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(Meddelelser)

EUROPA-PARLAMENTET

BESVAREDE SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 560/80
af Heinrich Jurgens
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(9: juni 1980)

kunne have for de tyske producenter, har fortsat sine
kontakter med de tyske myndigheder, sådan som den
stillede i udsigt i sit svar af 24. september 1980 (1). Som
følge af denne indsats står problemet umiddelbart foran
sin løsning.
(l) EFT nr. C 275 af 23. 10. 1980, s. 7.

Om: Overproduktion af æbler i EF
1.
Er Kommissionen af den opfattelse at der stadig
ikke kan være tale om at lade spiseæbler omfattes af
grænseudligningsafgiften, og af hvilke grunde er Kommissionen i bekræftende fald af denne opfattelse?
2.
Deler Kommissionen den opfattelse, at de tyske
frugtproducenters konkurrencedygtighed formindskes
ved, at man fremmer omstilling eller fornyelse af æbleplantagerne i andre EF-medlemsstater, men ikke i Forbundsrepublikken, og hvilke muligheder ser Kommissionen for at skabe lige konkurrencevilkår?
3.
Hvorledes bedømmer Kommissionen faren for, at
tredjelande øger afsætningen af spiseæbler på EF-markedet på grund af, at man har givet afkald pa en artale om
frivillig selvbegrænsning med leverandørlande på den
sydlige halvkugle?
4.
Hvilke konkrete foranstaltninger har Kommissionen hidtil truffet; hvilke agter den at træffe for at få hånd
i hanke med overproduktionen af æbler i EF og forhindre
en yderligere forøgelse af overproduktionen?

Supplerende svar afgivet på Kommissionens
vegne af Poul Dalsager
(11. februar 1981)

Kommissionen, der er opmærksom på de virkninger,
som ikke-anvendelse af denne investeringsstøtte ville

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1361/80
af André Fanton
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(27. oktober 1980)

Om: Respekt for flersprogetheden
Ved energiudvalgets møde i Ispra den 2. og 3. oktober
udleveredes der en informationsmappe til deltagerne. De
seks vigtigste dokumenter i denne mappe forelå kun på
engelsk (undtagen et enkelt, der også forelå i italiensk
oversættelse), deriblandt de to bidrag fra det medlem af
Kommissionen, der har energispørgsmål som sagsområde: Et forord til en brochure på 62 sider med titlen
»Joint Research Centre« og en artikel offentliggjort i et
skrift med titlen »Science News«.
De uklare svar fra de ansvarlige på spørgsmål desangående var så meget mindre overbevisende, som deltagerne under udvalgets efterfølgende besøg i centret
kunne iagttage, at alle tekster til vejledning for besøgende
uden undtagelse var affattet på engelsk (undtagen en enkelt skitse over Super Sara-projektet, hvor forklaringerne
var affattet på italiensk).
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Der synes altså her at være tale om en systematisk holdning hos de ansvarlige i centret, der er så meget mere
uforståelig, som flertallet af besøgende er italiensk af nationalitet og sprog, og alle dokumenter, der udleveres til
dem - efter hvad der er oplyst på stedet - er affattet på
engelsk.
Således tilsidesættes uden nogen rimelig grund de allermindste elementære principper for flersprogethed, der
burde være reglen i Fællesskabet, i et europæisk forskningscenter i Italien, hvor det store flertal af personalet
er italiensk af sprog og nationalitet.
Kommissionen kan ikke anse en sådan situation for acceptabel. Det er derfor nødvendigt, at der snarest muligt
udstedes instruks om, at principperne for flersprogethed
skal iagttages i Ispra som i øvrigt i alle institutioner, der
hører under Fællesskabet.
Kan Kommissionen give en præcis redegørelse for indhold af og enkelthederne i en sådan instruks, som den
ikke kan komme udenom at udstede om dette emne?
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Kommissionen bedes oplyse:
1. Hvad er målet på lang sigt med disse studier?
2. Hvilke oplysninger er der indtil nu fremkommet?
3. Er der som følge af Kommissionens studiedage truffet foranstaltninger til at forbedre de handicappedes
situation inden for Fællesskabet?
Kommissionen bedes yderligere oplyse:
4. I hvilke medlemsstater har handicappede automatisk
ret til støtteydelser, og vil Kommissionen oplyse
(helst vægtet) det omtrentlige grundbeløb for disse
ydelser?
5. I hvilke medlemsstater betragtes blindhed som et
alvorligere handicap?
6. Udbetales der i visse stater en »blinde-pension« i stedet for eller som supplement til en eventuel invalidepension?

Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Etienne Davignon
(13. februar 1981)

Princippet om flersprogethed gælder for virksomhed inden for Det fælles Forskningscenter. Det er således ikke
nødvendigt at udstede instrukser på området. Det fælles
Forskningscenter anvender som regel fællesskabssprogene i samtlige sine anlæg (Geel, Ispra, Karlsruhe og Petten) i forbindelse med det arbejde, der udføres der, og i
forbindelserne med omverdenen.
Imidlertid kan der af praktiske grunde gøres brug af det
ene eller det andet enkelte fællesskabssprog; det er grunden til, at det er sket i Ispra, at teknisk materiale i det
omhandlede tilfælde er affattet på engelsk, uden at det
derfor er det eneste sprog, der anvendes til dette formål.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1443/80
af Janey Buchan
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(27. oktober 1980)

Om: Handicappedes problemer
Kommissionen har i nogen tid afholdt en række studiedage vedrørende handicappedes problemer og forebyggelse og revalidering i Fællesskabets medlemsstater.

Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Ivor Richard
(16. februar 1981)

1.
Formålet med de studiedage, der blev afholdt i
Luxembourg den 11. og 12. februar 1980, var på kort
sigt følgende:
— at give de udvalg, som tilrettelægger det internationale år i medlemsstaterne, mulighed for at mødes,
udveksle oplysninger og få kendskab til fællesskabsforanstaltninger, der iværksættes i overensstemmelse
med målsætningerne for det internationale år;
— at give Kommissionen de oplysninger, der er
nødvendige, for at den kan foretage en prioritering af
arbejdet.
2.
Der ligger to formål til grund for informationsbestræbelserne: kendskabet til Fællesskabets indsats skal
udbredes, og der skal gøres opmærksom på de vanskeligheder, som de handicappede kommer ud for. Fællesskabets indsats er blevet behandlet i »Dossier de l'Europe« 8/80, i »Euroforum« 10/80 (generelle publikationer), i nr. 2/80 af bladet »Erhvervsuddannelse«, »Specialundervisningen i Det europæiske Fællesskab«, samt i
værket »The use of Technology in the Care of the Elderly
and the Disabled« (specialpublikationer). De handicappedes vanskeligheder er blevet behandlet i en audiovisuel undersøgelse, der blev startet i 1979, og som fortsætter i 1981: på grundlag af det materiale, der indtil nu
er blevet indsamlet, er der blevet lavet en film, som for tiden fremvises i undervisningsinstitutionerne og i biograferne.
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3.
Således som Kommissionen anførte det i sit svar af
7. juli 1980 på mundtlig forespørgsel H-245/80 fra
Georges Patterson, er den ved at udarbejde et dokument
med oplysninger om dette punkt (1).
4.
Som svar på skriftlig forespørgsel nr. 491/78 fra
Thomas Nolan (2) havde Kommissionen anført, at den
var ved at foretage en undersøgelse af dette spørgsmål.
Undersøgelsen lededes af professor Brian Abel-Smith fra
»London School of Economics«. Resultaterne af denne
undersøgelse vil foreligge inden længe.
5.
Kommissionen har allerede givet disse oplysninger
som svar på skriftlig forespørgsel nr. 402/80 fra Kenneth
Collins (3).
6.
For at kunne besvare dette spørgsmål må Kommissionen foretage en efterforskning, som den ikke er i stand
til at iværksætte øjeblikkeligt.
(') Forhandlinger i Europa-Parlamentet, nr. 1-259 (juli 1980)
s. 21.
(2) EFT nr. C 257 af 30. 10. 1978, s. 11.
3
( ) EFT nr. C 338 af 29. 12. 1980, s. 1.

Nr. C 63/3
Svar
(17. februar 1981)

Rådet er ikke i besiddelse af oplysninger om de resultater, som det pr. 1. juli 1980 har været muligt at opnå på
grundlag af det direktiv, som det ærede parlamentsmedlem omtaler.
De i direktivet indeholdte bestemmelser om hemmeligholdelse og begrænsning af udvekslingen af oplysninger
har til formål at sikre, at oplysningerne udelukkende anvendes af skattevæsenet og under hensyntagen til borgernes og virksomhedernes rettigheder.
Som Rådet i øvrigt har påpeget ved flere lejligheder (a), er
det enigt med det ærede parlamentsmedlem i, at det vil
være ønskeligt at styrke bestræbelserne på at bekæmpe
skattesvig og skatteunddragelse af international karakter.
(1) Jf. bl.a. svarene på skriftlig forespørgsel nr. 386/79 (EFT
nr. C "7 af 9. 1. 1980, s. 6) og nr. 84/80 (EFT nr. C 251 af
29. 9. 1980, s. 1).

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1449/80
af Van Miert
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1459/80

til Rådet for De europæiske Fællesskaber

af Joyce Quin

(12. november 1980)

til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(12. november 1980)

Om: Bekæmpelse af skattesvig
På sit møde den 17. december 1977 vedtog Rådet for De
europæiske Fællesskaber et direktiv om gensidig bistand
mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder
inden for området direkte skatter.
Dette direktiv, som er det første multilaterale jskattedirektiv, Fællesskabet har vedtaget på dette område,
trådte i kraft den 1. januar 1979.

Om: EFs afgørelse om at sætte tylasin-antibiotika på
listen over levnedsmiddeltilsætningsstoffer, der frit
kan sælges
1.

Hvorfor har EF truffet denne afgørelse?

2.
Hvilke undersøgelser foretoges der af virkningerne
som følge af fremme af resistente salmonella-stammer?

Kan Rådet oplyse, hvorledes det vurderer de eventuelle
resultater, der på basis af dette direktiv er opnået fra og
med den 1. juli 1980?

3.
Hvilken høringsprocedure anvendtes der, og hvilke
bemærkninger fremsatte høringsdeltagerne?

Mener Rådet ikke, at de begrænsninger, der er indeholdt
i direktivet såvel med hensyn til medlemsstaternes skattemæssige suverænitet som med hensyn til hemmeligholdelse, er af en sådan art, at de ikke øger dette direktivs
rækkevidde og formålstjenlighed?

Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Poul Dalsager

Er det ikke Rådets opfattelse, at det i betragtning af de
betydelige økonomiske og finansielle vanskeligheder i
Fællesskabet er nødvendigt at nå frem til en væsentlig
styrkelse af bestræbelserne på multilateral bekæmpelse af
skattesvig?

(16. februar 1981)

1.
Kommissionen gav i 1978 tilladelse til, at man inden for Fællesskabet anvender tylosin som tilsætningsstof til foder til grise og svin på bestemte betingelser, da
stoffet opfylder kravene i Rådets direktiv 70/524/EØF af

Nr. C 63/4
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23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (1). Denne anvendelse har allerede siden 1974 været
tilladt i flere medlemsstater.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1469/80

2.
Muligheden for at tylosin skal skabe resistens hos
salmonella, samt virkningerne af tylosintilskud i foderet
på den fækale udskillelse og salmonella, er blevet undersøgt hos fjerkræ og svin. Der var ingen øget resistens hos
salmonella med hensyn til de antibiotika, der blev brugt
ved undersøgelsen, og det blev heller ikke observeret, at
det havde nogen større indflydelse på omfanget
eller varigheden af den fækale udskillelse af salmonella
(2) ( 3 ) ( 4 )-

(12. november 1980)

af André Fanton
til Rådet for De europæiske Fællesskaber s

Om: Foranstaltninger med henblik på et konjunkturopsving
Agter Rådet at fremme såvel investeringer som forbrug
på baggrund af, at Udvalget for 'økonomisk Politik har
konstateret en nedadgående tendens inden for industriproduktionen i andet kvartal af 1980?

Udviklingen af resistens imod antibiotika hos salmonella
har været genstand for forskning og adskillige epidemiologiske undersøgelser. Selv om der synes at være mange
årsager til resistens, kan man ikke på baggrund af de
foreliggende data sætte spørgsmålstegn ved anvendelsen
af tylosin og andre makrolider og beslægtede stoffer, der
er tilladt i foderstoffer inden for Fællesskabet.
3.
Kommissionen har konsulteret Den videnskabelige
Komite for Foder med hensyn til de eventuelle risici ved
anvendelse af markolider og beslægtede stoffer i foderstoffer. Denne konsultation er blevet fulgt op af et
spørgeskema, udarbejdet af komiteen, og besvaret af 25
europæiske specialister i bakteriologi, mikrobiologi,
farmakologi eller epidemiologi. På grundlag af konklusionerne herfra har komiteen den 8. december 1977 udtalt sig til fordel for anvendelse af tylosin og to andre antibiotika inden for makroliderne og beslægtede stoffer i
foderstoffer og anbefalet en fortsættelse af forskningen
vedrørende udviklingen af resistente bakteriestammer (5).
Med støtte i denne udtalelse og i en udtalelse fra de af
medlemsstaternes regeringseksperter, der har fået til opgave at udarbejde materialet vedrørende tylosin, har
Kommissionen til Det stående Udvalg for Foder stillet
forslag til foranstaltninger vedrørende betingelserne for
anvendelsen af tylosin, et forslag, der er i overensstemmelse med den i Rådets direktiv 70/524/EØF: (6) nævnte
fremgangsmåde. Dette forslag fik Det stående Udvalgs
tilslutning deri 20. oktober 1978 og blev godkendt af
Kommissionen den 16. november 1978.

(t) EFT nr. L 270 af 14. 12. 1970, s. 1.
(2) Ridgeway F. og Ryden R. (1966). J. Comp. Path. 76, 23-30.
(3) Smith H. W. og Tucker J. F. (1975). J. Hyg. Camb. 75,
293-301.
(4) Bowen R. E. og Bennett T. H. Ikke-offentliggjorte oplysninger, Lilly Research Laboratories.
(s) Rapport fra Den videnskabelige Komité for Foder om anvendelsen af makrolider og beslægtede stoffer i foderstoffer.
Rapport fra Den videnskabelige Komité for Foder. Første
serie (1979). Kontoret for De europæiske Fællesskabers
officielle Publikationer, Luxembourg, katalognummer
CB-28-79-277.
(6) EFT nr. L 270 af 14. 12. 1970, s. 1.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1520/80
af Dario Antoniozzi
til Rådet for De europæiske Fællesskaber
(17. november 1980)

Om: Den foruroligende økonomiske situation
På baggrund af, at den internationale valutafonds årsberetning for 1980 tegner et foruroligende billede af situationen i 1979 og de første måneder af 1980, og i betragtning af, at spænding og ustabilitet er fremherskende
træk, hvilket skyldes den høje
inflationstakt,
vækstmæssig. uligevægt i samhandelen med visse lande
(især udviklingslandene) samt den kraftige stigning i
energipriserne, anmodes Rådet om at oplyse, hvilke foranstaltninger det har til hensigt at træffe for ikke passivt
at finde sig i, at der sker en negativ udvikling, der kan
medføre, at den nuværende situation bliver endnu mere
usikker og alvorlig.

Fælles svar på skriftlige
forespørgsler nr. 1469/80 af 1520/80
(17. februar 1981)

Rådet vedtog i december 1980 årsberetningen om
Fællesskabets økonomiske situation og fastlagde de retningslinjer for den økonomiske politik, som hver medlemsstat bør følge i 1981.
Rådet traf afgørelse på grundlag af Kommissionens
forslag, hvorom Europa-Parlamentet havde afgivet
udtalelse.
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SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1480/80
af Reinhold Bocklet

Nr. C 63/5

på basis af kirsebær har et andet marked end kirsebær i
sukkerlage og udsættes ikke i EF for konkurrence fra
produkter fra tredjelande.

til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(12. november 1980)
Om: Tilskudsordning for kirsebærkonserves
Den tilskudsordning til fremstilling af kirsebærkonserves, der anvendtes første gang i 1980, har i Forbundsrepublikken Tyskland ført til væsentlige markedsforstyrrelser. Jeg spørger derfor Kommissionen om, hvad den
vil foretage for at fjerne manglerne ved denne tilskudsordning:
1. Begrænsningen i ydelsen af tilskud til kirsebær, der er
konserveret i sukkerlage, forfordeler alle andre forarbejdningsprodukter af kirsebær. Er Kommissionen
villig til også at inddrage de andre kirsebærprodukter
i tilskudsordningen?
2. Udsvingene i de grønne kurser fører til store afvigelser i de mindstepriser for de af aftalen omfattede kirsebær, der er fastsat i ERE og omregnet til national
valuta. Anser Kommissionen det for muligt, at kirsebær kommer ind under ordningen med monetære
udligningsbeløb?
3. Begrænsningen i ydelsen af forarbejdningstilskud til
bestemte produktionsmængder medfører automatisk
en speciel belastning af markedet for friske kirsebær.
Er Kommissionen villig til at medtage kirsebær i interventionsordningen for frugt og grønsager for derved at opnå en stabilisering af priserne?
4. Kvalitetskrav og -kontrol frembyder væsentlige forskelle fra medlemsstat til medlemsstat. Vil Kommissionen udsende kvalitetsnormer for produkter forarbejdet af kirsebær for at stille bestemte mindstekrav
til den kirsebærkonserves, man tillader at markedsføre i Fællesskabet?
5. Fællesskabspræferencen er ikke sikret tilstrækkeligt
for kirsebær. Er Kommissionen villig til at udvide referenceprisordningen til også at omfatte importerede
kirsebær bestemt for forarbejdning?
6. Stillet over for
vanskelighederne
med
at
fuldstændiggøre tilskudsordningen, finder Kommissionen det da hensigtsmæssigt at afskaffe denne ordning helt for i det mindste at fjerne de konkurrencefordrejninger, der umiddelbart opstår ved anvendelsen af denne ordning?

Det bør i øvrigt understreges, at der findes en ordning for
eksportrestitutioner til sulfuriserede kirsebær og syltede
bruskkirsebær.
2.
I henhold til bestemmelserne i artikel 1, stk. 2, i
Rådets forordning (EØF) nr. 974/71 af 12. maj 1971 (l)
om visse konjunkturpolitiske foranstaltninger, der skal
træffes inden for landbrugssektoren som følge af den
midlertidige udvidelse af grænserne for kursudsving i
visse medlemsstaters valutaer, udbetales monetære udligningsbeløb ikke for kirsebær. De monetære udligningsbeløb udbetales kun, når der foretages intervention,
og netop for kirsebær findes ingen interventionsordning.
3.
Kommissionen har ikke i sinde at medtage kirsebær
i den interventionsordning der gælder for frugt og grønsager.
4.
Kommissionen har ikke for øjeblikket planer om at
påbegynde et sådant arbejde.
5.
Hvis indgangspriserne for kirsebær importeret fra
et tredjeland to på hinanden følgende markedsdage ligger
under referenceprisen, indfører Kommissionen en udligningsafgift, der rammer alle kirsebær importeret fra dette
land, uanset hvad de senere skal bruges til.
6.
Støtten til kirsebær konserveret i sukkerlage blev
udbetalt for første gang i 1980. Det er derfor ikke muligt
allerede nu at vurdere de direkte og indirekte følger af
denne. Kommissionen følger under alle omstændigheder
med i, hvorvidt ordningen virker tilfredsstillende, og vil
ikke undlade at foretage de nødvendige tilpasninger.
Kommissionen skal desuden henlede det ærede medlems
opmærksomhed på en rapport, der skal forelægges Rådet
inden oktober 1982 for at give dette mulighed for at vurdere ordningens effektivitet og træffe afgørelse om den
videre støttepolitik.
(t) EFT nr. L 106 af 12. 5. 1971, s. 1.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1491/80
af Lord O'Hagan
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(12. november 1980)

Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Poul Dalsager
(9. februar 1981)
1.
Der har kun været ydet forarbejdningstilskud til
kirsebær konserveret i sukkerlage. De øvrige produkter

Om: Fællesskabets retsaktsudstedende proces
Eftersom lovforslag i Storbritannien offentliggøres af
regeringen og normalt bliver til lov inden et år, tror de
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fleste mennesker i Storbritannien, at erhvert forslag, der
offentliggøres af Kommissionen, bliver retsgyldigt inden
længe.
1. Er det rigtigt? Hvor lang tid går der gennemsnitligt
inden den endelige vedtagelse af forordningsforslag?
2. Hvilke muligheder har enkeltpersoner og organisationer for at fremføre deres synspunkter over for Kommissionen:
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b) Forslag, der kræver høring af Parlamentet, offentliggøres normal i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Borgerne såvel som organisationerne får derfor mulighed for at gøre sig bekendt
hermed og fremsætte deres synspunkter hertil,
enten gennem deres repræsentanter i Europa-Parlamentet eller i Det økonomiske og sociale Udvalg eller ved direkte henvendelse til Kommissionen. Kommissionen tager stilling til alle de
bemærkninger, som måtte blive fremsat vedrørende de forslag, som den har forelagt Rådet.

a) inden offentliggørelse af forslag til forordninger?
3.
Det foreslås det ærede medlem at rette henvendelse
til Europa-Parlamentets sekretariat.

b) efter?
3. Hvor lang tid går der gennemsnitligt, inden et forslag
til forordning er færdigbehandlet i Europa-Parlamentet?

4. Hvor lang tid går der gennemsnitligt, fra et forslag til
forordning er færdigbehandlet i Rådets arbejdsgrupper til dets endelige vedtagelse?

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1510/80
af Alfredo Diana
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Gaston Thorn
(12. februar 1981)

1. og 4.
Det er rigtigt, at Rådet, med få undtagelser,
kun kan træffe afgørelse efter forslag fra Kommissionen.
Dette betyder ikke, at disse forslag automatisk vedtages
uændrede efter en bestemt frist. Som hovedregel skal Europa-Parlamentets udtalelse indhentes først, og Kommissionen kan da under hensyntagen hertil ændre eller eventuelt trække forslaget tilbage, hvorefter det bliver fremsendt til behandling i Rådet, som så kan ændre det, hvis
der foreligger enstemmighed. Denne procedure kan enten
gå meget hurtigt eller - som i visse tilfælde — strække sig
over flere år, alt afhængig af karakteren af de enkelte
forslag.
For så vidt angår forslag, der vedrører den almindelige
forvaltning eller gennemførelse af den afledte ret, er den
gennemsnitlige behandlingstid meget kort (én til to måneder). Hvad de øvrige forslag angår, tjener det ikke noget videre formål at beregne den gennemsnitlige behandlingstid, da man på dette punkt kan konstatere meget
store forskelle.
2. a) Når Kommissionen udarbejder sine forslag, og
navnlig hvor der er tale om at fastlægge retningslinjerne for en politik, iværksætter den en særdeles omfattende høringsprocedure, idet man navnlig indhenter udtalelser fra de forskellige
erhvervs- og fagorganisationer.

(12. november 1980)

Om: Produktion og forbrug af tobak med oprindelse i
Fællesskabet
I henhold til de offentliggjorte oplysninger i forbindelse
med den 17. internationale union af tobaksavlere (UNITAB), der afholdtes den 13. september i år, er udviklingslandenes tobaksproduktion i tidsrummet 1977—1979
steget fra 44,73% til 52,17% af den samlede verdensproduktion, ligesom der er gode udsigter til yderligere
vækst, medens industrilandenes er dalet fra 38,7% til
32,57% i løbet af tre år (1977-1979).
Kommissionen bedes oplyse, hvilke foranstaltninger den
agter at træffe for under skyldig hensyntagen til udviklingslandenes problemer at opnå
— en bedre overensstemmelse mellem handelspolitikken og landbrugspolitikken for tobakssektoren;
— større hensyntagen til fællesskabspræferencen ved
afsætningen og anvendelsen af den i EF producerede
tobak;
— vedtagelse af nye foranstaltninger, der muliggør at
føre en mere velafbalanceret bistandspolitik;
— oprettelse af tværfaglige organer med henblik på
bevarelsen og den nødvendige udvikling af Fællesskabets tobaksavl?

23. 3. 81

De Europæiske Fællesskabers Tidende
Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Poul Dalsager
(16. februar 1981)

1.
Kommissionen har allerede truffet foranstaltninger
til at afpasse landbrugspolitikken efter udviklingslandenes problemer. Hvert år forpligter Kommissionen sig til
ved fastsættelsen af arrangementet med generelle
toldpræferencer at tage hensyn til indrømmelserne på
dette område ved beregning af den præmie, der efter den
fælles markedsordning for råtobak ydes til afsætning af
EFs produktion. Desuden vil den inden længe træffe nye
foranstaltninger til kontrol med importen fra AVS-landene, idet den naturligvis tager hensyn til den præferenceordning, der er indrømmet Zimbabwe som en midlertidig ordning, indtil landet tiltræder Lomé II.

2.
Afsætningen af EF-tobakken sikres gennem en
præmie, som svarer til forskellen mellem en EF-sorts
kostpris og verdensmarkedsprisen for en tilsvarende sort
inklusive told. Det fremgår heraf, at enhver nedsættelse
af tolden efter den fælles toldtarif generelt medfører en
forøgelse af præmien. Præmien består desuden af et fast
beløb svarende til fællesskabspræferencen. Præmien
medvirker således i stor udstrækning til at få producenterne til at producere de på markedet mest efterspurgte
sorter. Det er karakteristisk for EFs tobaksmarked og det
internationale tobaksmarked, at der er specifikke behov
for tobak inden for forarbejdningsindustrien, og disse
behov står ikke blot i forbindelse med de forskellige sorter (flue cured, air cured, fire cured osv.), men også de
pågældende sorters naturlige egenskaber (neutral tobak, aromatisk tobak, nikotin- og/eller tjæreindhold
osv.). Dette er forklaringen på, at EF, selv om det
mængdemæssigt har underskud, kan eksportere
kvalitetstobak og endog have overskud heraf for visse
sorter og/eller kvaliteters vedkommende.

Nr. C 63/7

4.
Kommissionen har altid bestræbt sig på at opnå en
udvikling af den kontraktbetingede økonomi i råtobakssektoren (allerede fastsat i grundforordningen). Der er
derfor blevet udarbejdet en EF-rammekontrakt for de
dyrkningskontrakter, der indgås mellem producenter og
opkøbere, samt ydet finansiel støtte til udvikling heraf.
Kommissionen mener, at denne kontraktordning, når
den styrkes på afgørende vis, vil bidrage til at fjerne de
bekymringer, som det ærede medlem giver udtryk for, og
føre til udvikling af en tobaksproduktion i EF svarende
til de faktiske markedsbehov.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1523/80
af Anne-Marie Lizin
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(17. november 1980)

Om: Oprettelse af en databank i Ispra for oplysninger
om hændelser i europæiske atomkraftværker
I forbindelse med vedtagelsen af det flerårige program
for FFC vedtog Rådet i marts 1980 oprettelsen af en databank; et af de fire formål hermed er indsamling af data
om hændelser (og/eller ulykker) i atomkraftværker i
Fællesskabet.
En sådan målsætning er af grundlæggende betydning og
imødekommer offentlighedens bekymring for sikkerheden, ved at den bryder en vis tavshed og modstand mod
at give oplysninger fra de selskabers side, der betjener
disse værker.
Kan Kommissionen oplyse:

Eftersom disse særlige forhold gør sig gældende for EFtobakkens udnyttelsesgrad, kan denne udnyttelsesgrad
ikke udelukkende afhænge af, om den fællesskabspræference, der i øvrigt er blevet sikret, overholdes. For de
mest repræsentative sorter inden for EF-produktionen
(Paraguay og Burley I) er præmierne mellem 1970 og
1980 procentvis steget betydeligt mere (+ 146% for Paraguay og + 151 % for Burley) end priserne på verdensmarkedet for de konkurrerende sorter (ca. 5 % på
årsbasis).

3.
Kommissionen er i tvivl om, hvad der menes med
kravet om »at føre en mere velafbalanceret bistandspolitik«. I tobakssektoren er støttepolitikken ikke kun baseret på en præmie (som fremmer afsætningen af tobak),
men ligeledes på den garanti, som interventionsorganerne yder med hensyn til opkøb af såvel bladtobak som
tobak i baller.

— hvorledes de forskellige medlemsstater for øjeblikket
giver de* oplysninger, de anmodes om at give,
— om den industrihemmelighed, der findes i visse
medlemsstater, især Belgien og Tyskland, ikke er et
uoverstigeligt handicap for endog intern anvendelse
af og ekstern meddelelse om disse oplysninger,
— om Kommissionen overvejer at forberede et instrument i form af en forordning med henblik på en harmonisering af staternes lovgivning, således at de forpligtes til at give oplysninger og at ændre de eksisterende hindringer i deres lovgivning eller interne
administrative praksis,
— hvilke foranstaltninger den på kortere sigt overvejer,
med henblik på at ovennævnte to stater forpligtes til
at deltage i databanken?
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Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Richard Burke
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SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1528/80
af Horst Seefeld

(9. februar 1981)

til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(17. november 1980)

Efter at have afsluttet gennemførlighedsundersøgelsen
for en europæisk databank vedrørende pålidelighed har
Kommissionen — inden for rammerne af det flerårige
forskningsprogram for Det fælles Forskningscenter
1980—1983 — påbegyndt arbejdet i forbindelse med
oprettelsen af denne bank. Kommissionen deler det ærede
medlems syn på vigtigheden og nytten af at oprette et
sådant system.

Vanskelighederne ved at indføre en sådan forskningsorienteret bank har ikke så meget at gøre med industrihemmeligheder, men drejer sig mere om at finde frem til
de personer, som skal give oplysninger til banken, og
som må udvælges inden for medlemsstaternes interne organisationer, om at definere de fremgangsmåder, der skal
anvendes ved overførselen af dataene, og navnlig at
indføre ensartede formater for uheldsrapporter, som vil
være nødvendige for en rationel edb-lagring af de
overførte data. FFC har efterhånden knyttet de nødvendige kontakter i så henseende inden for medlemsstaterne.
Der er indtil nu opnået følgende resultater: FFC modtager regelmæssigt oplysninger fra Frankrig og Italien;
kontakterne med Belgien, Nederlandene og Det forenede
Kongerige er på et meget fremskredent stadium og er ved
at blive etableret med Forbundsrepublikken Tyskland.
Kommissionen ønsker endvidere at understrege, at FFC
på europæisk plan ligeledes modtager data fra Spanien,
Sverige og Schweiz.

I denne sammenhæng gøres i øvrigt opmærksom på, at
det i Rådets direktiv af 15. juli 1980 om ændring af direktiverne om fastsættelse af de grundlæggende normer
for beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes
sundhed mod de farer, der er forbundet med ioniserende
stråling, i artikel 45, stk. 5, præciseres: »Ethvert uheld,
der medfører en bestråling af befolkningen, skal, når
omstændighederne kræver det, omgående meddeles de
tilstødende medlemsstater og Kommissionen«.

For så vidt angår en eventuel udarbejdelse af et instrument i form af en forordning overvejes det for øjeblikket
at undersøge mulighederne for at tilvejebringe et standardiseret system for hurtig information om unormale
tildragelser, som vil kunne påvirke de nukleare anlæg.

Om: Kontrol med EF-borgeres indrejse
1.
Ved Kommissionen, at flypassagerer ved ankomst
til italienske lufthavne stadig væk skal udfylde og aflevere et »carta di sbarco«?
2.
Kan Kommissionen oplyse, med hvilket formål
medlemsstaten Italien praktiserer denne kontrol med
EF-borgeres indrejse, og hvorvidt denne praksis harmonerer med den pasunion, der blev stillet i udsigt i slutcommuniqueet fra topmødet i Paris den 9. og 10. december 1974?
3.
Har Kommissionen i de seneste år rettet henvendelse til den italienske regering for at få denne indrejseformular afskaffet i Italien, og i bekræftende fald hvorledes har regeringen reageret?

Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Karl-Heinz Narjes
(11. februar 1981)

1.

Ja.

2.
Tjenestegørende ved grænsekontrollen har principielt ret til at notere personlige oplysninger, der findes i
pas eller identitetskort. For at undgå tidsspilde ved indrejsekontrollen anmodes de rejsende i nogle stater, herunder Italien, om selv at udfylde såkaldte »indrejsekort«.
Denne praksis, der foruden af Italien kun anvendes af en
anden medlemsstat i Det europæiske Fællesskab, må dog
vække betænkelighed, for så vidt den anvendes over for
borgere i Fællesskabet. De til indrejse krævede dokumenter er for arbejdstagere i medlemsstaterne og deres familiemedlemmer udtømmende opregnet i artikel 3 sammenholdt med artikel 1 i Rådets direktiv 68/360/EØF af
15. oktober 1968 i1) om afskaffelse af restriktioner for
rejse og ophold inden for Fællesskabet for medlemsstaternes arbejdstagere og deres familiemedlemmer, samt
for de selvstændige erhvervsdrivende fra medlemsstaterne i artikel 3, stk. 1, sammenholdt med artikel 1 i
Rådets dertil svarende direktiv 73/148/EØF af 21. maj
1973 (2). Ifølge disse bestemmelser kan der for de nævnte
personkategorier ved indrejse til en anden medlemsstat
kun forlanges forevisning af et gyldigt pas eller
l1) EFT nr. L 257 af 19. 10. 1968, s. 13.
(2) EFT nr. L 172 af 28. 6. 1973, s. 14.
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identitetskort. Enhver anden administrativ foranstaltning ved den rejsendes overskridelse af grænsen, der
medfører krav om opfyldelse af andre formaliteter end den
blotte forevisning af et af de to nævnte rejsedokumenter,
kan ikke betragtes som gyldig. Dette har Domstolen på
ny klart slået fast i sagen 157/79 (Pieck) af 3. juli 1980.
Også selv om de tjenestegørende ved paskontrollen er berettiget til at notere personlige oplysninger, er den
krævede udfyldelse af et »indrejsekort« i praksis det
samme som en yderligere formalitet, der først skal opfyldes, inden grænsen kan overskrides. Thi det er åbenbart,
at de rejsende, der vægrer sig ved at udfylde det krævede
indrejsekort, vil blive forhindret i at overskride grænsen.

Nr. C 63/9

1. Hvad har omfanget, betydningen rent pengemæssigt,
og arten (import og eksport) af fællesskabslandenes
handelsforbindelser med Chile været i referenceårene
1972, 1974, 1976, 1978 og 1979, for Fællesskabet
som helhed og for hver medlemsstat?

2. Hvor store summer er ydet af fællesskabslandenes officielle kreditinstitutioner til Chile i referenceårene
1972, 1974, 1976, 1978 og 1979?

3.
Da EF-borgeres udfyldelse af indrejsekort ikke kan
forenes med traktatens ånd, har to medlemsstater i år
afskaffet »indrejsekortene«.

Kommissionen skal opfordre Italien og den anden medlemsstat til at afskaffe »indrejsekortet«.

Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Wilhelm Haferkamp
(26. februar 1981)

1.
Det ærede medlem henvises til nedenstående tabeller, der viser omfanget, udtrykt i værdi, af EØFs (9) eksport og import til og fra Chile i årene 1972, 1974, 1976,
1978 og 1979 samt medlemsstaternes samhandel med
Chile i årene 1976, 1978 og 1979.
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1543/80
af Ernest Glinne

En tabel over strukturen i EØFs (9) samhandel med Chile
(import og eksport for 1975-1979) er blevet sendt direkte til det ærede medlem og til Europa-Parlamentets
generalsekretariat.

til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(20. november 1980)

Om: Handelsforbindelserne mellem Fællesskabets medlemsstater og Chile
Kan Kommissionen svare på følgende spørgsmål:

2.
Kommissionen råder ikke over udtømmende
oplysninger vedrørende bilaterale kreditter mellem
Fællesskabets medlemsstater og Chile.

TABEL I
EØFs (9) samhandel med Chile
(Værdi: mio USD)

1972

1974

1976

1978

1979

EØFs eksport

292

337

251

444

684

EØFs import

405

798

770

932

1 486

- 113

- 461

- 519

- 488

- 802

Saldo for EØF
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TABEL II

Medlemsstaternes samhandel med Chile

(Værdi: tnio USD)
Eksport

Import

1976

1978

1979

1976

1978

1979

Frankrig

62

75

148

109

90

166

Forbundsrepublikken Tyskland

86

192

268

301

389

558

Italien

15

37

74

96

162

222

Det forenede Kongerige

65

72

97

145

158

279

BLØU

10

36

41

69

91

175

Nederlandene

9

19

38

45

36

80

Danmark

5

12

13

6

4

7

—

1

4

1

1

—

Irland

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1544/80

Svar

af Ernest Glinne

(17. februar 1981)

til Rådet for De europæiske Fællesskaber
(20. november 1980)

Om: Terrorhandlinger i Europa
Den 17. oktober 1980 vedtog Europa-Parlamentet en
beslutning om terrorhandlinger i Europa ( t ), hvori det i
punkt 2 »kræver, at farerne for en genopblussen af
fascismen, racismen, fremmedhadet og antisemitismen
gøres til genstand for den yderste opmærksomhed fra
de ansvarlige lovgiveres og myndigheders side«.
Rådet fremhævede i sit svar på min skriftlige forespørgsel
nr. 285/80 (2) om det hensigtsmæssige i et fælles initiativ
med henblik på, at alle Fællesskabets medlemsstater i
deres lovgivning fastsætter strafferetlige sanktioner til
imødegåelse af racistiske handlinger, antisemitisme eller
fremmedhad i overensstemmelse med deres internationale forpligtelser, at »det rejste spørgsmål henhører under de bestemmelser i medlemsstaterne, som vedrører
den offentlige orden (ordre public-regler), og ikke under
Fællesskabets kompetence, dog med forbehold af eventuelle konsekvenser for især arbejdskraftens frie bevægelighed«.
Mener Rådet ikke, at det bør revidere denne indstilling
under hensyntagen til de nylig stedfundne begivenheder
og til den beslutning, som Europa-Parlamentet - i øvrigt
enstemmigt - har vedtaget?
H EFT nr. C 291 af 10. 11. 1980, s. 91.
(2) EFT nr. C 206 af 11. 8. 1980, s. 14.

Rådet er bekendt med Europa-Parlamentets beslutning af
17. oktober 1980 om terrorhandlinger i Europa (*) og
har mærket sig, at det i dennes punkt 1 kræves, at medlemsstaternes regeringer træffer effektive foranstaltninger til at samordne kampen mod terrorismen.
H EFT nr. C 291 af 10. 11. 1980, s. 91.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1545/80
af Antonio Buttafuoco, Giorgio Almirante,
Francesco Petronio og Pino Romualdi
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(20. november 1980)

Om: Følgerne af Grækenlands tiltrædelse for Syditaliens
økonomi
Grækenlands forestående tiltrædelse af Det europæiske
Fællesskab vil få negative følger for Syditaliens økonomi
i betragtning af, at disse to lande producerer næsten det
samme.
Hvilke konkrete foranstaltninger er vedtaget eller vil
blive vedtaget på fællesskabsplan for at imødegå sådanne
negative følger, især hvad angår produktionen af citrusfrugter, olivenolie, vin og spisedruer?
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Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Poul Dalsager

Svar
(17

febmar

m i )

(11. februar 1981)

I den senere tid har Kommissionen stillet forslag og Rådet truffet beslutning om et antal væsentlige foranstaltninger, som har til formål at støtte økonomien i Mezzogiorno og forbedre producenternes indkomster og afsætningsudsigter. Specielt er der indført en fællesskabsfinansieret forbrugerstøtte i forbindelse med ordningen for
olivenolie for at opretholde forbrugsniveauet. Der er foretaget betydelige ændringer i støttesystemet for vin, som
bygger på behovet for at hjælpe de områder, hvor vinavl
er af særlig betydning. Foruden strukturelle foranstaltninger findes der en gennemtrængningspræmie til
fremme af afsætningen af visse citrusfrugter i andre medlemsstater. En større plan for EF-finansieret støtte til
forarbejdning af frugt og grønsager såsom tomater,
ferskner og pærer er blevet indført.

Vilkårene for Grækenlands tiltrædelse af Fællesskabet
blev forhandlet og fastlagt i tiltrædelsestraktaten, som
blev undertegnet den 28. maj 1979. Denne indebærer i
givet fald overgangsforanstaltninger med henblik på indbyrdes tilnærmelse af priserne i Grækenland og i det
nuværende Fællesskab i løbet af overgangsperioden. De
detaljerede forslag vedrørende priser og støtte i Grækenland, som Kommissionen har forelagt Rådet, blev vedtaget den 1. januar 1981.

1.
Det foreløbige budgetforslag, som Kommissionen
forelægger Rådet og samtidig sender til Europa-Parlamentet (artikel 12, stk. 1, andet afsnit, i finansforordningen af 21. 12. 1977 vedrørende De europæiske Fællesskabers almindelige budget) (a), er blevet omdelt til alle
denne institutions medlemmer. Europa-Parlamentet har
således alle enkeltheder i det foreløbige budgetforslag til
rådighed, når det udøver de budgetmæssige beføjelser,
der er tillagt det ved traktaterne. Ved vedtagelsen af budgetforslaget efterlever Rådet desuden artikel 16 i finansforordningen (2), og når det sender budgetforslaget til
Europa-Parlamentet, »vedlægger det en begrundelse, der
særlig angiver begrundelsen for, at Rådet eventuelt er afveget fra det foreløbige budgetforslag« (artikel 13, stk. 1,
andet afsnit, andet punktum, i finansforordningen) (3).
2.
Rådet er rede til på forslag af Kommissionen at undersøge dette forslag i forbindelse med den revision af finansforordningen, der skal finde sted i nær fremtid.
(!) EFT nr. L 356 af 13. 12. 1977, s. 6.
(2) EFT nr. L 356 af 13. 12. 1977, s. 7-8.
(3) EFT nr. L 356 af 13. 12. 1977, s. 7.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1580/80
af Anne-Marie Lizin
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1547/80

til Rådet for De europæiske Fællesskaber

af Luciana Castellina

(21. november 1980)

til Rådet for De europæiske Fællesskaber
(20. november 1980)
Om:
Om: Forelæggelse af Fællesskabernes budgetforslag

Er der en grund til, at Rådet ved offentliggørelsen af forslaget til De europæiske Fællesskabers almindelige budget undlader at medtage de forslag, som Kommissionen
for De europæiske Fællesskaber har fremsat i det foreløbige budgetforslag, som den har forelagt Rådet?
Mener Rådet ikke, at medtagelsen af en spalte med
Kommissionens tal ville gøre budgetproceduren mere
overskuelig og således skabe større offentlig forståelse og
mere effektiv demokratisk kontrol?

Tjenestemandsvedtægten

Kan Rådet garantere, at bestemmelsen i tjenestemandsvedtægten (bilag II, art. 1, 6. afsnit), om at »det arbejde,
som personaleudvalgets medlemmer og de tjenestemænd,
der af udvalget er udpeget til at sidde i et organ, der er
fastsat i vedtægten eller oprettet af institutionen, påtager
sig, betragtes som en del af det arbejde, de skal udføre i
deres institution. Udøvelsen af dette arbejde må ikke
påføre den pågældende nogen ulemper«, reelt overholdes
i praksis?
Har Rådet vedtaget gennemførelsesbestemmelser og
forordninger eller ad hoc-procedurer, der skal sikre, at
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denne bestemmelse i vedtægten overholdes, navnlig med
hensyn til bedømmelse og karriere for tjenestemændenes
og øvrige ansattes vedkommende? I bekræftende fald,
hvilke?
Er Rådet underrettet om tilfælde, hvor anvendelsen af
den ovennævnte artikel har medført vanskeligheder? Har
Rådet navnlig kendskab til forhold, hvor tjenestemænd
eller øvrige ansatte i Rådet indirekte eller direkte skulle
være blevet opfordret til at vælge mellem arbejdet i deres
tjenestegren og udøvelsen af mandatet i personalerepræsentationen — med risiko for faglige konsekvenser?
Hvorledes ville Rådet forholde sig, hvis det skulle få
kendskab til forhold som nævnt under pkt. 3 ?
Er man i Rådet klar over, at udøvelsen af et mandat i personalerepræsentationen, det være sig på fuld tid eller på
deltid, i de paritetiske organer eller andre, udgør en form
for mobilitet, som Rådet selv går varmt ind for?

Svar
(17. februar 1981)

1.
Bestemmelserne i bilag II, artikel 1, stk. 6, skal ligesom alle de øvrige bestemmelser i vedtægten overholdes
af instanserne i De europæiske Fællesskabers institutioner.
2.
Rådet har ingen bestemmelser vedtaget angående
gennemførelsen af ovennævnte bestemmelser; der har
ikke hidtil været behov for sådanne bestemmelser.
3.

Nej.

4.
Rådets holdning ville afhænge af, hvad det var for
forhold, det fik kendskab til.
5.
Udøvelsen af mandatet som personalerepræsentant
kan betragtes som et led i mobiliteten blandt personalet.
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Hvorledes vurderer Kommissionen mikroprocessorers
rolle i de næste tyve års udvikling, både i Europa og i
landene i den tredje verden?
Mener den, som nogle hævder, at de integrerede kredsløb
vil betyde, at udviklingslandene kan »springe« frem til et
højere udviklingsniveau i umiddelbar fremtid?

Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Étienne Davignon
(16. februar 1981)

Mikroprocessorer er kun én af de produktklasser, der er
fremkommet ved anvendelsen af mikroelektronisk teknologi. Hvorvidt dette særlige produkt vil få nogen større
indflydelse på den økonomiske udvikling på lang sigt kan
diskuteres.
Den teknologi, der ligger til grund for mikroelektroniske
produkter, forventes derimod med sikkerhed at få en betydelig indflydelse på den økonomiske udviklings hastighed og retning som følge af de utallige anvendelsesmuligheder inden for praktisk talt alle økonomiske sektorer fra landbrug til servicesektoren.
Det er i lyset heraf, at Kommissionen har udarbejdet og
den 4. september 1980 forelagt Rådet forslaget til aktioner på området mikroelektronisk teknologi ( l ).
Mikroelektronikken vil helt sikkert muliggøre eller lette
nye udviklinger i den tredje verden. Men eftersom
størsteparten af befolkningen i udviklingslandene stadig
er bosiddende på landet og kun lige akkurat i stand til at
brødføde sig selv, vil det være forhastet at drage den
slutning, at mikrochips skulle være et universalmiddel
for alle udviklingslande og under alle forhold.
(!) Dok. KOM(80) 421.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1587/80
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1584/80

af Vincent Ansquer

af Vincent Ansquer

til Rådet for De europæiske Fællesskaber

til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber

(21. november 1980)

(21. november 1980)
Om: Arbejdstagernes deltagelse i virksomheden
Om: Mikroprocessorers rolle i de næste tyve års økonomiske udvikling

Hvornår påtænker Rådet at vedtage direktivet om arbejdstagernes deltagelse i virksomheden?
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Svar

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1596/80

(17. februar 1981)

af Willy Vernimmen
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber

Rådet kan ikke oplyse, hvornår det i givet fald kan vedtage femte direktiv om selskabsret, som vedrører aktieselskabers struktur samt deres organers beføjelser og
forpligtelser, så meget mere som Europa-Parlamentet,
der er blevet hørt om Kommissionens forslag, endnu ikke
har afgivet sin udtalelse.

(25. november 1980)

Om: Kriseplanen for stålsektoren og følgerne for den
flamske stålindustri
Den verdensomspændende krise inden for stålsektoren
har naturligvis også følger for den europæiske stålindustri. Kommissionen har udarbejdet en kriseplan, som
Rådet har vedtaget. Imidlertid vil problemerne ikke blive
løst af sig selv med denne plan.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1591/81
af Vincent Ansquer
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber

Stålindustrien i Det europæiske Fællesskab bør i mellemtiden ruste sig til fremtiden. Kriseplanen må ikke føre til,
at man sorgløst afventer, at konjunkturerne igen bedres.
Der må i mellemtiden arbejdes med henblik på fremtiden
for den europæiske stålsektor. Thi andre steder i verden
bygges der ultramoderne stålværker, hvilket øger såvel
det teknologiske niveau som kapaciteten i stålsektoren.

(21. november 1980)

1. Kan Kommissionen oplyse, hvilken virkning (Davignon) - kriseplanen vil få for Sidmar-stålvirksomheden i Flanderen?

Om: Den kemiske industris rolle med hensyn til energibesparelser

2. Hvad agter Kommissionen at gøre for i mellemtiden
at sikre fremtiden for den europæiske stålsektor?

Hvilke retningslinjer påtænker Kommissionen at opstille
for den europæiske kemiske industri med henblik på at få
denne til at. yde et bidrag til energibesparelserne, navnlig
inden for automobilindustrien?

3. Mener Kommissionen ikke, at der, ligeledes for at
fremtiden kan sikres for den europæiske stålindustri,
på andre samfundsområder og i andre økonomiske
sektorer er et presserende behov for konjunkturfremmende foranstaltninger sigtende på en stærkere
kvalitativ vækst? Hvad gør Kommissionen konkret
på dette felt?

Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Etienne Davignon
(13. februar 1981)
Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Étienne Davignon
Den kemiske industri har allerede foretaget en række tilpasninger med henblik på energibesparelser. Den kemiske industri og bilindustrien udfører meget aktive forskningsarbejder for at fremme en øget anvendelse af plast
inden for bilproduktionen.
Det er ikke Kommissionens opgave at påbyde konkrete
foranstaltninger. Dens rolle er at give tilskyndelser og
støtte, hvilket bl.a. sker gennem forsknings- og udviklingsprogrammer samt demonstrationsprojekter.

(12. februar 1981)

I en situation, hvor næsten alle virksomheder i Fællesskabet ikke fuldt ud får dækket deres variable omkostninger, og hvor deres tab overstiger afskrivningen, har
Kommissionen med Rådets samtykke og efter at have
indhentet udtalelse fra Det rådgivende Udvalg for EKSF
besluttet af indføre et kvotasystem for produktionen.
Disse kvoter fastsættes på basis af en referenceproduktion, som afspejler produktionsapparatets reelle muligheder og efterspørgselsstrukturen, hvorpå anvendes ensartede reduktionssatser for alle virksomhederne.
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Da dette system er ligeligt og ikke-diskriminerende,
skulle det ikke få andre følger for Sidmar end for andre
stålvirksomheder i Fællesskabet, dvs. at de får fordelen af
et bedre afbalanceret marked.
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— tre udkast til Rådets henstilling til medlemsstaterne
vedrørende telekommunikation. Disse henstillinger
drejer sig om
— gennemførelse af en harmonisering af de nye
tjenester, som vil blive oprettet af telekommunikationsadministrationerne,

Kommissionen vil bestræbe sig på efter 30. juni 1981,
hvor kvotasystemet for produktionen ophæves, at bevare
markedsstabiliteten, så virksomhederne på normal måde
kan fortsætte omstruktureringsprogrammerne, især gennem frivillige aftaler vedrørende leverancer.

— skabelse af et fællesskabsmarked for terminaler
til disse nye tjenester,
— en første fase af åbningen af et offentligt telekommunikationsmarked (2),
— en første aktivitetsrapport på området nye informationsteknologier og de handlingslinjer, som
Kommissionen har til hensigt at udvikle fremover
med hensyn til hovedmålsætninger, som den havde
opridset i sin meddelelse (Dok. KOM(79) 650 endelig udg.) til Det europæiske Råd i Dublin (3).

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1624/80
af Pierre-Bernard Cousté
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber

Forslagene er resultatet af drøftelser, som i de senere år er
foregået mellem Kommissionen og samtlige berørte
kredse i industrien, de nationale administrationer og i
nationale, europæiske og internationale organisationer
inden for telekommunikation.

(25. november 1980)

Om: Teledata og mikroelektronik i Fællesskabet
Kan Kommissionen i forlængelse af Det europæiske Råds
møde i Dublin i november 1979 og det ekspertarbejde,
der er gennemført sammen med post- og telekommunikationsvæsenet i de forskellige lande i Fællesskabet, give
nærmere oplysninger om resultaterne af disse undersøgelser med hensyn til teledata og mikroelektronik og
de forslag, Kommissionen har fremsat på dette område?
Hvilke EØF-lande har allerede foreslået projekter for at
kunne modtage fællesskabsstøtte, og hvorledes har man
behandlet disse anmodninger?

Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Etienne Davignon

Udtalelserne fra Parlamentet og fra Det økonomiske og
sociale Udvalg om ovennævnte forslag er ved at blive
udarbejdet.
Kommissionen minder i denne forbindelse det ærede
medlem om den høje prioritet, den tillægger disse forslag,
og at den hastighed, hvormed Rådet vil kunne træffe sine
afgørelser, navnlig afhænger af, hvor hurtigt den modtager Parlamentets udtalelser.
Kommissionen kan ligeledes oplyse det ærede medlem
om, at efter den indkaldelse af forslag, den bekendtgjorde i februar 1980 (4) inden for rammerne af det flerårige fællesskabsprogram på databehandlingsområdet,
vedtaget af Rådet i september 1979 (5), har den modtaget 65 forslag fra konsortier, hvori samtlige Fællesskabets medlemslande er repræsenteret. I overensstemmelse
med programmets kriterier har den udvalgt 14 af disse
forslag og er for øjeblikket i færd med at iværksætte de
pågældende aktioner.

(16. februar 1981)

Kommissionen har den 4. september 1980 tilsendt Rådet:
— et forslag til forordning om fællesskabsaktioner
inden for mikroelektronik (1),
(!) Dok. KOM(80) 421 endelig udg.

(2)
(3)
(4)
(5)

Dok. KOM(80) 422 endelig udg.
Dok. KOM(80) 513 endelig udg.
EFT nr. C 46 af 23. 2. 1980, s. 2.
EFT nr. L 231 af 11. 9. 1979, s. 23.

23. 3. 81

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. C 63/15

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1627/80

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1637/80

af Victor Michel

af Pierre-Bernard Cousté

til Rådet for De europæiske Fællesskaber

til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber

(25. november 1980)

(1. december 1980)

Om: Lovkonflikter med hensyn til arbejdsforhold inden
for Fællesskabet

Om: Betingelsen for anvendelse af artikel 58 i EKSFtraktaten om en åbenbar kriseperiode på stålområdet

Den 23. marts 1972 forelagde Kommissionen Rådet et
forslag til forordning vedrørende bestemmelser angående
lovkonflikter med hensyn til arbejdsforhold inden for
Fællesskabet. Det økonomiske og sociale Udvalgs
enstemmige udtalelse tilsendtes den 30. november på
grundlag af en rapport -fra J. Houthuys, formand for
sammenslutningen af kristne fagforeninger.

Har Kommissionen virkelig de nødvendige midler til at
kontrollere en nøje overholdelse af produktionskvoterne
i hver enkelt virksomhed, efter der endelig er erklæret
åbenbar kriseperiode i stålsektoren?

Kan Rådet gøre rede for grundene til, at det — trods den
ændring, der foresloges i 1976 - ikke har kunnet vedtage
dette forslag, som havde opnået enstemmig støtte fra
arbejdsgiverne og de europæiske fagforeninger?

Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Érienne Davignon

Svar

Kommissionen råder for tiden over de nødvendige midler
til at gennemføre en effektiv kontrol med overholdelsen
af de produktionskvoter, som blev indført ved beslutning
(EØF) nr. 2794/80 (*). Den 6. oktober 1980 blev der oprettet en administrativ enhed til at tilrettelægge arbejdet
for de ingeniører og bemyndigede personer, som er
nævnt i artikel 1, stk. 4, i beslutning (EØF) nr. 2794/80,
og som bistår Kommissionen med gennemførelsen af de i
artikel 47 i EKSF-traktaten nævnte efterprøvelser.

(17. februar 1981)

Kommissionen fremsendte sit ændrede forslag til forordning til Rådet i maj 1976. Arbejdet i Rådet vedrørende
dette forslag varede indtil 1977, hvor det blev suspenderet.
Da man på det tidspunkt var i færd med at udarbejde et
udkast til konvention om, hvilken lov der skal anvendes
på kontraktlige forpligtelser, forekom det hensigtsmæssigt at afvente afslutningen af drøftelserne
herom, idet den omhandler samtlige kontraktlige forpligtelser, herunder arbejdskontrakter. Disse drøftelser er i
mellemtiden afsluttet; konventionen (*) blev åbnet for
undertegnelse i Rom den 19. juni 1980, og de fleste af
medlemsstaterne har allerede undertegnet den. Da denne
konvention omfatter bestemmelser vedrørende arbejdsforhold, er spørgsmålet, om Kommissionens forslag til
forordning vedrørende bestemmelser angående lovkonflikter med hensyn til arbejdsforhold er blevet overflødigt, eller om det skal genoptages. Dette spørgsmål
bliver meget snart drøftet i Rådet; efter denne drøftelse
meddeler Kommissionen Rådet sin holdning med hensyn
til det pågældende forslag.
(!) EFTnr. L 266 af 9. 10. 1980.

(11. februar 1981)

0) EFTnr. L 291 af 31. 10. 1980, s. 1.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1641/80
af Ann Clwyd
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(4. december 1980)

Om: Direktiv om kvaliteten af badevand
Den 8. december 1975 vedtog Rådet et direktiv om kvaliteten af badevand. Kan Kommissionen oplyse, hvor
effektivt dette direktiv har været i hver enkelt medlemsstat?
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Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Karl-Heinz Narjes
(13. februar 1981)

Kommissionen kan ikke i øjeblikket for hver enkelt medlemsstats vedkommende vurdere gennemførelsen af direktiv 76/160/EØF om kvaliteten af badevand (1). Den
minder det ærede medlem om, at medlemsstaterne i henhold til artikel 4, stk. 1, i nævnte direktiv har en frist på ti
år efter meddelelsen af direktivet til at sikre, at badevandskvaliteten bringes i overensstemmelse med de
grænseværdier, der er fastsat i bilaget.

leukæmi hos mennesker, og mener også, at forskning i
strålingsinduceret myeloid leukæmi er yderst værifuld.
Kommissionen har modtaget en række forslag vedrørende forskellige aspekter af dette problem, herunder
et forslag fra St. Andrews University. Som følge af
begrænsede finansielle midler har Kommissionen været
nødsaget til at foretage en udvælgelse, og det blev efter en
nøje sammenlignende vurdering besluttet ikke at støtte
dette bestemte forslag.

I henhold til artikel 13 i det pågældende direktiv gennemgår Kommissionen de sammenfattende rapporter,
som medlemsstaterne tilsender den vedrørende badevandet og dets vigtigste karakteristika.
I overensstemmelse med denne artikel vil Kommissionen
offentliggøre de således indhentede oplysninger, og den
skal sørge for, at det ærede medlem samt Europa-Parlamentets generalsekretariat modtager et eksemplar af
rapporten.
(!) EFT nr. L 31 af 5. 2. 1976, s. 31.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1655/80
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SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1656/80
af Johanna Maij-Weggen
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(4. december 1980)

Om:

Eneforhandlingssystemer

Kontoret for den europæiske sammenslutning af forbrugerorganisationer har indgivet klage til Kommissionen
vedrørende de såkaldte eneforhandlingssystemer, som
går ud på, at visse fabrikanter og importører kun lader
deres produkter sælge gennem en bestemt gruppe detailhandlere. Denne klage vedrører navnlig fabrikanter og
importører inden for den audio-visuelle sektor (f. eks,
radio, fjernsyn og hi-fi).

af John Purvis
(4. december 1980)

Er Kommissionen villig til at undersøge, om disse eneforhandlingssystemer fører til konkurrencebegrænsning
og unødvendigt høje priser for forbrugerne?

Om: Program for strålingsbeskyttelse

Ser Kommissionen muligheder for at intervenere, og i
bekræftende fald, på hvilken måde?

til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber

Er Kommissionen enig i, at det er vigtigt at undersøge,
hvorvidt leukæmi oftere forekommer hos personer, der
udsættes for mindre strålingsdoser? Mener den ikke, at
forskning om forbindelsen mellem røntgenbestråling af
hele legemet og opståen af myeloid leukæmi ville være
yderst værdifuld? Hvorfor er i så fald et projekt fra St.
Andrews-universitetet under sagkyndig ledelse af professor Brynmor Thomas om selve dette emne ikke indgået i
det nuværende program for strålingsbeskyttelse?

Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Franciscus Andriessen
(12. februar 1981)

(11. februar 1981)

Kommissionen har i en årrække beskæftiget sig med
spørgsmålet, om selektive distributionssystemer er forenelige med konkurrencebestemmelserne i EØF-traktatens artikel 85. Den har allerede gentagne gange truffet
formelle beslutninger på dette område i1). På det audiovisuelle område godkendte den i 1975 navnlig det selektive distributionssystem gældende for hele fællesmarkedet, som en tysk fabrikant af fjernsyns- og radioappara-

Kommissionen erkender betydningen af forskning, der
sigter mod at klarlægge forholdet mellem stråling og

(*) Jf. blandt andet Den niende Beretning om Konkurrencepolitikken (april 1980), nr. 5.

Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Ivor Richard
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ter samt båndoptagere havde oprettet (a). Denne godkendelse udløb i juli 1980 og er indtil nu ikke blevet fornyet på grund af undersøgelser, som Kommissionen er i
færd med at gennemføre vedrørende den prisfastsættelsespolitik og politik med hensyn til konkurrencebegrænsende opdeling af de nationale markeder,
som føres af flere virksomheder inden for denne sektor.
Disse undersøgelser er blevet iværksat, dels af hensyn til
de forbehold, som De europæiske Fællesskabers Domstol
har taget i sin dom af 25. oktober 1977, hvori den
ovennævnte beslutning (2) bekræftes, og dels af hensyn
til adskillige klager, der er blevet fremsat over for Kommissionen, uafhængigt af Det europæiske kontor for
Sammenslutningerne af Forbrugerorganisationer, om
forsøg, som visse fabrikanter skulle have gjort på at forhindre forhandlere, der sælger til priser, som anses for at
være for lave, i at fortsætte virksomheden.

Såfremt disse undersøgelser, som er blevet iværksat i
medfør af forordning nr. 17 (3), fører til konstatering af
overtrædelser af artikel 85 i traktaten, vil Kommissionen
kunne enten afslå at godkende visse fabrikanters distributionssystemer, medmindre der finder en tilpasning
sted, hvorved risikoen for en konkurrencebegrænsende
praksis bliver fjernet, eller ikende de pågældende virksomheder bøder for de konkurrencebegrænsende foranstaltninger, der ikke er dækket af anmeldelsen.
Under alle omstændigheder vil Kommissionen forud for
eventuel godkendelse af aftaler om selektiv distribution
ligeledes undersøge, i hvilken udstrækning disse kan forventes at forbedre ydelserne over for kunderne, såvel på
det tekniske og handelsmæssige plan som i prismæssig
henseende.

Nr. C 63/17

Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Karl-Heinz Narjes
(16. februar 1981)

Kommissionen har forelagt Rådet to forslag til direktiv i1) svarende til de mål, som de ærede medlemmer
nævner.
Det første forslag går ud på, dels en minimal samordning
af det virksomhedsområde, der står åbent for personer
med farmaceuteksamen, og dels betingelserne for at opnå
denne eksamen.
Det andet forslag vedrører bl.a. den gensidige anerkendelse af de forskellige farmaceuteksamensbeviser.
I overensstemmelse med EØF-traktatens artikel 57,
hvorpå disse forslag hviler, vil Parlamentet blive opfordret til at afgive en udtalelse om dem.
(J) Dok. KOM(81) 4.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1661/80
af Barry Seal
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber

(!) Beslutning af 15. 12. 1975 i SABA-sagen (EFT nr. L 28 af
3. 2. 1976, s. 19).
(2) Sag 26/76. Metro/Kommissionen (dok. 1977-6, s. 1875).
(3) Første forordning om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikel 85 og 86 ( EFT nr. 13 af 21. 2. 1962, s. 204).

(4. december 1980)

. Om: Tekstilhandel med Kina
Skal Kommissionens svar på min tidligere skriftlige
forespørgsel forstås således, at Kommissionen ikke vil
skride ind de næste to år, også selv om der fortsat er en
skæv balance i tekstilhandelen mellem Kina og Fællesskabet?

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1658/80

Hvilke mekanismer anvender Kommissionen med henblik på at sikre, at aftalen overholdes?

af Johanna Maij-Weggen
og Johannes Verroken
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(4. december 1980)

Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Wilhelm Haferkamp
(11. februar

1981)

Om: Ligestilling af farmaceutdiplomer
Kan Kommissionen meddele, om den allerede har taget
initiativ til at harmonisere farmaceutuddannelser og
-diplomer i Fællesskabets medlemsstater?

Det er efter Kommissionens opfattelse endnu for tidligt
at tage stilling til, hvilke aktioner der kan indledes i tilfælde af, at det efter to års anvendelse af tekstilaftalen
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EØF-Kina, dvs. efter 1981, ikke skulle have vist sig muligt at overholde den andel, der er fastsat i aftalen for
handelen med tekstilvarer.
Kommissionen vil til sin tid på grundlag af statistikkerne
for 1980, som er det første effektive anvendelsesår for
tekstilaftalen med Kina, gennemgå tallene for handelen
med tekstilvarer med dette tredjeland.
Det ærede medlem kan være sikker på, at Kommissionen
om nødvendigt vil træffe passende foranstaltninger i
henhold til aftalens bestemmelser med henblik på at sikre
overholdelse af forpligtelserne med hensyn til den andel,
der er fastsat for samhandelen med tekstilvarer mellem
Fællesskabet og Kina.
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tion Kommissionen om, at nedgangen i den kinesiske
import fra Fællesskabet i første halvdel af 1980 kun var
et midlertidigt fænomen.
På baggrund af denne forsikring og den hurtige vækst i
samhandelen i de seneste år (trods visse udsving på kort
sigt, der hovedsagelig skyldtes nedgang i de kinesiske investeringer) foreslog Kommissionen en række kontingentforhøjelser med virkning fra 1. januar 1981 for
den kinesiske eksport til Fællesskabet.
Nu, hvor der sker en økonomisk omvurdering i Kina, har
Kommissionen søgt og fået forsikringer fra de kinesiske
myndigheder om, at Fællesskabets eksport fortsat vil
blive behandlet gunstigt under udformningen af kinesiske importplaner.
Kommissionen står endvidere sammen med den kinesiske
regering bag »EEC-China Business Week« fra den
30. marts til den 10. april 1981 for yderligere at udvikle
samhandelen mellem EØF og Kina, herunder Fællesskabets eksport til Kina.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1670/80
af Barry Seal
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(4. december 1980)
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1682/80
Om: Underskud på handelsbalancen med Kina

af Joyce Quin
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber

På det nylig afholdte fællesmøde mellem tjenestemænd
fra EF og kinesiske tjenestemænd konstateredes det, at
tendensen, der i de seneste to år havde været i EFs favør,
var slået om i modsat retning. I tidsrummet januar-juni
1980 havde Kina haft et handelsoverskud på 34,8 mio £
(60 mio ERE) over for EF.

(4. december 1980)

Om: Europa-Parlamentets effektivitet

Hvilke skridt vil den tage for at standse nedgangen i EFs
eksport til Kina, når Kina, som er EFs næststørste
ståleksportmarked, nu går over til den lette industri med
heraf følgende ringere stålbehov?

Hvor stor en procentdel af de forslag til direktiv og forordning, som Europa-Parlamentet har foreslået ændret
siden de direkte valg, er inden behandlingen i Rådet
ændret således af Kommissionen? Hvor stor en procentdel af de forslag, som ikke er ændret af Kommissionen i
overensstemmelse med Parlamentets ønsker, er derefter
vedtaget af Rådet? Hvor stor en procentdel af de forslag
til ændring, som er fremsat af Europa-Parlamentet og
taget til efterretning af Kommissionen i dets forslag, er
siden vedtaget af Rådet?

Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Wilhelm Haferkamp

Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Gaston Thorn

(13. februar 1981)

(12. februar 1981)

På mødet i Den blandede Handelskommission EØF-Kina
den 3. og 4. november forsikrede den kinesiske delega-

Siden de direkte valg (og intil 30. november 1980) har
Rådet vedtaget 168 forordninger og direktiver, hvorom

Hvilket standpunkt indtager Kommissionen i betragtning heraf til lempelser af importkvoterne for Kina?
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Europa-Parlamentet er blevet hørt. Om disse 168 forslag
havde Parlamentet i 149 tilfælde afgivet en udtalelse
uden forslag om ændringer. I 11 tilfælde godtog Kommissionen de ændringsforslag, der var fremsat af Parlamentet; i otte tilfælde foretrak Kommissionen at fastholde det oprindelige forslag.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1696/80

Nr. C 63/19

lysninger af forskellig art, ved hjælp af hvilke medlemsstaternes myndigheder kan få klarhed over, hvilket skib
der er tale om, hvilke internationale konventioner og
normer det er underlagt, om det tidligere har overtrådt
disse eller har været involveret i andre hændelser/uheld
eller tilfælde af udledninger. Samtidig kan medlemsstaterne herigennem få kendskab til resultaterne af besøg og
inspektioner, der er foretaget om bord på tankskibene,
og til de inspicerede skibes tilstand med hensyn til sikkerheds- og forureningsbekæmpelsescertifikater.

Kommissionen finder, at vedtagelsen og gennemførelsen
af disse forslag vil kunne yde et væsentligt bidrag til at få
alle skibe, uanset flag, til at overholde de internationale
normer for sikkerhed for skibsfarten og forebyggelse af
forurening.

af de Lipkowski
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(10. december 1980)

Om: Midler til at få skibe under bekvemmelighedsflag
til at overholde normerne om sikkerhed og forureningsbekæmpelse
Hvilke midler råder Fællesskabet over for at få skibe
under bekvemmelighedsflag til at overholde normerne
om sikkerhed og forureningsbekæmpelse?

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1698/80
af Ernest Glinne
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(10. december 1980)

Om: Anvendelse af artikel 37 i Euratom-traktaten kernekraftværket i Chooz
Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Georgios Kontogeorgis
(9. februar 1981)

Den 2. juli 1980 (J) tilsendte Kommissionen Rådet et forslag til et rådsdirektiv om anvendelse af internationale
normer for sikkerhed for skibsfarten og forebyggelse af
forurening, for så vidt angår skibe, der anløber Fællesskabets havne. I henhold til dette direktiv skal hver
enkelt medlemsstat som havnestat identificere skibe, der
anløber deres havne, og som ikke opfylder normerne,
uanset under hvilket flag de sejler, samt drage omsorg
for, at forholdene bringes i orden.
I øvrigt foreslog Kommissionen i sin meddelelse til Rådet
af 2. juli 1980 (2) en plan for bekæmpelse af forurening af havet med carbonhydrider og det heri vedlagte
forslag til afgørelse, at der indføres et informationssystem i Fællesskabet, der blandt andet skal have til formål at udarbejde et kartotek over alle tankskibe med opH Dok. KOM(80) 360.
(2) Dok. KOM(80) 361.

Som svar på en skriftlig forespørgsel, der for nylig blev
stillet i det belgiske parlament, meddelte udenrigsministeren, at der inden årets udgang skulle afholdes et nyt
fransk-belgisk ekspertmøde, der skulle behandle alle
spørgsmålene vedrørende kernekraftværket i Chooz.
Desuden har Kommissionen som svar på min forespørgsel af 7. august 1979 meddelt, at den havde fremsat
et forslag om indførelse af en konsultationsprocedure på
fællesskabsplan med hensyn til placering af kraftværker i
grænseregioner. Rådet har endnu ikke truffet nogen afgørelse herom.
Kan Kommissionen oplyse, om det omtalte fransk-belgiske møde indgår i den af Kommissionen foreslåede konsultationsprocedure? Hvilken juridisk beføjelse har dette
møde?
Er det korrekt, at bilaterale forhandlinger har givet
sikring om at:
— Frankrig fuldt ud vil godtgøre de 3 m3/sek., der udtages af Meuse-floden;
— temperaturforhøjelsen i vandet som følge af spildevand ikke vil blive overvældende stor;
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— udledningen af kemiske væsker såsom kalciumsulfat
eller af radioaktive væsker såsom tritium samt eventuelle udledninger af gasformigt affald som f. eks. jod
ikke vil få skadelige virkninger på det belgiske miljø;
— der i udarbejdelsen af kraftværket vil blive taget hensyn til eksternt forårsagede ulykker (jordskælv, flystyrt) samt til internt forårsagede og at alle sikkerhedsforanstaltninger vil blive truffet for omhyggeligt
at begrænse de eventuelle følger?

Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Karl-Heinz Narjes
(11. februar 1981)

Rådet har endnu ikke truffet afgørelse med hensyn til
indførelse af en fællesskabsprocedure for høring i forbindelse med opførelse af kraftværker i grænseområder.
Således er det fransk-belgiske møde, som det ærede medlem henviser til, ikke et led i en sådan procedure.

Har den til hensigt at ansætte et midlertidigt hjælpepersonale til denne opgave, eller er det eksisterende personale tilstrækkeligt?

Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Etienne Davignon
(12. februar 1981)

Det ærede medlem henvises til det svar, som Kommissionen har afgivet på skriftlig forespørgsel nr. 1637/80 (*), i
hvilken den redegør for indførelsen af kontrolsystemet
for stålvirksomhederne i henhold til beslutning 2794/80,
og hvorledes dette virker. Kommissionen har således ikke
antaget supplerende midlertidigt personale, selv om den
har måttet foretage interne organisationsforanstaltninger
med henblik på denne nye arbejdsbyrde. De kontrolhold,
som udpeges af Kommissionen, fremsender hver uge
rapporter over efterprøvelse på stedet.
i1) Se s. 15 i denne Tidende.
(2) EFTnr. L 291 ef 31. 10. 1980, s. 1.

Kommissionen har ikke kendskab til resultaterne af de
bilaterale forhandlinger om kernekraftværket i Chooz.
Kommissionen forventer til sin tid at få meddelt de oplysninger, der kræves i henhold til Euratom-traktatens
artikel 37 og 41. Opførelsen af første afsnit af det nye
kernekraftværk i Chooz er først planlagt påbegyndt i
1982; idriftsættelsen forventes i 1988.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1703/80
af Winifred Ewing
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(10. december 1980)

Om: Harmonisering af beskatningen af sportsaktiviteter

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1699/80
af Pierre-Bernard Cousté
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber

Kan Kommissionen udtale sig om forskellene inden for
medlemsstaternes skattelovgivning med hensyn til sport
— særlig hvad angår momsen — og meddele, hvilke planer
den har — hvis den har nogen — med henblik på harmonisering af denne lovgivning?

(10. december 1980)

Om: Kontrol med gennemførelsen af foranstaltningerne
i forbindelse med den fastslåede krise på jern- og
stålområdet

Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Christopher Tugendhat
(16. februar 1981)

Hvordan agter Kommissionen at gennemføre kontrollen
med gennemførelsen af foranstaltningerne med hensyn til
den fastslåede krise på jern- og stålområdet?
Foreslår den et system med faste daglige forbindelser
med de pågældende virksomheder?

For så vidt angår sport, giver Rådets 6. direktiv af 17.
maj 1977 i1) om harmonisering af medlemsstaternes lov(!) EFT nr. L 145 af 13. 6. 1977, s. 1.
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givning om omsætningsafgifter medlemsstaterne ret til at
fritage »visse former for tjenesteydelser i nær tilknytning
til udøvelsen af sport eller fysisk træning, der præsteres
af organer, som ikke arbejder med gevinst for øje, til fordel for personer, der deltager i sport eller fysisk træning«
(artikel 13, A, litra m)), på sådanne betingelser, som de
selv fastsætter.
Sportsaktivitet af den art, der ikke kan fritages, er derfor
underkastet moms til satser, som fastsættes i den enkelte
nationale lovgivning.

af olieforurening af havet (1). Dersom Rådet godkender
dette forslag, vil der blive indsamlet oplysninger om olietankere på regelmæssig basis. Kommissionen overvejer
også muligheden af regelmæssigt at indsamle relevant
information vedrørende udslip, som skyldes olieplatformes drift.
(]) Dok. KOM(80) 361 endelig udg.

Harmonisering af momssatser på varer og tjenesteydelser
i almindelighed kan først ventes foretaget på et senere
tidspunkt.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1705/80
af Winifred Ewing
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(10. december 1980)

Om: EF-midler til reparation og genopbygning af eksisterende landbrugsbedrifter
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1704/80
af Winifred Ewing
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(10. december 1980)

Om:

Kan Kommissionen oplyse, hvilke midler der kan tildeles
fra Det europæiske Fællesskab til reparation og genopbygning af eksisterende landbrugsbedrifter, og redegøre
for hvilket beløb, der hidtil er udbetalt i hver medlemsstat?

Olieforurening

Kan Kommissionen give en fortegnelse over alle ulykker,
der har medført udslip fra olietankere i fællesskabsfarvande i de seneste ti år, og give følgende oplysninger:
1. Tid og sted for ulykken,
2. De pågældende skibs navn og alder,
3. Rederens identitet, brugerens identitet og det flag,
skibet sejlede under på daværende tidspunkt?
Kan Kommissionen give tilsvarende oplysninger (hvor
det er hensigtsmæssigt) for ulykker, der har involveret
olieinstallationer på kysten eller på havet?

Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Georgios Kontogeorgis
(11. februar

1981)

Kommissionen er ikke i besiddelse af de oplysninger, som
det ærede medlem ønsker. Imidlertid har den iværksat
undersøgelser vedrørende nylige uheld, hvor skibe og
olieplatforme har været indblandet. Den har også forelagt et forslag til Rådets beslutning om oprettelse af et
EF-informationssystem til forebyggelse og bekæmpelse

Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Poul Dalsager
(10. februar 1981)

I henhold til artikel 8 i Rådets direktiv 72/159/EØF af
17. april 1972 (a) om modernisering af landbrugsbedrifter kan der ydes investeringsstøtte til reparation og ombygning af eksisterende landbrugsbygninger, forudsat at
investeringen sker inden for rammerne af en udviklingsplan for landbrugsbedrifter.
Kommissionen er ikke i stand til at give det ærede medlem de ønskede oplysninger om, hvilke udgifter de enkelte medlemsstater hidtil har haft i denne forbindelse,
da de oplysninger om gennemførelsen af direktiv
72/159/EØF, som Kommissionen hvert år modtager fra
medlemsstaterne, ikke omfatter data af denne art.
Kommissionen vil imidlertid snarest udbede sig disse
data fra medlemsstaterne. Såfremt svaret bliver positivt,
vil det ærede medlem snarest få tilsendt de supplerende
oplysninger.
0) EFT nr. L 96 af 23. 4. 1972, s. 1.
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SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1712/80
af Konrad Schon

23. 3. 81

Den 15. januar 1981 modtog Kommissionen fire ansøgninger fra højere læreanstalter.

til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(10. december 1980)

Kommissionen fremsender fortegnelserne herover direkte til det ærede medlem og til Europa-Parlamentets
generalsekretariat.

Om: Artikel 290 i budgetterne for 1980 og 1981
1.
I hvilket forhold fordeler bevillingerne sig til højere
læreanstalter og til højskoler:
2.

Til hvilke formål anvendes bevillingerne?

3.
Hvilke højere læreanstalter har i regnskabsåret
1980 fået bevillinger fra artikel 290?
4.
Hvilke højere læreanstalter har allerede indgivet
ansøgninger om støtte for 1981?
5.
Findes der almindelige retningslinjer for støtten, og
hvad går de i givet fald ud på?

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1713/80
af Anne-Marie Lizin
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(10. december 1980)

Om: Oplysninger om lukning af reaktorer

Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Gaston Thorn
(12. februar 1981)

1.
I 1980 blev bevillingerne under artikel 290 udelukkende anvendt til tilskud til højere læreanstalter som
fastsat i budgettet.
For 1981 havde Kommissionen foreslået en betydelig
forhøjelse af bevillingerne under artikel 290, og den
præciserede i det foreløbige budgetforslag, at den havde
til hensigt at påbegynde en aktion til fordel for højskoler.
Desværre kom der ikke noget ud af dette forslag, og bevillingerne på 1981-budgettet (180 000 ECU) er ikke
tilstrækkelige til, at der også kan ydes tilskud til sådanne
skoler.

I sit svar på skriftlig forespørgsel nr. 1051/80 af Coppieters om »risici ved atomkraftværker« (J) anfører
Kommissionen, at den ikke kan udarbejde en rapport om
nødlukninger af atomkraftværket Doel 2, da kontrollen
med dette anlæg »udelukkende påhviler de nationale
kontrolmyndigheder og organer«. Dette er overraskende
i betragtning af, at det statistiske kontors publikation
»Operation of Nuclear Power Stations during 1978«
(kernekraftværker i drift i 1978) på side 90 indeholder en
kort beskrivelse af bemærkelsesværdige afbrydelser af
Doel 2, hvilket er ensbetydende med, at der faktisk står
oplysninger til rådighed for Kommissionen om reaktorlukninger. Imidlertid foreligger disse nyttige oplysninger
ikke længere i »Operation of Nuclear Power Stations
1979«.
Vil Kommissionen forklare årsagen til denne udeladelse
og garantere, at disse oplysninger igen gives i de fremtidige udgaver af denne publikation?
(!) EFT nr. C 288 af 6. 11. 1980, s. 24.

Derfor vedrører svarene på spørgsmål 2 til 5 i det
følgende udelukkende højere læreanstalter.
2. og 5.
Bevillingerne er forbeholdt højere læreanstalter, som har opstillet undervisningsprogrammer vedrørende udviklingen i den europæiske integration, hovedsagelig på det økonomiske og juridiske område. Formålet med tilskuddet er at bidrage til igangsættelse eller
udvidelse af et program.
Der er ikke tale om et fast tilskud, som i øvrigt sædvanligvis er et beskedent beløb, og det ydes ikke automatisk.
3. og 4.
11980 blev der ydet tilskud til 31 højere læreanstalter over bevillingerne under artikel 290.

Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Karl-Heinz Narjes
(11. februar

1981)

Det dokument, som det ærede medlem henviser til, indeholder oplysninger, som de europæiske elselskaber meddeler Kommissionen på frivillig (ikke-obligatorisk) basis.
Disse oplysninger skal tjene til udarbejdelse af statistik-

De Europæiske Fællesskabers Tidende

23. 3. 81

ker over elproduktionen på basis af kernekraft, og de
omfatter således oplysninger om de vigtigste lukninger af
kraftværker og årsagerne hertil. Oplysningerne har imidlertid ikke til formål at belyse sikkerhedsmæssige problemer, og der kan på grundlag af dem således ikke opstilles en komplet fortegnelse over alle lukninger og disses årsager, for medlemsstaterne, elselskaberne og
kraftværksledelsen har ikke pligt til at give meddelelse
herom til Kommissionen. På dette punkt kan Kommissionen kun bekræfte indholdet af sit svar på skriftlig
forespørgsel nr. 1051/80 fra Maurits Coppieters, som
det ærede medlem henviser til.

Nr. C 63/23

fysisk egnethed, vil sandsynligvis blive behandlet i anden
etape af indførelsen af et europæisk førerbevis.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1730/80
af Liam Kavanagh
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber

Med hensyn til 1979-udgaven af det nævnte dokument er
det rigtigt, at diagrammerne over belastningen i
kraftværkerne og oplysningerne om de vigtigste lukninger ikke er medtaget som i de tidligere udgaver.
Denne mangel skyldes problemer med hensyn til den interne organisation i Kommissionen, og den vil sandsynligvis blive afhjulpet i kommende udgaver af det pågældende dokument.

(10. december 1980)

Om: Dumping af polske kabler på det irske marked
1.
Er Kommissionen klar over, at polske ledningskabler til husholdningsbrug sælges til dumpingpriser på det
irske marked, hvilket går ud over beskæftigelsen i landets
egne virksomheder?
2.
Har Kommissionen modtaget nogen anmodning
fra den irske regering om en undersøgelse af sagen?

Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Wilhelm Haferkamp
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1729/80

(12. februar 1981)

af Brian Key
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(10. december 1980)

Om: Trafiksikkerhed for motorcyklister
Vil Kommissionen i medlemsstaterne sørge at forbedre
reglerne for uerfarne personers motorcykelkørsel i betragtning af det store antal motorcyklister, der kvæstes
eller mister livet ved trafikulykker?

Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Georges Contogeorgis
(11. februar

1981)

De høje ulykkestal for yngre motorcyklister er en af de
faktorer, der er forbundet med en række andre faktorer,
som i øjeblikket er genstand for en undersøgelse, Kommissionen gennemfører vedrørende en passende minimumsalder for erhvervelse af førerbevis til motorcykel.

Kommissionen forstår, at en irsk producent af ledningskabler til husholdningsbrug over for de irske myndigheder har givet udtryk for sin bekymring over, at der til
dumpingpriser importeres ledningskabler til husholdningsbrug fra Polen. De irske myndigheder har meget
korrekt underrettet dette firma om, at en aktion vedrørende dumpingimport er et spørgsmål, der hører ind
under Fællesskabets kompetence, og har tilrådet dette at
kontakte den pågældende erhvervsgren i andre medlemslande (især de firmaet er en filial af en producent i en anden medlemsstat) og indgive en klage til Kommissionen i
henhold til bestemmelserne i forordning (EØF) nr.
3017/79 (!).
Indgivelse af en sådan klage er først og fremmest et anliggende for den berørte erhvervsgren frem for myndighederne i medlemsstaterne.
Kommissionen er til enhver tid parat til at behandle klager fra erhvervsgrene, der skades af dumpingimport,
såfremt sådanne klager indeholder tilstrækkelige bevisligheder for forekomsten af dumping og den deraf
følgende skade.
i1) EFTnr. L 339 af 31. 12. 1979, s. 1.

Spørgsmålet om betingelserne for udstedelse af førerbevis til motorcykel, herunder normer for egnethed, bl.a.
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SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1732/80

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1737/80

af Liam Kavanagh

af Karel Van Miert

til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber

til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber

(10. december 1980)

(10. december 1980)

Om: Fællesskabsstøtte til zinkudsmeltningsprojekt
Irland

i

1.
Hvilken fællesskabsstøtte kan ydes til opførelse af
et zinkudsmeltningsværk i Irland?

2.
Har de irske myndigheder på fællesskabsplan truffet nogen foranstaltninger til opnåelse af en sådan eventuel støtte?

Om: Fravigelse af bestemmelserne i det sjette momsdirektiv
På mødet i Rådet af finansministre den 27. oktobef 1980
i Luxembourg drøftedes den anmodning, som den belgiske regering har indgivet om i henhold til artikel 27 i det
sjette momsdirektiv at fravige bestemmelserne heri i forbindelse med betalingen af momsen på brugte personbiler.
Den fravigelse, der er anmodet om, vedrører foranstaltninger, som bl.a. sigter mod bekæmpelsen af skattesvig
og unddragelse.
Rådet har anmodet Kommissionen om at tage dens hidtidige standpunkt på dette område op til fornyet overvejelse samt om at forelægge et forslag.

Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Antonio Giolitti

Hvilke foranstaltninger har Kommissionen allerede
iværksat for at imødekomme denne anmodning fra
Rådet?

(10. februar 1981)

1.
En investering af den her nævnte art falder ind
under EFRUs anvendelsesområde. Den vil kunne modtage støtte i henhold til bestemmelserne i forordningen
om oprettelse af denne fond (*), såfremt den ligeledes
modtager irsk regionaludviklingsstøtte, og såfremt ansøgningen om EFRU-støtte forelægges Kommissionen af
de irske myndigheder.

Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Christopher Tugendhat
(11. februar 1981)

Kommissionen er endnu ikke nået til behandlingen af det
problem, som det ærede medlems spørgsmål vedrører.

Den europæiske Investeringsbank vil kunne yde lån til
denne investering i henhold til EØF-traktatens artikel
130.

2.
Der er indtil nu ikke blevet forelagt Kommissionen
nogen ansøgning fra de irske myndigheder om EFRUstøtte til en sådan investering.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1743/80
af Ann Clwyd
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber

Hvad angår EIB, kan
dennes forhandlinger
eventuel finansiering
indtil en lånekontrakt

Kommissionen i øvrigt oplyse, at
med investorer vedrørende en
af projekter forbliver fortrolige,
er undertegnet.

(!) Rådets forordning (EØF) nr. 724/75, ændret ved forordning
(EØF) nr. 214/79 - EFT nr. L 35 af 9. 2. 1979, s. 1.

(23. december 1980)

Om: Anvendelse af direktivet om ligebehandling med
hensyn til social sikring
Kan Kommissionen oplyse, om direktivet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring er effektivt, og om medlemsstaterne gennemfører
dette direktiv korrekt?
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Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Ivor Richard

Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Wilhelm Haferkamp

(16. februar 1981)

(6. februar 1981)

I henhold til direktiv 79/7/EØF af 19. december 1978
om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring har
medlemsstaterne en gennemførelsesfrist på seks år (1).

Kommissionen har ingen beføjelser til at påvirke Fællesskabets private virksomheders og bankers handelsmæssige og finansielle forbindelser med tredjelande.

Først ved udgangen af 1984 kan Kommissionen altså
vurdere, om direktivet er anvendet korrekt i Fællesskabets medlemslande.

Med hensyn til samhandelen mellem ni af medlemsstaterne og Chile henvises det ærede medlem til Kommissionens svar på skriftlig forespørgsel nr. 1543/80 fra
Ernest Glinne (l).
Kommissionen råder ikke over officielle oplysninger om
de kreditter, som nordamerikanske og europæiske bankkonsortier måtte have indrømmet Chile.

(>) EFTnr. L6 af 10. 1. 1979, s. 6.

(1) Se s. 9 i denne Tidende.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1757/80
af Karel Van Miert
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(23. december 1980)

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1758/80
af Michael Welsh
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber

Om: Handelsmæssige og økonomiske
mellem EF og Latinamerika

forbindelser

Finder Kommissionen det ikke på sin plads at underkaste
EF-medlemsstaternes og de private virksomheders og
bankers handelsmæssige og økonomiske forbindelser
med de latinamerikanske lande en kritisk undersøgelse,
først og fremmest ud fra synspunktet om overholdelse af
menneskerettighederne med henblik på at nå frem til en
sammenhængende politik, hvorved forbindelserne med
demokratiske regimer udbygges, og forbindelserne med
diktaturregimer reduceres?

Kan Kommissionen give oplysninger om udviklingen i
løbet af 1979 (sammenlignet med 1978) af de 9 EF-landes samlede import (pr. land) fra Chile?

Kan Kommissionen tillige oplyse, hvilke europæiske
banker der deltog med hvilke beløb i det bankkonsortium bestående af europæiske, nordamerikanske og japanske banker, der i begyndelsen af 1980 ydede det chilenske »Pacific Steel Company« et lån på 170 millioner
dollars?

(23. december 1980)

Om: Toldformularen C 105 A
I maj d.å. erstattede toldvæsenet i Immingham i Det
forenede Kongerige toldangivelsesformularen C 105 med
formularen C 105 A. Til udfyldning af denne nye formular kræves der en stor mængde ekstra oplysninger, herunder en deltaljeret opdeling af transportomkostninger,
og mange af disse oplysninger er vanskelige at fremskaffe. De nye formularer volder besvær og forsinkelser
for britiske importører af råstoffer fra Sverige, og navnlig
for Lundby Playtoys Ltd. i min valgkreds Blackpool.
1. Kan Kommissionen forklare, hvorfor denne nye udvidede formular blev indført?
2. Vil den henvende sig til de britiske toldmyndigheder i
Immingham med henblik på at undersøge, hvorfor
der forårsages forsinkelser ved behandlingen af
dokument C 105 A?
3. Vil den udvikle en forenklet procedure, som kan
mindske de forsinkelser, der påføres britiske importører såsom importørerne i min valgkreds?

Nr. C 63/26
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Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Karl-Heinz Narjes
(13. februar

1981)

1.
Formular C 105 A blev indført i Det forenede Kongerige med virkning fra 1. juli 1980. Formularen skal anvendes ifølge den fællesskabslovgivning, der er vedtaget
til gennemførelse af den nye internationale aftale om
toldværdiansættelse, indgået inden for rammerne af de
multilaterale handelsforhandlinger under GATT. Den
mængde oplysninger, der kræves, navnlig med hensyn til
transportomkostningerne, er ikke væsentligt større, end
hvad der tidligere var tilfældet. Der er imidlertid behov
for detaljerede oplysninger for at sikre, at varerne værdiansættes i overensstemmelse med den nye lovgivning og
især for at sikre, at de tillæg til, eller fradrag fra fakturaprisen, der kræves i henhold tilGATT-aftalen, foretages korrekt. Den nye formular C 105 A blev drøftet med
repræsentative erhvervsorganisationer i Det forenede
Kongerige, inden den blev indført, og de mente ikke, at
formularen ville give anledning til særlige vanskeligheder.
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rige og Nordirland en fordel over for eksportørerne i
Irland i en størrelsesorden af omtrent £ 40,00 pr.
dyr;
2. yderligere konkurrencefordrejning ved at nordirske
kødproducenter favoriseres i konkurrencen om kvæg
i Irland. En fordel, som den nordirske oksekødsproducent på ingen måde nyder godt af;
3. At den videre forarbejdning af oksekød i Irland hindres.
Er Kommissionen som følge heraf rede til at tage det variable præmiesystem i Det forenede Kongerige og Irland
op til fornyet overvejelse med henblik på at fremsætte
forslag om ensartet anvendelse heraf og harmonisering af
reglerne i begge lande?

2.
De britiske toldmyndigheder i Immingham har ikke
kendskab til de påståede vanskeligheder eller forsinkelser. De har heller ikke modtaget særlig klager fra Lundby
Playtoys Ltd. eller dette firmas repræsentanter.

Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Poul Dalsager

3.
Hvis der stadig er vanskeligheder i det ærede medlems valgkreds, bør der rettes henvendelse til chefen for
toldmyndighederne i Immingham.

Kommissionen er ikke utilfreds med gennemførelsen af
Kommissionens forordning (EØF) nr. 926/77 (J), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 1353/79 (2). Kommissionen vil henlede det ærede medlems opmærksomhed på
artikel 5 i forordning (EØF) nr. 926/77, hvori det hedder:

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1761/80
af Mark Clinton

(9. februar

1981)

»Såfremt Det forenede Kongerige yder den i artikel 1 i
forordning (EØF) nr. 870/77 omhandlede præmie,
træffer Irland og Det forenede Kongerige alle fornødne
foranstaltninger for at sikre, at kød, der stammer fra de
kategorier af voksent kvæg, for hvilke der kan ydes
præmie, og som har oprindelse i Irland og er bestemt til
forbrug i Det forenede Kongerige, nyder godt af de
samme økonomiske fordele som fordelene i forbindelse
med ydelse af den i samme artikel fastsatte præmie for
kød, der stammer fra kvæg, som er slagtet i Det forenede
Kongerige.«

til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(23. december 1980)

Om: Den variable præmie
Er det Kommissionen bekendt, at den måde, hvorpå den
variable præmie anvendes i Det forenede Kongerige og
Irland, bevirker:
1. konkurrencefordrejning ved at der i forbindelse med
eksport af oksekød til markeder på kontinentet og i
tredjelande gives eksportører i Det forenede Konge-

Den nuværende præmieordning er gældende for produktionsåret 1980/81. Spørgsmålet om præmieordningens
fremtid vil blive undersøgt af Kommissionen, Rådet, Europa-Parlamentet og Det økonomiske og sociale Udvalg-i
forbindelse med prisforhandlingerne for produktionsåret
1981/82.
0) EFT nr. L 109 af 30. 4. 1977, s. 4.
(2) EFTnr. L 163 af 2. 7. 1979, s. 7.
(3) EFT nr. L 106 af 29. 4. 1977, s. 14.
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SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1763/80
af Winston Griffiths
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(23. december 1980)

tagere forpligter medlemsstaterne til at træffe de
nødvendige foranstaltninger med henblik på at forbedre
modtagelsen og kvaliteten af undervisningen for de vandrende arbejdstageres børn.

Om: Alternativt energiprogram med henblik på hjælp til
udviklingslandene

Således foreslås det i det nævnte direktiv i forbindelse
med den normale undervisning at fremme en sprogundervisning, der både omfatter modersmålet og kulturen i
disse børns hjemland.

Vil Kommissionen være villig til som det af et alternativt
energiprogram med henblik på særlig hjælp til mange
udviklingslande at støtte et pilotprojekt til at undersøge
mulighederne for en storstilet energiproduktion fra olieholdige planter som Euphorbia Lathyris (gofertræ)?

Hvilke foranstaltninger har Det europæiske Fællesskabs
medlemsstater truffet inden for rammerne af direktivet af
25. juli 1977 nu ca. fire år efter dets ikrafttræden?

Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Claude Cheysson

Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Ivor Richard

(9. februar 1981)
Kommissionen vil naturligvis støtte enhver undersøgelse
eller ethvert rentabelt projekt, der tager sigte på energiproduktion på basis af olieholdige planter, hvis en AVSstat eller en gruppe AVS-stater fremsætter anmodning
herom.
Fire sådanne undersøgelser er faktisk allerede blevet finansieret over 4. EUF. De drejede sig om fremstilling af
ethanol til brændstof på basis af sukkerrør i Sudan, Øvre
Volta, Elfenbenskysten og Vestindien.
To af de ovennævnte undersøgelser er afsluttet. De viser,
at man skal være forsigtig med at drage konklusioner, for
så vidt angår en forøgelse af energiproduktionen på basis
af planter. Indtil nu har kun energiproduktion baseret på
planteaffald givet positive resultater i AVS-staterne.

(13. februar

1981)

Kommissionen offentliggør i april 1981 en samling af de
bestemmelser om undervisning af børn af vandrende
arbejdstagere, der var i kraft i 198U i Fællesskabets
medlemsstater.
Inden direktiv 77/486/EØF (*) træder i kraft i juli 1981,
sender Kommissionen den sædvanlige erindringsskrivelse
til medlemsstaterne.
I juli 1982 vil den hos medlemsstaterne udbede sig en
rapport om den konkrete iværksættelse af direktivet og
aflægge beretning derom til Rådet og Parlamentet i
december 1982.
(») EFT nr. L 199 af 6. 8. 1977, s. 32.

Kommissionen har allerede ført forhåndsdrøftelser med
de kenyanske myndigheder med henblik på eventuelt at
undersøge mulighederne for at indføre nye afgrøder i
Kenyas ufrugtbare områder. I denne forbindelse vil planter som euphorbia lathyris (korsbladet vortemælk)
kunne komme i betragtning.
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1856/80
af Erdmann Linde
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(19. januar

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1779/80

1981)

Om: Fremstilling og salg af krigslegetøj

af Marie-Anne Pruvot
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(12. januar

1981)

Om: Anvendelse af Rådets direktiv af 25. juli 1977 om
skolegang for børn af migrantarbejdstagere
Et direktiv af 25. juli 1977 fra Rådet for De europæiske
Fællesskaber om skolegang for børn af migrantarbejds-

Erfaringer og videnskabelige undersøgelser har vist, at
salg og foræring af krigslegetøj og legetøjsvåben kan
have en uheldig indflydelse på den personlige udvikling
hos børn og unge.
Hvilke muligheder mener Kommissionen, der er, for at
der kan indgås en konvention, der forbyder fremstilling
og salg af krigslegetøj og legetøjsvåben i Det europæiske
Fællesskabs medlemslande?

Nr. C 63/28
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Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Karl-Heinz Narjes
(16. februar 1981)

Det ærede medlem henvises til det svar, som Kommissionen har givet på skriftlig forespørgsel nr. 861/80 fra
Ernest Glinne (1).
EFTnr. C 312 af 29. 11. 1980, s. 8.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 916/80
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logram, der kan afstedkomme en kritisk situation,
hvis den ikke køles konstant.
4. at køletankene ville have været kogende og forårsaget enormt udslip af radioaktivitet, hvis ikke
strømmen var blevet tilsluttet i løbet af tre timer.
5. at der skete et betydeligt udslip af radioaktivitet, og
at dele af anlæggert har måttet lukkes.
6. at det eneste uafhængige elektriske kredsløb, der
fortsat var i drift, var det, der satte strøm til sikkerhedshegnet omkring anlægget. . .

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 917/80

af Maurits Coppieters

af Maurits Coppieters

til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber

til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber

(23. juli 1980)

(23. juli 1980)

Om: Uheld i anlægget til oparbejdning af atomaffald i
La Hague
Kan Kommissionen bekræfte følgende vigtige kendsgerninger vedrørende det, der ifølge pj;esseoplysninger skete
i atomkraftanlæggene i La Hague den 15. april 1980?
1. at, da strømforbindelsen fra det franske net til anlægget blev genoprettet efter en afbrydelse, forårsagede det en brand i transformatorerne og satte
nødhjælpsgeneratorerne, der var tilsluttet det samme
elektriske kredsløb, ud af drift, således at anlægget
var uden elektricitet.
2. at dette satte følgende kredsløb ud af drift: det
system, der advarer arbejdstagerne mod fare og får
dem til at evakuere anlægget; de følsomme automatiske kontrolinstrumenter til varsling af eventuelle kritiske situationer, der kan bevirke en eksplosion; ventilationssystemet, der sørger for trykforskel og forhindrer, at radioaktive stoffer slipper ud i atmosfæren; kølesystemet til laboratorierne, hvor affald anvendes til udvinding af plutonium; kølesystemet i
tankene, hvor radioaktivt affald oplagres.
3. at, hvis uheldet med de elektriske kredsløb havde
fundet sted få minutter senere, ville oparbejdningsafdelingen have været i drift med en ladning på 36 ki-

Om: Uheld i anlægget til oparbejdning af atomaffald i
La Hague
1.
Er Kommissionen af de franske myndigheder blevet
underrettet om, hvad der skete i atomkraftanlæggene i
La Hague tirsdag den 15. april?
2.
Er Kommissionen indstillet på at udarbejde en
særlig beretning til Parlamentet om uheldet og de alvorlige følger, dette kunne have fået?

Fælles svar afgivet på Kommissionens
vegne af Guido Brunner
på skriftlige forespørgsler nr. 916/80 og 917/80
(16. februar 1981)
Kommissionen erindrer det ærede medlem om, at tilsyn
med nukleare anlæg udelukkende påhviler medlemsstaternes godkendelsens- og kontrolmyndigheder. Kommissionen har ikke modtaget officielle oplysninger fra de
franske myndigheder om de begivenheder, der skulle
have fundet sted i oparbejdningsanlægget i La Hague den
15. april 1980.
Kommissionen agter ikke at udarbejde en særlig rapport
herom.

