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – F) 
 

- Έγγραφα: COM(2001) 454 τελικό – CES 192/2002 
 
- Κύρια σηµεία: 
 
  Η ΟΚΕ θεωρεί σηµαντικό να µην επισκιαστεί η παγκόσµια διάσταση της 

βιοτεχνολογίας από τις συζητήσεις µεταξύ των ανεπτυγµένων χωρών και να 
περιλαµβάνει επίσης, ως ουσιώδη παράµετρο, την αλληλεγγύη µεταξύ πλούσιων και 
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φτωχών χωρών ενώπιον αυτής της κοινής ευθύνης που συνιστά η διατήρηση του 
περιβάλλοντος.  

 
 Αποστολή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον αναπτυσσόµενο αυτόν τοµέα είναι να 

καταλάβει τη θέση που της ανήκει δρώντας µε αποφασιστικότητα: η ΕΕ θα µπορέσει 
να υψώσει τη φωνή της, µόνο αν καταστεί σηµαντικός παράγοντας στον τοµέα των 
βιοτεχνολογιών. Πρέπει να επισπευσθεί στην ΕΕ η συνειδητοποίηση της σηµασίας 
αυτού του τοµέα από άποψη ανταγωνιστικότητας, οικονοµικής ανάπτυξης, 
δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης. Απαιτείται, λοιπόν, έντονη και σταθερή βούληση 
για οργανωµένη συνεργασία µεταξύ των διάφορων παραγόντων. 

  
 Η ΟΚΕ είναι πρόθυµη να διαδραµατίσει σ’ αυτό το πεδίο τον ρόλο που της αναλογεί 

(ενηµέρωση, καθιέρωση µόνιµου βήµατος συζήτησης, ορθολογική επιλογή στόχων), 
για να διευκολυνθεί η δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και νέων επιχειρήσεων 
και να εξασφαλιστεί η σύνδεση µε την οργανωµένη κοινωνία των πολιτών. 

 
- Για περισσότερες πληροφορίες:  κα Birgit Fular 

(Τηλ.: 00 32 2 546 9044 – e-mail: birgit.fular@esc.eu.int) 
 
 

• Κανόνες συµµετοχής – 6ο πρόγραµµα-πλαίσιο ΕΤΑ 
 Εισηγητής:  ο κ. MALOSSE (Εργοδότες – F) 
 

- Έγγραφα: COM(2001) 822 τελικό – 2001/0202 COD – CES 185/2002 
 
- Για περισσότερες πληροφορίες:  κα Birgit Fular 

(Τηλ.: 00 32 2 546 9044 – e-mail: birgit.fular@esc.eu.int) 
 
 

3. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

•  Κίνδυνοι από την έκθεση στον αµίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας 
 Εισηγητής: ο κ. ETTY (Εργαζόµενοι – NL) 

 
- Έγγραφο αναφοράς: COM(2001) 417 τελικό – 2001/0065 (COD) – CES  
 
- Κύρια σηµεία: 

 
 Η απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά και της χρήσης αµιάντου από την οδηγία 

1999/77/ΕΚ της Επιτροπής θα µπορούσε να είχε επιτρέψει µια ριζικά διαφορετική 
βελτίωση της προστασίας των µισθωτών και των αυτοαπασχολούµενων από τους 
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κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αµίαντο κατά τη διάρκεια της 
εργασίας τους. Το νέο µέσο θα µπορούσε να επικεντρωθεί στα µέτρα που πρέπει να 
ληφθούν για την καλύτερη προστασία των ανθρώπων που εξακολουθούν να 
διατρέχουν κίνδυνο έκθεσης, επειδή είναι υποχρεωµένοι να έρχονται σε επαφή µε 
υπάρχοντα προϊόντα αµιάντου κατά την εργασία τους, π.χ. στο πλαίσιο κατεδάφισης, 
επισκευής, συντήρησης, αποµάκρυνσης και άλλων παρόµοιων δραστηριοτήτων. 

 
 Η πρόταση θα µπορούσε επίσης να περιέχει ειδικές διατάξεις για: την εποπτεία της 

υγείας, την καταχώριση σε µητρώα, την ενηµέρωση και την κατάρτιση, τους 
κινδύνους που διατρέχουν οι αυτοαπασχολούµενοι, τους κινδύνους που υπάρχουν για 
τους εργαζόµενους (και τον πληθυσµό γενικά) από τη δεύτερη χρήση προϊόντων που 
περιέχουν αµίαντο και τη βελτίωση της αναγνώρισης των ασθενειών που συνδέονται 
µε τον αµίαντο ως επαγγελµατικών ασθενειών. Πρόκειται για θέµατα που πρέπει να 
διευθετηθούν από την Επιτροπή µε άλλα νοµικά µέσα, αν η παρούσα οδηγία δεν είναι 
η κατάλληλη. 

 
 Η ΟΚΕ φρονεί ότι η πρόταση περιέχει πολλά θετικά στοιχεία: απλούστευση 

ορισµένων διαδικασιών, µείωση των οριακών τιµών έκθεσης, εντοπισµό του 
αµιάντου πριν από την έναρξη της κατεδάφισης ή της συντήρησης, παροχή 
αποδείξεων ικανότητας και κατάρτισης. Η πρόταση οδηγίας θα µπορούσε να 
βελτιωθεί, αν υπήρχε µεγαλύτερη σαφήνεια στο θέµα της εξόρυξης αµιάντου στην 
ΕΕ. Η ΟΚΕ πιστεύει ότι η εξόρυξη πρέπει σαφώς να συµπεριληφθεί στη διάθεση 
στην αγορά ή στην πρώτη χρήση του αµιάντου. 

 
 Η απαίτηση απόδειξης της ικανότητας για τις επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες 

κατεδάφισης ή αποµάκρυνσης του αµιάντου πρέπει να συγκεκριµενοποιηθεί 
περισσότερο. Η Επιτροπή θα πρέπει να κάνει αναφορά στη χρήση εθνικά 
προσδιορισµένων κριτηρίων. 
 

- Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Alan HICK  
 (Τηλ.: 00 32 2 546.93.02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

• Οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις χώρες της Λατινικής 
Αµερικής και της Καραϊβικής 

 Εισηγητής: ο κ. GAFO FERNÁNDEZ (Εργοδότες - E) 
 

- Έγγραφο: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CES 195/2002 
 
- Κύρια σηµεία: 
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 Η έννοια της εταιρικής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λατινικής Αµερικής και 

Καραϊβικής πρέπει να ρυθµίζει πλήρως τις σχέσεις µεταξύ των δύο περιοχών. Η 
σχέση αυτή πρέπει να διέπεται από εγγύτητα στους πολίτες, ορατότητα και αποδοχή 
από πλευράς των πολιτών. Πρέπει να επιδιώκει τη δηµιουργία µίας πραγµατικής 
ευρωπαϊκής και λατινοαµερικανικής κοινότητας εθνών, που θα αναγνωρίζει ωστόσο 
τις διαφορές µεταξύ των περιφερειών και των χωρών, θα είναι δηµοκρατική, 
κοινωνικά δίκαιη και ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο και θα περιλαµβάνει θέµατα 
όπως η µετανάστευση ή ο πολιτισµός, αποδίδοντας ρόλο αποφασιστικής σηµασίας 
στην κοινωνία των πολιτών. 

 
 Κάθε  όργανο και αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διαδραµατίσει τον δικό 

του ρόλο στην οικοδόµηση αυτής της εταιρικής σχέσης. Έτσι, η Οικονοµική και 
Κοινωνική Επιτροπή έχει ως αποστολή να αποτελέσει σηµείο αναφοράς για τη 
δηµιουργία ή την ενίσχυση διάφορων παρεµφερών οργάνων - όπως το 
Συµβουλευτικό Φόρουµ της Mercosur - που έχουν συσταθεί ή τελούν υπό µελέτη 
τόσο στο υποπεριφερειακό επίπεδο όσο και σε διάφορες χώρες της Λατινικής 
Αµερικής και της Καραϊβικής.  

 
 Η 2η συνάντηση των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη από τις 17 έως τις 19 Απριλίου 2002 στο πλαίσιο 
της 2ης ∆ιάσκεψης Κορυφής των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Λατινικής Αµερικής και της Καραϊβικής. Αυτές οι 
συναντήσεις, που στην ηµερήσια διάταξή τους προβλέπουν τόσο ζητήµατα 
προτεραιότητας για την κοινωνία των πολιτών όσο και κοινωνικοοικονοµικά 
ζητήµατα που αφορούν τη Σύνοδο Κορυφής και σχετίζονται µε τα πρώτα, θα πρέπει 
µελλοντικά να θεσµοθετηθούν. 

 
- Για περισσότερες πληροφορίες:  κα Ellen Durst 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 9845 – e-mail: ellen.durst@esc.eu.int) 
 
 
5.  ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

• Καπνός/Πριµοδοτήσεις 
 Γενικός εισηγητής: ο κ. ΛΙΟΛΙΟΣ (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – EL) 
 
- Έγγραφα: COM(2001) 684 τελικό – 2001/0276 CNS – CES 190/2002 
 
- Κύρια σηµεία: 
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 Στην ανακοίνωση της "Αειφόρος ανάπτυξη της Ευρώπης για έναν καλύτερο κόσµο: 
Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη" (COM(2001)264 
τελικό), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τον αναπροσανατολισµό της έµφασης των 
γεωργικών επιδοτήσεων της ΕΕ, ούτως ώστε να επιβραβεύονται περισσότερο τα υγιή 
προϊόντα και οι µέθοδοι υψηλής ποιότητας αντί της ποσότητας. 

 
 Με αυτή τη βάση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε, στην πρόταση της για τον 

καθορισµό της πριµοδότησης και των κατωφλίων εγγύησης για τα φύλλα καπνού, ότι 
µετά την αξιολόγησή του το 2002, το καθεστώς του καπνού θα πρέπει να 
προσαρµοσθεί. 

 
 Η ΟΚΕ σηµειώνει τη γενική αυτή κατεύθυνση, επιθυµεί όµως να τονίσει ότι η τελική 

αξιολόγηση και θέση πρέπει να αναληφθούν επίσης σε συνδυασµό µε την 
παρουσίαση της αξιολόγησης και της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον 
ακατέργαστο καπνό. 

 
 Επειδή ο τοµέας του καπνού έχει µεγάλη σηµασία, σε περιφερειακό επίπεδο, για τις 

λιγότερο ευνοηµένες περιοχές, παρέχοντας ιδίως απασχόληση στις µικρές γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να αρχίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από 
τώρα να επεξεργάζεται µε κάθε τρόπο την πρόταση για την ανάπτυξη εναλλακτικών 
δραστηριοτήτων. 

 
 Οι πόροι που έχουν διατεθεί από το 1996 για το Κοινοτικό Ταµείο Καπνού δεν έχουν 

χρησιµοποιηθεί ευρέως µέχρι σήµερα. 
 
 Χωρίς να υποβληθεί και αξιολογηθεί δεόντως η µελέτη για τον κλάδο (που 

προβλέπεται για το τέλος του 2002), αναφορές όπως εκείνες της αιτιολογικής σκέψης 
5 της πρότασης αντίκεινται στις προηγούµενες θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Συνεπώς, και για λόγους συνοχής, η αιτιολογική σκέψη 5 επιβάλλεται να εξαλειφθεί 
από την παρούσα πρόταση. 

 
 Σηµειώθηκε σηµαντική καθυστέρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την υποβολή 

της πρότασής της, καθώς οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν ενδεχοµένως όταν πλέον 
οι καλλιεργητικές ενέργειες θα έχουν αρχίσει, γεγονός που θα υπονοµεύσει τις 
δραστηριότητες των καλλιεργητών και των µεταποιητών και θα διαταράξει έντονα τη 
λειτουργία της αγοράς. 

 
 Η ΟΚΕ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 
 α) να παρατείνει και για τα επόµενα τρία (3) έτη 2002-2004 το ισχύον καθεστώτος 

στον τοµέα του καπνού και την εφαρµογή του κανονισµού 660/1999 διατηρώντας 
στα ίδια µε τα σηµερινά επίπεδα τις πριµοδοτήσεις και τα κατώφλια εγγύησης 
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(ποσοστώσεις) για όλες τις οµάδες ποικιλιών. Σε κάθε περίπτωση, η ΟΚΕ εισηγείται 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως η έναρξη ισχύος των µελλοντικών τροποποιήσεων 
καθοριστεί από το 2003, ενώ για το έτος 2002 θεωρεί ότι θα πρέπει να ισχύσει το 
καθεστώς του προηγούµενου έτους (2001), 

 β) να διατηρήσει στα ίδια επίπεδα για όλη την τριετία 2002-2004 την παρακράτηση 
2% από τις πριµοδοτήσεις για το Κοινοτικό Ταµείο Καπνού, όπως προβλέπει ο 
κανονισµός 1636/1998 του Συµβουλίου και, επιπλέον, να διατηρήσει στις 
χρηµατοδοτούµενες δράσεις του Ταµείου τη γεωπονική έρευνα. 

 
-  Για περισσότερες πληροφορίες:. κ. Νικόλαος Πιπιλιάγκας 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 9109 – e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int) 
 
 

• Ζωονόσοι 
 Εισηγήτρια: η κα DAVISON  (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – UK) 
 
- Έγγραφα: COM(2001) 452 τελικό – 2001/0176-0177 COD – CES 191/2002 
 
- Κύρια σηµεία: 
 

Η ΟΚΕ έχει την έντονη πεποίθηση ότι: 
• η πρόληψη των ζωονόσων θα πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για 

την ΕΕ και τα κράτη µέλη και ότι για το σκοπό αυτό θα πρέπει να διατεθούν 
οι κατάλληλοι πόροι, 

 
• είναι προς το κοινό συµφέρον όλων των ενδιαφερόµενων µερών της τροφικής 

αλυσίδας και των δηµοσίων αρχών να εξασφαλισθεί η εφαρµογή και η 
τήρηση υψηλών κανόνων ασφάλειας σε όλη την τροφική αλυσίδα· αυτό θα 
συµβάλει επίσης στην εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας σε διεθνές 
επίπεδο της ευρωπαϊκής γεωργίας, η οποία πρέπει να συνεχίσει να 
συνδέεται µε προδιαγραφές και µεθόδους παραγωγής υψηλής ποιότητας, 

 
• η καταπολέµηση της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά θα επιτύχει µόνον 

εάν υιοθετηθούν σφαιρικές πολιτικές, 
 

• η "νέα" οδηγία πρέπει να διευκρινίζει σαφώς ότι η παρακολούθηση 
περιλαµβάνει όλα τα είδη κατοικίδιων ζώων, 

 
• η συγκέντρωση των εθνικών εκθέσεων και η προετοιµασία των συνοπτικών 

εκθέσεων πρέπει να αποτελούν µία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Αρχής Ασφαλείας των Τροφίµων, όπως και η συλλογή και διάδοση των 
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πληροφοριών για τις ζωονόσους· η ΟΚΕ τονίζει επίσης ότι η διαδικασία 
υποβολής των εκθέσεων πρέπει να χαρακτηρίζεται από απόλυτη 
διαφάνεια, 

 
• ο προτεινόµενος κανονισµός  της Επιτροπής δεν θα επιτύχει τους στόχους 

του, εάν οι αρχές του Συστήµατος Ανάλυσης των Κινδύνων των Κρίσιµων 
Σηµείων Ελέγχου (HACCP) δεν εφαρµοστούν σε όλη την τροφική αλυσίδα. 

 
 Η ΟΚΕ ανησυχεί µήπως οι προθεσµίες εφαρµογής είναι υπερβολικά µεγάλες και 

πιστεύει ότι αυτό δεν είναι αποδεκτό. 
 

 Τέλος, όσον αφορά τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, η ΟΚΕ ζητά να 
πραγµατοποιείται αυστηρός έλεγχος της εφαρµογής των "ισοδύναµων µέτρων". 

 
-  Για περισσότερες πληροφορίες:. κ. Νικόλαος Πιπιλιάγκας 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 9109 – e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int) 
 
 

• Προστασία των ζώων που χρησιµοποιούνται για πειραµατικούς 
σκοπούς 

 Εισηγητής: ο κ. JASCHICK  (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – D) 
 
- Έγγραφα: COM(2001) 703 τελικό – 2001/0277 COD – CES 186/2002 
 
-  Για περισσότερες πληροφορίες:. κ. Νικόλαος Πιπιλιάγκας 
  (Τηλ.: 00 32 2 546 9109 – e-mail : nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int) 
 
 

• Καρποί µε κέλυφος 
 Γενικός εισηγητής: ο κ. de las HERAS CABAÑAS  (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – E) 
 
- Έγγραφa: COM(2001) 667 τελικό – 2001/0275 CNS – CES 187/2002 
 
- Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolantonio 
  (Tηλ. : 00 32 2 546 9454 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int)  
 

 


