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Nr. C 84/1

(Meddelelser)

EUROPA-PARLAMENTET
BESVAREDE SKRIFTLIGE FORESPØRGSLER

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 670/83
af Robert Battersby (ED — GB)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(4. juli 1983)
(84/C 84/01)
Om: Makrel 1981
Hvilke retlige foranstaltninger agter Kommissionen
at træffe for at få tilbagebetalt de beløb, de nederlandske myndigheder i 1981 modtog for meget for
makrel eksporteret ud over Nederlandenes makrelmængde, dvs. makrelkvoten og nettoimporten?
Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Poul Dalsager
(10. februar 1984)
Som oplyst i svaret på det ærede medlems skriftlige
forespørgsel nr. 718/82(<) og 1100/82(2) dækkes udgifterne til restitutioner først endeligt, når Kommissionen har kontrolleret deres regelmæssighed og
overensstemmelse med Fællesskabets bestemmelser.
Som følge af en kontrol på stedet, som blev foretaget
af Kommissionens tjenestegrene, blev de nederlandske myndigheder underrettet om de konsekvenser, der efter Kommissionens tjenestegrenes opfattelse må drages med hensyn til eksportrestitutionerne for frosne makreller i regnskabsåret 1981.
Kommissionen vil træffe sin afgørelse vedrørende
disse udgifter i forbindelse med den afslutning af
regnskaberne for 1981.
Der gøres også opmærksom på, af eksportrestitutionerne blev suspenderet med virkning fra den 1. november 1983.
(') EFT nr. C 225 af 30. 8. 1982, s. 18.
(2) EFT nr. C 339 af 27. 12. 1982, s. 11.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 785/83
af Karl von Wogau (PPE — D)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(21. juli 1983)
(84/C 84/02)
Om: Indførsel til Italien af æbler og pærer fra
oversøiske lande
Har Kommissionen kendskab til, at indførsel til Italien af æbler og pærer fra oversøiske lande principielt er forbudt af fytosanitære grunde, undtagen i
perioden fra 1. marts til 31. maj, hvor indførsel af
disse produkter er tilladt fra følgende oprindelseslande:
— Argentina
— Chile
— Paraguay
— San Paulo — delstaten i Brasilien
— Sydafrika
— Uruguay
1. Kan Kommissionen oplyse, hvorfor Italien ikke
tillader import af varer fra New Zealand og Australien i undtagelsesperioden, og følgelig diskriminerer disse to lande i forhold til de andre
vigtigste lande, der eksporterer varer til Fællesskabet (Sydafrika, Chile, Argentina)?
New Zealands og Australiens repræsentationer
har for længst anmodet den italienske regering
om, at deres respektive lande optages på undtagelseslisten, men uden held. Mener Italien, at
varer fra New Zealand og Australien er særlig
sundhedsfarlige for den italienske forbruger?
2.

Mener den, at det kan forsvares, at importører i
andre medlemsstater efter varernes overgang til
fri omsætning kan levere æbler og pærer fra
tredjelande til kunder i alle medlemsstater, med
undtagelse af italienske kunder uden for perioden 1. marts til 31. maj, dog heller ikke i denne
periode australske eller new zealandske varer,
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altså at den frie handel inden for Fællesskabet
påvirker i betydelig grad?
3.

4.

Er Kommissionen klar over, at Italien er den
eneste medlemsstat, der har indført sådanne bestemmelser med henblik på beskyttelse af den
italienske forbrugers sundhed?
Drejer det sig her ikke snarere om en protektionistisk foranstaltning, ved hvilken det forhindres, at æbler fra tredjelande får adgang til det
italienske marked hovedsagelig under foregivende af at ville beskytte den italienske forbrugers sundhed, hvilket ifølge art. 30—36 i EØFtraktaten og Domstolens afgørelser er en skjult
begrænsning af samhandelen?
Er Kommissionen ikke enig i, at der i alle medlemsstater bør gælde en ensartet ordning?

5. Er der ikke fare for, at fremtidige medlemmer af
Fællesskabet indfører lignende fytosanitære bestemmelser, for efter italiensk mønster at beskytte deres marked?
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sigt at anmode de italienske myndigheder om at
meddele grundene til de foranstaltninger, der er
truffet med hensyn til de pågældende æbler og pærer med oprindelse i visse tredjelande.
3. Andre medlemsstater anvender også bestemte
fytosanitære foranstaltninger på produkter med oprindelse i tredjelande, som ikke er forudset i direktiv
77/93/EØF. Vurderingen af disse foranstaltninger
sker ligeledes med forbehold af en nærmere undersøgelse.
4. Det er Kommissionens opfattelse, at tilnærmelsen af reglerne for plantebeskyttelse principielt må
føre til en ensartet beskyttelsesordning, såfremt forskelle ikke er berettiget på grund af geografisk betingede forskelle mellem bestemte fytosanitære risici.
5. Fremtidige medlemmer af Fællesskabet vil
være bundet af fællesskabsbestemmelserne på
samme måde som de nuværende medlemsstater.
(i) EFT nr. L 26 af 31. 1. 1977, s. 20.
(2) EFT nr. L 14 af 16. 1. 1981, s. 23.

Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Poul Dalsager
(6. februar 1984)
1. Ved Rådets direktiv 77/93/EØF af 21. december 1976 om foranstaltninger mod indslæbning i
medlemsstaterne af skadegørere på planter eller
planteprodukter (•), senest ændret ved direktiv
81/7/EØF( 2 ), er der foretaget en tilnærmelse af
medlemsstaternes regler for plantebeskyttelse for at
opnå en fælles beskyttelse mod indslæbning af skadegørere i medlemsstaterne og gradvis fjerne hindringerne, herunder kontrolforanstaltningerne, i
samhandelen inden for Fællesskabet.
Den fælles ordning for plantebeskyttelse, som blev
indført ved direktiv 77/93/EØF, indeholder ud over
de generelle fytosanitære beskyttelsesforanstaltninger, også særlige foranstaltninger for bestemte områder i Fællesskabet for at tage hensyn til, at de fytosanitære risici er forskellige alt efter de økologiske forhold.
Ordningen udelukker derfor ikke helt og holdent
fytosanitære begrænsninger i samhandelen inden for
Fællesskabet. Direktivet indeholder dog ingen absolutte eller sæsonbetingede importbegrænsninger
med hensyn til æbler og pærer.
2. Kommissionen er i færd med at gennemgå indholdet af de forskrifter, som medlemsstaterne har
udstedt i forbindelse med gennemførelsen af dette
direktiv, for at kontrollere, at de er forenelige med
direktivet. Denne gennemgang er endnu ikke afsluttet. Kommissionen har i forbindelse hermed til hen-

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1145/83
af Mihail Protopapadakis (PPE — GR)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(13. oktober 1983)
(84/C 84/03)
Om: Anti-EF propaganda i brochure, udgivet af
Kommissionens presse- og informationskontor
i Athen
Kommissionens presse- og informationskontor i
Athen har for nylig udsendt en brochure med titlen
»Græsk landbrug, tilpasninger og følger«, skrevet af
en vis hr. Chatziantoniou.
Denne brochure:
a) giver bevidst et fordrejet billede af samhandelen
mellem Grækenland og EF,
b) retter beskyldninger mod den tidligere græske
premierminister og nuværende præsident for
manglende kompetence under forhandlingerne
om Grækenlands optagelse i EF,
c) indeholder (både indirekte og utilsløret) antiEF-slogans.
Kan Kommissionen oplyse, om den er bekendt med
ovennævnte brochure, og hvilke foranstaltninger
den vil træffe for at straffe de ansvarlige, der har
benyttet sig af EF-bevillinger og EF-organer for at
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fremkomme med anti-EF-propaganda og for at
fremføre et politisk partis synspunkter til skade for
andre?

Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Lorenzo Natali
(16. februar 1984)
Den tekst, som det ærede medlem nævner, er ikke
udarbejdet af en tjenestemand ved Kommissionen,
og den blev bragt uden sin forfatters underskrift.
Presse- og informationskontoret i Athen har anvendt
denne tekst i en af sine publikationsserier.
De informationspublikationer, som Kommissionen
udsender, udtrykker ikke nødvendigvis fællesskabsinstitutionernes officielle mening. Kommissionen
kan imidlertid forsikre det ærede medlem om, at der
er givet instrukser om at undgå at udsende tekster,
der kan fremkalde berettigede negative reaktioner.

Nr. C 84/3

Forbundsrepublikken Tyskland. Dette spørgsmål vil
om kort tid blive drøftet af medlemsstaternes ledere
af skovbrugsforskningen.
Kommissionen beklager, at den for øjeblikket ikke
har specielle oplysninger om disse insektangrebs
omfang.
Så længe Kommissionen ikke råder over tilstrækkelige midler, frem for alt til skovbrugsforskning, har
den ingen mulighed for at iværksætte særlige foranstaltninger på dette område.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1236/83
af Pierre-Bernard Cousté (DEP — F)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(25. oktober 1983)
(84/C 84/05)
Om: Handelsmæssige kompensationer inden for
rammerne af GATT

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1197/83
af Rudolf Wedekind (PPE — D)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(20. oktober 1983)
(84/C 84/04
Om: Skade på skove på grund af barkbiller
Er Kommissionen bekendt med, at det på grund af
den varme sommer er kommet til udbredelse af skaderne i skovene på grund af barkbiller?
Kan Kommissionen oplyse, hvilke områder inden
for EF der er ramt hårdest, og hvilke modforanstaltninger, der træffes?
Har Kommissionen til hensigt at indlede skridt af
finansiel art, for at de private skovejere, som ikke vil
kunne gennemføre de nødvendige modforanstaltninger på grund af de store udgifter, vil kunne gennemføre passende modforanstaltninger?
Kan Kommissionen meddele, om der er en direkte
forbindelse mellem den forøgede forekomst af barkbiller og de døende skove?

Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Poul Dalsager
(13. februar 1984)
Det er Kommissionen bekendt, at der har været
barkbilleangreb på svækkede træbevoksninger i

Kan Kommissionen redegøre for fællesskabsinstansernes drøftelser med De forenede Stater inden
for rammerne af GATT med henblik på at opnå
handelsmæssige kompensationer til erstatning for
den skade, der er lidt som følge af USAs beslutning
om at begrænse importen af specialstål?
Hvilke resultater har Kommissionen opnået? Er den
tilfreds? Hvilke andre skridt vil den om nødvendigt
tage og hvornår?
Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Wilhelm Haferkamp
(15. februar 1984)
Siden de amerikanske myndigheders indførelse af
importrestriktioner for specialstål i juli sidste år i
form af tillægstold og kvantitative restriktioner har
der inden for rammerne af artikel XIX i GATT fundet konsultationer sted mellem tjenestemænd fra
Kommissionen og den amerikanske regering vedrørende spørgsmålet om kompensation for de skadelige virkninger af disse foranstaltninger.
Rådet (almindelige anliggender) besluttede den
29. november 1983, at Fællesskabet inden den 15. januar 1984 skulle tilstille GATT en liste over tilbagekaldelse af indrømmelser som kompensation for de
forretningsmæssige tab, der er en følge af de amerikanske importrestriktioner, såfremt ovennævnte
konsultationer ikke førte til et amerikansk tilbud om
tilfredsstillende kompensation.
I overensstemmelse med Rådets konklusioner forelagde Kommissionen den 13. januar 1984 GATT en
liste over tilbagekaldelse af indrømmelser.
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Fællesskabsforanstaltningerne, som omfatter toldforhøjelser og indførelse af importkontingenter, skal
være gældende i et år og vil kunne opretholdes efter
udløbet af denne frist.
Fællesskabet vil ændre eller ophæve de pågældende
bestemmelser i overensstemmelse med sådanne beslutninger, som den amerikanske regering måtte
træffe med hensyn til de amerikanske foranstaltninger til begrænsning af importen af specialstål.

fællesskabskilder til erhvervsliv og landbrug. De
egentlige forhandlinger om denne støtte finder sted
mellem vedkommende statsadministration og de
tilsvarende direktorater i Det europæiske Fællesskab.
b) Antallet af ansatte ved kontoret er tre.
c) Kommissionens ledende repræsentant i kontoret
er i lønklasse A5. Lønnen fastsættes i overensstemmelse med reglerne i Vedtægten for tjenestemænd i
De europæiske Fællesskaber.
d) I 1982 var driftsomkostningerne
ECU.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1275/83
af Richard Cottrell (ED — GB)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(3. november 1983)
(84/C 84/06)
Om: Kommissionens kontor i Cardiff, Wales
Vil Kommissionen give en beskrivelse af forholdene
på Kommissionens kontor i Cardiff, Wales, især
med hensyn til følgende:
a) dette kontors arbejde med at bistå de lokale
industrivirksomheder med at opnå støtte og lån
fra Fællesskabet
b) antallet af ansatte på dette kontor
c) grad og løn for den ledende repræsentant for
Kommissionen, der er ansat ved kontoret
d) driftsomkostningerne for dette kontor i det sidste år, hvorfra alle tal foreligger, herunder personalets udgifter i forbindelse med udførelsen af
deres opgaver
e) kriterierne for ansættelse ved dette kontor, især
for så vidt angår den ledende tjenestemand
0

om det er et krav, at den ledende tjenestemand
og det øvrige personale skal være walisere af
fødsel
g) hvilket ansvar dette kontor har over for andre
dele af Det forenede Kongerige, herunder regionen syd for Severnfloden omfattende Bristol
og amtet Avon.

Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Lorenzo Natali
(17. februar 1984)
a) Cardiff-kontoret bistår ikke direkte virksomheder
i Wales med at opnå støtte og lån fra EØF-kilder.
Dets rolle som presse- og informationskontor omfatter forsyning med generel information om støtte fra
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124 242,26

e) Beslutningen om indplaceringen i en stilling i
Kommissionen træffes af ansættelsesmyndigheden
efter reglerne i vedtægtens artikel 29.
f) Nej. Fællesskabets personalevedtægt tillader ikke,
at en bestemt stilling forbeholdes en statsborger fra
en medlemsstat eller fra en region i en bestemt medlemsstat.
g) Cardiff-kontoret har ingen opgaver med hensyn
til andre dele af Det forenede Kongerige end
Wales.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1332/83
af Thomas Megahy (S — GB)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(18. november 1983)
(84/C 84/07)
Om: Miljøpolitik inden for kulsektoren
Vil Kommissionen meddele, om den har udarbejdet
et program, som bringer Fællesskabets miljøpolitik i
relation specielt til kulsektoren! Kan den oplyse, om
den for nylig har taget skridt til opfølgning af de
forslag, som f.eks. blev fremsat i rapporten fra den
europæiske konference om kul og miljøanliggender,
tilrettelagt af Amtsrådsforeningen for Yorkshire og
Humberside i september 1982, og som især omhandlede kulsektoren:
miljømæssige betingelser i forbindelse med
EKSF-lån til kulproducenter
anvendelse af analyser af indvirkningerne på miljøet
godkendelse af miljønormer på fællesskabsplan
forslag om forskning f.eks. vedrørende de praktiske muligheder for anbringelse af udgravet materiale i gamle minegange, genanvendelse af udgravet materiale fra kulminer og alternative memetoder til anbringelse af udgravet materiale fra
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kulminer samt oprettelse af an EF-miljøfond og
en afgift på kul og energi, der skal anvendes til
miljøforbedringer?

Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Karl-Heinz Narjes
(8. februar 1984)
Kommissionen har fortsat sit arbejde, som inden for
de forskellige områder af fællesskabspolitikken
vedrører de forslag, der er fremsat i rapporten fra
den europæiske konference om kul og miljøanliggender tilrettelagt af amtsrådsforeningen for Yorkshire og Humberside i september 1982:
— Kommissionen besluttede i 1974, at den ville
yde lån til nedsat rente i henhold til artikel 54 i
EKSF-traktaten i forbindelse med mål, der
vedrører sikkerheds- og hygiejneforskrifter, særlig til bekæmpelse af miljøforurening ('). Lån af
denne type har faktisk været ydet, i særdeleshed
i forbindelse med lån til produktivitetsfremmende investeringer;
— i juli 1980 tilsendte Kommissionen Rådet et udkast til direktiv om vurdering af offentlige og
private projekters virkninger på miljøet (2), hvilket ligeledes er relevant for ekstraktionsvirksomhed; Kommissionen håber, at Rådet når
frem til en positiv afgørelse om dette forslag i
nærmeste fremtid;
— den 15. juli 1980 vedtog Rådet et direktiv om
grænseværdiger for luftkvaliteten med hensyn til
svovldioxid og svævestøv (3);
— Kommissionen har tilsendt Rådet tre forslag til
direktiv: et vedrørende luftkvalitetsnormer for
såvidt angår nitrogendioxid (4), et om bekæmpelse af luftforurening fra industrianlæg (5) og et
om begrænsning af luftforurenende emissioner
fra store fyringsanlæg (6);
— i henhold til forsknings- og udviklingsprogrammet vedrørende miljø har Fællesskabet støttet
forskellige forskningsprojekter om genanvendelse af tidligere kuludvindingssteder;
— i januar 1983 tilsendte Kommissionen Rådet et
forslag til forordning om fælles miljøforanstaltninger (7). Dette drøftes stadig i Rådet.

(i)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
C)

EFT nr. C 146 af 25. 11. 1974.
EFTnr. C 169 af 9. 7. 1980.
EFT nr. L 229 af 30. 8. 1980.
EFT nr. C 258 af 27. 9. 1983.
EFT nr. C 139 af 27. 5. 1983.
KOM(83) 704 endelig udg.
EFTnr. C 30 af 4. 2. 1983.
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SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1335/83
af Dieter Rogalla (S — D)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(18. november 1983)
(84/C 84/08)
Om: Motorkøretøjers nummerplader
1. Motorkøretøjerne er udstyret med nationalitetskendetegn. Hvad er formålet med dette kendetegn?
2. Hvilken international aftale ligger til grund for
dette kendetegn? Er Fællesskabet part i denne internationale aftale?
Har medlemsstaterne medvirket ved udarbejdelsen
af den før eller efter Fællesskabets oprettelse?
3. Hvilke initiativer har Kommissionen taget for
at indføre et fællesskabskendetegn for motorkøretøjer over for tredjelande og sørge for, at de hidtidige
nationale kendetegn gradvis afskaffes?
4. Dersom sådanne initiativer endnu ikke er blevet taget, mener Kommissionen så ikke, at de er
påkrævede, og hvornår agter den at foretage sig
noget desangående?

Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Giorgios Contogeorgis
(26. januar 1984)
1. og 2. I international færdsel skal motorkøretøjer være forsynet med indregistreringslandets nationalitetskendetegn. Dette er en af forudsætningerne for at måtte køre ind i andre lande. Denne forpligtelse, der er fastsat i artikel 20 i Geneve-konventionen af 1949 om den internationale færdsel, blev
fastholdt i artikel 37 i Wiener-konventionen af 1968
om den internationale færdsel, der har afløst den
tidligere konvention. Kommissionen deltog som observatør i de forberedende arbejder med Wienerkonventionen, der er blevet undertegnet af syv EFmedlemsstater og derefter ratificeret af tre af dem.
Selv om Det europæiske Fællesskab ikke er kontraherende part i denne konvention, er man dog stadig
i gang med at undersøge, om det ikke ville være
ønskværdigt og hensigtsmæssigt at tiltræde denne og
andre inden for FN's rammer indgåede konventioner.
3. og 4. Det ærede medlems interessante forslag
ville kræve en delvis ændring af ovenstående konvention, der også indeholder bestemmelser om
mange andre områder inden for landevejstrafik.
Desuden ville det kræve ændringer af andre internationale overenskomster om udformning af nationalitetskendetegn og få virkning for principperne og
fremgangsmåden for indregistering af køretøjer i
medlemsstaterne og for bestemmelserne i Rådets
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første og andet direktiv om ansvarsforsikring for
motorkøretøjer (72/166/EØFC1); 84/5/EØF (2)),
som særligt refererer til nationale nummerplader.
Derfor har Kommissionen i betragtning af sine prioriterede opgaver på transportområdet ikke til hensigt at gribe ind i denne sag, da det ville være yderst
arbejdskrævende og bekosteligt.
(') EFTnr. L 103 af 2. 5. 1972.
(2) EFTnr. L 8 af 11. 1. 1984.
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SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1340/83
af Jens-Peter Bonde (CDI — DK)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(28. november 1983)
(84/C 84/09)
Om: Udbetalinger til Sydslesvig og Nordslesvig
Vil Kommissionen give en oversigt over samtlige
udbetalinger fra EFs budget til henholdsvis Sydslesvig og Nordslesvig i hvert af årene fra 1975 til i
dag?

Svar afgivet pa Kommissionens vegne
af Antonio Giolitti
(16. februar 1984)
Bortset fra dataene for EFRU kan Kommissionen ikke give en oversigt over de forpligtelsesbevillinger, der er blevet udbetalt til henholdsvis Sydslesvig og Nordslesvig
via de forskellige finansielle instrumenter, der finansieres over det almindelige budget.
Forpligtelsesbevillingerne til EFRU-støtte til Landesteil Schleswig og Sønderjylland
fremgår af nedenstående oversigt:

År

Landesteil Schleswig

ECU

DM
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

I alt

Sønderjylland
dkr.

—
—
—

ECU

—
—
—

1 174 042
4 271 222
1 676 185
107 998
1 252 409
775 859
688 556
300 000

454 866
1 654 828
661 243
43 062
504 572
301 916
281 596
130 263

2 098 049
972 726

262 948
119 705

10 246 271

4 032 346

5 373 575

685 206

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1352/83
af Karl von Wogau (PPE — D)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(28. november 1983)
(84/C 84/10)
Om: Udelukkelse af studerende ved højere læreanstalter fra billig skolemælk
Ifølge artikel 1 i forordning (EØF) nr. 2167/83 0 af
28. juli 1983 får studerende ved højere læreanstalter
fremtidigt ikke længere skolemælk, der er billiggjort
gennem EF-tilskud.
Jeg skal derfor spørge Kommissionen:
1.
Hvilke årsager er der til at give EF-tilskud til
mælk til alle elever, der regelmæssigt frekventerer en

319 400
1 983 400

—

45 776
256 777

—

skole, uanset dennes art, mens man udelukker studerende ved højere læreanstalter fra denne fordel?
2.
Hvis udelukkelsen af studerende ved højere læreanstalter skyldes misbrug: Kunne man ikke via
strengere kontrolforanstaltninger gennemført af de
pågældende studerendes organisationer på samme
måde sikre, at formålet overholdes, som dette er tilfældet i skolerne?
3.
Hvorfor finder Kommissionen at tildelingen af
billig mælk til skolers feriekolonier og ferielejre er i
overensstemmelse med EF-bistandens formål, mens
dette ikke er tilfældet med tildelingen af mælk via
studenterorganisationer, der forpligter sig til at kontrollere, at misbrug ikke finder sted?
4.
Hvilke betænkeligheder næres i forbindelse
med at studenterorganisationer får mulighed for at
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servere mælk, der er billiggjort med EF-tilskud, til
middagsmaden?
(i) EFT nr. L 206 af 30. 7. 1983, s. 75.

Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Poul Dalsager
(6. februar 1984)
Beslutningen om ikke at yde EF-støtte til uddeling
af mælk til studerende ved universiteter og højere
læreanstalter er blevet truffet ud fra følgende betragtninger:
Skolemælksprogrammet har en opdragende og ernæringsmæssig funktion og skulle derfor være mere
virkningsfuldt over for elever i primær- og sekundærskoler.
I mange medlemsstater er det normalt, at universitetsforelæsningerne følges af et meget svingende og
begrænset antal studerende, hvilket gør det yderst
vanskeligt at organisere og kontrollere distributionen af skolemælk.
Derfor har Kommissionen begrænset støtten til skolemælk til primær- og sekundærskoler. Den har fundet det normalt, at elever fra disse skoler også omfattes af støtteordningen under feriekoloniophold.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1355/83
af John Hume (S — GB)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(28. november 1983)
(84/C 84/11)
Om: Økonomisk EF-bistand til Nordirland
Kan Kommissionen oplyse, hvor meget der fra januar 1979 til senest mulige dato er blevet ydet til
hvert af de 28 District Council areas i Nordirland
fra:
1. Regionalfonden;
2. Socialfonden;
3. EUGFL
(a) garantisektionen,
(b) udviklingssektionen;
4. EIB-lån;
5. NIC-lån?
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Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Antonio Giolitti
(24. februar 1984)
Da svaret er meget langt og omfatter en række tabeller, skal Kommissionen fremsende det direkte til det
ærede medlem og til Parlamentets generalsekretariat.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1368/83
af Karel Van Miert (S — B)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(28. november 1983)
(84/C 84/12)
Om: Offentliggørelse af stillingsannoncer i aviser
Kan Kommissionen oplyse,
1. hvilken politik den går ind for med hensyn til
offentliggørelse af stillingsannoncer i dagblade
og/eller tidsskrifter i de forskellige medlemsstater,
2. hvad den mener om overdragelsen af stillingsannoncerne til agenturet Universal Media,
3. om den har kendskab til, at dette agentur, hvad
angår den nederlandsksprogede del af Belgien,
har en kontrakt med avisen Het Laatste Nieuws
og Standaardgruppen, som er af hhv. liberal og
katolsk observans? Dette har til følge, at stillingsannoncerne ikke kommer i aviser (som
f.eks. De Morgen) af anden observans, og at
læserne af disse aviser derfor ikke nemt kan
orientere sig om udvælgelsesprøver, der afholdes af Fællesskabet,
4. om den kan stille sig tilfreds hermed,
5. hvilke foranstaltninger den påtænker at træffe
for at afhjælpe denne mangel?
Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Richard Burke
(29. februar 1984)
1. Kommissionen har med sin politik på området
underretning til offentligheden om udvælgelsesprøver det formål at få kontakt med det størst mulige
antal potentielle ansøgere.
2. Kommissionen betjener sig til dette formål af
firmaet »Universal Communication«, der er specialiseret i reklamer, for at blive vejledt med hensyn
til valg af de mest effektive medier.
Endvidere henvender Kommissionen sig, når der er
tale om visse højt specialiserede stillinger, undertiden til organisationer, hvis sagkundskab med hen-
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syn til søgen inden for visse sektorer på arbejdsmarkedet er særlig indgående.
3. Spørgsmålet om eventuelle kontrakter mellem
Univeral Communication og de af det ærede medlem nævnte aviser er uden forbindelse med de tjenester, som dette firma yder Kommissionen. Detaljerne vedrørende målgrupperne samt annonceringsformen meddeles direkte til Universal Communication, og de eneste kriterier, der tages i betragtning
ved valg af ugeblade, tidsskrifter eller andre blade,
er oplaget, læsertypen samt de forskellige mediers
respektive »gennemslagskraft« over for den enkelte
målgruppe.
Kommissionen kan til oplysning nævne, at en stillingsannonce for den sidste række udvælgelsesprøver er blevet indrykket i følgende aviser:
Belgien:
De Standaard, Le Soir;
Luxembourg:
Luxembourger Wort;
Forbundsrepublikken
Tyskland:
Frankfurter Allgemeine Zeitung;
Italien:
Corriere della Sera;
Frankrig:
Le Monde;
Danmark:
Berlingske Tidende;
Nederlandene:
Intermediair;
Irland:
Irish Times;
Det foren ede Kongerige :
The Times;
Grækenland:
Ta Nea.
4. og 5. Kommissionen kan af budgetmæssige
hensyn ikke tænke på at udvide bekendtgørelsen af
sin udvælgelsesprøver til et større antal medier.
Derimod vil den i forbindelse med iværksættelsen af
sin nye ansættelsespolitik bestræbe sig på — med
støtte af medlemsstaternes administrationer og universiteter — at differentiere sit arbejde med at informere offentligheden og bevidstgøre den over for de
eksterne udvælgelsesprøver.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1379/83
af Horst Seefeld (S — D)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(28. november 1983)
(84/C 84/13)
Om: Fremgangsmåder i forbindelse med den tekniske kontrol af importerede brugtvogne, som

26. 3. 84

virker hæmmende på samhandelen i Fællesskabet (tillæg til skriftlig forespørgsel nr. 1105/
83) (')
Som det helt klart fremgår af det materiale om et
enkelttilfælde der er vedlagt denne forespørgsel, forekommer der i forbindelse med den tekniske kontrol af importerede brugtvogne igen og igen forsinkelser, som ikke blot skyldes, at repræsentanterne
for de enkelte mærker forsinker udfærdigelsen af
ledsagedokumenter, men navnlig en langsommelig
administrativ praksis hos de myndigheder, den tekniske kontrol sorterer under, som gør handel inden
for Fællesskabet med sådanne køretøjer praktisk taget økonomisk umulig.
Kommissionen bedes besvare følgende spørgsmål:
1. Hvad foretager den sig for at fremskynde de
enkelte repræsentanters udfærdigelse af ledsagedokumenter i sådanne tilfælde?
2. I hvilke medlemsstater anvender de myndigheder, den tekniske kontrol sorterer under, med
Kommissionens vidende fremgangsmåder, som
rent faktisk diskriminerer købere af importerede
brugtvogne?
3. Hvad foretager Kommissionen sig for at bringe
et sådant misbrug til ophør?
4. Er Kommissionen villig til at intervenere i enkelttilfælde som det ovenfor omtalte til fordel
for de berørte?
(') EFT nr. C 24 af 30. 1. 1984, s. 22.
Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Karl-Heinz Narjes
(8. januar 1984)
1. Såfremt automobilfabrikanter eller disses ansvarlige importører nægter at udfærdige dokumenter
eller trækker udfærdigelsen i langdrag, og disse dokumenter skal bruges ved import af brugte køretøjer
til en medlemsstat, kan der i henhold til EØF-traktaten komme to former for procedurer på tale. For det
første kan de kompetente nationale myndigheder
ikke på forskriftsmæssig måde have opfyldt deres
pligt til at føre tilsyn med de private virksomheder,
som her har fået overdraget eneret til at udøve
offentlig myndighed. I dette tilfælde kan det være
nødvendigt for Kommissionen i henhold til EØFtraktatens artikel 30 ff. at gribe ind over for den
pågældende medlemsstat. Denne procedure skal behandles som en overtrædelsesprocedure, som tilsigter en fjernelse af hindringer ved tekniske kontroller, som gennemføres af statslige institutioner selv
(jf. svaret på punkt 2). For det andet kan en sådan
hindring fra den private virksomheds side vurderes
på basis af artikel 86 i EØF-traktaten, idet virksomheden tilsigter en afskærmning af markedet (jf- dom
af 13. november 1975 i sag 26/75, General Motors
Continental N.V./Kommissionen, Sml. 1975,
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s. 1367). I de tilfælde, hvor der klart er tale om et
sådant misbrug, vil Kommissionen ufortøvet bringe
dette forhold til ophør.
Kommissionen skal eventuelt tage stilling til en sag,
der er blevet indbragt i medfør af artikel 86, og som
vedrører nye køretøjer.
2. Der er på ovennævnte område indgivet klager
om påståede overtrædelser af traktatens bestemmelser om de frie varebevægelser, og disse klager er i
øjeblikket ved at blive undersøgt af Kommissionen.
Den har i alle tilfælde til hensigt straks at tilsende
medlemsstaterne meddelelse om tilladelses- og registreringsformaliteterne for importerede køretøjer.
3. og 4. I de tilfælde, hvor Kommissionen får
forelagt en berettiget klage, går den straks i gang
med at sikre, at fællesskabslovgivningen overholdes.
På samme måde tager den sig også af sager indbragt
af privatpersoner, såfremt de nødvendige oplysninger foreligger.
Men også privatpersoner bør være opmærksomme
på muligheden, for på grundlag af de oven for
nævnte artikler i traktaten at henvende sig til de
nationale domstole. Det kan være mere fordelagtigt
at anlægge sag ved de nationale domstole end at
indbringe klage for Kommissionen. Den skadelidte
part kan på denne måde eksempelvis få tilkendt skadeserstatning, hvilket Kommissionen ikke kan gøre.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1406/83
af Roland Boyes (S — GB)
til Rådet for De europæiske Fællesskaber
(9. december 1983)
(84/C 84/14)
Om: Revision af Socialfonden
Kan Rådet i forbindelse med sit svar på min skriftlige forespørgsel nr. 848/83(0 besvare følgende:
1. Er Rådet gået ind på Kommissionens forslag
vedrørende »sorte pletter«?
2. I bekræftende fald, hvilke kriterier vil blive anvendt ved identificeringen af de enkelte »sorte
pletter«?
3. Hvilke områder i Storbritannien kan modtage
støtte efter disse kriterier?
(>) EFTnr. C 308 af 14. 11. 1983, s. 21.
Svar
(2 9. februar 1984)
Rådet har i henhold til de nye bestemmelser for Den
europæiske Socialfond, som det vedtog den 17. oktober 1983, efter samråd med Europa-Parlamentet
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vedtaget en mere generel løsning end den af Kommissionen foreslåede, som ikke omfatter detaljerede
bestemmelser for ydelse af tilskud fra fonden i den
af det ærede parlamentsmedlem tilsigtede betydning.
Der skal erindres om, at det i artikel 7, stk. 3, i afgørelsen om fondens opgaver anføres, at ud over de
bevillinger, der er bestemt til foranstaltninger i de
områder, for hvilke der gælder en forhøjet sats,
»skal de resterende bevillinger koncentreres om
foranstaltninger til udvikling af beskæftigelsen i
de øvrige områder med høj og langvarig arbejdsløshed og/eller under industriel og sektoriel
strukturomlægning.« (')
Det er således Kommissionen, der inden for rammerne af de retningslinjer, der er fastsat i artikel 6 i
ovennævnte afgørelse, skal fastlægge de nødvendige
nærmere bestemmelser for iværksættelsen af denne
bestemmelse.
I denne forbindelse har Rådet og Kommissionen,
som Europa-Parlamentet ved, som følge af det samråd, der har fundet sted med Rådet herom, erklæret,
at man bør være særlig opmærksom på beskæftigelsesfremmende foranstaltninger i områder med
usædvanlig høj arbejdsløshed i forhold til landsgennemsnittet^). Det er Kommissionen, der inden for
rammerne af den fremgangsmåde, der er fastlagt i
artikel 6 i ovennævnte afgørelse, skal udvælge sådanne områder.
(') EFTnr. L 289 af 22. 10. 1983, s. 40.
(2) EFT nr. L 289 af 22. 10. 1983, s. 41 (erklæring ad artikel 6).

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1407/83
af Karl von Wogau (PPE — D)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(9. december 1983)
(84/C 84/15)
Om: Tekniske handelshindringer ved indførsel i
Frankrig
1. Er Kommissionen bekendt med de midlertidige gennemførelsesbestemmelser fra det franske industriministerium (Commissaire a la normalisation)
af 25. august 1983 til dekret af 10. juni 1983 om den
obligatoriske norm NF38—320 for dybfrysere?
2. Er det rigtigt, at der i henhold til disse bestemmelser kun skal gælde overgangsregler indtil udgangen af året, og at den nye ordning med obligatorisk
kontrol og kontrolmærke for dybfrysere bliver
indført definitivt og uden undtagelser den 1. januar
1984?
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3. Finder Kommissionen indførelsen af denne
nye ordning med obligatorisk kontrol og kontrolmærke for dybfrysere forenelig med artikel 30 og 36
i EØF-traktaten?
4. I benægtende fald, hvilke foranstaltninger agter Kommissionen af træffe over for denne krænkelse af traktaten?

Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Karl-Heinz Narjes
(2. februar 1984)
Efter at den fanske regering havde vedtaget bekendtgørelsen af 10. juni 1983 om obligatorisk anvendelse af norm D 38—320 om husholdningskølesvaleskabe og -dybfrysere, indledte Kommissionen
en overtrædelsesprocedure på grundlag af EØFtraktatens artikel 169 og støttet på artikel 30 i samme
traktat.
Efter denne procedure har de franske myndigheder
vedtaget overgangsregler for anvendelse af denne
bekendtgørelse; disse regler, som er beskrevet i et
informationsnotat af 25. august 1983, ændrede intet
ved den vurdering, som Kommissionen anlagde
med hensyn til selve det materielle spørgsmål.
Disse overgangsregler er netop blevet ophævet og
erstattet af bestemmelserne i et nyt informationsnotat fra industri- og forskningsministeriet.
Ifølge dette notat og uanset bestemmelserne i bekendtgørelsens artikel 6 skal importørerne ikke
fremlægge den i bekendtgørelsens artikel 4, stk. 2,
omhandlede godkendelsesattest, når der er tale om:
— produkter fremstillet i Fællesskabet
— produkter, for hvilke der før den 1. august 1983
har været ansøgt om ret til brug af det nationale
mærke om overensstemmelse med normerne, og
for hvilke gyldig dispensation fra »Commissaire
a la normalisation« kan fremlægges.
Kommissionen mener, at den franske regering for så
vidt disse undtagelsesbestemmelser finder anvendelse på produkter, der i den i fællesskabsretten
angivne betydning skal omfattes af reglerne om frie
varebevægelser, har overholdt sine forpligtelser.
Kommissionen vil være i stand til at standse overtrædelsesproceduren så snart de franske myndigheder lader den tilgå visse nærmere oplysninger om
fortolkningen af det nævnte informationsnotat.

26. 3. 84

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1425/83
af Brendan Halligan (S — IRL)
til Rådet for De europæiske Fællesskaber
(9. december 1983)
(84/C 84/16)
Om: Det europæiske Fællesskab som en realitet i
offentligheden
Det europæiske Fællesskab betragtes stadig af
mange som en vag og irrelevant institution i deres
daglige liv. Opinionsundersøgelser i alle medlemsstaterne bekræfter, at det forholder sig sådan. Vil
Rådet udarbejde et praktisk handlingsprogram, som
kunne gøre Det europæiske Fællesskab relevant og
meningsfyldt for alle dets borgere?
Vil Rådet for eksempel gå med til at finansiere en
plan, hvorefter alle ældre borgere skal kunne rejse
gratis i hele Fællesskabet med de offentlige transportmidler? Dette ville medføre en væsentlig større
kommunikation mellem medlemsstaterne, betyde
enorme sociale goder for de ældre, hvoraf mange
aldrig har besøgt et andet fællesskabsland, og ville
sluttelig skaffe de europæiske institutioner stor
goodwill.

Svar
(29. februar 1984)
Rådet er positivt indstillet med hensyn til enhver
foranstaltning, som kan træffes enten af selve Fællesskabet eller af medlemsstaterne enkeltvis med
henblik på at gøre det klarere for befolkningerne i
medlemsstaterne, at disse har sat sig som mål at
skabe grundlag for en stadig snævrere sammenslutning mellem de europæiske folk.
Rådet er af den opfattelse, at de oplysningskampagner, som vil blive iværksat forud for den egentlige
valgkampagne i forbindelse med valget af medlemmerne af Europa-Parlamentet, udmærket kan anvendes til at henlede opmærksomheden på disse foranstaltninger.
For så vidt angår det ærede parlamentsmedlems
forslag, bemærker Rådet, at tarifferne for personbefordring fastsættes af de kompetente instanser.
For så vidt angår Fællesskabets kompetence, henleder Rådet det ærede parlamentsmedlems opmærksomhed på, at Rådet er ved at afslutte sit arbejde
med henblik på i den nærmeste fremtid at vedtage
en resolution om fællesskabspolitikken vedrørende
turisme, hvori det agter at opfordre Kommissionen
til at forelægge det forslag vedrørende turisme. I
øvrigt blev området for »social« turisme drøftet på
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det uformelle møde blandt ministrene for turisme
den 20. november 1983 i Athen.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1446/83
af Horst Seefeld (S — D)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(14. december 1984)
(84/C 84/17)
Om: Udsynet for motorcyklister og knallertkørere,
som bruger styrthjelm
Tidsskriftet »Stern« anfører i sin udgave nr. 43 af
20. oktober 1983, at »af de næsten 2 000 motorcyklister og knallertkørere, som mistede livet sidste år,
var udsynet for mange næsten lig nul«. Ifølge undersøgelser, som Kolner Forschungsgesellschaft fur
Autosicht und -sicherheit (forskningsinstitut, der beskæftiger sig med forskellige former for færdselssikkerhed) har foretaget af plastikvisirer på styrthjelme,
bliver visirernes kunststofoverflade meget hurtig ridset, og disse små ridser omdanner enhver billygte og
gadelampe til et klart skinnende og blændende stjerneformet lys. Desuden hedder det i »Stern«, at »på
10% af alle undersøgte visirer var udsynet reduceret
til det halve eller mindre. Dette er kriminelt«.
Kommissionen bedes derfor oplyse følgende:
1. Har Kommissionen kendskab til sådanne undersøgelsesresultater?
2. Hvad kan der gøres på EF-plan for at forbedre
udsynet for motorcyklister og knallertkørere,
som bruger styrthjelm?
3. Kan Kommissionen på egnet måde bidrage til
forskning og udvikling af beskyttelseslag, der
ikke kan ridses?

Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Karl-Heinz Narjes
(7. februar 1984)
1. Det er Kommissionen bekendt, at plastvisirer
på styrthjelme, alt efter de krav, der stilles til dem og
den behandling, de bliver udsat for af brugeren, bliver slidt, og at udsynet derved forringes.
2. Når udsynet bliver dårligere, afhjælpes det
bedst ved at udskifte visiret. Et nyt visir er forholdsvis billigt, og udskiftningen kan almindeligvis foretages hurtigt og uden problemer.
Kommissionen var for nogle år siden selv begyndt
på at udarbejde fællesskabsbestemmelser for styrt-
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hjelme. Imidlertid var ligeledes Den internationale
Standardiseringsorganisation (ISO) cg De forenede
Nationer (FN) gennem Den økonomiske kommission for Europa i Geneve i færd med på bredere
basis at udarbejde standarder, respektive regler for
styrthjelme, hvorfor Kommissionen for at undgå
dobbelt arbejde indstillede sit arbejde. Derfor tilsluttede den sig de andre organisationers arbejde. Resultatet blev FN/EØF forordning nr. 22. Den indeholdt ganske vist ingen bestemmelser om udsynets
kvalitet eller om visirets modstandsdygtighed over
for ridser. En drøftelse af dette spørgsmål finder i
øjeblikket sted i Den økonomiske kommission for
Europa. Kommissionen skal ikke undlade, i overensstemmelse med resultatet og efter at have rådført
sig med medlemsstaterne, i givet fald at forelægge
Rådet et forslag til forbedring af udsynet i styrthjelme.
3. På grund af manglende midler kan Kommissionen ikke i øjeblikket yde nogen finansiel støtte til
forskning af beskyttelseslag, der ikke kan ridses.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1462/83
af Mechthild von Alemann (L — D)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(14. december 1983)
(84/C 84/18)
Om: Kulturudveksling mellem Den kinesiske Folkerepublik og Det europæiske Fællesskab
Kan Kommissionen oplyse, om der eksisterer planer
om at støtte en vis udveksling af videnskabsmænd
og studenter mellem Den kinesiske Folkerepublik og
Det europæiske Fællesskab?
Er det korrekt, at en tysk statsborger med en europæisk studentereksamen fra en europaskole og med
et afsluttet universitetsstudium i Kinesisk sprog- og
kulturvidenskab fra et belgisk universitet ikke får et
stipendium til et udvekslingsprogram i Den kinesiske Folkerepublik, fordi
a) stipendiet fra belgisk side blev nægtet ansøgeren
på grund af denne ikke-belgiske nationalitet og
b) fra tysk side ligeledes blev nægtet tildelt som
følge af, at den tyske statsborger ikke havde gennemført sit studium i Tyskland?
Kan Kommissionen bekræfte, at dette er et typisk
tilfælde af en kulturpartikularisme, som tiden er
løbet helt fra, og som højst havde en berettigelse i
det 19. århundrede?
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Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Ivor Richard
(8. februar 1984)
Fællesskabet har ikke for tiden nogen planer om at
støtte udvekslinger af videnskabsmænd og studerende mellem Den kinesiske Folkerepublik og EF.
Kommissionen har intet kendskab til det omtalte tilfælde, hvor en tysk statsborger med afsluttet universitetseksamen skulle have fået afslag på en ansøgning om et stipendium til et ophold i Den kinesiske Folkerepublik.
Eftersom Kommissionen ikke kender de pågældende medlemsstaters institutioner og fremgangsmåder, kan den ikke udtale sig om dette bestemte tilfælde.
Kommissionen agter dog i 1984 inden for rammerne
af handlingsprogrammet på uddannelsesområdet af
9. februar 1976 at afholde det første møde mellem
lederne af de kontorer, som i medlemsstaterne er
ansvarlige for studenteraktiviteter. På dette møde vil
der blive skabt kontakter, således at den slags tilfælde i fremtiden vil kunne undgås.
Endvidre skal der mindes om Rådets og de i Rådet
forsamlede ministres konklusioner af 2. juni 1983,
hvori det siges, at med hensyn til anerkendelse af
eksamensbeviser, der er udstedt i andre medlemsstater, må medlemsstaterne udvise den største imødekommenhed og den størst mulige smidighed.
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Medlemsstater
Belgien: 1973
Danmark: 1967
Forbundsrepublikken Tyskland: 1926
Frankrig: 1967
Grækenland: 1968
Irland: 1975
Luxembourg: 1983
Nederlandene: 1960
Det forenede Kongerige: 1962
Tredjelande
Brasilien: 1981
Canada: 1980
Cypern: 1983
Egypten: 1982
Finland: 1974
Israel: 1973
Japan: 1973
Marokko: 1983
Norge: 1963
Rumænien: 1979
Schweiz: 1979
Singapore: 1979
Spanien: 1980
Sverige: 1958
Thailand 1980
Trinidad og Tobago: 1974
Tunesien: 1981
Ungarn: 1980
De forenede Stater: 1956
Østrig: 1925

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1464/83
af André Damseaux (L — B)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(14. december 1983)
(84/C 84/19)

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1465/83
af André Damseaux (L — B)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(14. december 1983)
(84/C 84/20)

Om: Aftaler med henblik på at undgå dobbeltbeskatning

Om: Aftaler med henblik på at undgå dobbeltbeskatning

Kan Kommissionen forelægge en fortegnelse over
alle de aftaler, der med det formål at forhindre dobbeltbeskatning hidtil er indgået og trådt i kraft mellem Italien på den ene side og
1. andre medlemsstater af Fællesskabet.
2. tredjelande
på den anden side?

Kan Kommissionen forelægge en fortegnelse over
alle de aftaler, der med det formål at forhindre dobbeltbeskatning hidtil er indgået og trådt i kraft mellem Forbundsrepublikken Tyskland på den ene side
og
1. andre medlemsstater af Fællesskabet,
2. tredjelande
på den anden side?

Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Christopher Tugendhat
(9. februar 1984)
Nedenfor anføres de lande, med hvilke Italien har
indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster, samt
disse overenskomsters ikrafttrædelsesår:

Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Christopher Tugendhat
(9. februar 1984)
Nedenfor anføres de lande, med hvilke Forbundsrepublikken Tyskland har indgået dobbeltbeskat-
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ningsoverenskomster, samt disse overenskomsters
ikrafttrædelsesår:
Medlemsstater
Belgien: 1969
Danmark: 1964
Frankrig: 1961
Grækenland: 1968
Irland: 1964
Italien: 1952
Luxembourg: 1960
Nederlandene: 1960
Det forenede Kongerige: 1967
Tredjelande
Argentina: 1979
Australien: 1975
Brasilien: 1976
Canada:1957
Cypern: 1977
Egypten: 1961
Elfenbenskysten: 1982
Finland: 1982
Indien: 1960
Indonesien: 1979
Iran: 1969
Island: 1973
Israel: 1966
Jamaica: 1976
Japan: 1967
Kenya: 1980
Liberia: 1975
Malaysia: 1979
Malta: 1976
Marokko: 1974
Mauritius: 1981
New Zealand: 1980
Norge: 1960
Pakistan: 1960
Polen: 1975
Portugal: 1982
Rumænien: 1975
Schweiz: 1973
Singapore: 1973
Spanien: 1968
Sri Lanka: 1982
Sverige: 1960
Sydafrika: 1975
Sydkorea: 1978
Thailand: 1968
Trinidad og Tobago: 1977
Tunesien: 1976
Ungarn: 1979
De forenede Stater: 1955
Zambia: 1975
Østrig: 1955
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SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1467/83
af André Damseaux (L — B)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(19. december 1983)
(84/C 84/21)
Om: Aftaler med henblik på at undgå dobbeltbeskatning
Kan Kommissionen forelægge en fortegnelse over
alle de aftaler, der med det formål at forhindre dobbeltbeskatning hidtil er indgået og trådt i kraft mellem Grækenland på den ene side og
1. andre medlemsstater af Fællesskabet,
2. tredjelande
på den anden side?
Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Christopher Tugendhat
(10. februar 1984)
Nedenfor anføres de lande, med hvilke Grækenland
har indgået
dobbeltbeskatningsoverenskomster,
samt disse overenskomsters ikrafttrædelsesår:
Medlemsstater
Belgien: 1970
Forbundsrepublikken Tyskland: 1964
Frankrig: 1964
Italien: 1968
Det forenede Kongerige: 1953
Tredjelande
Cypern: 1960
Finland: 1981
Indien: 1964
Sverige: 1963
De forenede Stater: 1953
Østrig: 1972

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1468/83
af André Damseaux (L — B)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(19. december 1983)
(84/C 84/22)
Om: Aftaler med henblik på at undgå dobbeltbeskatning
Kan Kommissionen forelægge en fortegnelse over
alle de aftaler, der med det formål at forhindre dobbeltbeskatning hidtil er indgået og trådt i kraft mellem Nederlandene på den ene side og
1. andre medlemsstater af Fællesskabet,
2. tredjelande
på den anden side?
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Svar afgivet på Kommissionens
vegne af Christopher Tugendhat
(9. februar 1984)
Nedenfor anføres de lande, med hvilke Nederlandene har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster, samt disse overenskomsters ikrafttrædelsesår:
Medlemsstater
Belgien: 1971
Danmark: 1958
Forbundsrepublikken Tyskland: 1960
Frankrig: 1974
Irland: 1970
Italien: 1960
Luxembourg: 1969
Det forenede Kongerige: 1981
Tredjelande
Australien: 1976
Canada:1957
Finland: 1971
Indonesien: 1974
Israel: 1974
Japan: 1970
Jugoslavien: 1983
Malawi: 1969
Malta: 1977
Nederlandske Antiller: 1965
New Zealand: 1981
Norge: 1967
Pakistan: 1982
Polen: 1981
Rumænien: 1980
Schweiz: 1952
Singapore: 1971
Spanien: 1972
Surinam: 1977
Sverige: 1968
Sydafrika: 1972
Sydkorea: 1981
Thailand: 1976
Tjekkoslovakiet: 1974
Ungarn: 1940
De forenede Stater: 1947
Zambia: 1982
Østrig: 1971

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1469/83
af André Damseaux (L — B)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(19. december 1983)
(84/C 84/23)
Om: Aftaler med henblik på at undgå dobbeltbeskatning
Kan Kommissionen forelægge en fortegnelse over
alle de aftaler, der med det formål at forhindre dob-
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beltbeskatning hidtil er indgået og trådt i kraft mellem Det forenede Kongerige på den ene side og
1. andre medlemsstater af Fællesskabet,
2. tredjelande
på den anden side?
Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Christopher Tugendhat
(9. februar 1984)
Nedenfor anføres de lande, med hvilke Det forenede Kongerige har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster, samt disse overenskomsters ikrafttrædelsesår:
Medlemsstater
Belgien: 1970
Danmark: 1973
Forbundsrepublikken Tyskland: 1971
Frankrig: 1973
Grækenland: 1954
Irland: 1976
Italien: 1973
Luxembourg: 1968
Nederlandene: 1977
Tredjelande
Antigua: 1947
Australien: 1968
Barbados: 1970
Belize: 1947
Botswana: 1978
Brunei: 1950
Burma: 1952
Canada: 1967
Cypern: 1975
Dominica: 1949
Falklandsøerne: 1949
Fiji: 1976
Filippinerne: 1978
Finland: 1970
Færøerne: 1961
Gambia: 1947
Ghana: 1978
Grenada: 1949
Guernsey: 1952
Indonesien: 1975
Israel: 1963
Jamaica: 1973
Japan: 1970
Jersey: 1952
Kenya: 1977
Lesotho: 1949
Malawi: 1956
Malaysia: 1973
Malta: 1962
Mauritius: 1947
Montserrat: 1947
Namibia: 1962
Nederlandske Antiller: 1970
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New Zealand: 1966
Norge: 1970
Pakistan: 1961
Polen: 1978
Portugal: 1969
Rumænien: 1977
Salomonøerne: 1950
Schweiz: 1978
Seychellerne: 1947
Sierra Leone: 1947
Singapore: 1967
Spanien: 1976
St. Kitts-Nevis: 1947
St. Lucia: 1949
St. Vincent: 1949
Sudan: 1977
Sverige: 1961
Swaziland: 1969
Sydafrika: 1969
Sydkorea: 1978
Trinidad og Tobago: 1967
f Tanganyika: 1952
lia
Tanzania
\ Zanzibar: 1952
Ungarn: 1978
Zimbabwe: 1956
Øen Man: 1955
Østrig: 1970

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1470/83
af André Damseaux (L — B)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(19. december 1983)
(84/C 84/24)
Om: Aftaler med henblik på at undgå dobbeltbeskatning
Kan Kommissionen forelægge en fortegnelse over
alle de aftaler, der med det formål at forhindre dobbeltbeskatning hidtil er indgået og trådt i kraft mellem Irland på den ene side og
1. andre medlemsstater af Fællesskabet,
2. tredjelande
på den anden side?
Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Christopher Tugendhat
(16. februar 1984)
Nedenfor anføres de lande, med hvilke Irland har
indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster, samt
disse overenskomsters ikrafttrædelsesår:
Medlemsstater
Belgien: 1973
Danmark: 1961
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Forbundsrepublikken Tyskland: 1959
Frankrig: 1966
Italien: 1967
Luxembourg: 1968
Nederlandene: 1965
Det forenede Kongerige: 1976.
Tredjelande
Australien: 1984
Canada: 1968
Cypern: 1962
Finland: 1969
Japan: 1974
Norge: 1967
Pakistan: 1968
Schweiz: 1965
Sverige: 1960
De forenede Stater: 1951
Zambia: 1967
Østrig: 1964

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1471/83
af André Damseaux (L — B)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(19. december 1983)
(84/C 84/25)
Om: Aftaler med henblik på at undgå dobbeltbeskatning
Kan Kommissionen forelægge en fortegnelse over
alle de aftaler, der med det formål at forhindre dobbeltbeskatning hidtil er indgået og trådt i kraft mellem storhertugdømmet Luxembourg på den ene side
og
1. andre medlemsstater af Fællesskabet,
2. tredjelande
på den anden side?
Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Christopher Tugendhat
(7. februar 1984)
De lande, med hvilke Luxembourg har indgået overenskomster til undgåelse af dobbeltbeskatning, samt
disse overenskomsters ikraftrædelsesår er følgende:
Medlemsstater
Forbundsrepublikken Tyskland: 1960
Belgien: 1972
Frankrig: 1960
Det forenede Kongerige: 1968
Irland: 1975
Nederlandene: 1969
Danmark: 1982
Italien: 1983
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Tredjelande
Østrig: 1964
De forenede Stater: 1964
Island: 1976
Brasilien: 1980
Finland: 1983

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1472/83
af André Damseaux (L — B)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(19. december 1983)
(84/C 84/26)
Om: Aftaler med henblik på at undgå dobbeltbeskatning
Kan Kommissionen forelægge en fortegnelse over
alle de aftaler, der med det formål at forhindre dobbeltbeskatning hidtil er indgået og trådt i kraft mellem Frankrig på den ene side og
1. andre medlemsstater af Fællesskabet,
2. tredjelande
på den anden side?
Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Christopher Tugendhat
(20. februar 1984)
Nedenfor anføres de lande, med hvilke Frankrig har
indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster, samt
disse overenskomsters ikrafttrædelsesår:
Medlemsstater
Belgien: 1965
Danmark: 1958
Grækenland: 1964
Irland: 1964
Italien: 1971
Luxembourg: 1967
Nederlandene: 1974
Forbundsrepublikken Tyskland: 1981
Det forenede Kongerige: 1969
Tredjelande
Algeriet: 1970
Argentina: 1981
Australien: 1977
Benin: 1977
Brasilien: 1972
Cameroun: 1978
Canada: 1976
Den centralafrikanske Republik: 1971
Comorerne: 1971
Congo:1969
Elfenbenskysten: 1969
Egypten: 1983

26. 3. 84

Finland: 1959
Gabon: 1969
Indien: 1970
Indonesien: 1981
Iran: 1975
Israel: 1964
Japan: 1981
Jugoslavien: 1975
Libanon: 1963
Madagaskar: 1965
Malaysia: 1976
Mali: 1975
Malta: 1978
Marokko: 1971
Mauretanien: 1969
Mauritius: 1982
New Zealand: 1981
Niger: 1966
Norge: 1981
Pakistan: 1969
Filippinerne: 1978
Polen: 1976
Portugal: 1972
Rumænien: 1975
Schweiz: 1970
Senegal: 1976
Singapore: 1975
Spanien: 1975
Sri Lanka: 1982
Sverige: 1972
Sydkorea: 1981
Tjekkoslovakiet: 1975
Thailand: 1975
Togo:1975
Tunesien: 1975
De forenede Stater: 1968
Ungarn: 1981
Østrig: 1961
Øvre-Volta: 1967
Zambia: 1964

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1473/83
af André Damseaux (L — B)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(19. december 1983)
(84/C 84/27)
Om: Aftaler med henblik på at undgå dobbeltbeskatning
Kan Kommissionen forelægge en fortegnelse over
alle de aftaler, der med det formål at forhindre dobbeltbeskatning hidtil er indgået og trådt i kraft mellem Belgien på den ene side og
1. andre medlemsstater af Fællesskabet,
2. tredjelande
på den anden side?
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Spanien: 1972
Sverige: 1968
Tjekkoslovakiet: 1977
Tunesien: 1976
De forenede Stater: 1972
Østrig: 1973

Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Christopher Tugendhat
(20. februar 1984)
Nedenfor anføres de lande, med hvilke Belgien har
indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster, samt
disse overenskomsters ikrafttrædelsesår:
Medlemsstater
Danmark: 1971
Frankrig: 1973
Grækenland: 1970
Irland: 1974
Italien: 1973
Luxembourg: 1973
Nederlandene: 1970
Forbundsrepublikken Tyskland: 1969
Det forenede Kongerige: 1970
Tredjelande
Brasilien: 1973
Canada: 1976
Finland: 1971
Indien: 1975
Indonesien: 1975
Israel: 1975
Japan: 1970
Malaysia: 1975
Malta: 1975
Marokko: 1975
Norge: 1969
Portugal: 1971
Singapore: 1973

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1482/83
af Pierre-Bernard Cousté (DEP — F)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(19. december 1983)
(84/C 84/28)
Om: De forskellige medlemsstaters anvendelse af
bevillingerne fra Den europæiske Socialfond
Kan Kommissionen meddele, hvorledes de enkelte
medlemsstater i de sidste fem år har anvendt de
bevillinger, de har fået tildelt fra Socialfonden
(beløbet angives for hvert land)?
Har de enkelte lande meddelt deres borgere, hvilke
projekter der er blevet gennemført på denne måde?
Kan Kommissionen oplyse, hvilke lande der ikke
har gjort det? Eksisterer der en foranstaltning, ved
hjælp af hvilken Kommissionen kan tvinge de pågældende medlemsstater hertil? Hvilken?

Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Ivor Richard
(16. februar 1984)
Nedenstående tabel viser de tilskud, der er udbetalt fra Den europæiske Socialfond til
hver enkelt medlemsstat i perioden 1978—1982:
(mio ECU)

Belgien
Danmark
Forbundsrepublikken
Tyskland
Frankrig
Grækenland
Irland
Italien
Luxembourg
Nederlandene
Det forenede Kongerige

1978

1979

1980

1981

1982

11,50
14,28

15,94
14,70

29,30
19,43

23,19
24,48

23,57
27,26

62,26
103,14

52,88
134,82

107,96
194,96

91,17
264,54
52,39
143,09
439,86
0,47
15,88
442,58
1 500,81

—

—

—

46,94
256,22
0,36
9,81
115,71

58,13
281,23
1,00
19,32
196,43

79,69
327,15
0,93
18,30
236,50

74,64
141,78
30,57
105,72
341,01
0,56
12,67
249,05

620,22

774,45

1 014,22

1 003,67
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Det ærede medlem og Parlamentets generalsekretariat har fået tilsendt en mere detaljeret tabel, der
viser fordelingen af tilskud fra Den europæiske Socialfond på de enkelte medlemsstater og for hvert
enkelt tilskudsområde for 1982. Det skal i øvrigt
anføres, at årsberetningerne indeholder samtlige
disse oplysninger samt en nærmere redegørelse for,
hvorledes fondsmidlerne er anvendt.
EF-informationskontorerne i medlemsstaterne oplyser ligeledes om de tilskud, der bevilges af Den europæiske Socialfond.
Hver enkelt medlemsstat har sin egen måde at oplyse om fondstilskuddene på. Kommissionen har ingen grund til at tro, at en medlemsstat bevidst skulle
tilbageholde oplysninger i denne henseende og mener ikke, det er nødvendigt med en foranstaltning,
der kan tvinge medlemsstaterne til at give visse oplysninger. Det er imidlertid klart, at Kommissionen
ville se med stor tilfredshed på ethvert yderligere tiltag, der har til formål at informere offentligheden
om det konkrete bidrag, Fællesskabet gennem Den
europæiske Socialfond yder til medlemsstaternes
erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesforanstaltninger.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1494/83
af len van den Heuvel (S — NL)
til udenrigsministrene for Det europæiske Fællesskabs
ti medlemslande forsamlet med henblik
på det politiske samarbejde
(19. december 1983)
(84/C 84/29)
Om: Arbejdsgruppe om ikke-spredning af atomvåben
1. I anmærkningerne til det nederlandske udenrigsministeriums budget for 1984 omtaler den nederlandske minister en på nederlandsk initiativ nedsat
arbejdsgruppe om ikke-spredning af atomvåben
2. Kan udenrigsministrene oplyse, hvori denne
arbejdsgruppes opgaver består?
3. Er ministrene rede til regelmæssigt at oplyse
Parlamentet om resultaterne af gruppens arbejde?
Svar
(29. februar 1984)
Arbejdsgruppen vedrørende ikke-spredning af
atomvåben, der er oprettet inden for rammerne af
Det europæiske politiske Samarbejde, mødtes første
gang den 9. december 1981. Gruppen har holdt ti
møder, siden den blev oprettet.
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Gruppen mødes efter anmodning fra de politiske
direktører og følger en konkret dagsorden, og ligesom de øvrige grupper under Det europæiske politiske Samarbejde aflægger den beretning til Den politiske Komité.
Ud fra et ønske om at sikre, at anvendelsen af atomenergi til fredelige formål ikke medvirker til spredning af atomvåben og nukleare sprængstoffer, har
De Ti fundet det nødvendigt at foranstalte drøftelser, konsultationer og udveksling af oplysninger om
spørgsmål, der omfatter ikke-spredning, og som kan
drøftes inden for rammerne af Det politiske Samarbejde, selvfølgelig under hensyn til Kommissionens
beføjelser og til, hvilke emner der allerede er blevet
behandlet i andre arbejdsgrupper.
Dette er målsætningen for arbejdsgruppen vedrørende ikke-spredning. I overensstemmelse hermed
drøfter gruppen medlemsstaternes og visse tredjelandes
ikke-spredningspolitik
og
forskellige
spørgsmål, der behandles i de internationale specialorganisationer, hovedsagelig IAEA.
Den politiske Komité er enig om, at arbejdet i arbejdsgruppen vedrørende ikke-spredning har vist sig
at være værdifuldt, og at gruppen bør fortsætte sin
virksomhed på grundlag af konkrete direktiver fra
Den politiske Komité.
Udenrigsministrene er rede til inden for rammerne
af de normale procedurer at besvare substandsspørgsmål, som medlemmer af Europa-Parlamentet måtte stille det på området.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1501/83
af Robert Moreland og George Patterson (ED — GB)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(19. december 1983)
(84/C 84/30)
Om: Harmonisering af sociale bestemmelser vedrørende indre vandveje
1. Kan Kommissionen oplyse, hvorvidt den
følger sit direktiv om dette emne op i Rådet, og om
den i bekræftende fald regner med en vedtagelse af
direktivet inden længe?
2. Hvilke ændringer er der foretaget (eller hvilke
ændringer agter Kommissionen at foretage) i direktivet? Kan det navnlig oplyses, hvilke bestemmelser
der på nuværende tidspunkt gælder for spørgsmål
vedrørende flodudmundinger og snævre indre vandveje?
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Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Giorgios Contogeorgis
(3. februar 1984)
1. Rådet har midlertidigt indstillet arbejdet
vedrørende forslaget til forordning om harmonisering af visse sociale bestemmelser i forbindelse
med godstransport ad indre vandveje (l). Da Centralkommissionen for sejlads på Rhinen (CCNR) i
Strasbourg, hvis arbejde Kommissionen deltager i, i
øjeblikket er ved at udarbejde nye regler vedrørende
bemanding og arbejdsvilkår for skibe, der sejler på
Rhinen, mener Rådets ansvarlige afdelinger, at man
bør søge at nå til enighed om de grundlæggende
problemer inden for ovennævnte kommission. Når
dette temmelig komplicerede arbejde er afsluttet, vil
Kommissionen, der har været nødsaget til at følge
Rådet på dette punkt, undersøge, om der skal foretages ændringer i det nuværende forslag.
2. For ikke at lægge hindringer i vejen for ovennævnte arbejde og af hensyn til behovet for at konsultere de berørte parter mener Kommissionen, at
det på nuværende stadium er for tidligt til at fremsætte udtalelser om, hvilke ændringer den senere vil
stille forslag om.
I øjeblikket er skibe der sejler på snævre vandveje
undergivet nationale bestemmelser. Medmindre andet gælder, reguleres arbejdsvilkårene på skibe, der
sejler på flodmundinger, ved Parisaftalen af 27. juli
1950, som ændret i Geneve den 21. maj 1954 og den
23. maj 1963. Med hensyn til bemandingsregler er
fartøjer, der sejler på Rhinen, undergivet kapitel 14 i
Undersøgelsesordningen for skibe i Rhinfart (1976),
som på den nederlandske strækning af Rhinen kun
gælder for fartøjer, der krydser den tysk-nederlandske grænse; fartøjer der sejler på andre indre
vandveje er undergivet kollektive aftaler.
(') KOM(75) 465 endelig udg. af 10.9. 1975, som ændret
ved KOM(78) 363 endelig udg. af 11. 7. 1979.
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Det europæiske svar på dette udmærker sig forsat
ved naivitet. I stedet for at skride til handling bliver
Rådet ved med at udtrykke fromme ønsker.
Kan Rådet oplyse, hvornår det omsider påtænker
også her at lægge Vesteuropas økonomiske styrke
som den største handelsblok på vægtskålen?
Svar
(29. februar 1984)
Rådet er ikke enig i det ærede parlamentsmedlems
synspunkt, at den strategi, som Rådet har iværksat
over for Japan, ikke har ført til noget resultat. Den
japanske regering har netop givet meddelelse om
nye foranstaltninger, der skal fremme den interne
efterspørgsel efter udenlandske produkter i Japan og
lette importen af disse. Den har desuden for 1984
gentaget sine forsikringer om begrænsning af den
japanske eksport af visse følsomme produkter til
Fællesskabet.
Rådet finder dog, at disse foranstaltninger ikke er
tilstrækkelige til at rette op på den fortsatte uligevægt på handelsbalancen mellem Fællesskabet og
Japan. Det finder det f.eks absolut nødvendigt, at
Japan foretager en gennemgribende ændring af sin
politik vedrørende opkøb i udlandet af færdigvarer
eller forarbejdede produkter. Rådet agter at videreføre sin aktion i fortsættelse af de konklusioner,
det nåede frem til på samlingerne i oktober og i
november 1983.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1513/83
af Willy Vernimmen (S — B)
til Rådet for De europæiske Fællesskaber
(4. januar 1984)
(84/C 84/32)
Om: Videnskab og teknologi

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1512/83
af Willy Vernimmen (S — B)
til Rådet for De europæiske Fællesskaber
(4. januar 1984)
(84/C 84/31)
Om: Handelsbalancen mellem EØF og Japan
På samlingen den 17. og 18. oktober 1983 »konstaterede« Rådet endnu en gang, hvor ufordelagtig handelsbalancen mellem EØF og Japan egentlig er for
Vesteuropa.
Atter en gang blev der med så mange ord i realiteten
ikke sagt andet, end at Japan lukker øjnene for de
grundlæggende principper i GATT, og at landet
holder sit marked lukket for europæiske produkter.

Den 17. og 18. oktober 1983 traf Rådet afgørelse om
vedtagelse af et forskningsprogram for EF vedrørende prognoser og vurderinger på det videnskabelige og teknologiske område (FAST) i 1983-1987.
Som led i arbejdet med FAST li-programmet vil
følgende tre punkter indtage en central placering.
1. Europa og den nye »vækst« (især de eventuelle
bidrag, de nye former for teknologi kan yde til
løsning af beskæftigelses- og arbejdsproblematikken, samit integreret udvikling af systemer
med vedvarende ressourcer);
2. ændringer i servicesektoren samt teknologiske
ændringer (på lang sigt er problemerne og vanskelighederne på dette område af gennemgribende betydning for Europa);
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3. nye strategiske industrielle systemer, analyse af
følgerne for europæernes fremtid, herunder især
kommunikationsindustrien (audio-visuelle apparater, kabelnet, telekommunikation) samt levnedsmiddelindustrien.
Kan Rådet gøre det klart, hvorledes det opfatter
begrebet ny »vækst«, hvem der efter Rådets opfattelse skal bistå det med at bestemme retningen i
denne vækst, samt hvilken rolle der efter Rådets
opfattelse tilkommer levnedsmiddelindustrien?

Svar
(29. februar 1984)
FAST-programmet er et forskningsprogram, hvis
væsentligste formål er at analysere ændringer på det
videnskabelige og teknologiske område med henblik
på at klarlægge, hvilke konsekvenser sådanne ændringer vil få på længere sigt for bl. a. forsknings- og
udviklingspolitikken i Fællesskabet.
For så vidt angår forskningsområdet »Europa og
den nye vækst«, som i særlig grad ligger det ærede
parlamentsmedlem på sinde, omfatter undersøgelserne den vækst, som er et resultat af den ny teknologi, især kommunikations- og telekommunikationsteknikken, tjenesteydelser, forbindelserne mellem
teknologi, arbejde og beskæftigelse samt den integrerede udvikling af vedvarende naturressourcer,
herunder levnedsmiddelindustrien.
På grundlag af resultaterne af disse undersøgelser,
som arbejdsmarkedets parter er inddraget i, vil man
så til sin tid kunne undersøge de politiske muligheder for en udvikling af fællesskabsaktiviteterne.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1515/83
af Roberto Costanzo (PPE — I)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(4. januar 1984)
(84/C 84/33)
Om: Eksport af citrusfrugtsaft fra Nederlandene til
Fællesskabets marked
Er Kommissionen klar over, at Nederlandene er blevet en af de største eksportører af citrusfrugtsaft, til
trods for, at der ikke dyrkes en eneste citrusfrugtplante på landets territorium, og til trods for at
eksporten til det nederlandske marked af citrusfrugter fra andre EF-medlemsstater er meget beskeden.
Mener Kommissionen ikke, at den citrusfrugtsaft,
der markedsføres af visse nederlandske virksomhe-
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der, stammer fra markedet uden for Fællesskabet,
og at der følgelig kan være tale om geneksport som
egne produkter, uden at de kompetente fællesskabsmyndigheder påpeger disse uregelmæssigheder?
Mener Kommissionen ikke, at en sådan handelspraksis er en overtrædelse af bestemmelserne om fri
konkurrence og fællesskabspræferencen, og at
denne praksis i øvrigt rammer et typisk produkt fra
de dårligst stillede middelhavsområder?

Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Poul Dalsager
(13. februar 1984)
Nederlandene er rent faktisk en stor ekpsortør af
citrusfrugtsaft aftappet til detailsalg. Kommissionen
er ikke uvidende om, at disse produkter kan være
fremstillet udelukkende af importerede råvarer; ikke
desto mindre er aftapning i nye beholdere og afsætning af importerede råvarer ikke i sig selv en ulovlig
aktivitet i modstrid med princippet om fri konkurrence.
Fællesskabspræferencen i sektoren synes som helhed at være overholdt, som det fremgår af det forhold, at der i de senere år, som følge af den øgede
støtte, har været en betydelig stigning i de mængder
friske citrusfrugter, der er beregnet til forarbejdning
til saft; i Italien har stigningen været således:
a) for appelsiner af sorterne »Biondo comune« og
blodappelsiner, fra 299 242 tons i 1978/79 til
583 986 tons i 1981/82
b) for citroner, fra 163 877 tons i 1977/78 til
414 802 tons i 1981/82.
For Italien alene og for de ovenfor anførte perioder
har den støtte, der er ydet til forarbejdning af citrusfrugter, bevirket, at udgifterne for EUGFL er steget
fra 20,9 til 60,8 mio ECU for appelsiner og fra 10,1
til 31 mio ECU for citroner.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1529/83
af Luc Beyer de Ryke (L — B)
til Rådet for De europæiske Fællesskaber
(4. januar 1984)
(84/C 84/34)
Om: Oleg Radzinskij-sagen (den militante pacifist,
der er domfældt i USSR)
Uden ønske om indblanding i de indre anliggender i
en suveræn stat, der har undertegnet Helsinki-aftalerne, må det dog konstateres, at domfældelsen i
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Moskva af den militante pacifist Oleg Radzinskij til
et års fængsel og 5 års forvisning (Gulag) for at have
forsvaret sine meninger giver stof til eftertanke med
hensyn til den måde, hvorpå USSR respekterer Helsinki-aftalerne.
Kan Rådet oplyse, hvilke diplomatiske skridt det
selvfølgelig har taget over for de sovjetiske myndigheder til forsvar for menneskerettighederne og de
borgerlige rettigheder i den foreliggende sag?

Nr. C 84/21
Svar
(29. februar 1984)

Det ærede parlamentsmedlem henvises til det svar,
som Rådet gav på skriftlig forespørgsel nr. 1399/83
fra hr. Pedini (•)•
(!) EFT nr. C 52 af 23. 2. 1984, s. 30.

Svar
(27. februar 1984)
De Ti har ikke hidtil rettet nogen henvendelse til de
sovjetiske myndigheder vedrørende Oleg Radzinskij.
De Ti's repræsentanter har i talrige henvendelser til
de sovjetiske myndigheder mindet om de tilsagn om
overholdelse af menneskerettighederne og den
grundlæggende frihed, der er givet i Helsinki-slutakten (1975) og gengivet mere detaljeret i slutdokumentet fra Madrid-mødet (1983). Disse henvendelser er som oftest blevet rettet diskret, for at de kunne
få større virkning, men De Ti har også — som led i
CSC E-proceduren — offentligt understreget behovet for at iværksætte alle aspekter af Helsinki- og
Madrid-bestemmelserne for at give resultaterne af
de to konferencer størst mulig virkning og således
fremme forbedringen af sikkerhed og samarbejde i
Europa. De Ti agter at forsætte deres indsats herfor
og vil således ikke undlade at følge sagen om hr.
Radzinskij.
(') Dette svar er givet af udenrigsministrene forsamlet med
henblik på det politiske samarbejde, hvorunder dette
anliggende hører.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1561/83
af Brian Hord (ED — GB)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(4. januar 1984)
(84/C 84/36)
Om: Manglende gennemførelse i Italien af direktivet om kosmetiske midler
I et svar på Squarcialupis forespørgsel til Kommissionen, nr. 2030/82 af 24. januar 1983 (•), meddelte
Narjes på Kommissionens vegne, at denne var informeret om, at et lovforslag var til behandling i det
italienske parlament.
Kan Kommissionen nu formelt bekræfte, at den pågældende lovgivning er vedtaget i det italienske parlament, således at alle Fællesskabets medlemsstater
nu fuldt ud efterlever det pågældende direktiv om
kosmetiske midler?
(•) EFT nr. C 118 af 3. 5. 1983, s. 24.

Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Karl-Heinz Narjes
(6. februar 1984)

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1550/83
af Pierre-Bernard Cousté (DEP — F)
til Rådet for De europæiske Fællesskaber
(4. januar 1984)
(84/C 84/35)
Om: Genoptagelse af Fællesskabets dialog med
gruppen af latinamerikanske ambassadører
Kan Rådet oplyse, om dialogen mellem Fællesskabet og gruppen af latinamerikanske ambassadører
snart bliver genoptaget, på hvis initiativ, og hvornår?

Efter at have konstateret, at Italien endnu ikke har
gennemført direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (•), har Kommissionen besluttet at
indlede en overtrædelsesprocedure mod denne medlemsstat for manglende overholdelse af Domstolens
dom af 2. marts 1982.
Alle de øvrige medlemsstater har allerede genriemført det nævnte direktiv.
(') EFT nr. L 262 af 27. 9. 1976.
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SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1566/83
af André Damseaux (L — B)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
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ring for at opnå »kompensationer« i form af toldnedsættelser på lignende varer. Konsultationerne
førte ikke til et tilfredsstillende resultat. Som følge
heraf og i overensstemmelse med Rådets afgørelse af
29. november 1983 gav Kommissionen den 14. januar 1983 GATT meddelelse om den liste over modforanstaltninger (forhøjelser af told og importkvoter
for visse varer med oprindelse i USA), som ville
træde i kraft efter den i artikel XIX fatsatte frist på
30 dage. Disse modforansaltninger vedrører handelsmængder, der stort set svarer til dem, der er
berørt af de amerikanske foranstaltninger.

(4. januar 1984)
(84/C 84/37)
Om: De forenede Stater — Beskyttelsesforanstaltninger imod importen af stål
I juli måned i år besluttede USA at iværksætte beskyttelsesforanstaltninger imod importeret specialstål og lod dermed hånt om den forpligtelse om at
afholde sig fra sådanne foranstaltninger, der var
indgået på topmødet i Williamsburg.
— Hvilke belgiske virksomheder er omfattet af
disse foranstaltninger, og hvor store mængder
stål er der tale om?
— Har Fællesskabet kunnet få De forenede Stater
til at acceptere de forslag om kompensation,
som er forelagt i GATT?

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1570/83
af André Damseaux (L — B)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(4. januar 1984)
(84/C 84/38)

Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Wilhelm Haferkamp
(10. februar 1984)

Om: Euratoms og I AE As inspektionsopgaver

De belgiske virksomheder, der er berørt af de amerikanske foranstaltninger vedrørende importen af specialstål, er selskaberne Alz og Henricot. Med hensyn
til, hvor store mængder der er leveret til USA, beklager Kommissionen, at den ikke kan svare det ærede
medlem, da der er tale om oplysninger vedrørende
private virksomheder.

Kan Kommissionen meddele, hvor mange inspektionsopgaver Euratom og IAEA har udført i de seneste fem år i Belgien, og hvor tit disse har fundet
sted.
Da atomsikkerhedskontrollens inspektører medvirker i opgaver med mere og mere indviklede problemer, bør de så ikke have mulighed, for hver gang
lejligheden byder sig, at deltage i kurser, konferencer eller seminarer, der arrangeres af de europæiske
og internationale organer, som beskæftiger sig med
atomare spørgsmål?

Eftersom den amerikanske regering havde truffet
sine restriktive foranstaltninger i henhold til artikel
XIX i GATT (beskyttelsesklausulen), indledte Fællesskabet konsultationer med den amerikanske rege-

Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Etienne Davignon
(16. februar 1984)
Antallet og hyppigheden af kontrolbesøg gennemført af Euratom og IAEA i Belgien i
løbet af de seneste fem år fremgår af følgende tabel:

Antal kontrolbesøg
Euratom
IAEA
Gennemsnitlig hyppighed (')
Euratom
IAEA

1979

1980

1981

1982

1983

65
47

92
65

115
98

124

115
110

5,9
4,7

5,8

7,2
7,5

6,9
7,4

ur

6,1
6,1
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Efter Kommissionens opfattelse er der intet som
helst til hinder for, at inspektørerne fra Sécurité Nucleaire deltager i kurser, konferencer eller seminarer
tilrettelagt af Euratom og IAEA. Sikkerhedskontrollen under Euratom fortsætter med at udvikle sit specifikke uddannelsesprogram for sine inspektører,
det være sig lokalt, kurser tilrettelagt af det fælles
forskningscenter i Ispra eller andre kurser tilrettelagt af institutioner i eller uden for Fællesskabet
(IAEA i Wien eller i USA). De belgiske myndigheder kan, hvis de ønsker det, sætte sig i forbindelse
med direktoratet for sikkerhedskontrol inden for
Euratom under generaldirektoratet for energi i Luxembourg, som er ansvarlig for tilrettelæggelsen af
denne uddannelse.
(') Antal kontrolbesøg divideret med antallet af besøgte
anlæg.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1573/83
af André Damseaux (L — B)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(4. januar 1984)
(84/C 84/39)
Om: Sur nedbør — skovenes forfald
De stigende ødelæggelser af skovene, der forårsages
af sur nedbør, skaber ud over det rent miljømæssige
aspekt et reelt økonomisk problem.
Kan Kommissionen give følgende oplysninger:
1. Har EF iværksat øjeblikkelige foranstaltninger
samt forsøg med henblik på at begrænse de ødelæggelser, der forårsages af sur nedbør?
2. Råder man over oplysninger om de områder i
Belgien, hvor følgerne af sur nedbør er blevet
konstateret officielt, og hvilket samlet skovareal
er eventuelt forurenet?

Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Karl-Heinz Narjes
(7. februar 1984)
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og mindskelse af udledningen af disse forurenende
stoffer.
Et første direktivforslag, der blev tilsendt Rådet i
foråret ^ S O ) . vedrører godkendelseskravene for
nye industrianlæg. De skal være udstyret med den
bedst tilgængelige teknologi til mindskelse af emissionen af luftforurenende stoffer. Rådet er endnu
ikke nået til enighed om dette forslag.
Et andet direktivforslag (2), der netop er blevet forelagt Rådet, omhandler begrænsning af emissionen
af luftforurenende stoffer fra store fyringsanlæg.
Heri kræves, at der for alle nye anlæg over en vis
effekt anvendes EF-emissionsnormer; endvidere
skal de samlede emissioner af S0 2 , NO x og støv fra
disse anlæg inden 1995 mindskes med de i direktivet
fastsatte procentsatser.
Andre hasteforanstaltninger, som Kommissionen
har planlagt til begrænsning af emissionerne ved kilden, omfatter ændring af direktivet om svovlindholdet i gasolie, en genoptagelse af det tidligere forslag
om svovlindholdet i fuelolie og anvendelsen heraf,
et direktiv om forbrænding af olieaffald samt forslag vedrørende blyindholdet i benzin og nye emissionsnormer for motorkøretøjer.
2. Man har ikke på grundlag af en undersøgelse
foretaget af det belgiske forstvæsen i foråret 1983
kunnet påvise alvorlige skader på landets skove,
som kan tilskrives sur nedbør, bortset fra nogle få
begrænsede skader i Hertogenwald.
Da forstvæsenets mandskab imidlertid endnu langt
fra er fuldt fortroligt med denne type skader kan det
ikke udelukkes, at de faktisk forekommer i et større
omfang.
Der er imidlertid endnu ikke foretaget et nøjagtigt
skøn over de angrebne arealer.
(i) EFTnr. C 139 af 27. 5. 1983.
(2) KOM(83)721 endelig udg.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1578/83
af Leonidas Kyrkos (COM — GR)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(4. januar 1984)
(84/C 84/40)

1. Der hersker bred enighed om, at luftforureningen, navnlig med S0 2 og NO x , bidrager kraftigt til
dannelsen af sur deposition, som formodes at forårsage alvorlige skader på skovene i mange europæiske lande.

Om: Planer for omstrukturering af citrusfrugtsektoren

Kommissionen har for bedst muligt at bremse denne
udvikling udbygget sin politik for bekæmpelse af
luftforureningen med henblik på øget kontrol med

De af Fællesskabets medlemsstater, dvs. Italien,
Grækenland og Frankrig, som er producenter af citrusfrugter, har i overensstemmelse med bestemmel-
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serne i forordning (EØF) nr. 1204/82(!) forelagt
Kommissionen planer for omstilling og omstrukturering af citrusfrugtsektoren.
Omkostningerne i forbindelse med gennemførelsen
af disse planer er langt større end det beløb på 280
mio ECU, som Kommissionen har fastsat.
Specialkomiteen for landbrug, som behandlede
disse planer, har sendt dem tilbage til medlemsstaterne, for at disse kan tilpasse dem efter det beløb, som Kommissionen har fastsat for perioden
1983 til 1988.
Mener Kommissionen, at denne handling bidrager
til løsningen af problemerne i citrusfrugtsektoren i
disse lande?
I stedet for at forhøje beløbet med henblik på at
dække behovene i planerne, anses kravet om at planerne tilpasses efter det af Kommissionen fastsatte
beløb så ikke for en begrænset foranstaltning, som
umuliggør en egentlig løsning af problemerne i citrusfrugtsektoren ?
Hvornår vil Kommissionen omsider forstå, at Fællesskabet ikke kun består af de nordlige lande, men
også af middelhavslandene?
Hvilket formål tjener handlinger som disse eller udtalelser om, at støtten til citrusfrugtproducenterne og
tomatproducenterne vil blive skåret ned i år, som
den ansvarlige kommissær på dette område fremkom med for nylig?
(i) EFT nr. L 140 af 20. 5. 1982. s. 38.

Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Poul Dalsager
(10. februar 1984)
Kommissionen godkendte den 21. november 1983
de af Italien, Grækenland og Frankrig (for Korsika)
udarbejdede planer for omstrukturering af citrusfrugtsektoren. I henhold til artikel 2 i forordning
(EØF) nr. 2511/69(0, ændret ved forordning (EØF)
nr. 1204/82(2), skal disse planer udfærdiges i samarbejde med Kommissionen, der kan rette enhver henstilling til den pågældende medlemsstat.
For at opnå en større effektivitet gennem en større
koncentration af de pågældende medlemsstaters bestræbelser er det blevet henstillet dem at reducere de
arealer, der er anført i deres planprojekter vedrørende omstilling og omstrukturering.
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Derved blev det muligt at bringe de anslåede udgifter i forbindelse med de anbefalede foranstaltninger
ned på et beløb, der bedre svarede til de i artikel 3 i
forordning (EØF) nr. 1204/82 fastsatte forventede
udgifter for EUGFL på 288,5 mio ECU.
Kommissionens holdning i dette spørgsmål skal ses
på baggrund af den meget langsomme gennemførelse af de foranstaltninger, som Italien og Frankrig
på grundlag af forordning (EØF) nr. 2511/69 i den
oprindelige udgave havde planlagt i de i 1973 af
Kommissionen godkendte planer. Kommissionen
måtte derfor ved udarbejdelsen af de nye planer
sikre en mere vellykket gennemførelse af de nye
bestemmelser, der blev indført ved forordning
(EØF) nr. 1204/82.
Kommissionen deler derfor ikke den opfattelse, der
kommer til udtryk i det ærede medlems spørgsmål,
men mener tværtimod, at den har gjort, hvad der er
nødvendigt for at opnå en effektiv forbedring af citrusfrugtavlens strukturer.
Endelig bør det nævnes, at Rådet i artikel 1, stk. 2, i
forordning (EØF) nr. 2511/69 i den nye udgave gav
sig selv mulighed for inden den 31. december 1988
og på forslag af Kommissionen at beslutte, om varigheden af de pågældende foranstaltninger bør forlænges ud over nævnte dato.
For så vidt angår »den ansvarlige kommissærs nylige udtalelser«, antager Kommissionen, at det
ærede medlem henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet vedrørende den fælles landbrugspolitik, som anført i dokument KOM(83) 500 endelig
udg. af 28. juli 1983.
Kommissionen gør opmærksom på, at der ikke i
denne meddelelse tales om en nedsættelse af støtten
til tomatproducenter. Det gentages blot, at der allerede er fastsat en garantitærskel på 4,5 mio tons
friske produkter for støtten til forarbejdning af tomater.
For citrusfrugternes vedkommende er der også tale
om støtte til forarbejdningen og ikke støtte til producenterne. Med de planlagte foranstaltninger skal det
undgås, at der som følge af den pågældende støtte i
urimeligt omfang sker forarbejdning af produkter,
som er lige så velegnet til konsum i frisk tilstand.
(') EFT nr. L 318 af 18. 12. 1969, s. 1.
(2) EFT nr. L 140 af 20. 5. 1982, s. 38.
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SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1580/83
af Anne-Marie Lizin (S — B)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(4. januar 1984)
(84/C 84/41)
Om: Virkningen af jordskælvet i Li ege på atomkraftværket i Tihange
Det jordskælv af en yderst sjælden styrke, som har
rystet Liége-området, synes hidtil ikke at have haft
virkninger for kraftværket i Tihange. Imidertid kan
den kritiske zones nære beliggenhed kun bekymre
befolkningen i området omkring Huy.
Hvis jordskælvet havde fundet sted i Huy med
samme styrke, hvilke følger ville det da have fået?
Kan Kommissionen ud fra sin forskning i Ispra gennemføre et simulationsforsøg og udarbejde en præcis rapport med henstillinger vedrørende sikkerheden i dette tilfælde?
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Ud fra de maksimale intensitetsværdier for den
valgte placering skal bygherren sikre sig, at bygninger og dele, som er vigtige for sikkerheden kan modstå disse. På dette område gennemfører FFC
løbende undersøgelser vedrørende den dynamiske
opførsel af konstruktionselementer i forbindelse
med sit forskningsprogram. Det vil derfor kunne
bidrage til eventuelle matematiske analyser om
opførslen af bygninger, som rammes af jordskælv.
Imidlertid kan FFC i dets nuværende anlæg simulere virkningen af et jordskælv på eksisterende bygninger eller konstruktionselementer.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1595/83
af Pierre-Bernard Cousté (DEP — F)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(4. januar 1984)
(84/C 84/42)
Om: Rådets anvendelse af resolutioner

Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Karl-Heinz Narjes
(10. februar 1984)
I forbindelse med godkendelse af kernekraftværker
anmoder de belgiske myndigheder Kommissionen
om som konsulent at deltage i gennemgangen af sikkerhedsforanstaltningerne. Således sendte Kommissionen i 1981 de belgiske sikkerhedsmyndigheder en
rapport udarbejdet af et ekspertudvalg udpeget af
Kommissionen om sikkerheden for kernereaktoren
Tihange II.
Denne rapport behandler især beskyttelsen af kraftværker under jordskælv, (de belgiske bestemmelser
på dette område bygger på tilsvarende amerikanske
regler) og problemet om, hvor man ville placere
Tihange blev gennemgået af højt kvalificerede specialister. Disse eksperter anbefalede konkrete værdier for den mulige maksimale intensitet af jordskælv, som der burde tages hensyn til ved konstruktionen af værket og derfor omfattende de maksimale
accelerationer, som konstruktionen skulle kunne
modstå. Disse værdier var baseret på en geologisk
og seismotektonisk undersøgelse af placeringen og
på forløbet af tidligere jordskælv, som har påvirket
Tihange-zonen og tilgrænsende zoner.
Af ekspertrapporten fremgår det imidlertid, at det
jordskælv, som for nylig ramte byen Liége, ikke
direkte kan overføres til værket i Tihange, som tilhører en anden seismotektonisk zone end Liége. Et
kernekraftværk placeret i samme seismiske zone
som Liége, ville skulle opfylde strengere krav end
dem, som er anvendt i Tihange-zonen.

I fortsættelse af det svar, som blev givet til Dieter
Rogalla på forespørgsel nr. 451/83(0, kan Kommissionen da præcisere, hvor mange resolutioner Rådet
har udstedt siden 1958 (år for år)?
Mener den, at dette handlingsinstrument er effektivt, og agter den eventuelt at fremme det og hvorledes?
(') EFT nr. C 246 af 14. 9. 1983, s. 12.
Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Gaston Thorn
(17. februar 1984)
Da der er tale om Rådets resolutioner, skal Kommissionen henvise det ærede medlem til denne institution.
Kommissionen mener, at en resolution vedtaget af
Rådet kan være et nyttigt bidrag til beslutningsprocessen, når den fastsætter den samlede politik, som
Rådet har i sinde at følge på et vist område. Visse af
Kommissionens meddelelser til Rådet tager sigte på
at fremkalde vedtagelsen af sådanne retningslinjer.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1604/83
af James Moorhouse (ED — GB)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(4. januar 1984)
(84/C 84/43)
Om: Billige Berlin-fly

/

Nr. C 84/26

De Europæiske Fællesskabers Tidende

På grund af en misforståelse mellem Kommissionen
og mig blev skriftlig forespørgsel nr. 416/83 (') besvaret på samme måde som spørgsmål nr. H-l 46/83 (2),
hvorimod jeg troede, at den skriftlige forespørgsel
ville blive besvaret fuldstændigt. Jeg stiller derfoi1
det samme spørgsmål til Kommissionen:
1. I svaret på skriftlig forespørgsel nr. 1546/80 (3)
og 1543/82(4) (supplerende svar) fastslår Kommissionen, at Fællesskabets retsakter om dumping ikke gælder for tienesteydelser, og at den
derfor ikke kan foretage sig noget vedrørende
det pengebegær, der præger Interflug's indtrængen på chartermarkedet Berlin-Grækenland. I
et tidligere svar på skriftlig forespørgsel
nr. 1546/80 fastslog Kommissionen, at den
skulle »indhente de oplysninger, der er nødvendige for at kunne besvare det ærede medlems
forespørgsel«.
2. Vil Kommissionen forklare, hvorfor det har taget over to år at give et ganske enkelt svar på,
om der findes fællesskabsregler i denne sag eller
ej?
3.

Hvilken art oplysninger søgte man, og hvilke
oplysninger har Kommissionen allerede indhentet?

(') EFT nr. C 216 af 11. 8. 1983, s. 26.
(2) Forhandlinger i Europa-Parlamentet, tillæg til De Europæiske Fællesskabers Tidende, nr. 1-300 af 8.6. 1983,
s. 175.
(3) EFT nr. C 345 af 31. 12. 1980, s. 32.
(4) EFTnr. C 118 af 3. 5. 1983, s. 1.

Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Gaston Thorn
(17. februar 1984)
Som Kommissionen udtalte i svar på mundtlig forespørgsel nr. H-l46/83 fra det ærede medlem,
mente den efter kontakt med forfatteren til skriftlig
forespørgsel nr. 1546/80, at der ikke ventedes yderligere reaktioner fra dens side. Det er derfor ikke rigtigt, at Kommissionen har taget over to år om at
afgive et svar.
Kommissionen kan tilføje følgende til sine svar på
tidligere forespørgsler om dette emne:
Kommissionen modtog en henvendelse om
spørgsmålet i juli 1982 fra »Sammenslutningen af
europæiske uafhængige luftfartsselskaber«. Derefter
blev der optaget uformelle kontakter med britiske
embedsmænd, fordi de luftfartsselskaber, der blev
berørt af østblok-luftfartsselskabernes praksis, var
britiske.
Som følge af denne udveksling af synspunkter enedes man om på grund af Kommissionens manglende
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muligheder for at skride ind som beskrevet i svaret
på skriftlig forespørgsel nr. 1543/82, at de britiske
myndigheder selv skulle tage sig af sagen.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1608/83
af James Moorhouse (ED — GB)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(9. januar 1984)
(84/C 84/44)
Om: Flight Recordere
1. I en af de seneste ledere i tidsskriftet »Flight
International« (!) blev det påpeget, at den amerikanske regering ikke kræver, at alle luftfartøjer over
12 500 Ib er udstyret med digitale Flight Recordere
med mindst 10 parametre, således som det er tilfældet i Det forenede Kongerige.
2. Vil Kommissionen stille forslag til lovgivning
om harmonisering af kravene vedrørende Flight Recordere inden for Fællesskabet, og vil den udvide en
sådan lovgivning til fra 1990 at omfatte alle luftfartøjer, der opererer inden for Fællesskabet?
(') Ugen der sluttede den 15. oktober 1983, Volume 124,
nr. 3884.

Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Giorgios Contogeorgis
(16. februar 1984)
Kommissionen har ingen planer om at foretage sig
noget på dette område.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1612/83
af Jacques Denis (COM — F)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(9. januar 1984)
(84/C 84/45)
Om: Projekter under Den europæiske Udviklingsfond
Kan Kommissionen oplyse, hvordan fordelingen af
kontrakter er mellem virksomheder i de forskellige
medlemslande, virksomheder i tredjelande og virksomheder i AVS-stater med nøjagtig angivelse af
beløbene til de enkelte projekter?
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Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Edgard Pisani
(21. februar 1984)
Kommissionen tilstiller direkte det ærede medlem
og Parlamentets generalsekretariat en række tabeller, der viser fordelingen pr. 30. september 1983 mellem medlemsstaterne, AVS-staterne og tredjelande
af de kontrakter, der er blevet finansieret under henholdsvis 4. og 5. europæiske udviklingsfond, og som
for øjeblikket er under gennemførelse.
For så vidt angår en detaljeret angivelse af de beløb,
der er tale om i forbindelse med hvert enkelt projekt, henviser Kommissionen det ærede medlem til
de i Supplement til De Europæiske Fællesskabers Tidende offentliggjorte udbudsresultater, f. eks. vedrørende de seneste tre år, hvor disse resultater er blevet
opgjort statistisk:
— for 1980: nr. S 161 af 24. 8. 1981;
— for 1981: nr. S 191 af 4. 10. 1982;
— for 1982: nr. S 91 af 16. 5. 1983.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1614/83
af Marlene Lenz (PPE — D)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(9. januar 1984)
(84/C 84/46)
Om: Liste over bestilte forskningsopgaver
Kan Kommissionen forelægge en nøjagtig liste over
alle bestilte forskningsopgaver vedrørende kvindespørgsmål fra 1979 til i dag med angivelse af
forskningsopgavernes titel, indhold, ophavsmænd
og omkostninger?

Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Ivor Richard
(16. februar 1984)
Kommissionen er ikke i stand til at forelægge en
nøjagtig og fuldstændig liste over samtlige forskningsopgaver og undersøgelser, der direkte eller
indirekte vedrører kvindens stilling, og som er blevet
gennemført med økonomisk støtte fra Fællesskabet
siden 1979. Ud over de undersøgelser, Kommissionen har taget initiativ til, er der ydet økonomisk
støtte af begrænset omfang til andre forskningsopgaver, som Kommissionen har ønsket at fremme.
De fleste af de undersøgelser, der er påbegyndt
siden 1982, er blevet støttet i medfør af handlings-
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programmet til fremme af lige muligheder for mænd
og kvinder (1982—1985)(')• I denne rapport om
gennemførelsen af dette program (2), som Parlamentet allerede har modtaget, er der redegjort for de
undersøgelser og forskningsopgaver, som er i gang
eller færdiggjort. Europa-Parlamentet har allerede
fået tilsendt nogle af disse.
(') KOM(81) 758 endelig udg.
(2) KOM(83) 781 endelig udg.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1618/83
af Hanna Walz (PPE — D)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(9.januar 1984)
(84/C 84/47)
Om: Konservering af Levnedsmidler ved radioaktiv
bestråling
1. I hvilke af Fællesskabets medlemsstater er den
radioaktive bestråling af levnedsmidler med henblik
på konservering
a) udtrykkeligt tilladt;
b) forbudt hhv. gjort betinget af tilladelser;
c) ikke underkastet forskrifter?
2. Har Kommissionen kendskab til, i hvilke stater
og for hvilke produkter denne fremgangsmåde med
radioaktiv bestråling med henblik på konservering
hovedsagelig finder anvendelse?
3. Er Kommissionen af den opfattelse, at det i
Forbundsrepublikken gældende forbud mod salg af
bestrålede levnedsmidler medfører konkurrencemæssige ulemper for de landbrugs- og levnedsmiddelindustrier i fællesskabslandene, som eksporterer
til Forbundsrepublikken?
4. Finder Kommissionen indførelsen af en ordning på fællesskabsplan påkrævet med henblik på
beskyttelse af forbrugernes sundhed og/eller opnåelse af konkurrencelighed?
Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Karl-Heinz Narjes
(7. februar 1984)
1. og 2. Kommissionen skal henvise det ærede
medlem til sit svar på skriftlig forespørgsel nr. 1398/
83 fra Gerhard SchmidØ, (2).
3. og 4. I øjeblikket er der i flere medlemsstater
forbud mod behandling af levnedsmidler med bestråling, og andre tillader det kun for visse produkter. Det er Kommissionens opfattelse, at samhandelsvanskelighederne ville stige efterhånden som
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konservering af levnedsmidler ved bestråling blev
mere udbredt, specielt såfremt de nationale myndigheders tilladelser fandt anvendelse på forskellige
produkter. Den mener således, at et fællesskabsinitiativ er højst nødvendigt for at lette den frie handel
med levnedsmidler under hensyntagen til beskyttelsen af forbrugernes sundhed.
(') EFT nr. C 47 af 22. 1. 1982, s. 27.
(2) EFT nr. C 339 af 27. 12. 1982, s. 1.
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terne skal give hinanden underretning, hvis der
indføres nye fiskeribestemmelser i deres respektive
fiskerizoner. Denne notifikationsprocedure har hidtil fungeret til begge parters tilfredshed.
Parterne finder det derfor unødvendigt at gentage
alle fiskeribestemmelser for deres respektive fiskerizoner i tekster som f.eks. de rådsforordninger, hvorved der blev givet tilladelse til norske fartøjer til at
tage de aftalte kvoter i Fællesskabets fiskerizone.
(') EFT nr. L 24 af 27. 1. 1983, s. 30.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1632/83
af Joyce Quin (S — GB)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(9. januar 1984)
(84/C 84/48)

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1659/83
af sir James Scott-Hopkins (ED — GB)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(17. januar 1984)
(84/C 84/49)

Om: Brislingfiskeri
I henhold til forordning (EØF) nr. 2817/83(0 har
nordmændene fået tildelt 40 000 tons brisling som
del af de fiskerikvoter, der er opnået enighed om i
ICES VI. Da brislingfiskeri er forbudt i dele af
ICES IV i vintermånederne, og forordningen gælder
for fiskeri i 1983, kan Kommissionen da oplyse,
hvorvidt nordmændene er bundet af samme bestemmelser; — eller om der ikke har været ført forhandlinger med nordmændene om dette?
Hvis nordmændene er bundet af foranstaltningerne
med henblik på at begrænse adgangen til fiskeri for
fiskere fra EØF, kan Kommissionen oplyse, hvorfor
sådanne restriktioner ikke er en del af den forordning, der blev vedtaget den 4. oktober 1983?
(') EFT nr. L 278 af 11. 10. 1983, s. 1.

Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Giorgios Contogeorgis
(20. februar 1984)
Bestemmelser om tekniske foranstaltninger vedrørende fiskeri i Fællesskabets fiskerizone anvendes
uden nogen form for diskrimination, dvs. de gælder
for såvel fiskere fra Fællesskabet som fiskere fra
tredjelande. De begrænsninger i brislingefiskeriet,
det ærede medlem henviser til, og som er fastsat i
artikel 9 i Rådets forordning (EØF) nr. 172/83 C1),
gjaldt i 1983 for både norske fiskere og EF-fiskere.
Da Rådet udstedte denne forordning, notificeredes
de norske myndigheder, som det er normal praksis, i
overensstemmelse med fiskerirammeaftalen mellem
Fællesskabet og Norge, hvori det er fastsat, at par-

Om: Fællesskabets udøvelse af pression imod den
sydafrikanske regering
Hvilke fremskridt har Kommissionen gjort med
hensyn til den detaljerede undersøgelse, som Kommissionen blev opfordret til at foretage i punkt 16 og
17 i Parlamentets beslutning af 9. februar 1983 om
det sydlige Afrika(l), og som skulle påvise metoder,
hvorved Det europæiske Fællesskab kunne øve fredeligt pres på den sydafrikanske regering med politiske eller økonomiske midler, herunder virkningerne af særlige og begrænsede sanktioner.
(') EFT nr. C 68 af 14. 3. 1983, s. 42.

Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Wilhelm Haferkamp
(15. februar 1984)
Det ærede parlamentsmedlem henvises til Kommissionens svar på skriftlig forespørgsel nr. 41/83 fra
Pietro Lizzi (OKommissionen tillægger fortsat de regionale programmer under Konferencen til koordinering af udviklingen i det sydlige Afrika (SADCC) stor betydning. Disse programmer sigter mod at fremme det
økonomiske samarbejde mellem de lande, der deltager i denne konference, og mod at mindske den økonomiske afhængighed af Sydafrika.
Kommissionen har til hensigt inden for rammerne
af SADCC at indlede drøftelser med de mest direkte
berørte stater i det sydlige Afrika.
(•) EFTnr. C 212 af 8. 8. 1983.
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SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1670/83
af Marijke Van Hemeldonck (S — B)
til Rådet for De europæiske Fællesskaber
(17. januar 1984)
(84/C 84/50)
Om: Den internationale havretskonvention
Under sin samling den 21. og 22. februar 1983 tiltrådte Rådet arbejdsprogrammet for »havretsgruppen« bestående af højtstående tjenestemænd. Kan
Rådet offentliggøre en detaljeret liste over de repræsentanter for medlemsstaterne og Kommissionen,
som har sæde i denne gruppe?
Hvilke spørgsmål i forbindelse med havretskonventionen har allerede været genstand for behandling i
denne gruppe i forbindelse med gennemførelsen af
en samordning på fællesskabsniveau? Hvad var resultaterne heraf? Hvornår agter denne gruppe at
forelægge en beretning herom for Rådet, og om
hvilke punkter?

Svar
(29. februar 1984)
Gruppen af embedsmænd på højt plan vedrørende
havret består af en repræsentant for hver medlemsstat samt tjenestemænd fra Kommissionen og Generalsekretariatet for Rådet, idet Rådets tjenestemænd
varetager gruppens sekretariatsforretninger.
Gruppens mandat, som det blev vedtaget af Rådet
på samlingen den 21. og 22. februar 1983, omfatter
især følgende punkter:
1. Havrettens udvikling og dens virkning på den
fælles politik;
2. Fællesskabets og dets medlemsstaters deltagelse
i havretskonventionen;
3. Den forberedende Kommissions arbejde;
4. Erklæringer i henhold til konventionens artikel 310;
5. Andre spørgsmål.
Gruppen har i løbet af 1983 holdt en række møder,
navnlig i relation til punkt 3 i ovennævnte mandat.
Den har således forberedt det arbejde, der har fundet sted under de to dele af 1. samling i Den forberedende Kommissionen for Den internationale Havbundsmyndighed og Den internationale Havretsdomstol, koordineret medlemsstaternes holdninger
på stedet og vurderet situationen efter hver af samlingens to dele.
Møderne i gruppen har gjort det muligt at nå frem
til fælles holdninger med hensyn til de spørgsmål,
der er blevet drøftet i Den forberedende Kommission, dvs. spørgsmål vedrørende dette organs struktur. Medlemsstaterne, som har udvist et stærkt sammenhold under drøftelserne med de øvrige deltagere
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i samlingen, opnåede at få den kandidat,
W. E. O. G. (Western European and Others Group)
havde stillet, valgt til formand for 3. komité og på
talrige punkter at få deres ideer med hensyn til forretningsordenen for Den forberedende Kommission
godkendt, navnlig for så vidt angår observatørernes
status og den status, der skal gælde for andre enheder end stater (herunder EF), som har beføjelse til at
undertegne konventionen, når disse enheder har undertegnet den.
Den forberedende Kommission vil på sin 2. samling, der finder sted fra den 19. marts til den
13. april 1984, påbegynde gennemgangen af de substansspørgsmål, den har fået forelagt, navnlig beskyttelse af interim-investeringer. Gruppen vil drøfte
disse spørgsmål og kodeksen for minedrift, inden
2. samling begynder på grundlag af de konklusioner,
som havbundseksperterne når frem til.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1672/83
af Marijke Van Hemeldonck (S — B)
til Rådet for De europæiske Fællesskaber
(17. januar 1984)
(84/C 84/51)
Om: Lungekræft hos kvinder
Antallet af kvinder i Det europæiske Fællesskabs
medlemsstater, som dør af lungekræft, stiger kraftigt. Ifølge de seneste undersøgelser er antallet af tilfælde af lungekræft hos kvinder i Belgien f. eks. steget til det ottedobbelte fra 1955 til 1978.
Som hovedårsag anføres den stadige stigning i antallet af kvindelige rygere.
Er Rådet bekendt med denne foruroligende udvikling? Mener Rådet ikke, at foranstaltninger mod
rygning bør baseres på helbredsundervisning? I bekræftende fald, hvilke skridt har Rådet allerede truffet for at samordne og forbedre de eksisterende nationale oplysningskampagner? Hvad var resultaterne heraf? Hvilke yderligere foranstaltninger agter
Rådet at træffe for at imødegå den voldsomme stigning i antallet af lungekræfttilfælde, som er en følge
af ændrede rygevaner? Vil Rådet forbyde reklamer
for rygning? I bekræftende fald, hvilke reklamer
hvor og hvornår?
Svar
(29. februar 1984)
Som Rådet oplyste i sit svar på skriftlig forespørgsel
nr. 375/83, drøftede ministrene for sundhedsspørgsmål på mødet i Rådet og mellem repræsentanterne

Nr. C 84/30

De Europæiske Fællesskabers Tidende

for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet,
den 16. november 1978, hvilken politik der skulle
føres inden for sundhedsoplysning, bl. a. med hensyn til tobaksmisbrug.
Ved denne lejlighed vedtog man en række konklusioner vedrørende indførelse af en fælles metodik,
som gør det muligt at sammenligne resultaterne og
vurdere virkningen af sundhedspædagogiske kampagner, forsøgsvis gennemførelse af sundhedspædagogiske kampagner, tilvejebringelse af en fælles
holdning til reklame, udveksling af oplysninger om
de trufne foranstaltninger m. v. og opfordrede Kommissionen til at medvirke til gennemførelsen af disse
aktiviteter.
Da initiativet således skal komme fra Kommissionen, og denne endnu ikke har forelagt Rådet noget
forslag, er Rådet ikke i besiddelse af de oplysninger,
det ærede medlem anmoder om, og har ikke kunnet
drøfte, hvilke skridt der bør tages.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1675/83
af Andrew Pearce (ED — GB)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(17. januar 1984)
(84/C 84/52)
Om: Mindstelønninger i visse industrier
Vil Kommissionen opstille en liste over de medlemsstatsorganer, der er bemyndiget til at fastsætte i visse
industier (som f. eks. Wages Councils i Det forenede
Kongerige), og samtidig angive deres kompetenceområder?

Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Ivor Richard
(17. februar 1984)
Den eneste medlemsstat (ud over Det forenede Kongerige), hvor statslige organer i lighed med UK's
Wages Councils(l) har bemyndigelse til at fastsætte
mindstelønninger i bestemte industrier, er Irland,
hvor disse organer benævnes Joint Labour Committees(2). I begge disse medlemsstater kan disse organer ikke alene fastsætte den officielle mindsteløn,
men også andre arbejdsvilkår for ansatte i industrier, hvor der ikke eksisterer nogen anden form for
effektiv lønregulering, eller hvor en sådan må forventes at blive afskaffet.
Det skal ligeledes anføres, at der i fem medlemsstater, nemlig Belgien, Frankrig, Grækenland, Luxem-

26. 3. 84

bourg og Nederlandene, findes en lovfæstet mindsteløn.
(') Aerated Waters Wagens Council; Boot and Shoe Repairing Wages Council; Button Manufacturing Wages
Council; Clothing Manufacturing Wages Council; Coffin Furniture and Cerement Making Wages Council;
Cotton Waste Reclamation Wages Council; Flax and
Hemp Wages Council; Fur Wages Council; General
Waste Material Reclamation Wages Council; Hairdressing Undertakings Wages Council; Hat, Cap and Millinery Wages Council; Lace Finishing Wages Council;
Laundry Wages Council; Licensed Non-residential
Establishment Wages Council; Licensed Residential
Establishment and Licensed Restaurant Wages Council; Linen and Cotton Handkerchief and Household
Goods and Linen Piece Goods Wages Council; Madeup Textiles Wages Council; Ostrich and Fancy Feather
and Artificial Flower Wages Council; Perambulator
and Invalid Carriage Wages Council; Retail Bespoke
Tailoring Wages Council; Retail Food and Allied Trådes Wages Council; Retail Trådes (Non-Food) Wages
Council; Rope, Twine and Net Wages Council; Sack
and Bag Wages Council; Toy Manufacturing Wages
Council; Unlicensed Place of Refreshment Wages
Council.
(2) Aerated Waters and Wholesale Bottling Joint Labour •
Committee; Agricultural Workers Joint Labour Committee; Boot and Shoe Repairing Joint Labour Committee; Brush and Broom Joint Labour Committee;
Button Making Joint Labour Committee; Catering
Joint Labour Committee; General Waste Materials
Reclamation Joint Labour Committee; Hairdressing
Joint Labour Committee; Hairdressing (Cork Co. Borough) Joint Labour Committee; Handkerchief and
Household Piece Goods Joint Labour Committee; Hotels Joint Labour Committee; Law Clerks Joint Labour
Committee; Messengers (Cork City Area) Joint Labour
Committee; Messengers (Dubilin City and Dun Laoghaire) Joint Labour Committee; Messengers (Limerick
City) Joint Labour Committee; Messengers (Waterford
City) Joint Labour Committee; Provender Milling
Joint Labour Committee; Shirtmaking Joint Labour
Committee; Tailoring Joint Labour Committee; Womens's Clothing and Millinery Joint Labour Committee.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1736/83
af Robert Battersby (ED — GB)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(23. januar 1984)
(84/C 84/53)
Om: Rådets direktiv om klassificering, emballering
og etikettering af farlige stoffer
Vil Kommissionen bekræfte, at en rigtig fortolkning
af artikel 7, stk. 3, forbyder offentliggørelsen af den
liste over stoffer, som Kommissionen fører i henhold til artikel 13, stk. 2, i sjette ændring af dette
direktiv, og som under alle omstændigheder har været underkastet fyldestgørende risikotests?
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Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Karl-Heinz Narjes
(13. februar 1984)
I artikel 7, stk. 3, i direktiv 79/831/EØFO kræves
det, at medlemsstaterne og Kommissionen hemmeligholder visse oplysninger vedrørende fremstilling
og markedsføring af kemiske stoffer. Denne artikel
forbyder ikke offentliggørelsen af den af Kommissionen påtænkte liste over kemiske stoffer.
(') EFT nr. L 259 af 15. 10. 1979.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL Nr. 1790/83
af Thomas Megahy (S — GB)
til Kommissionen for De europæiske Fællesskaber
(31. januar 1984)
(84/C 84/54)
Om: Ordning for nyt tekstilindustriområde
Vil Kommissionen venligst oplyse om hvilke fremskridt der er gjort med gennemførelsen af den nye
regionaludviklingsforanstaltning, som skal medvirke til at overvinde indskrænkninger i udviklingen
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af ny økonomisk virksomhed i visse zoner, som er
uheldigt ramt gennem tekstil- og beklædningsindustriens omstrukturering?
Vil den også anføre, hvornår den regner med at
kunne give den første bevilling til hårdt ramte områder som West Yorkshire-tekstilindustriområdet?
Svar afgivet på Kommissionens vegne
af Antonio Giolitti
(15. februar 1984)
Den 18. januar 1984 vedtog Rådet forordning (EØF)
nr. 219/84 om gennemførelse af en særlig fællesskabsaktion med henblik på regionaludvikling, der
skal bidrage til at fjerne hindringerne for udviklingen af nye økonomiske aktiviteter.i visse områder,
der er berørt af strukturomlægningen i tekstil- og
beklædningsindustrien (').
Med henblik på gennemførelsen af denne aktion
skal de berørte medlemsstater i overensstemmelse
med artikel 3 i denne forordning forelægge Kommissionen et særligt program, der skal godkendes af
denne.
Støtte fra Regionalfonden kan udbetales, så snart
betingelserne i artikel 6 i forordningen er opfyldt.
(•) EFT nr. L 27 af 31. 1. 1984, s. 22.
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