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EL

Απα΄ντηση του κ. Liikanen εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(11 Ιουλι΄ου 2002)
Η διαφη΄µιση φαρµα΄κων για ανθρω΄πινη χρη΄ση ρυθµι΄ζεται κατα΄ κυ΄ριο λο΄γο απο΄ τα α΄ρθρα 86 ΄εως 100 της
΄ δικος
οδηγι΄ας 2001/83/ΕΚ του Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της 6ης Νοεµβρι΄ου 2001, περι΄ κοινοτικου΄ κω
για τα φα΄ρµακα που προορι΄ζονται για ανθρω΄πινη χρη΄ση (1).
Όσον αφορα΄ την απευθυνο΄µενη στο κοινο΄ διαφη΄µιση φαρµα΄κων, το α΄ρθρο 88, παρα΄γραφος 1, της οδηγι΄ας
2001/83/ΕΚ προβλε΄πει ο΄τι τα κρα΄τη µε΄λη µε΄λη απαγορευ΄ουν την απευθυνο΄µενη στο κοινο΄ διαφη΄µιση φαρµα΄κων
που µπορου΄ν να χορηγηθου΄ν µο΄νο µε ιατρικη΄ συνταγη΄. Η µο΄νη εξαι΄ρεση απο΄ την αυστηρη΄ αυτη΄ απαγο΄ρευση
καθορι΄ζεται στο α΄ρθρο 88, παρα΄γραφος 4, της ΄διας
ι
οδηγι΄ας συ΄µφωνα µε την οποι΄α η απαγο΄ρευση δεν
εφαρµο΄ζεται στις εκστρατει΄ες εµβολιασµου΄ που ει΄ναι εγκεκριµε΄νες απο΄ τις αρµο΄διες αρχε΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν.
Εκτο΄ς απο΄ την εξαι΄ρεση αυτη΄, απαγορευ΄εται η διαφη΄µιση στο κοινο΄ φαρµα΄κων που χορηγου΄νται µο΄νο µε ιατρικη΄
συνταγη΄.
Όσον αφορα΄ τη διαφη΄µιση φαρµα΄κων σε προ΄σωπα εξουσιοδοτηµε΄να να χορηγου΄ν τις σχετικε΄ς συνταγε΄ς η΄ να
προµηθευ΄ουν το φα΄ρµακο, προβλε΄πονται ειδικε΄ς διατα΄ξεις στα α΄ρθρα 91 ΄εως 96 της οδηγι΄ας 2001/83/ΕΚ. Οι
διατα΄ξεις αυτε΄ς κατα΄ κανο΄να δεν απαγορευ΄ουν τη διαφη΄µιση φαρµα΄κων που χορηγου΄νται µο΄νο µε ιατρικη΄
΄ ς, οι φαρµακευτικε΄ς εταιρει΄ες µπορου΄ν να διαφηµι΄ζουν ακο΄µη και φα΄ρµακα που χορηγου΄νται
συνταγη΄. Συνεπω
΄ πων.
µο΄νο µε ιατρικη΄ συνταγη΄ σε αυτη΄ν την κατηγορι΄α προσω
Στο ειδικο΄ πλαι΄σιο της τηλεοπτικη΄ς διαφη΄µισης, πρε΄πει να τηρει΄ται η συγκεκριµε΄νη απαγο΄ρευση του α΄ρθρου 14
της οδηγι΄ας του Συµβουλι΄ου 89/552/ΕΟΚ της 3ης Οκτωβρι΄ου 1989 για το συντονισµο΄ ορισµε΄νων νοµοθετικω΄ν,
΄ ν και διοικητικω
΄ ν διατα΄ξεων των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε την α΄σκηση τηλεοπτικω΄ν δραστηριοτη΄κανονιστικω
΄ ν αγωγω΄ν
των (2). Η εν λο΄γω δια΄ταξη ορι΄ζει ο΄τι απαγορευ΄εται η τηλεοπτικη΄ διαφη΄µιση φαρµα΄κων και θεραπευτικω
που χορηγου΄νται µο΄νο µε ιατρικη΄ συνταγη΄ στο κρα΄τος µε΄λος, στη δικαιοδοσι΄α του οποι΄ου υπα΄γεται ο
ραδιοτηλεοπτικο΄ς οργανισµο΄ς.
Προς το παρο΄ν, αναθεωρου΄νται ορισµε΄να µε΄ρη της φαρµακευτικη΄ς νοµοθεσι΄ας. Η προ΄ταση της Επιτροπη΄ς (3)
περιλαµβα΄νει ορισµε΄νες τροποποιη΄σεις του α΄ρθρου 88 της οδηγι΄ας 2001/83/ΕΚ για τη βελτι΄ωση της ενηµε΄ρωσης
σχετικα΄ µε ορισµε΄να φα΄ρµακα που χορηγου΄νται µο΄νο µε ιατρικη΄ συνταγη΄. Πρε΄πει, ωστο΄σο, να διατηρηθει΄ η
αυστηρη΄ απαγο΄ρευση κα΄θε ει΄δους διαφη΄µισης των εν λο΄γω φαρµα΄κων.
(1) ΕΕ L 311 της 28.11.2001.
(2) ΕΕ L 298 της 17.10.1989.
(3) COM(2001)404 τελικο΄.
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ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1734/02
υποβολη΄: Cristiana Muscardini (UEN) προς την Επιτροπη΄
(17 Ιουνι΄ου 2002)

΄ ριση της θεραπει΄ας µε φυσικα΄ µε΄σα
Θε΄µα: Αναγνω
Κατα΄ την τελευται΄α δεκαετι΄α ΄εχουν αναπτυχθει΄ και εξαπλωθει΄ ορισµε΄νες τεχνικε΄ς µε στο΄χο την προ΄ληψη των
΄ ν, την ευεξι΄α και γενικο΄τερα τη βελτι΄ωση της ποιο΄τητας ζωη΄ς. Συνδε΄ονται συχνα΄ µε τυ΄πους
ασθενειω
«εναλλακτικη΄ς ιατρικη΄ς» (βελονισµο΄, οµοιοπαθητικη΄, φυτοθεραπει΄α, κ.λπ.) για να γι΄νεται δια΄κριση απο΄ τις
αναγνωρισµε΄νες ιατρικε΄ς µεθο΄δους που εφαρµο΄ζονται απο΄ τις εθνικε΄ς υπηρεσι΄ες υγει΄ας. Αυτα΄ τα ει΄δη θεραπει΄ας
΄ ς ως ασφαλη΄ βοηθη΄µατα για την υγει΄α και την ευεξι΄α και ει΄ναι ιδιαιτε΄ρως χρη΄σιµα
αναγνωρι΄ζονται πλε΄ον διεθνω
στην προληπτικη΄ ιατρικη΄ υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι αυτοι΄ που τα εφαρµο΄ζουν ει΄ναι καταρτισµε΄νοι επαγγελµατι΄ες.
Υπα΄ρχουν επι΄σης οι λεγο΄µενοι «επαγγελµατι΄ες υγει΄ας και καλη΄ς σωµατικη΄ς κατα΄στασης» ο΄πως οι επαγγελµατι΄ες
νοσοκο΄µοι, φυσιοθεραπευτε΄ς, αισθητικοι΄, µασε΄ρ µεθο΄δου σια΄τσου, ρεφλεξιολο΄γοι, βοταναλο΄γοι, εκπαιδευτε΄ς
θεραπευτικη΄ς γυµναστικη΄ς, προσωπικοι΄ γυµναστε΄ς, κ.λπ., οι οποι΄οι (τουλα΄χιστον στην Ιταλι΄α) ΄εχουν παρακολουθη΄σει µαθη΄µατα πρακτικη΄ς κατα΄ρτισης δια΄ρκειας περι΄που 1.000/1.2000 ωρω΄ν για τρι΄α/τε΄σσερα ΄ετη. Τα
΄ ς και η εφαρµογη΄ πρακτικω
΄ ν µε φυσικε΄ς µεθο΄δους εξαπλω
΄ νονται ολοε΄να και περισσο΄τερο,
µαθη΄µατα αυτα΄ καθω
΄ µατος να αυτοθεραπευ΄εται χρησιµοποιω
΄ ντας φυσικε΄ς ουσι΄ες (βο΄τανα, αιθε΄ρια
ενισχυ΄οντας την ικανο΄τητα του σω
΄ελαια, α΄νθη Bach, κ.λπ.).
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΄ ρες της
Μπορει΄ η Επιτροπη΄ να αναφε΄ρει εα΄ν αυτο΄ το σχετικα΄ νε΄ο φαινο΄µενο ει΄ναι ευρε΄ως διαδεδοµε΄νο στις χω
Ένωσης και αν ναι, σε ποιες;
΄ ν;
Γνωρι΄ζει κα΄ποιες επιστηµονικε΄ς µελε΄τες σχετικα΄ µε την αξιοπιστι΄α αυτω΄ν των πρακτικω
΄ ρες αναγνωρι΄ζεται το επα΄γγελµα του θεραπευτη΄ µε φυσικα΄ µε΄σα;
Σε ποιες χω
΄ ρισης;
Υπα΄ρχει τι΄τλος ευρωπαϊκη΄ς αναγνω
΄ ρισης αυτου΄ του ει΄δους της
Εα΄ν ναι, θεωρει΄ χρη΄σιµο και σωστο΄ να λα΄βει µε΄τρα για την προω΄θηση της αναγνω
προληπτικη΄ς θεραπει΄ας για την εξασφα΄λιση της σωµατικη΄ς ευεξι΄ας;

Απα΄ντηση του κ. Bolkestein εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(24 Ιουλι΄ου 2002)
Ο αξιο΄τιµος βουλευτη΄ς αναφε΄ρεται σε µη συµβατικα΄ ει΄δη ιατρικη΄ς και σε επαγγε΄λµατα που υφι΄στανται στον
τοµε΄α αυτο΄. Τα επαγγε΄λµατα αυτα΄, σε γενικε΄ς γραµµε΄ς, αναπτυ΄χθηκαν στην Κοινο΄τητα τις τελευται΄ες δεκαετι΄ες,
΄ ν που διαθε΄τει η Επιτροπη΄, δεν υπα΄ρχει ευρυ΄τατη παραδοχη΄ της ανεξα΄ρτητης
πλην ο΄µως, βα΄σει των πληροφοριω
επιστηµονικη΄ς και θεραπευτικη΄ς αξι΄ας ορισµε΄νων τουλα΄χιστον απο΄ τις δραστηριο΄τητες αυτε΄ς.
Κατα΄ γενικο΄ κανο΄να εναπο΄κειται σε κα΄θε κρα΄τος µε΄λος να καθορι΄σει κατα΄ πο΄σο µια επαγγελµατικη΄ δραστηριο΄τητα
προ΄κειται να κατοχυρωθει΄ νοµικα΄ η΄ ο΄χι. Επιπλε΄ον, ο΄σον αφορα΄ τα επαγγε΄λµατα που αναφε΄ρονται στην ερω΄τηση
του αξιο΄τιµου µε΄λους, δεν υπα΄ρχει σε κοινοτικο΄ επι΄πεδο συντονισµο΄ς των ο΄ρων εκπαι΄δευσης και κατα΄ρτισης.
΄ ριση» των επαγγελµα΄των αυτω΄ν, καθο΄σον τα ονο΄µατα των
Εποµε΄νως δεν υφι΄σταται «ευρωπαϊκη΄ αναγνω
΄ ν διπλωµα΄των η΄ τι΄τλων που σχετι΄ζονται µε τα επαγγε΄λµατα αυτα΄ δεν περιλαµβα΄νονται σε καµι΄α
επαγγελµατικω
νοµικα΄ δεσµευτικη΄ πρα΄ξη της κοινοτικη΄ς νοµοθεσι΄ας.
Μπορει΄ να υπα΄ρχουν στα κρα΄τη µε΄λη επαγγε΄λµατα που δεν ει΄ναι νοµικα΄ κατοχυρωµε΄να. Τα κρα΄τη µε΄λη
εξακολουθου΄ν να ασκου΄ν τη διακριτικη΄ ευχε΄ρεια που ΄εχουν ως προς το αν θα ρυθµι΄σουν κα΄ποιο τοµε΄α
δραστηριοτη΄των και µε ποιο τρο΄πο. Η Επιτροπη΄ δεν γνωρι΄ζει πα΄ντα εα΄ν κα΄ποιο επα΄γγελµα ει΄ναι νοµοθετικα΄
κατοχυρωµε΄νο η΄ ο΄χι στα διαφορετικα΄ κρα΄τη µε΄λη. Εντου΄τοις, η Επιτροπη΄ ΄εχει πληροφορι΄ες για το επα΄γγελµα του
φυσιοθεραπευτη΄: το επα΄γγελµα αυτο΄ υπο΄κειται σε νοµοθετικε΄ς ρυθµι΄σεις υπο΄ 22 διαφορετικου΄ς τι΄τλους σε ο΄λα
τα κρα΄τη µε΄λη συν την Ισλανδι΄α, το Λιχτενστα΄ιν και τη Νορβηγι΄α. Παροµοι΄ως, το επα΄γγελµα του
εργασιοθεραπευτη΄ ρυθµι΄ζεται νοµοθετικα΄ σε 13 κρα΄τη µε΄λη (ο΄λα εκτο΄ς απο΄ την Αυστρι΄α και τη Σουηδι΄α) συν
την Ισλανδι΄α, το Λιχτενστα΄ιν και τη Νορβηγι΄α. Το επα΄γγελµα του «naturopath» (θεραπευτη΄ς µε φυσικα΄ µε΄σα)
΄ ρες της Ένωσης και του Ευρωπαϊκου΄ Οικονοµικου΄ Χω΄ρου
υπο΄κειται σε ρυθµι΄σεις µο΄νο στη Νορβηγι΄α απο΄ τις χω
(ΕΕ/ΕΟΧ).
Ένα επα΄γγελµα θεωρει΄ται νοµοθετικα΄ κατοχυρωµε΄νο ο΄ταν υπα΄ρχει διοικητικη΄, κανονιστικη΄ η΄ α΄λλη νοµικη΄
΄ µατος η΄ α΄λλου επαγγελµατικου΄ τι΄τλου σπουδω
΄ ν για την α΄σκηση΄ του. Στην
απαι΄τηση για την κατοχη΄ διπλω
΄ κει την αναγνω
΄ ριση του διπλω
΄ µατο΄ς του προκειµε΄νου να ασκη΄σει ΄ενα νοµοθετικα΄
περι΄πτωση που κα΄ποιος επιδιω
κατοχυρωµε΄νο επα΄γγελµα σε τοµε΄α της µη συµβατικη΄ς ιατρικη΄ς σε κρα΄τος µε΄λος διαφορετικο΄ απο΄ εκει΄νο στο
΄ ν, µπορει΄, ανα΄λογα µε το επι΄πεδο σπουδω
΄ ν που αναγνωρι΄ζονται
οποι΄ο απε΄κτησε τον επαγγελµατικο΄ τι΄τλο σπουδω
απο΄ το δι΄πλωµα, να ισχυ΄ει µια απο΄ τις εξη΄ς δυ΄ο οδηγι΄ες: Η οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου 89/48/EOK της
΄ ρισης των διπλωµα΄των τριτοβα΄θµιας εκπαι΄δευσης
21ης ∆εκεµβρι΄ου 1988 σχετικα΄ µε ΄ενα γενικο΄ συ΄στηµα αναγνω
που πιστοποιου΄ν επαγγελµατικη΄ εκπαι΄δευση ελα΄χιστης δια΄ρκειας τριω΄ν ετω΄ν (1) (A-levels η΄ ισο΄τιµο + τρι΄α ΄ετη) η΄ η
οδηγι΄α του Συµβουλι΄ου 92/51/EOK της 18ης Ιουνι΄ου 1992 σχετικα΄ µε ΄ενα δευ΄τερο γενικο΄ συ΄στηµα
΄ µατα, τις βεβαιω
΄ σεις και α΄λλους
΄ ρισης της επαγγελµατικη΄ς εκπαι΄δευσης (2), το οποι΄ο καλυ΄πτει τα διπλω
αναγνω
τι΄τλους επαγγελµατικη΄ς κατα΄ρτισης σε χαµηλο΄τερο επι΄πεδο απο΄ εκει΄νο που καλυ΄πτεται απο΄ την οδηγι΄α 89/48/
ΕΟΚ.
΄ ριση που προβλε΄πεται σε αυτε΄ς τις οδηγι΄ες θεµελιω
΄ νει το δικαι΄ωµα α΄σκησης συγκεκριµε΄νου νοµοθετικα΄
Η αναγνω
΄ ν διπλωµα΄των. Εντου΄τοις, σε
κατοχυρωµε΄νου επαγγε΄λµατος υπο΄ τους ΄διους
ι
ο΄ρους µε τους κατο΄χους των εθνικω
΄ ν διαφορω
΄ ν µεταξυ΄ των προσο΄ντων και της εµπειρι΄ας του υποψηφι΄ου και των
περι΄πτωση υ΄παρξης ουσιαστικω
απαιτη΄σεων του κρα΄τους υποδοχη΄ς, το κρα΄τος αυτο΄ µπορει΄ να επιβα΄λει αντισταθµιστικο΄ µε΄τρο στον υποψη΄φιο
υπο΄ µορφη΄ περιο΄δου σχετικη΄ς επαγγελµατικη΄ς εµπειρι΄ας, δοκιµη΄ς επα΄ρκειας η΄ περιο΄δου επιβλεπο΄µενης πρακτικη΄ς
α΄σκησης.
΄ ρισης µπορει΄ να προκυ΄ψει εα΄ν ΄ενα κρα΄τος µε΄λος κατατα΄σσει µερικε΄ς η΄ ο΄λες τις
Εµπο΄διο στο δικαι΄ωµα αναγνω
σχετικε΄ς δραστηριο΄τητες σε α΄λλο επα΄γγελµα, ο΄πως αυτο΄ του γιατρου΄. Σε αυτη΄ν την περι΄πτωση, δεν υπα΄ρχει σε
αµφο΄τερα τα κρα΄τη µε΄λη το ΄διο
ι
επα΄γγελµα και ο επαγγελµατι΄ας που επιθυµει΄ να µεταναστευ΄σει θα πρε΄πει να
΄ σει δικαι΄ωµα για το διαφορετικο΄ επα΄γγελµα που αναγνωρι΄ζεται στο κρα΄τος µε΄λος υποδοχη΄ς, προκειµε΄νου
θεµελιω
να ει΄ναι σε θε΄ση να ασκη΄σει τις δραστηριο΄τητες που επιφυλα΄σσονται στο επα΄γγελµα αυτο΄. Το ∆ικαστη΄ριο ΄εχει
΄ σει το δικαι΄ωµα των κρατω
΄ ν µελω΄ν να επιφυλα΄σσουν συγκεκριµε΄νες δραστηριο΄τητες σε ορισµε΄να
επιβεβαιω
επαγγε΄λµατα σε περι΄πτωση που η κοινοτικη΄ νοµοθεσι΄α δεν ορι΄ζει διαφορετικα΄ (3).
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΄ ριση συγκεκριµε΄νων µορφω΄ν προληπτικη΄ς
Η Επιτροπη΄ δεν προτι΄θεται προς το παρο΄ν να προωθη΄σει την αναγνω
θεραπει΄ας, δεδοµε΄νου ο΄τι πρωταρχικο΄ συµφε΄ρον και αρµοδιο΄τητα για τον τοµε΄α αυτο΄ ΄εχουν τα κρα΄τη µε΄λη τα
οποι΄α αποφασι΄ζουν ποια µε΄τρα θα λα΄βουν συ΄µφωνα µε την πολιτικη΄ δηµο΄σιας υγει΄ας και τις α΄λλες πολιτικε΄ς που
εφαρµο΄ζουν.
(1) ΕΕ L 19 της 24.1.1979.
(2) ΕΕ L 209 της 24.7.1992.
(3) Ευρωπαϊκο΄ ∆ικαστη΄ριο, απο΄φαση της 1/1/2001 στην υπο΄θεση C-108/96 «McQuen».

(2002/C 301 E/231)

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1737/02
υποβολη΄: Jens-Peter Bonde (EDD) προς την Επιτροπη΄
(17 Ιουνι΄ου 2002)

Θε΄µα: Κανο΄νες που διε΄πουν τους µειοδοτικου΄ς διαγωνισµου΄ς
Πω΄ς σχολια΄ζει η Επιτροπη΄ τις επικρι΄σεις σχετικα΄ µε τους κανο΄νες που εφαρµο΄ζει η Ε.Ε. στον τοµε΄α των
΄ ν διαγωνισµω
΄ ν, ο΄πως εκφρα΄ζονται απο΄ τους Jesper Fabricius και Rene Offersen της εταιρει΄ας
µειοδοτικω
Lett & Co. και αναφε΄ρονται στην εφηµερι΄δα Børsen της 31ης.5.2002;

Απα΄ντηση του κ. Bolkestein εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(26 Ιουλι΄ου 2002)
΄ ς, δεν συµφωνει΄ µε τη γενι΄κευση των κ.κ. Fabricius και Offersen, συ΄µφωνα µε την οποι΄α οι
Η Επιτροπη΄, προφανω
οδηγι΄ες περι΄ «δηµοσι΄ων συµβα΄σεων» τει΄νουν να ει΄ναι «απι΄στευτα αυστηρε΄ς και τυπολατρικε΄ς … και συνιστου΄ν οι
΄διες
ι
το µεγαλυ΄τερο εµπο΄διο για µια αποτελεσµατικη΄ πολιτικη΄ στον τοµε΄α των δηµοσíων συµβα΄σεων». Την
εξαιρετικα΄ αρνητικη΄ αυτη΄ θεω΄ρηση δεν συµµερι΄ζονται, εξα΄λλου, ου΄τε οι κ.κ. Treumer και Vesterdorff (1), οι
΄ ν για την αποφυγη΄ διακρι΄σεων µεταξυ΄ των
οποι΄οι, µεταξυ΄ α΄λλων, υπογραµµι΄ζουν τη χρησιµο΄τητα των οδηγιω
΄ ν παραγο΄ντων ? για το σκοπο΄ αυτο΄ ο κ. Vesterdorff τα΄σσεται υπε΄ρ της µει΄ωσης των ορι΄ων,
οικονοµικω
προκειµε΄νου «να ενισχυθει΄ η διαφα΄νεια και η ΄ση
ι µεταχει΄ριση στον ανταγωνισµο΄».
Αξι΄ζει, επι΄σης, να σηµειωθει΄ ο΄τι µια µελε΄τη που ΄εγινε, µεταξυ΄ α΄λλων, σε οκτω΄ κρα΄τη µε΄λη το 2000 απο΄ δυ΄ο
γα΄λλους γενικου΄ς οικονοµικου΄ς επιθεωρητε΄ς, τους κ.κ. Bayle και Jochum, καταδεικνυ΄ει ο΄τι η καλη΄ εφαρµογη΄ των
κανο΄νων περι΄ δηµοσι΄ων συµβα΄σεων επιτρε΄πει οικονοµι΄ες της τα΄ξεως του 5 % ΄εως 30 %, ανα΄λογα µε το κρα΄τος
µε΄λος και τη φυ΄ση των αγορω΄ν.
΄ ν παραγο΄ντων,
Εκτο΄ς απο΄ την παραπα΄νω γενι΄κευση, το α΄ρθρο τονι΄ζει την ανα΄γκη διαλο΄γου µεταξυ΄ των οικονοµικω
΄ ς επι΄σης και την
ιδιαι΄τερα για συµβα΄σεις πιο περι΄πλοκες, ο΄πως οι συµβα΄σεις στον τοµε΄α της πληροφορικη΄ς, καθω
ανα΄γκη για ελαστικο΄τητα ο΄σον αφορα΄ τις τεχνικε΄ς προδιαγραφε΄ς. Η Επιτροπη΄ γνωρι΄ζει ο΄τι σε ορισµε΄νες
΄ σεις θα η΄ταν επιθυµητο΄ να προβλεφθου΄ν δυνατο΄τητες διαλο΄γου -κατα΄λληλα πλαισιωµε΄νου, ω΄στε να
περιπτω
τηρου΄νται οι αρχε΄ς της ΄σης
ι
µεταχει΄ρισης και της διαφα΄νειας ? για τη συ΄ναψη ιδιαι΄τερα περι΄πλοκων συµβα΄σεων.
Αυτο΄ς ει΄ναι ο λο΄γος που η Επιτροπη΄, µε΄σα στο πλαι΄σιο της αναµο΄ρφωσης των κανο΄νων περι΄ δηµοσι΄ων συµβα΄σεων
που ει΄ναι ση΄µερα σε ισχυ΄, ΄εχει προτει΄νει µια νε΄α διαδικασι΄α -τον «ανταγωνιστικο΄ δια΄λογο»-, η οποι΄α µπορει΄ να
ακολουθηθει΄ για τη συ΄ναψη τε΄τοιου ει΄δους συµβα΄σεων.
΄ νει, επι΄σης, τη γραµµη΄ που ακολουθει΄ η Επιτροπη΄
Η πολιτικη΄ συµφωνι΄α που δο΄θηκε στις 21 Μαι΅ου 2002 επικυρω
΄ ς στην ισο΄τιµη αντιµετω΄πιση των τεχνικω
΄ ν προδιαγραφω
΄ ν που ορι΄ζονται αναφορικα΄ µε µια
αποβλε΄ποντας ακριβω
΄ ν προδιαγραφω
΄ ν που ορι΄ζονται βα΄σει παροχω
΄ ν και επιδο΄σεων συγκεκριµε΄νη προτυποποι΄ηση και των τεχνικω
΄ σεις την τη΄ρηση των θεµελιωδω
΄ ν αρχω
΄ ν του κοινοτικου΄ δικαι΄ου
εξασφαλι΄ζοντας παρα΄λληλα και στις δυ΄ο περιπτω
στον τοµε΄α των δηµοσι΄ων συµβα΄σεων.
Η Επιτροπη΄, εποµε΄νως, δεν δυ΄ναται παρα΄ να ασπασθει΄ την ευχη΄ του κου Fabricius να θε΄σει η µε΄λλουσα δανικη΄
προεδρι΄α αυτο΄ το θε΄µα σε υψηλη΄ προτεραιο΄τητα και θα η΄θελε να εκφρα΄σει και τη δικη΄ της ευχη΄ για µια ταχει΄α
δευ΄τερη ανα΄γνωση.
΄ ν Σπουδω
΄ ν της Κοπεγχα΄γης και Προϊστα΄µενος Μονα΄δας στην «Ένωση Βιοτεχνω΄ν»
(1) Λε΄κτορας στη Σχολη΄ Ανωτα΄των Εµπορικω
[ε΄νωση µικροµεσαι΄ων επιχειρη΄σεων (ΜΜΕ)], αντι΄στοιχα. Και οι δυ΄ο, επι΄σης, µνηµονευ΄ονται στο α΄ρθρο.
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