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- 1 - 

Greffe CESE 59/2004  - Τ/ΜΓ/ελ …/… 

1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ) 

 
• Απλούστευση V 
− Εισηγητής: ο κ. RETUREAU (Μισθωτοί – FR) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 71 τελικό – CESE 500/2004 
 
− Κύρια σηµεία:  
 
 Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πρωτοβουλία και το πλαίσιο δράσης για την απλούστευση του 

κοινοτικού κεκτηµένου και εκφράζει την επιθυµία να διευρυνθεί ταχύτατα η 
απλούστευση αυτή στα διάφορα πεδία του κεκτηµένου και να προωθηθεί η  πραγµατική 
εφαρµογή της, τόσο στα κράτη µέλη όσο και στις χώρες της διεύρυνσης. 

 
 Η ΕΟΚΕ επιθυµεί να συµµετάσχει πιο αποτελεσµατικά στην κατάρτιση του κοινοτικού 

δικαίου µέσω των συµβουλευτικών γνωµοδοτήσεων της, πράγµα που προϋποθέτει την 
ενεργοποίησή της σε αρκετά πιο προκαταρκτικό στάδιο απ’ ό,τι συµβαίνει σήµερα· 
εκφράζει επίσης την επιθυµία να συµµετάσχει στις αναλύσεις αντικτύπου και 
παρακολούθησης όπως επίσης στις προσπάθειες απλούστευσης, µε ενεργό τρόπο 
προκειµένου να συµβάλει στην καλύτερη γνώση και στην αποτελεσµατικότητα του 
κοινοτικού δικαίου σε µία διευρυµένη Ευρώπη.  Τα αιτήµατα αυτά εγγράφονται στην 
αρχή της δηµοκρατίας και της ορθής διακυβέρνησης, καθώς και στην αρχή της 
προσέγγισης των πολιτών µε τα κοινοτικά όργανα και την κοινοτική νοµοθεσία. 

 
 Τέλος, η ΕΟΚΕ επικροτεί τη διοργανική συµφωνία για τη «Βελτίωση της νοµοθεσίας», 

που υιοθετήθηκε στις 16 ∆εκεµβρίου 2003 από το Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την 
Επιτροπή, η οποία θέτει τις συνθήκες για την καλύτερη απλοποίηση της κοινοτικής 
νοµοθεσίας και, ιδιαίτερα, ορίζει και πλαισιώνει, και ταυτόχρονα ενθαρρύνει, την 
προσφυγή των κοινωνικοεπαγγελµατικών φορέων στην αυτορύθµιση και στην από 
κοινού ρύθµιση.  

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Jakob Andersen 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 
 
2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
• Στρατηγική για τον ΦΠΑ 
–   Εισηγητής: ο κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 614 τελικό – CESE 518/2004 
 
− Κύρια σηµεία:  
 
 Η ΕΟΚΕ επιβεβαιώνει την άποψη σύµφωνα µε την οποία οι πολυάριθµες και σοβαρές 

ατέλειες του υφισταµένου συστήµατος θα µπορούσαν να εξαλειφθούν µόνο µε την 
εισαγωγή ενός νέου οριστικού καθεστώτος. 
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 Εντούτοις, λαµβάνοντας υπόψη αφενός το αρνητικό κλίµα που επικρατεί αυτή την 
περίοδο έναντι της υιοθέτησης ενός κοινού οριστικού καθεστώτος ΦΠΑ και αφετέρου 
την ανάγκη εκσυγχρονισµού του µεταβατικού καθεστώτος, η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι οι 
βασικές συνιστώσες της βελτίωσης πρέπει να αφορούν την απλοποίηση και τον 
εκσυγχρονισµό των υφισταµένων κανόνων, την εναρµόνιση της εφαρµογής των εν λόγω 
κανόνων και την περαιτέρω προαγωγή της διοικητικής συνεργασίας µεταξύ των 
φορολογικών αρχών των κρατών µελών. 

 
 Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει και υποστηρίζει το έργο που επιτελεί η Επιτροπή για την 

καθιέρωση ενός συστήµατος "µίας και µόνης θυρίδας" προκειµένου οι εταιρείες οι οποίες 
είναι εγγεγραµµένες σε περισσότερα του ενός κράτη µέλη να δύνανται, στο επίπεδο της 
ΕΕ, να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τον ΦΠΑ στη χώρα στην οποία 
είναι εγκατεστηµένες. 

 
 Κατά συνέπεια, η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει τις πρωτοβουλίες που έχει ήδη αναλάβει η 

Επιτροπή, καθώς και εκείνες που εξετάζονται επί του παρόντος κατ’ εφαρµογήν της 
στρατηγικής του 2000. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Pawel Olechnowicz 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 99 72 – e-mail: pawel.olechnowicz@esc.eu.int) 
 
 
• ∆ιοικητική συνεργασία / Ειδικοί φόροι κατανάλωσης 
–  Εισηγητής: ο κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 797 τελικό – 2003/0309 (COD) –  2003/0310 (COD) – 

    CESE 519/2004  
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί τους νέους κανόνες συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών που 

προτείνονται από την Επιτροπή και συµφωνεί ότι είναι απαραίτητο να εκσυγχρονισθεί και 
ενισχυθεί το σύστηµα ανταλλαγής πληροφοριών, προκειµένου να αντιµετωπισθεί η απάτη 
στον τοµέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης. 

 
 Όµως, εξακολουθεί να παρέχεται υπερβολικά µεγάλη διακριτική ευχέρεια στην αρχή 

στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, όχι µόνο όσον αφορά τη συνέχεια που θα δώσει στην 
αίτηση παροχής πληροφοριών, αλλά και στη διενέργεια ταυτόχρονων ελέγχων. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Pawel Olechnowicz 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 99 72 – e-mail: pawel.olechnowicz@esc.eu.int) 
 
 
• Κοινό σύστηµα φορολόγησης / Πληρωµές τόκων και δικαιωµάτων 
– Εισηγητής: ο κ. BURANI (Εργοδότες – IT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 841 τελικό – 2003/0331 (CNS) – CESE 530/2004 
 
− Κύρια σηµεία:  
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 Η ΕΟΚΕ εγκρίνει πλήρως τον στόχο της οδηγίας, ο οποίος εγγράφεται στο πλαίσιο της 
προοδευτικής τελειοποίησης των φορολογικών διατάξεων µε σκοπό, αφενός, να 
αποφευχθεί η φοροδιαφυγή και, αφετέρου, να αποκλεισθούν οι διπλές φορολογίες και ο 
οποίος εµµέσως θα συµβάλει στη µελλοντική εναρµόνιση των φορολογικών συστηµάτων 
και στην εξάλειψη των στρεβλώσεων του ανταγωνισµού που είναι υπέρµετρα προφανείς 
σήµερα. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Borbála Szij  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 

 
 
• Μειώσεις των επιπέδων φορολογίας / Ενεργειακά προϊόντα  
– Εισηγητής: ο κ. ALLEN (∆ιάφορες δραστηριότητες – IE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 42 τελικό – 2004/0016 CNS – CESE 527/2004 
       COM(2004) 185 τελικό –2004/0067 (CNS) 
 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Εάν δεν τροποποιηθεί η οδηγία για τον ενεργειακό φόρο, τα υποψήφια κράτη µέλη θα 

πρέπει να εφαρµόσουν τις διατάξεις της από την 1η Μαΐου 2004. Εάν ληφθεί υπόψη το 
γεγονός ότι οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης που επιβάλλουν σήµερα στα ενεργειακά 
προϊόντα είναι πολύ χαµηλότερη, η αλλαγή αυτή (δηλαδή στην φορολογία των 
ενεργειακών προϊόντων και του ηλεκτρισµού) µπορεί να έχει σηµαντικό κοινωνικό και 
οικονοµικό αντίκτυπο.  Η µαζική αύξηση του κόστους θα µπορούσε να καθηλώσει τις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις αυτών των κρατών και να δηµιουργήσει τεράστια εµπόδια για 
τη βιοµηχανία και τους καταναλωτές.  Το σοβαρότερο πλήγµα θα το δεχθούν τα 
φτωχότερα νοικοκυριά.  Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τα υποψήφια κράτη µέλη 
ζήτησαν προσωρινές εξαιρέσεις ή µειώσεις όσον αφορά το επίπεδο των φόρων που θα 
πρέπει να επιβάλουν στα ενεργειακά προϊόντα και τον ηλεκτρισµό. 

  
 ∆εδοµένου ότι στα σηµερινά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν παραχωρηθεί 

προσωρινές εξαιρέσεις στον τοµέα αυτό,  θεωρείται δίκαιο και λογικό, τόσο κατ' αρχήν 
όσο και από την άποψη των προηγουµένων που υπάρχουν, να επιτραπεί στα υποψήφια 
κράτη µέλη να ζητήσουν προσωρινές εξαιρέσεις για ελαφρώς µεγαλύτερη περίοδο, στις 
περιπτώσεις που αυτό µπορεί να δικαιολογηθεί. 

  
 Η έγκριση της παρούσας οδηγίας πριν από την 1η Μαΐου θα αποτελέσει σηµαντικό 

πολιτικό µήνυµα προς τις υποψήφιες χώρες ότι ενδιαφερόµαστε όλως ιδιαιτέρως για την 
ανάπτυξή τους. Η ΕΟΚΕ συνιστά την έγκριση της παρούσας οδηγίας. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Borbála Szij  
 (Τηλ.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 

 
 
 
• Επιτροπές στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών 
– Εισηγήτρια: η κα FUSCO (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – IT) 
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– Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 659 τελικό – 2003/0263 (COD) – CESE 504/2004 
 
– Κύρια σηµεία: 
  
 Στη γνωµοδότησή της, η ΕΟΚΕ δέχεται πολύ ευνοϊκά την πρόταση οδηγίας και κάνει µία 

σειρά ειδικών παρατηρήσεων. 
 
–     Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Nemesio Martinez 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 
3.   ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
• Ευρωπαϊκή διαστηµική πολιτική (Λευκή Βίβλος) 
– Εισηγητής: ο κ. BUFFETAUT (Εργοδότες – FR) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 673 τελικό – CESE 501/2004 
 
− Κύρια σηµεία:  
 
 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η Λευκή Βίβλος αποτελεί έγγραφο ποιότητας, που διαθέτει τη 

µεγάλη αξία να εκφράζει µε ισχυρό και συνθετικό τρόπο µία πολιτική βούληση.  
 
      Εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη της για τη µεγάλη αδυναµία του κεφαλαίου που αφιερώνεται 

στο ψηφιακό χάσµα και στις τεχνολογίες ευρείας ζώνης.  
 
      Υπογραµµίζει εκ νέου τη µεγάλη στρατηγική σπουδαιότητα των διαστηµικών 

δραστηριοτήτων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητεί συνεπώς η πολιτική προσέγγιση της 
Ένωσης, κυρίως στα θέµατα της διεθνούς συνεργασίας, να διέπεται από µια ρεαλιστική 
οπτική, χωρίς απλοϊκότητα, και αυτό για τον πρόσθετο λόγο ότι οι τεχνολογίες που 
χρησιµοποιούνται στις διαστηµικές δραστηριότητες έχουν διπλό χαρακτήρα (πολιτικό και 
στρατιωτικό).  

 
 Η ΕΟΚΕ επιµένει στο γεγονός ότι αυτός ο τοµέας δραστηριότητας, που αναδιαρθρώθηκε 

και κατέβαλε τις αναγκαίες προσπάθειες ανταγωνιστικότητας προκειµένου να 
αντιµετωπίσει τον διεθνή ανταγωνισµό, απασχολεί άµεσα 30.000 άτοµα, συνήθως 
υψηλής εξειδίκευσης, και στην επιτακτική ανάγκη να διατηρηθεί και να εµπλουτιστεί 
αυτό το ανθρώπινο δυναµικό. 

 
–     Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Nemesio Martinez 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 
• Συνεκτικό πλαίσιο για την αεροδιαστηµική βιοµηχανία 
– Εισηγητής: ο κ. BUFFETAUT (Εργοδότες – FR) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 600 τελικό – CESE 502/2004 
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− Κύρια σηµεία:  
 
 Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής για την έκθεση STAR 21 δικαίως 

επισύρει την προσοχή στις αδυναµίες της στρατιωτικής αεροδιαστηµικής δραστηριότητας 
στην Ευρώπη. Πιστεύει, παρά ταύτα, ότι η Επιτροπή µάλλον αποδίδει υπερβολική 
σηµασία στη θεσµική πτυχή των πραγµάτων και ότι εκείνο που έχει σηµασία είναι να 
αναπτυχθεί στην Ευρώπη µια πραγµατική πολιτική βούληση για αυτόνοµη κοινοτική 
άµυνα. Μόνον αυτή θα µπορέσει να προσφέρει µια στέρεα βάση στις βιοµηχανίες µας. 

 
 Υπενθυµίζει ότι η ευρωπαϊκή αεροδιαστηµική βιοµηχανία παρέχει τα προς το ζην σε 

εκατοµµύρια Ευρωπαίους και ότι απασχολεί προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, που 
κατέχει τις πλέον υψηλές τεχνολογίες της εποχής, και ότι εναπόκειται στα κράτη µέλη να 
καθορίσουν πραγµατικές και φιλόδοξες ευρωπαϊκές πολιτικές εξοπλισµού και 
διαστηµικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα συντονίζονται και θα συναρµόζονται στο 
επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
–     Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Nemesio Martinez 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 
● ∆ικαστήριο του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας / ∆ιαφορές σχετικά 

µε το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας  
− Εισηγητής: ο κ. RETUREAU (Μισθωτοί – FR) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 828 τελικό – 2003/0324 – CESE 521/2004 
  COM(2003) 827 τελικό – 2003/0326 – CESE 522/2004 
 
− Κύρια σηµεία:  
 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί, σε γενικές γραµµές, τις ιδέες που εκφράζονται στις δύο ανακοινώσεις 

της Επιτροπής, µε την επιφύλαξη των παρατηρήσεων που διατυπώνει. Υποστηρίζει 
έντονα τη θέσπιση δικαιοδοτικού οργάνου για το κοινοτικό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ως 
στοιχείο αποφασιστικής σηµασίας για το σύστηµα του κοινοτικού διπλώµατος 
ευρεσιτεχνίας. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. João Pereira dos Santos 
 (Tηλ.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 
4.  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
• Νοµοθεσία για τα χηµικά προϊόντα 
– Εισηγητής: ο κ. BRAGHIN (Εργοδότες – IT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 644 τελικό – 2003/0256 COD – 2003/0257 COD – 

       CESE 524/2004 
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− Κύρια σηµεία:  
 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί τους στόχους και την υλοποίηση του συστήµατος REACH, θεωρεί 

όµως ότι χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτοµέρειες της εφαρµογής του, 
ούτως ώστε η σκόπιµη νοµοθετική εξέλιξη να µην θίξει την ανταγωνιστικότητα και την 
ανάπτυξη της βιοµηχανίας και επιδεινώσει, κατά συνέπεια, το πρόβληµα της 
απασχόλησης.  Η απαίτηση αυτή, που ανταποκρίνεται στην προσπάθεια για την επιδίωξη 
βιώσιµης ανάπτυξης από κοινωνικής, οικονοµικής και περιβαλλοντικής πλευράς, 
καθίσταται πιο απτή σε αυτή την πρόταση, καθώς η ανάλυση του αντίκτυπου δεν 
εξασφαλίζει αποδεδειγµένη ισορροπία µεταξύ κόστους και οφέλους.  

 
 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει τη µεθοδολογία ευρείας διαβουλεύσεως που υιοθέτησε η Επιτροπή 

για την κατάρτιση της προτάσεως και εύχεται να συνεχιστεί η διαδικασία διαβουλεύσεων 
και συµµετοχής των ενδιαφερόµενων, ούτως ώστε να επέλθουν περαιτέρω βελτιώσεις στο 
κείµενο, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα εξής:  

 
– κάθε δυνατή αλλαγή που µπορεί να συµβάλει, χωρίς να τροποποιεί τους στόχους, 

στην απλοποίηση των διαδικασιών και που συνεπώς επιφέρει µείωση των δαπανών, 
– διεύρυνση και ενίσχυση των καθηκόντων του µελλοντικού Ευρωπαϊκού Οργανισµού 

Χηµικών Προϊόντων (κυρίως σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων 
και των ουσιών – Τίτλος VI), ούτως ώστε να καταστεί ο άξονας του νέου συστήµατος, 
σε στενή και εποικοδοµητική συνεργασία µε τις αρµόδιες εθνικές υπηρεσίες,  

– πρόβλεψη ενός προγράµµατος παροχής βοήθειας και υποστήριξης, ειδικότερα για τις 
ΜΜΕ και τους µεταγενέστερους χρήστες, για να διευκολυνθεί η εφαρµογή του 
συστήµατος REACH και η σύσταση οµίλων για τον σκοπό αυτό, 

– εξεύρεση πιο συγκεκριµένων αυτόµατων µηχανισµών για την ενθάρρυνση της 
καινοτοµίας και του προσδιορισµού και εµπορίας νέων ουσιών.  

  
 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η ανάληψη µίας σθεναρής πολιτικής εκστρατείας 

για την προαγωγή των προδιαγραφών του συστήµατος REACH σε παγκόσµιο επίπεδο, 
προκειµένου να καταστούν κοινώς αποδεκτά τα βασικά σηµεία του συστήµατος αυτού 
για την καλύτερη προστασία της υγείας του ευρέος κοινού και των εργαζοµένων, την 
αποτελεσµατικότερη προστασία του περιβάλλοντος και, τέλος, για την υπεράσπιση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας χηµικών προϊόντων.  

 
 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει τις πρωτοβουλίες πρακτικού πειραµατισµού και τα πρότυπα σχέδια 

εφαρµογής που έχουν ήδη ξεκινήσει σε ορισµένα κράτη µέλη µε τη συµµετοχή των 
περιφερειακών αρχών και όλων των ενδιαφεροµένων µερών, προκειµένου να 
απλοποιηθεί και να επιτευχθεί πιο συγκεκριµένη αξιολόγηση του αντίκτυπου.  Επικροτεί 
επίσης τις ενέργειες της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Χηµικών Ουσιών για 
την κατάρτιση, µε τη βοήθεια των ενδιαφεροµένων, τεχνικών τοµεακών οδηγών  για την 
πρακτική εφαρµογή του συστήµατος REACH.  Πιστεύει ότι όλα τα ευρωπαϊκά όργανα, 
κατά τη θέσπιση των τελικών νοµοθετικών µέσων, πρέπει να αντλήσουν συµπεράσµατα 
από τις εµπειρίες αυτού του ενδιάµεσου σταδίου και επιφυλάσσεται να καταρτίσει 
πρόσθετη γνωµοδότηση προκειµένου να αξιολογήσει τα αποτελέσµατα της τρέχουσας 
φάσης.  

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Robert Wright 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)  
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• Οικολογικός σχεδιασµός / Προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια 
–   Εισηγητής: ο κ. PEZZINI (Εργοδότες – IT) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 453 τελικό – 2003/0172 (COD) – CESE 505/2004 
 
− Κύρια σηµεία:  

 
 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης για την 

εξοικονόµηση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση στις πολιτικές για τις επιχειρήσεις 
και τα προϊόντα τους ως αναπόσπαστο τµήµα των πολιτικών αυτών. Η ΕΟΚΕ διατηρεί, 
ωστόσο, κάποιες επιφυλάξεις για την σηµερινή πρόταση της Επιτροπής. Σύµφωνα µε την 
ΕΟΚΕ, το ευρύ φάσµα κοινοτικών διατάξεων θα άξιζε ίσως να ενοποιηθεί, προκειµένου 
να δηµιουργηθεί ένα νοµικό πλαίσιο µε οργανική συνοχή. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει επίσης 
την ευρύτερη διάδοση εθελοντικών συµφωνιών του τοµέα και άλλων µέσων. Πρέπει 
επίσης να αξιολογηθεί περισσότερο η πλήρης ανταπόκριση των προτάσεων της 
Επιτροπής στις απαιτήσεις της αναλογικότητας, της επικουρικότητας και της διοικητικής 
και γραφειοκρατικής απλοποίησης αλλά και της ανταγωνιστικότητας. Για να 
λειτουργήσει το προτεινόµενο πλαίσιο ενδείκνυται η λήψη µέτρων εφαρµογής στο 
πλαίσιο εκχώρησης αρµοδιοτήτων στην ίδια την Επιτροπή, µε την παρέµβαση µόνο των 
διαδικασιών επιτροπολογίας. Κατά τον καθορισµό των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
σχετικά µε τον οικολογικό σχεδιασµό υπάρχει ο κίνδυνος να λιµνάσει η πρόοδος και η 
τεχνική και εµπορική καινοτοµία και να σταµατήσει η άµιλλα των τεχνολογικών 
επιδόσεων σε ό,τι αφορά τα νέα προϊόντα. Χρειάζεται, επίσης, να εξεταστεί η δυνατότητα 
πλήρους εφαρµογής τους σε όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται στην ΕΕ ή σε τρίτες 
χώρες. Τέλος, η ΕΟΚΕ επισηµαίνει την σηµερινή κατάσταση των ΜΜΕ, κατάσταση που 
έχει επιδεινωθεί από τις µεγάλες ανισότητες µεταξύ κρατών µελών και από το γεγονός ότι 
οι τοµείς υψηλής συγκέντρωσης ΜΜΕ είναι οι τοµείς όπου θα καθυστερήσει 
περισσότερο η επίτευξη συναίνεσης για την υιοθέτηση εθελοντικών µέτρων. Η παροχή 
οικονοµικών και φορολογικών κινήτρων θα µπορούσε να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο. 

 
–    Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Siegfried Jantscher 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 

 
 
• Προσαρµοσµένες περιβαλλοντικές τεχνολογίες στα υποψήφια κράτη µέλη 
–   Εισηγητής: ο κ. RIBBE (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – DE) 
 
− Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 523/2004 
 
− Κύρια σηµεία:  

 
 Οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο τόσο στη µείωση της 

ρύπανσης του περιβάλλοντος όσο και στην επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης.   
 
 Προκειµένου να αποφευχθεί η ακατάλληλη χρήση των πόρων, είναι πολύ σηµαντικό να 

ληφθεί µέριµνα, ώστε να προάγονται µόνο οι βέλτιστες και οι πλέον προσαρµοσµένες 
στην εκάστοτε περίπτωση λύσεις.  Οι προσαρµοσµένες τεχνολογίες µπορεί µεν να 
συνεπάγονται εν µέρει υψηλότερες δαπάνες σχεδιασµού, αλλά επιτρέπουν την 
εξοικονόµηση σηµαντικών πόρων, τόσο κατά τη φάση των επενδύσεων όσο και κατά τη 
φάση της λειτουργίας και, κατά συνέπεια, συµβάλλουν στη δηµιουργία περισσοτέρων και 
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ασφαλέστερων θέσεων εργασίας. Χάρη στις οικονοµίες αυτές περιορίζεται και η 
επιβάρυνση των δηµόσιων, αλλά και των ιδιωτικών προϋπολογισµών. Συνεπώς, οι 
σηµερινές συνθήκες επιβάλλουν την εφαρµογή προσαρµοσµένων περιβαλλοντικών 
τεχνολογιών.   

 
 Οι προσαρµοσµένες τεχνολογίες είναι, ωστόσο, σχεδόν άγνωστες, τόσο στις υποψήφιες 

χώρες όσο και στα σηµερινά κράτη µέλη, µε αποτέλεσµα να χρησιµοποιούνται δυστυχώς 
σπάνια. Αυτό οφείλεται στην τεράστια έλλειψη τεχνογνωσίας αλλά και στην αβεβαιότητα 
για το αν µε τις εναλλακτικές τεχνολογίες µπορούν πράγµατι να επιτευχθούν τα 
υποχρεωτικά πρότυπα.  

 
 Η ΕΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή να επιληφθεί εντατικά του προβλήµατος αυτού στο 

πλαίσιο της εφαρµογής του προγράµµατος δράσης για την προώθηση των 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών. Η ίδρυση κέντρων εµπειρογνωµοσύνης για 
προσαρµοσµένες τεχνολογίες στις υποψήφιες χώρες, θα µπορούσε να αποτελέσει µια 
αρχή για την κάλυψη της έλλειψης πληροφόρησης.   

  
 Ένα µέρος των ενισχύσεων θα πρέπει να συγκεντρωθεί σε ένα ταµείο από το οποίο θα 

χρηµατοδοτούνται κυρίως µέτρα µικρής εµβέλειας. Το Ταµείο Συνοχής, µε το οποίο 
χρηµατοδοτούνται µόνο έργα που ανέρχονται σε τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ, δεν στηρίζει 
προσαρµοσµένες λύσεις όσο θα έπρεπε. Θα ήταν χρήσιµο να αναφέρουν οι 
ενδιαφερόµενοι στις αιτήσεις για ενισχύσεις από το Ταµείο Συνοχής τους λόγους για τους 
οποίους επέλεξαν τη συγκεκριµένη τεχνολογία και ποιες εναλλακτικές τεχνολογίες 
απέρριψαν.   

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Johannes Kind 

  (Τηλ.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 

• Προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση 
– Εισηγήτρια: η κα SÀNCHEZ MIGUEL (Μισθωτοί – ES) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 550 τελικό – 2003/0210 COD – CESE 509/2004 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Robert Wright 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)  

 
 
 
5.  ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 
 
• Γενετικοί πόροι στη γεωργία 
–   Εισηγητής: ο κ. VOSS (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – DE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 817 τελικό – 2003/0321 CNS – CESE 514/2004 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Johannes Kind 

  (Τηλ.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
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• Ενέργειες στον τοµέα της µελισσοκοµίας 
– Εισηγητής: ο κ. CABALL i SUBIRANA (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – ES) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 30 τελικό – 2004/0003 CNS – CESE 531/2004 
 
–  Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolatonio 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
6.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
• Προσθήκη βιταµινών στα τρόφιµα 
– Εισηγήτρια: η κα HEINISCH (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – DE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 671 τελικό – 2003/0262 COD – CESE 512/2004 
 
–  Για περισσότερες πληροφορίες: κα Eleonora Di Nicolatonio 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
• Οδηγία για την ανάκληση της ισχύος της οδηγίας 72/462/EΟΚ 

(υγειονοµικός έλεγχος) 
– Εισηγητής: ο κ. DONNELLY (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – IE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 71 τελικό – 2004/0022 CNS – CESE 526/2004 
 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Katalin Gönczy 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 98 18 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int) 
 
 
7.  ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
 
• Η υποψηφιότητα της Κροατίας για προσχώρηση στην ΕΕ 
–  Εισηγητής: ο κ. STRASSER (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – AT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας –  CESE 520/2004 
 
– Κύρια σηµεία:  
 
 Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει τις µεγάλες προσπάθειες που κατέβαλε η Κροατία για να 

ανταποκριθεί στις προϋποθέσεις για ένταξη στην ΕΕ. Η Κροατία έχει αλλάξει πολύ κατά 
τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Η διαδικασία του εκδηµοκρατισµού σηµείωσε µεγάλη 
πρόοδο. Οι µακροοικονοµικοί δείκτες παρουσίασαν σηµαντική βελτίωση, παρόλο που η 
υψηλή ανεργία εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα κοινωνικά και 
πολιτικά προβλήµατα. 

 
 Στην Κροατία υπάρχουν περισσότερες από 20.000 ΜΚΟ. Η δηµιουργία του "Εθνικού 

ιδρύµατος για την προώθηση της κοινωνίας των πολιτών" στις 16 Οκτωβρίου 2003 έδωσε 
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τη δυνατότητα στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να συµβάλουν στην ενίσχυση 
του κοινωνικού διαλόγου. 

 
 Η ΕΟΚΕ θεωρεί το κροατικό Οικονοµικό και Κοινωνικό Συµβούλιο, που συστάθηκε το 

1999, ουσιώδη προϋπόθεση για την εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων που απαιτούνται 
ακόµη για την ένταξη στην Ένωση, ιδίως στους τοµείς της δικαιοσύνης, της προστασίας 
των µειονοτήτων, της καταπολέµησης της διαφθοράς και σε σχέση µε το ∆ιεθνές Ποινικό 
∆ικαστήριο της Χάγης. 

 
 Η ΕΟΚΕ συνιστά τη συµµετοχή της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών συνολικά, και 

όχι µόνο των αντιπροσωπευτικών επαγγελµατικών ενώσεων, στις απαιτούµενες 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κα Georgine Willems 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 94 71 – e-mail: georgine.willems@esc.eu.int) 
 
 
8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
 
• Η κοινωνική διάσταση του πολιτισµού 
–  Εισηγητής: ο κ. LE SCORNET (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – FR) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Αίτηση γνωµοδότησης του ΕΚ –  CESE 517/2004 
 
– Κύρια σηµεία:  
 
 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 

αποφάσισαν να καταστήσουν το θέµα της "κοινωνικής διάστασης του πολιτισµού" 
ζήτηµα κοινού ενδιαφέροντος, επειδή είναι της άποψης ότι ο πολιτισµός και η κοινωνική 
ανάπτυξη αλληλοσυνδέονται στενά και ότι αυτό το πεδίο συνεύρεσης θα αποκτήσει 
αυξάνουσα σηµασία στο πλαίσιο της πολιτικής για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 

  
 Η ΕΟΚΕ, ήδη από το 1999, σε µία γνωµοδότηση διαπίστωνε ότι "εάν θεωρήσουµε την 

ευρύτερη έννοια του πολιτισµού ως ένα σύστηµα αξιών που σέβονται τα µέλη µιας 
κοινωνίας, τότε ο πολιτισµός διαµορφώνει και το πεδίο δράσης της κοινωνίας των 
πολιτών". Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, ο πολιτισµός, ως διαδικασία και κοινή έκφραση 
της σκέψης και της δράσης, διαµορφώνει την εκπαίδευση και τις κοινωνικές 
συµµετοχικές βασικές λειτουργίες. Το σχέδιο Ευρωπαϊκού Συντάγµατος βασίζεται σε 
µεγάλο βαθµό στα θεµέλια των κοινών ηθικών αξιών, στόχων, θεµελιωδών δικαιωµάτων 
και σε µία νέα αντίληψη της δηµοκρατικής συµπεριφοράς. Αυτά τα στοιχεία συνιστούν 
στο σύνολό τους τις βάσεις µίας ευρωπαϊκής αντίληψης του πολιτισµού. Τα κοινωνικά 
στοιχεία όπως είναι η αλληλεγγύη, η ανοχή, η κοινωνική συνοχή, µέτρα εναντίον της 
περιθωριοποίησης και των διακρίσεων, καθώς και η κοινωνική ένταξη αποτελούν τις 
βασικές συνιστώσες. Εξ αυτών συνεπάγεται η ιδιαίτερη ευθύνη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ως οργάνου δηµοκρατικής εκπροσώπησης των πολιτών της Ευρώπης, και 
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, ως θεσµικού εκπροσώπου της 
οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών, για τα εν λόγω σύνθετα θέµατα. 
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 Σε αυτή τη γνωµοδότησή της, η ΕΟΚΕ επικεντρώνεται σε τρεις κεντρικούς τοµείς ή 
πτυχές: 

  
 Μία νέα "πολιτιστική πραγµατικότητα" που συνδυάζει οικονοµικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές πρακτικές. 
 Οι συνέπειες των αλλαγών στον κόσµο της εργασίας επί της κοινωνικής διάρθρωσης 
και των πολιτισµικών αξιών. 
 Μια νέα πολιτισµική δηµοκρατία. 

 
 Η ΕΟΚΕ προτείνει να συνεχιστεί, σε συνεργασία µε την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, ο προβληµατισµός σχετικά µε την πρόταση που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να συσταθεί ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο της πολιτιστικής συνεργασίας. 

 
 Η ΕΟΚΕ προτείνει επίσης να προσδιοριστούν µε ακρίβεια σε µία γνωµοδότηση 

πρωτοβουλίας οι στόχοι που θα πρέπει να επιδιώκει ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο της 
πολιτιστικής συνεργασίας, υπέρ της σύστασης του οποίου µάχεται, από κοινού µε το ΕΚ. 

 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Stefania Barbesta 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
• CEDEFOP  
–    Εισηγητής: ο κ. GREIF (Μισθωτοί – AT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 854 τελικό – 2003/0034 CNS – CESE 516/2004 
 
– Κύρια σηµεία:  
 
 Η ΕΟΚΕ επιδοκιµάζει τις περισσότερες τροποποιήσεις που προτείνει η Επιτροπή. 

∆ιατυπώνει, ωστόσο, ορισµένες παρατηρήσεις και απορίες, που αφορούν, µεταξύ άλλων, 
τις εξής πτυχές: 
• την τυποποίηση δοκιµασµένων πρακτικών, 
• τον ρόλο των ευρωπαϊκών οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων, 
• τη συνεργασία µε ιδρύµατα και µε το ∆ηµόσιο, 
• τη µείωση του αριθµού των συνεδριάσεων του διοικητικού συµβουλίου, 
• τη συνέχεια της συµµετοχής, 
• τη σύνθεση του προεδρείου, 
• τον ρόλο του διευθυντή και του αναπληρωτή διευθυντή, 
• τον προσδιορισµό των µεσοπρόθεσµων προτεραιοτήτων, 
• την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στη σύνθεση του διοικητικού 

συµβουλίου. 
 
− Για περισσότερες πληροφορίες: κα Stefania Barbesta 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
9.  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
• Απόσπαση εργαζοµένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών 
– Εισηγήτρια: η κα LE NOUAIL MARLIERE (Μισθωτοί – FR) 
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– Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 458 τελικό – CESE 515/2004 
 
– Κύρια σηµεία: 
 
 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η ανακοίνωση είναι χρήσιµη, αλλά ανεπαρκής. Καλεί την Επιτροπή 

να εµβαθύνει την ανάλυση της, κυρίως σε ό,τι αφορά τον αθέµιτο ανταγωνισµό και το 
κοινωνικό ντάµπινγκ που µπορεί να προκύψουν από τις καταχρηστικές αποσπάσεις. Η 
ΕΟΚΕ ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει τις τοµεακές διαβουλεύσεις µε τους 
πραγµατικούς συνοµιλητές-αποδέκτες των µεταγραφών, κυρίως στον τοµέα των 
κατασκευών, όπου οι κοινωνικοί εταίροι δεν έχουν ακόµη γνωµοδοτήσει. 

 
 Λαµβάνοντας υπόψη τις ανεπάρκειες της ανακοίνωσης, η ΕΟΚΕ ζητά από την Επιτροπή 

να υποβάλει νέα έκθεση που θα επιτρέψει να επαληθευτεί:  
 

 εάν υπάρχει πραγµατική διαφάνεια των δικαιωµάτων, 
 εάν διασφαλίζονται τα θετικά δικαιώµατα των εργαζοµένων, 
 εάν η κινητικότητα των εργαζοµένων εµποδίζεται ή διευκολύνεται από την εφαρµογή 
των διατάξεων ως συνέπεια της µεταφοράς της οδηγίας στη νοµοθεσία των κρατών 
µελών, ενόψει του κινδύνου να προκληθεί κλείσιµο των αγορών εργασίας λόγω 
προστατευτισµού, 
 εάν αποτρέπονται οι στρεβλώσεις του ανταγωνισµού ενόψει της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των υπηρεσιών, 
 εάν οι µικρές επιχειρήσεις έχουν κατάλληλη και επαρκή πρόσβαση στις απαιτούµενες 
πληροφορίες. 

 
 Επιπλέον, η ΕΟΚΕ προτείνει:  
 

 πιο εµπεριστατωµένη ανάλυση προς την κατεύθυνση των κοινωνικών και 
οικονοµικών συντελεστών, 

  
 αξιολόγηση, προκειµένου να βελτιωθούν οι µηχανισµοί ενηµέρωσης των 
εργαζοµένων και των επιχειρήσεων, 
 προώθηση τοπικών, περιφερειακών ή διασυνοριακών δικτύων ενηµέρωσης, 
 καταγραφή των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών 

µεταξύ τόσο των εργαζοµένων όσο και µεταξύ των εργοδοτών, 
 νοµική µελέτη προκειµένου να επαληθευθεί κατά πόσον το νοµοθετικό και συµβατικό 
πλαίσιο των κρατών µελών, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά µε τις εφαρµοστέες 
συλλογικές συµβάσεις είναι επαρκώς σαφείς, προσιτές και ενηµερωµένες στο πλαίσιο 
της διεύρυνσης.  
 

− Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Alan Hick 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 
10.  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΕΣ 
 
• Οικονοµική διαφοροποίηση στις υπό ένταξη χώρες – Ρόλος των ΜΜΕ και 

των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονοµίας 
– Εισηγήτρια: η κα FUSCO (∆ιάφορες ∆ραστηριότητες – IT) 



- 13 - 

Greffe CESE 59/2004  - Τ/ΜΓ/ελ …/… 

– Συνεισηγητής: ο κ. GLORIEUX (αντιπρόσωπος ΣΕΒΜ) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: Γνωµοδότηση πρωτοβουλίας – CESE 528/2004 
 
–  Κύρια σηµεία: 
 
 Η γνωµοδότηση αυτή αποτελεί συµβολή στη συζήτηση για τις συνέπειες της διεύρυνσης, 

υπογραµµίζοντας τον ρόλο που διαδραµατίζουν οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜΜΕ) και οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονοµίας (ΕΚΟ) στην οικονοµική 
διαφοροποίηση (συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών επιπτώσεών της) στις  
εντασσόµενες χώρες, καθώς και την πρόκληση που αποτελεί η πλήρης ενσωµάτωσή τους 
στην ενιαία αγορά. Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι η επιτυχία  και η αποτελεσµατικότητα των 
ΜΜΕ και των ΕΚΟ δεν είναι αυτόµατες και δεν εξαρτώνται µόνο από τις ίδιες. Θεωρεί 
ότι η βιοµηχανική πολιτική σε µια διευρυµένη Ευρώπη οφείλει να συνεκτιµά κατά τρόπο 
πολύ πιο αποτελεσµατικό τις ανάγκες και τις προκλήσεις των ΜΜΕ και των ΕΚΟ στις 
υπό ένταξη χώρες. 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Miguel Colera 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 96 29 – e-mail: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 
 
 
11. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
 
• Μετωπική προστασία στα µηχανοκίνητα οχήµατα 
– Εισηγητής: ο κ. RANOCCHIARI (Εργοδότες – IT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 586 τελικό – 2003/0226 COD – CESE 503/2004 
 
–  Για περισσότερες πληροφορίες: κα Aleksandra Klenke 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 
• Τεχνολογίες πληροφοριών / Ασφαλή οχήµατα  
 –   Εισηγητής: ο κ. RANOCCHIARI (Εργοδότες – IT) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 542 τελικό – CESE 506/2004 
 
–     Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Raffaele Del Fiore 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 
 
• Άδεια οδήγησης  
– Εισηγητής: ο κ. SIMONS (Εργοδότες – NL) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 621 τελικό – 2003/0252 (COD) – CESE 507/2004 
 
–    Για περισσότερες πληροφορίες:  κ Luis Lobo 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
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12. ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
 
• Κωδικοποίηση / Αποθέµατα πετρελαίου  
 –    Εισηγητής: ο κ. WILKINSON (Εργοδότες – UK) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2004) 35 τελικό – 2004/0004 (COD) – CESE 508/2004 
 
–    Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Siegfried Jantscher 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 
• Στερεά απόβλητα (κωδικοποίηση) 
– Εισηγητής: ο κ. DONNELLY (∆ιάφορες δραστηριότητες – IE) 
 
– Έγγραφα αναφοράς: COM(2003) 731 τελικό – 2003/0283 COD – CESE 513/2004 

 
– Για περισσότερες πληροφορίες:  κ. Robert Wright 
 (Τηλ.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int)  

 
 

______________ 
 


