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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0472/2012 του M. S., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τους 
εργασιακούς και περιβαλλοντικούς κανόνες για τα εμπορεύματα που 
παράγονται σε τρίτες χώρες και προορίζονται για την αγορά της ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιοι εργασιακοί και περιβαλλοντικοί 
κανόνες για τα εμπορεύματα που παράγονται σε τρίτες χώρες και προορίζονται για την αγορά 
της ΕΕ και για τα προϊόντα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά την άποψη του 
αναφέροντος, το κόστος παραγωγής είναι λιγότερο υψηλό σε τρίτες χώρες διότι εκεί οι μισθοί 
είναι χαμηλότεροι, οι εργασιακές συνθήκες είναι λιγότερο ευνοϊκές και οι περιβαλλοντικοί 
κανόνες περισσότερο ελαστικοί. Εκτιμά ότι θα έπρεπε να εκδίδονται πιστοποιητικά που να 
βεβαιώνουν την τήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων και προτύπων και να συσταθεί μια 
ανεξάρτητη υπηρεσία η οποία θα ελέγχει την τήρηση των εν λόγω κανόνων και προτύπων. Σε 
περίπτωση παράβασης, οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι έμποροι λιανικής θα καλούνται να 
καταβάλουν εύλογη αποζημίωση ή να αποκαταστήσουν τις ζημίες που προκλήθηκαν στο 
περιβάλλον.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του για τα διαφορετικά εργασιακά και περιβαλλοντικά 
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πρότυπα ανάμεσα στην ΕΕ και τις τρίτες χώρες που κάνουν εξαγωγές στην ευρωπαϊκή αγορά. 
Εν προκειμένω, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι εξειδικευμένοι πολυμερείς οργανισμοί (π.χ. η 
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες) διαδραματίζουν 
καθοριστικό ρόλο στην δημιουργία των θεμελιωδών εργασιακών και περιβαλλοντικών αρχών 
και κανόνων που εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο. 
Η προσήλωση και ο σεβασμός αυτών των αρχών και κανόνων αποτελεί επομένως θεμελιώδες 
στοιχείο για την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Ορισμένες 
πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες, για παράδειγμα, καθορίζουν την απαγόρευση 
ορισμένων ουσιών που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, και 
συνεπώς ήδη εμποδίζουν την παραγωγή και χρήση τέτοιων ουσιών σε διεθνές επίπεδο. Έτσι 
αντιμετωπίζεται επίσης το ζήτημα που θέτει ο αναφέρων όσον αφορά τις εισαγωγές και 
εξαγωγές αυτών των ουσιών. 
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δυνατότητα καθορισμού εσωτερικών πολιτικών 
και κανονισμών, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής και περιβαλλοντικής προστασίας, 
συνιστά θεμελιώδες προνόμιο των εθνικών αρχών, με την επιφύλαξη της τήρησης των 
προαναφερθέντων διεθνών προτύπων.  
Η Επιτροπή επιθυμεί επιπρόσθετα να τονίσει ότι το κόστος παραγωγής για οποιοδήποτε 
προϊόν εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, που εκτείνονται πέρα από τους εργασιακούς 
και περιβαλλοντικούς κανονισμούς παραδείγματος χάριν, η πρόσβαση στις εισροές 
προϊόντων, οι διαθέσιμες τεχνολογίες ή οι χρηματοοικονομικοί όροι.  
Η βιώσιμη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των κύριων εργασιακών προτύπων και της 
προστασίας του περιβάλλοντος, αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις στόχους για την δράση 
της ΕΕ, τόσο εγχώρια όσο και στις εξωτερικές της σχέσεις. 
Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται με όλα τα σχετικά πολυμερή 
φόρουμ, και μέσω των διαφορετικών πολιτικών της, να ενισχύει την ανάπτυξη και εφαρμογή 
διεθνών κανόνων και προτύπων από όλες τις χώρες στους τομείς της εργασίας και του 
περιβάλλοντος.  
Όσον αφορά ειδικά τις εμπορικές σχέσεις, η Επιτροπή θα συνεχίσει να επιδιώκει την 
προσθήκη ουσιωδών κοινωνικών και περιβαλλοντικών διατάξεων στις διμερείς εμπορικές 
συμφωνίες της με τρίτες χώρες.  Οι εν λόγω διατάξεις περιλαμβάνουν δεσμεύσεις σχετικά με 
τον σεβασμό στοιχειωδών κανόνων που αναγνωρίζονται σε διεθνές επίπεδο (όπως είναι π.χ. 
οι Βασικές Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας·και οι πολυμερείς περιβαλλοντικές 
συμφωνίες) και οι οποίες πρέπει να στηρίζουν την ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών 
σχέσεων ανάμεσα στην ΕΕ και τους εταίρους της.  

Τέλος, αναφορικά με τις κοινωνικές ή περιβαλλοντικές συνέπειες των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, η Επιτροπή προωθεί ενεργά μια υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά, 
συμβάλλοντας στην ανάπτυξη, την διάδοση και την εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών και 
αρχών από εταιρείες με διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρική κοινωνική ευθύνη. 

Όσον αφορά την πρόταση του αναφέροντος για μονομερή δημιουργία και εφαρμογή από την 
ΕΕ ενός συστήματος αξιολόγησης και διαχείρισης των αντισταθμίσεων για 
κοινωνικές/περιβαλλοντικές ζημίες σε τρίτες χώρες που προκαλούνται από τοπικούς φορείς, 
η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι μια τέτοιου είδους πρωτοβουλία θα προσέκρουε στην τήρηση 
της εγχώριας δικαιοδοσίας της εν λόγω χώρας, και θα έθετε σοβαρά ερωτήματα ως προς την 
νομική της βάση. 
Μια καταλληλότερη οδός αντιμετώπισης των καταστάσεων που προκαλούν ανησυχία 
σχετικά με την εργασιακή και περιβαλλοντική προστασία θα ήταν η στήριξη της ικανότητας 
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των εγχώριων αρχών να αναπτύξουν και να επιβάλουν την εφαρμογή των ενδεδειγμένων 
εγχώριων νόμων. 


