
Ποιες θά είναι ο£ επιπτώσεις της ένταξης στην ποιότητα 

ζωής των καταναλωτών. 
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Τά δργανα της ΕΟΚ έχουν εκδώσει οδηγίες προς τά κρά

τη μέλη για την τυποποίηση των προϊόντων, των συσκευασιών, 

τόν τρόπο παράγωγης, ή τη σύνθεση διαφόρων προϊόντων. 

Υπάρχουν π.χ. αποφάσεις, αϊ όποιες αφορούν τίς ουσίες,πού 

μπορούν νά χρησιμοποιούνται στά καλλυντικά καί τά πρόσθε

τα ή χρωστικά σώματα στην παραγωγή τροφίμων. Οι κανόνες 

τούτοι της ΕΟΚ σε πολλές περιπτώσεις είτε ρυθμίζουν θέμα

τα γιά τά όποια δεν υπάρχει ακόμη ρύθμιση στην Ελλάδα (π.χ 

σχετικά με τό είδος του χαρτιού περιτυλίγματος τροφίμων) 

είτε εΙσάγουν λύσεις, πού παρέχουν στον καταναλωτή αποτε

λεσματικότερη προστασία από την υπάρχουσα. Ή ένταξη στην 

ΕΟΚ με τήν συνακόλουθη υποχρεωτική προσαρμογή του ελληνικού 

δικαίου στις ρυθμίσεις αυτές θά βελτιώσει τή θέση του κατα

ναλωτή. 

Δεν θά πρέπει δμως νά αγνοήσουμε καί τήν άλλη βψη του 

νομίσματος. Ή ενοποίηση των διατάξεων των χωρών μελών της 

ΕΟΚ, τήν οποίαν επιδιώκουν τά βργανα της ΕΟΚ υπόκειται στους 

ίδιους περιορισμούς όπως καί οι προσπάθειες σε κάθε χώρα 

γιά βελτίωση της νομοθεσίας καί περιορισμό της αυθαιρεσίας 

των παράγωγων. Τά συμφέροντα τών παράγωγων αποτελούν εμπό

διο γιά μιά ουσιαστική πρόοδο καί οι διάφορες ομάδες, οι ό

ποιες τους εκπροσωπούν, πιέζουν τή διοίκηση καί νομοθετική 

εξουσία γιά δσο τό δυνατόν πιό ανώδυνες γιά τους βιομηχά

νους λύσεις. "Ετσι καί ή ενοποίηση των διαφόρων διατάξεων 

στην ΕΟΚ δεν πραγματοποιείται κάτω άπό τό πρίσμα, μέ ποιο 

τρόπο θά βρεθεί καί θά εμπεδωθεί ή συμφερότερη γιά τους κατά 

ναλωτές ρύθμιση. Πραγματοποιείται μέ γνώμονα πώς θά βρεθεί 

ένας κοινός παρανομαστής στίς διάφορες λύσεις πού οι παρα

γωγοί αποδέχτηκαν στίς χώρες μέλη. Στά πλαίσια της διαδι

κασίας αύτης μιά λύση, πού ίσως ευνοεί πέρα άπό τό συνηθισμέ 

νο τους καταναλωτές, εγκαταλείπεται γιά χάρη μιας άλλης, 
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στην οποία πολύ πιό εϋκολα θά συμφωνούν οί ενδιαφερόμενοι 

βιομήχανοι. Παράδειγμα γιά τά παραπάνω αποτελούν μερικοί 

κανονισμοί σχετικά με τά τρόφιμα. Ή ΕΟΚ στις οδηγίες της, 

γιά τά προϊόντα σοκολάτας καί κακάο επέτρεψε τη χρησιμοποίη

ση κατά τήν παραγωγή τους καί του βουτύρου κακάο πού είναι 

υποπροϊόν κακής ποιότητας καί μείωσε τό αναγκαίο ποσοστό λί

πους, πού οφείλε νά υπάρχει σύμφωνα με τή γερμανική νομοθε

σία. 'Επέτρεψε επίσης τή χρησιμοποίηση άντί'γιά ζάχαρη δια

φόρων υποκατάστατων της ζάχαρης, των ¿ποίων ή χρησιμοποίηση 

απαγορευόταν σε κράτη μέλη. Στίς οδηγίες της γιά προϊόντα 

αρτοποιίας καί παξιμάδια ή ΕΟΚ επέτρεψε τή χρησιμοποίηση 

χρωστικών ούσιων χωρίς νά επιβάλει τήν ένδειξη στή συσκευα

σία δτι χρησιμοποιούνται χρωστικές ουσίες, αντίθετα με σχε

τικούς περιορισμούς στίς νομοθεσίες των κρατών μελών. 

Ή ένταξη μας στην ΕΟΚ θά σημάνει, δπως συνάγεται εϋ-

κολα άπό τά παραπάνω, δτι θά ίσχυσε ι καί στην Ελλάδα ή 

ρύθμιση πού είχε ι εκπονηθεί γιά δλο τό δυτικοευρωπαϊκό χώρο 

μέ καθοριστική συμμετοχή των ομάδων συμφερόντων των παράγω

γων. "Ετσι θά τεθεί φραγμός σε τυχόν προσπάθειες νά επι

διωχθεί στην Ελλάδα μιά ακόμη πιό συμφερώτερη γιά τους κα

ταναλωτές ρύθμιση. Τέτοιες προσπάθειες είναι όμως αναγκαίες 

γιατί οι κανόνες, της ΕΟΚ μπορούν νά εγκυμονούν σημαντι

κούς κινδύνους. Άς μή ξεχνάμε, δτι ή θαλιθομίδη, της ο

ποίας ή χρήση οδήγησε στή γένεση τερατόμορφων παιδιών, πρω-

τοτέθηκε σέ κυκλοφορία καί πρωτοχρησιμοποιήθηκε σε μιά άπό 

τίς χδρες της ΕΟΚ. 


