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Euroopan unionin virallinen lehti
Franz Fischlerin komission puolesta antama vastaus
(30. huhtikuuta 2004)

Komissio vahvistaa, ettei tukea ole maksettu Pohjois-Irlannin simpukanpyytäjille, jotka saattavat kuitenkin
saada epäsuoraa hyötyä satamien kalustoa varten maksettavista tuista ja voivat hakea tukea kalastusalusten
nykyaikaistamiseen laadun parantamiseksi. Äyriäisten jalostajat voivat myös hyötyä äyriäistuotteiden
jalostamiseen, markkinoille saattamiseen ja myynninedistämiseen tarkoitetusta tuesta. Tukikelpoisille
äyriäistenkasvatusta koskeville hankkeille on aikaisemmin myönnetty tukea kalatalouden ohjauksen
rahoitusvälineestä (KOR) rahoitetusta vesiviljelyjärjestelmästä.
Bostonin simpukanpyytäjillä on käytettävissään vastaavat KOR:n simpukanviljelijöille tarkoitetut tuet eli
tuet satamien kalustoa varten, tuki kalastusalusten nykyaikaistamiseen laadun parantamiseksi ja tuki
äyriäistuotteiden jalostamiseen, markkinoille saattamiseen ja myynninedistämiseen. Tuen maksamisen
edellytyksenä on kuitenkin, että asiaa hallinnoiva viranomainen sisällyttää nämä toimet omaan ohjelmaansa.
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KIRJALLINEN KYSYMYS P-1078/04
esittäjä(t): Philip Claeys (NI) komissiolle
(1. huhtikuuta 2004)

Aihe: Hollanninkielisen Brabantin EU:n läänintason tiedotuspisteen poliittinen neutraalius
Hollanninkielisen (flaamilaisen) Brabantin Eurooppa-tiedotuspiste järjestää 15. huhtikuuta Euroopan
parlamentin vaaleja koskevan keskustelutilaisuuden Leuvenin läänintalolla. Huolimatta siitä, että Euroopan
parlamentin tuleviin vaaleihin osallistuu Flanderissa viisi parlamentissa edustettua puoletta, kutsuttiin edellä
mainittuun tilaisuuteen vain kolmesta puolueesta edustajia: kutsutut ovat Marianne L.P. Thyssen (ChristenDemocratisch & Vlaams -puolue), Saïd El Khadraoui (Sosialistipuolue) ja Dirk Sterckx (Flanderin liberaalit ja
demokraatit -puolue). Pientä ”Vihreät”-puoluetta ei kutsuttu. Myöskään Vlaams Blok -puoluetta ei kutsuttu,
vaikka se sai edellisissä Euroopan parlamentin vaaleissa kolmanneksi eniten ääniä Flanderissa. Kun
Eurooppa-tiedotuspisteeltä tiedusteltiin asiaa puhelimitse, vastauksena oli, että mainitun keskustelun
aiheena on flaamilainen Brabant ja Eurooppa. Yksi osallistujista ei kuitenkaan asu kyseisessä läänissä, kun
taas toinen Vlaams Blokin kahdesta edustajasta Euroopan parlamentissa sitä vastoin asuu siellä. Eurooppatiedotuspiste ja flaamilaisen Brabantin lääni olivat päättäneet täysin mielivaltaisin perustein olla kutsumatta
Vlaams Blok -puoluetta. Vaikuttaa siltä, että flaamilaisen Brabantin Eurooppa-tiedotuspiste haluaa välittää
vain osan Euroopan parlamenttia koskevista tiedoista.
Keskusteluun osallistumaan kutsuvaan esitteeseen on painettu Eurooppa-tiedotuspisteen (jota komissio
tukee taloudellisesti) ja läänin tunnusten lisäksi myös yhteisön lippu.
Pitääkö komissio normaalina sitä, että sen osittain rahoittama viranomaispalvelu sulkee mielivaltaisesti
poliittisia puolueita julkisen keskustelutilaisuuden ulkopuolelle?
Eikö maakunnallisten Eurooppa-tiedotuspisteiden tule olla poliittisesti puolueettomia?
Mihin toimiin voidaan ryhtyä kyseisenlaisten epätoivottujen tilanteiden ehkäisemiseksi?

Romano Prodin komission puolesta antama vastaus
(30. huhtikuuta 2004)
Komissio kiittää arvoisaa parlamentin jäsentä kysymyksestä.
Komissio kiinnittää hänen huomionsa siihen, että ”U stemt toch ook voor Europa?” (Äänestäthän sinäkin
Euroopan puolesta?) -keskustelutilaisuuden järjestää Leuvenin kaupungin Eurooppa-tiedon palvelupiste,
eivätkä komission yksiköt.
Komission tukemien muiden suuren yleisön tietopisteiden tavoin kyseinen palvelupiste kuuluu isäntäorganisaation  Vlaams-Brabantin läänin  alaisuuteen, joka on tehnyt sopimuksen komission kanssa.
Tämän sopimuksen mukaan isäntäorganisaatio ja sen Eurooppa-tiedon palvelupiste toimivat omissa
nimissään ja vastaavat itse täysin yleisölle tarjoamistaan tiedoista ja tiedonvälitystoimistaan.
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Isäntäorganisaatioiden ja Eurooppa-tiedon palvelupisteiden tavoitteiden ja toiminnan on noudatettava
unionin periaatteita ja tavoitteita ja kunnioitettava sen kansalaisten mielipiteiden monimuotoisuutta.
Käytettävissään olevien tietojen perusteella komissio ei ole havainnut, että näitä periaatteita olisi rikottu.

KIRJALLINEN KYSYMYS P-1083/04

(2004/C 88 E/0285)

esittäjä(t): Rolf Linkohr (PSE) komissiolle
(1. huhtikuuta 2004)
Aihe: Kioton pöytäkirjan hankemekanismit
Voiko komissio ilmoittaa, mitkä jäsenvaltiot ovat jo tehneet kolmansien maiden kanssa sopimuksia
hankemekanismien käytöstä?

Margot Wallströmin komission puolesta antama vastaus
(30. huhtikuuta 2004)
Uuden seuranta- ja täytäntöönpanopäätöksen (280/2004/EY) mukaisesti, joka tuli voimaan 10. maaliskuuta
2004, jäsenvaltioiden on ilmoitettava 15. maaliskuuta 2005 alkaen (ja sen jälkeen joka toinen vuosi)
Kioton pöytäkirjan mukaisten joustomekanismien (suunnitellusta) käytöstä.
Tietojen saamiseksi ennen kyseistä päivämäärää komissio on lähettänyt jäsenvaltioille kyselylomakkeen,
joka koskee niiden aikeita ja valmistelevia toimenpiteitä Kioton pöytäkirjan mekanismien käyttämiseksi
(Kioton pöytäkirjan 6, 12 ja 17 artikla). Lomakkeeseen vastaaminen on vapaaehtoista. Jäsenvaltioilta tähän
mennessä saadut tiedot ovat kuitenkin varsin rajallisia, eivätkä ne riitä antamaan kattavaa yleiskuvaa. Kuusi
jäsenvaltiota (Belgia, Epanja, Alankomaat, Itävalta, Portugali ja Yhdistynyt kuningaskunta) ovat jo
periaatteessa päättäneet käyttää Kioton pöytäirjan mekanismeja kansallisten politiikkojen ja toimenpiteiden
lisäksi ensimmäisen sitoumuskauden tavoitteidensa saavuttamiseksi. Kaksi jäsenvaltiota on esittänyt
ensimmäiset määrälliset arvionsa. Hieman yksityiskohtaisempi yhteenveto löytyy yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen valvontajärjestelmästä 24. kesäkuuta 1993 tehdyn ja 26. huhtikuuta 1999 tehdyllä
neuvoston päätöksellä 1999/296/EY (1) muutetun neuvoston päätöksen 93/389/ETY (2) mukaisesta
komission viimeisimmästä kertomuksesta (3).
Lisätietoja joustomekanismien aiotusta käytöstä on kuitenkin mahdollista saada jäsenvaltioiden kansallisista
jakosuunnitelmista päästökauppajaksolla 20052007 erityisesti silloin, kun käyttö on ratkaisevan tärkeää
jäsenvaltion Kioton pöytäkirjan mukaisten päästötavoitteiden saavuttamiseksi.
(1) EYVL L 117, 5.5.1999.
(2) EYVL L 167, 9.7.1993.
(3) KOM(2003) 735 lopullinen.

(2004/C 88 E/0286)

KIRJALLINEN KYSYMYS P-1105/04
esittäjä(t): Massimo Carraro (PSE) komissiolle
(5. huhtikuuta 2004)

Aihe: Raaka-ainetilanne
Useille Euroopan taloudelle elintärkeille teollisuuden tuotantoprosesseille välttämättömien raaka-aineiden,
kuten alumiinin, kuparin, koksin ja rautaromun, hinnat ovat nousseet huomattavasti, ja tuotannossa on
alkanut ilmetä häiriöitä.
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