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Αριθ. C 63/1

(Ανακοινώσεις)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 560/80
τοϋ κ. Jurgens
προς τήν Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(9 'Ιουνίου 1980)

λεσμάτων πού θά υπήρχε κίνδυνος νά προκαλέσει ή μή
εφαρμογή αυτής τής βοηθείας στίς επενδύσεις, όσον
άφορδ τους γερμανούς παραγωγούς, ή Επιτροπή
συνέχισε τίς επαφές της μέ τίς γερμανικές αρχές σχετικά
μέ αυτό τό θέμα. Διαμέσου αυτών τών επαφών, τό
πρόβλημα ευρίσκεται κοντά στή λύση του.

Θέμα: Υπερπαραγωγή μήλων στην Ευρωπαϊκή Οικονο
μική Κοινότητα
1. Πιστεύει ή Επιτροπή δτι δέν μπορεί ακόμα νά
εξετασθεί ή υπαγωγή τών μήλων στό καθεστώς τών
τελωνειακών συμψηφισμών; Έάν ναί, γιά ποιους λόγους ή
Επιτροπή υιοθετεί τή στάση αυτή;
2. Ή Επιτροπή συμμερίζεται τήν άποψη σύμφωνα μέ
τήν οποία ή ενίσχυση της μετατροπής ή της ανανεώσεως
τών εκτάσεων μέ καρποφόρα δένδρα στά άλλα Κράτη
μέλη, αλλά όχι στην 'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της
Γερμανίας, ζημιώνει τήν ανταγωνιστικότητα τών παρα
γωγών γερμανικών φρούτων καί ποιες δυνατότητες βλέ
πει γιά τήν αποκατάσταση δίκαιων όρων ανταγωνι
σμού;
3. Ποιοί είναι, κατά τή γνώμη της Επιτροπής, oi
κίνδυνοι νά αυξήσουν οί τρίτες χώρες τόν δγκο τών
πωλήσεων τών μήλων τους στην κοινοτική αγορά έξ
αιτίας της αρνήσεως νά επιτευχθεί συμφωνία αυτοπεριο
ρισμού μέ τίς χώρες-παραγωγούς τού νότιου ημισφαί
ριου;
4. Ποια συγκεκριμένα μέτρα έχει λάβει καί προτίθεται
νά λάβει αργότερα ή Επιτροπή προκειμένου νά ελέγξει τό
πρόβλημα της υπερπαραγωγής στην Κοινότητα καί νά
εμποδίσει μιά νέα αύξηση της υπερπαραγωγής;
Συμπληρωματική απάντηση τοϋ κ. Dalsager
έξ ονόματος της Επιτροπής
(11 Φεβρουαρίου 1981)
"Οπως τό είχε ανακοινώσει στην απάντηση τής 24ης
Σεπτεμβρίου 1980 (') καί έχοντας επίγνωση τών άποτε(]) ΕΕ αριθ. C 275 τής 23. 10. 1980, σ. 7.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1361/80
τοϋ κ. Fanton
προς τήν Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(27 'Οκτωβρίου1980)
Θέμα: Σεβασμός τής πολυγλωσσίας
Κατά τή συνεδρίαση τής Επιτροπής Ενεργείας στην
"Ισπρα τής 'Ιταλίας στίς 2 καί 3 'Οκτωβρίου, διανεμήθηκε
στους συμμετέχοντες ένας φάκελος μέ πληροφοριακά
στοιχεία: τά έξι κύρια έγγραφα τοϋ φακέλου αύτου
υπήρχαν μόνο στην αγγλική γλώσσα (μέ μόνη εξαίρεση
ένα έγγραφο πού είχε μεταφρασθεί στά ιταλικά), συμπε
ριλαμβανομένων τών δύο συνεργασιών τοϋ 'Επιτρόπου
τοϋ υπεύθυνου γιά θέματα ενεργείας, δηλαδή: τής εισαγω
γής σέ ένα φυλλάδιο 62 σελίδων μέ τίτλο «Joint Research
Centre» (Κοινό Κέντρο Ερευνών) καί ενός άρθρου δημο
σιευμένου σέ ένα περιοδικό μέ τίτλο «Science News»
(Επιστημονικά Νέα).
01 αμήχανες απαντήσεις πού δίνονταν άπό τους υπευθύν
ους στίς επί τοϋ θέματος ερωτήσεις δέν ήταν καθόλου
πειστικές καθόσον, κατά τήν επακολουθήσασα επίσκεψη
τής 'Επιτροπής στό Κέντρο, oi συμμετέχοντες διαπίστω
σαν ότι όλες oi επεξηγηματικές πινακίδες πού προορίζο
νταν γιά τους επισκέπτες ήταν, χωρίς εξαίρεση, αποκλει
στικά στην αγγλική γλώσσα (εκτός άπό μία μακέτα τοϋ
σχεδίου Super Sara στην οποία oi υπότιτλοι είχαν μετα
φρασθεί στά ιταλικά).

Αριθ. C 63/2
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Φαίνεται λοιπόν πώς ol υπεύθυνοι τοϋ Κέντρου έχουν
υΙοθετήσει μία μέθοδο ή οποία είναι τόσο περισσότερο
δυσνόητη καθόσον ή πλειοψηφία τών επισκεπτών είναι
Ιταλοί ή μιλούν Ιταλικά καί καθόσον, σύμφωνα μέ τίς
πληροφορίες πού μας παρασχέθηκαν έπί τόπου, δλα τά
έγγραφα πού διανεμήθηκαν ήταν στά αγγλικά.

προλήψεως τών αναπηριών καί της κοινωνικής καί
επαγγελματικής προσαρμογής τών πασχόντων στά Κρά
τη μέλη τής Κοινότητος.

Συνεπώς, ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών πού βρίσκεται
στην Ιταλία, τοϋ δποίου ή μεγάλη πλειοψηφία του προ
σωπικού ή είναι 'Ιταλοί ή μιλούν Ιταλικά, αγνοεί χωρίς τήν
παραμικρή δικαιολογία τίς αρχές μιας στοιχειώδους
τουλάχιστον πολυγλωσσίας, πού θά έπρεπε νά αποτελεί
κανόνα της Κοινότητος.

2. Τί συμπεράσματα έχουν συναχθεί μέχρι στιγμής άπό
τά άποκομιζόμενα στοιχεία;

Ή Επιτροπή δέν θά μπορούσε νά θεωρήσει αποδεκτή μιά
τέτοια κατάσταση. Είναι λοιπόν απαραίτητο νά δοθούν
οδηγίες δσο τό δυνατόν συντομότερα γιά τήν τήρηση τών
άρχων της πολυγλωσσίας στην "Ισπρα καθώς καί σέ δλα
τά όργανα τής Κοινότητος.
Μπορεί ή Επιτροπή, συγκεκριμένα, νά γνωστοποιήσει τή
φύση καί τό περιεχόμενο τών οδηγιών πού δέν θά παρα
λείψει νά εκδώσει έπί τού θέματος αύτοϋ;

1. Ποιος είναι ό μακροπρόθεσμος στόχος αυτών τών
μελετών;

3. Στή συνέχεια τών ήμερων μελέτης πού έχει διοργανώ
σει ή Επιτροπή, έχουν ληφθεί μέτρα γιά τή βελτίωση
τής θέσεως τών αναπήρων στην Κοινότητα;
4. Ποια άπό τά Κράτη μέλη καταβάλλουν αυτομάτως
αποζημιώσεις στους αναπήρους τους καί ποιο είναι
κατά προσέγγιση (σταθμισμένη, κατά προτίμηση) τό
ύψος της βασικής αποζημιώσεως;
5. Σέ ποια Κράτη μέλη ή τύφλωση θεωρείται αναπηρία
μείζονος βαθμού;
6. 'Υπάρχουν κράτη, μεταξύ τών Κρατών μελών, στά
όποια νά καταβάλλεται «επίδομα τυφλώσεως» είς
αντικατάσταση ή προς συμπλήρωση τοϋ επιδόματος
αναπηρίας;

Απάντηση τοϋ κ. Davignon
εξ ονόματος τής Επιτροπής
(13 Φεβρουαρίου 1981)
ΟΙ αρχές της πολυγλωσσίας εφαρμόζονται πράγματι σέ
δλες τίς δραστηριότητες τοϋ Κοινοϋ Κέντρου Ερευνών.
Δέν είναι συνεπώς αναγκαίο νά δοθούν σχετικές οδηγίες.
Τό Κοινό Κέντρο Ερευνών χρησιμοποιεί κανονικά τίς
κοινοτικές γλώσσες σέ δλες του τίς εγκαταστάσεις (Geel,
Ispra, Karlsruhe καί Petten), γιά τίς εργασίες ol όποιες
διεξάγονται σέ αυτές καί γιά τίς εξωτερικές σχέσεις.
Ωστόσο, γιά πρακτικούς λόγους, είναι δυνατό νά προτι
μηθεί μία ορισμένη κοινοτική γλώσσα. "Ετσι, στην Ispra,
oi τεχνικοί πίνακες έχουν γράφει, στην αναφερθείσα
περίπτωση, στην αγγλική γλώσσα, χωρίς έν τούτοις αυτή
νά είναι ή μόνη γλώσσα πού χρησιμοποιείται γιά τόν
σκοπό αυτό.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1443/80
τής κας Buchan
προς τήν Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(27 'Οκτωβρίου 1980)
θέμα: Προβλήματα τών αναπήρων
Έδώ καί αρκετό καιρό, ή Επιτροπή επιδίδεται έπί σειρά
ήμερων στή μελέτη τών προβλημάτων τών αναπήρων, τής

Απάντηση τοϋ κ. Richard
έξ ονόματος τής Επιτροπής
(16 Φεβρουαρίου 1981)
1. 01 ήμερες μελέτης πού πραγματοποιήθηκαν στίς 11
καί 12 Φεβρουαρίου 1980 στό Λουξεμβούργο είχαν
βραχυπρόθεσμους στόχους:
— νά παράσχουν, στίς επιτροπές πού προετοιμάζουν τό
διεθνές έτος στά Κράτη μέλη, τή δυνατότητα νά
συναντηθούν, νά ανταλλάξουν πληροφορίες καί νά
γνωρίσουν τίς κοινοτικές δραστηριότητες πού αναφέ
ρονται στους στόχους τοϋ διεθνοϋς έτους,
— νά παράσχουν στην Επιτροπή τά στοιχεία πού είναι
αναγκαία γιά τόν προσδιορισμό τών προτεραιοτήτων
της εργασίας.
2. Κατεβλήθη προσπάθεια πληροφορήσεως μέ διπλό
σκοπό: τή γνωστοποίηση τής δράσεως τής Κοινότητος
καί τή γνωστοποίηση τών δυσχερειών πού συναντούν τά
μειονεκτοϋντα άτομα. Παρουσίαση τής δράσεως τής
Κοινότητος έγινε στό Dossier de l'Europe 8/80 καί στό
Euroforum 10/80 (έγγραφα γενικού χαρακτήρα), στον
αριθμό 2/80 τής επιθεωρήσεως Vocational Training, Spe
cial Education in the European Community καί στον τόμο
The use of Technology in the Care of the Elderly and the
Disabled (εξειδικευμένα έγγραφα). Ol δυσχέρειες τών
μειονεκτούντων ατόμων αποτέλεσαν αντικείμενο οπτικο
ακουστικής έρευνας, ή οποία άρχισε τό 1979 καί θά
συνεχιστεί τό 1981: τό υλικό πού έχει συλλέγει μέχρι τώρα
κατέστησε δυνατή τήν παραγωγή μιας ταινίας, ή οποία
διανέμεται τόσο στό εκπαιδευτικό δσο καί στό εμπορικό
κύκλωμα.
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3.
"Οπως είχε αναφέρει στίς 7 'Ιουλίου 1980, σέ απά
ντηση της προφορικής ερωτήσεως Η-245/80 τοϋ κ. Pat
terson, ή Επιτροπή προετοιμάζει τήν ενημέρωση δσον
άφορα αυτό τό θέμα (*).
4.
Ή Επιτροπή είχε αναφέρει, σέ απάντηση της γρα
2
πτής ερωτήσεως αριθ. 491/78 τοΰ κ. Nolan ( ), δτι είχε
αναλάβει έρευνα επί τοϋ θέματος, τήν οποία είχε αναθέσει
στον καθηγητή Brian Abel-Smith τοϋ London School of
Economics. Τά αποτελέσματα της μελέτης αυτής θά είναι
διαθέσιμα σύντομα.
5.
Ή Επιτροπή έχει ήδη παράσχει τήν πληροφορία
αυτή σέ απάντηση της γραπτής ερωτήσεως αριθ. 402/80
3
τοϋ κ. Collins ( ).
6.
Γιά νά απαντήσει στην ερώτηση αυτή, ή Επιτροπή
πρέπει νά προβεί σέ έρευνα, τήν οποία δέν είναι σέ θέση νά
αναλάβει αμέσως.
(') Παράρτημα ΕΕ - Συζητήσεις τοϋ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
- Σύνοδος της 7ης καί 11ης 'Ιουλίου 1980, αριθ. 1-259.
(2) ΕΕ αριθ. C 257 της 30. 10. 1978, σ. 11.
(3) ΕΕ αριθ. C 338 της 29. 12. 1980, σ. 1.

Αριθ. C 63/3
Απάντηση

(17 Φεβρουαρίου 1981)
Τό Συμβούλιο δέν έχει στή διάθεση του πληροφορίες γιά
τά αποτελέσματα πού μπόρεσαν νά επιτευχθούν μέχρι τήν
1η 'Ιουλίου 1980, μέ τήν οδηγία πού αναφέρει ό αξιότιμος
κύριος Βουλευτής.
ΟΙ διατάξεις τής οδηγίας αυτής αναφορικά μέ τό απόρ
ρητο καί τά όρια ανταλλαγής πληροφοριών, σκοπό έχουν
νά εγγυηθούν ότι οι πληροφορίες αυτές θά χρησιμοποιη
θούν μόνο γιά φορολογικούς στόχους καί σέ πνεύμα
σεβασμού τών δικαιωμάτων τών πολιτών καί τών επιχει
ρήσεων.
Τέλος, τό Συμβούλιο, δπως έχει δηλώσει επανειλημμέ
να 0), συμμερίζεται τήν άποψη τοϋ αξιότιμου κυρίου
Βουλευτή σχετικά μέ τή σκοπιμότητα νά ενταθούν οί
προσπάθειες γιά τήν καταπολέμηση τής διεθνούς φορο
λογικής άπατης καί φοροδιαφυγής.
(Χ) Βλ. κυρίως τίς απαντήσεις στίς γραπτές ερωτήσεις αριθ.
386/79 (ΕΕ αριθ. C 7 τής 9. 1. 1980, σ. 6) καί αριθ. 84/80 (ΕΕ
αριθ. C 251 τής 29. 9. 1980, σ. 1).

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1449/80
τοϋ κ. Van Miert
προς τό Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1459/80

(12 Νοεμβρίου 1980)

τής δίδας Quin
προς τήν Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Θέμα: Καταπολέμηση τής φοροδιαφυγής
Κατά τή συνοδό του τής 19ης Δεκεμβρίου 1977, τό
Συμβούλιο τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ψήφισε μιά
οδηγία περί τής αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ τών αρμό
διων άρχων τών Κρατών μελών στον τομέα τής άμεσης
φορολογίας.
Ή οδηγία αυτή, ή οποία αποτελεί τήν πρώτη πολυμερή
πράξη πού υιοθετεί ή Κοινότητα στον συγκεκριμένο
τομέα, τέθηκε σέ ισχύ την 1η 'Ιανουαρίου 1979.
Μπορεί νά μας πληροφορήσει τό Συμβούλιο ποια είναι ή
γνώμη του επί τών πιθανών αποτελεσμάτων αυτής τής
οδηγίας κατά τήν 1η 'Ιουλίου 1980;
Δέν νομίζει τό Συμβούλιο ότι οί περιορισμοί πού προβλέ
πει ή οδηγία, τόσο στον τομέα τής φορολογικής κυριαρ
χίας τών Κρατών μελών όσο καί στον τομέα τοϋ απορρή
του, επιδρούν ανασταλτικά στην επέκταση τής ισχύος τής
οδηγίας καί στην ενίσχυση τής αποτελεσματικότητας
της;
Δέν είναι τής γνώμης τό Συμβούλιο ότι, μέ τίς σοβαρές
οικονομικές καί δημοσιονομικές δυσχέρειες πού αντιμε
τωπίζει ή Κοινότητα, επιβάλλεται ζωηρή εντατικοποίηση
τών προσπαθειών στό χώρο τοϋ πολυμερούς πολέμου
κατά τής φοροδιαφυγής;

(12 Νοεμβρίου 1980)
Θέμα: Ή απόφαση τής ΕΟΚ νά εγγράψει τό αντιβιοτικό
τυλοζίνη στον πίνακα τών προσθέτων στίς τροφές
πού πωλούνται ελεύθερα
1.

Γιά ποιο λόγο έλαβε ή ΕΟΚ τήν απόφαση αυτή;

2.
Τί μελέτες έχουν εκπονηθεί επί τών επιπτώσεων της
στην αυξημένη ικανότητα αντιστάσεως τών σαλμονελλών;
3.
Ποια διαδικασία διευκολύνσεως ακολουθήθηκε καί
τί παρατηρήσεις έγιναν από τους συμβούλους;

Απάντηση τοϋ κ. Dalsager
εξ ονόματος τής Επιτροπής
(16 Φεβρουαρίου 1981)
1.
Ή Επιτροπή επέτρεψε, τό 1978, τή χρήση στην
Κοινότητα τής τυλοζίνης σάν πρόσθετο στίς τροφές γιά
χοιρίδια καί χοίρους, υπό καθορισμένους όρους, διότι τό
εν λόγω προϊόν ανταποκρίνεται στίς απαιτήσεις πού
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προβλέπονται από την οδηγία 70/524/ΕΟΚ τοΰ Συμβου
λίου της 23ης Νοεμβρίου 1970 περί προσθέτων υλών στή
διατροφή των ζώων 0). Ή χρήση της έν λόγω ουσίας είχε
ήδη επιτραπεί άπό τό 1974 σέ πολλά Κράτη μέλη.
2. Ή Ικανότητα προκλήσεως αντοχής στίς σαλμονέλλες άπό τήν τυλοζίνη, καθώς καί τά αποτελέσματα μιας
διατροφής πού περιλαμβάνει τυλοζίνη στην διά τών
περιττωμάτων αποβολή τών σαλμονελλών, μελετήθηκαν
στά πουλερικά καί τους χοίρους. Δέν παρατηρήθηκε
κανένα αποτέλεσμα αυξημένης αντοχής τών σαλμονελ
λών στά αντιβιοτικά πού χρησιμοποιήθηκαν στά πειρά
ματα, ούτε καμία σημαντική επίδραση στό ποσοστό ή στή
διάρκεια τής διά τών περιττωμάτων αποβολής τών σαλ
μονελλών (2) (3) (4).
Ή ανάπτυξη τής αντοχής στά αντιβιοτικά τών σαλμονελ
λών αποτέλεσε αντικείμενο πολυαρίθμων ερευνών καί
επιδημιολογικών εξετάσεων. "Αν καί oi αιτιολογικοί
παράγοντες φαίνονται πολλαπλοί, τά στοιχεία πού διαθέ
τουμε αυτή τή στιγμή δέν επιτρέπουν νά τεθεί ύπό εξέταση
ή χρήση τής τυλοζίνης ή τών άλλων μακρολιδίων καί τών
συναφών προϊόντων, πού έχουν εγκριθεί άπό τήν Επι
τροπή γιά τή διατροφή τών ζώων.
3. Ή Επιτροπή συμβουλεύτηκε τήν Επιστημονική
Επιτροπή Διατροφής τών Ζώων έπί τοΰ θέματος τών
ενδεχομένων κινδύνων πού ενέχει ή χρήση μακρολιδίων
καί συναφών προϊόντων στή διατροφή τών ζώων. Ή έν
λόγω διαβούλευση διευρύνθηκε μέ τή διανομή ενός ερω
τηματολογίου πού συνέταξε ή επιτροπή καί στό όποιο
απάντησαν είκοσι πέντε Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες,
ειδικευμένοι σέ θέματα βακτηριολογίας, μικροβιολογίας,
φαρμακολογίας ή επιδημιολογίας. Τά συμπεράσματα στά
όποια κατέληξαν οδήγησαν τήν Επιτροπή στή δια
τύπωση ευνοϊκής γνώμης στίς 8 Δεκεμβρίου 1977, σχετικά
μέ τή χρήση τής τυλοζίνης, καθώς καί δύο άλλων αντι
βιοτικών τής ομάδος τών μακρολιδίων καί τών συναφών
προϊόντων, στή διατροφή τών ζώων καί στή σύσταση
συνεχίσεως τών ερευνών σχετικά μέ τό θέμα τής ανα
πτύξεως ανθεκτικών βακτηριακών στελεχών (5).
Στηριζόμενη στην έν λόγω γνώμη καί στή γνώμη τών
εμπειρογνωμόνων τών Κρατών μελών, στους οποίους έχει
ανατεθεί ή κατάρτιση τοΰ φακέλου τής τυλοζίνης, ή
Επιτροπή υπέβαλλε στή Μόνιμη Επιτροπή Διατροφής
τών Ζώων σχέδιο μέτρων περί καθορισμού τών δρων
χρήσεως τής τυλοζίνης, σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού
προβλέπεται στην οδηγία 70/524/ΕΟΚ τοΰ Συμβου
λίου (6).
1

ί ) ΕΕ αριθ. L 274 τής 14. 12. 1979, σ. 1.
(2) Ridway F. and Ryden R. (1966). J. Comp. Path. 76, 23-30.
(3) Smith H. W. and Tucker J. F. (1975). J. Hyg. Camb. 75,
293-301.
C) Bowen R. E. and Bennett Τ. Η. Στοιχεία μή δημοσιευθέντα,
Lilly Research Laboratories.
(5) "Εκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής Διατροφής τών
Ζώων περί τής χρήσεως τών μακρολιδίων καί τών συναφών
προϊόντων στή διατροφή τών ζώων.
"Εκθεση τής Επιστημονικής Επιτροπής Διατροφής τών
Ζώων. Σειρά πρώτη (1979). Office des Publications Officielles
des Communautes europeennes, Luxembourg, αριθ. καταλόγου
CB-28-79-277.
(6) ΕΕ αριθ. L 270 της 14. 12. 1970, σ. 1.
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Τό έν λόγω σχέδιο έτυχε τής ευνοϊκής γνώμης τής
Μόνιμης 'Επιτροπής στίς 20 'Οκτωβρίου 1978 καί εγκρί
θηκε άπό τήν Επιτροπή στίς 16 Νοεμβρίου 1978.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1469/80
τοΰ κ. Fanton
προς τό Συμβούλιο τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(12 Νοεμβρίου 1980)
Θέμα: Μέτρα πού αποβλέπουν στή δημιουργία καλυτέ
ρων προϋποθέσεων
Κατόπιν τής διαπιστώσεως άπό τήν 'Επιτροπή Οικονομι
κής Πολιτικής μιας τάσεως μειώσεως τής βιομηχανικής
παραγωγής κατά τό δεύτερο τρίμηνο τοΰ τρέχοντος
έτους, σκοπεύει τό Συμβούλιο νά ενθαρρύνει τόσο τίς
επενδύσεις δσο καί τήν κατανάλωση;
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1520/80
τοΰ κ. Antoniozzi
προς τό Συμβούλιο τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(17 Νοεμβρίου 1980)
Θέμα: Ανησυχητική οικονομική κατάσταση
Δεδομένου ότι ή ετήσια έκθεση γιά τό 1980 τών διαχειρι
στών τοΰ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου παρουσιάζει
ως ανησυχητική τήν οίκονομική κατάσταση του 1979 καί
τών πρώτων μηνών τοΰ 1980 καί λαμβάνοντας υπόψη δτι
κυριαρχούν oi παράγοντες έντασης καί αστάθειας, ειδικά
δέ τά υψηλά ποσοστά πληθωρισμού, oi διακυμάνσεις
στην πρόοδο τών τρεχουσών συναλλαγών μέ ομάδες
χωρών (ειδικότερα μέ τά υπό ανάπτυξη κράτη) καί ή
έπιταχυνόμενη αύξηση τοΰ κόστους ενεργείας, θά μπο
ρούσε τό Συμβούλιο νά ανακοινώσει ποιες πρωτοβουλίες
σκοπεύει νά πάρει γιά νά μήν υφιστάμεθα παθητικά μιά
αρνητική εξέλιξη πού μπορεί νά οδηγήσει σέ μιά κατά
σταση ακόμα πιό επισφαλή καί δύσκολη άπό αυτήν πού
αντιμετωπίζουμε σήμερα;
Κοινή απάντηση
(17 Φεβρουαρίου 1981)
Τόν Δεκέμβριο 1980, τό Συμβούλιο ενέκρινε τήν ετήσια
έκθεση γιά τήν οικονομική κατάσταση τής Κοινότητος
καί καθόρισε τους προσανατολισμούς τής οικονομικής
πολιτικής πού πρέπει νά ακολουθήσει κάθε Κράτος μέλος
τό 1981.
Τό Συμβούλιο αποφάσισε μέ βάση τήν πρόταση τής
Επιτροπής, γιά τήν οποία είχε γνωμοδοτήσει τό Ευρωπαϊ
κό Κοινοβούλιο.
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ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1480/80
τοϋ κ. Bocklet
προς τήν Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(12 Νοεμβρίου 1980)
Θέμα: Καθεστώς ενισχύσεως στίς κονσέρβες κερασιών
Τό καθεστώς ενισχύσεως για τήν παρασκευή κονσερβών
κερασιών, πού εφαρμόζεται γιά πρώτη φορά τό 1980, έχει
αναστατώσει σημαντικά τήν αγορά της 'Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας. Θά ήθελε ή Επιτροπή νά
εξηγήσει τί σκοπεύει νά κάνει γιά νά αναπληρώσει τά κενά
αύτοΰ τοΰ καθεστώτος ενισχύσεως;
1. Ό περιορισμός της χορηγήσεως ενισχύσεων στά
κεράσια πού διατηρούνται σέ σιρόπι ζημιώνει όλα τά
άλλα μεταποιημένα προϊόντα μέ βάση κερασιού.
Προτίθεται ή Επιτροπή νά εφαρμόσει τό καθεστώς
αυτό καί στά μεταποιημένα προϊόντα μέ βάση κερα
σιού;
2. Λόγω της διαφοράς τών «πρασίνων» συντελεστών
μετατροπής παρατηρούνται σημαντικές διαφορές
κατά τίς συμβατικές πωλήσεις κερασιών στίς ελάχι
στες τιμές oi όποιες καθορίζονται σέ ΕΛΜ καί έχουν
μετατραπεί σέ εθνικό νόμισμα. Θεωρεί πιθανό ή
Επιτροπή νά εφαρμόσει στά κεράσια τό σύστημα τών
νομισματικών εξισωτικών ποσών;
3. Ό περιορισμός της χορηγήσεως ενισχύσεως στή
μεταποίηση σέ ορισμένες ποσότητες προϊόντων επι
βαρύνει υπερβολικά τήν αγορά νωπών κερασιών.
Προτίθεται ή Επιτροπή νά εφαρμόσει καί στά κερά
σια τό καθεστώς παρεμβάσεως πού εφαρμόζεται στά
οπωροκηπευτικά μέ σκοπό τή σταθεροποίηση τών
τιμών;
4. Διαπιστώνονται σημαντικές διαφορές στίς απαιτή
σεις ποιότητος καί τόν έλεγχο ποιότητος άπό τό ένα
Κράτος μέλος στό άλλο. Σκοπεύει ή Επιτροπή νά
καθορίσει τίς απαιτήσεις ποιότητος γιά τά μεταποιη
μένα προϊόντα μέ βάση κερασιού ώστε νά επιβάλλει
τίς ελάχιστες απαιτήσεις στίς κονσέρβες κερασιών
πού τίθενται σέ εμπορία εντός της Κοινότητος;
5. Ή κοινοτική προτίμηση δέν είναι επαρκώς εξασφα
λισμένη στην περίπτωση τών κερασιών. Προτίθεται ή
Επιτροπή νά επεκτείνει τό καθεστώς τής τιμής ανα
φοράς στά εισαγόμενα κεράσια πού προορίζονται γιά
μεταποίηση;
6. "Εχοντας υπόψη τίς δυσκολίες γιά τήν τελειοποίηση
τοϋ καθεστώτος ενισχύσεως, δέν κρίνει ή Επιτροπή
σκόπιμη τήν τελεία κατάργηση του γιά νά απαλει
φθούν τουλάχιστον οί στρεβλώσεις τοϋ ανταγωνισμού
πού είναι άμεση συνέπεια τής εφαρμογής του;
Απάντηση τοϋ κ. Dalsager
εξ ονόματος τής Επιτροπής
(9 Φεβρουαρίου 1981)
1. Ή ενίσχυση γιά τή μεταποίηση έχει περιορισθεί στά
κεράσια τά διατηρημένα στό σιρόπι. Τά άλλα μεταποιη

Αριθ. C 63/5

μένα προϊόντα μέ βάση τά κεράσια έχουν πράγματι άλλη
αγορά άπό αυτή τών κερασιών σέ σιρόπι καί δέν υπόκει
νται στον ανταγωνισμό τών προϊόντων τών τρίτων χωρών
εντός τής Κοινότητος.
Πρέπει νά υπογραμμισθεί έξ άλλου δτι υπάρχει σύστημα
επιστροφής κατά τήν εξαγωγή γιά τά κεράσια σέ θειούχο
διάλυμα καί τά σακχαρόπηκτα πετροκέρασα.
2. Προκύπτει άπό τίς διατάξεις τοϋ άρθρου 1 παράγρα
φος 2 τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 974/71 τοϋ Συμβουλίου
τής 12ης Μαΐου 1971 περί ορισμένων μέτρων συγκυριακής
πολιτικής πού πρέπει νά ληφθούν στον γεωργικό τομέα
σάν συνέπεια τής προσωρινής διευρύνσεως τών περιθω
ρίων διακυμάνσεως τώς νομισμάτων ορισμένων Κρατών
μελών 0), ότι τά κεράσια αποκλείονται άπό τό σύστημα
τών νομισματικών εξισωτικών ποσών. Τά νομισματικά
εξισωτικά ποσά εφαρμόζονται μόνο έφ' όσον υπάρχει
παρέμβαση. Άρα δέν υπάρχει καθεστώς παρεμβάσεως
γιά τά κεράσια.
3. Ή Επιτροπή δέν προβλέπει νά περιλάβει τά κεράσια
στό καθεστώς παρεμβάσεως πού εφαρμόζεται στά οπω
ροκηπευτικά.
4. Ή Επιτροπή δέν έχει σκοπό προς τό παρόν νά
ανοίξει έναν τέτοιο φάκελο.
5. Έφ' όσον oi τιμές εισόδου τών εισαγομένων κερα
σιών πού προέρχονται άπό τρίτη χώρα ευρίσκονται, κατά
τή διάρκεια δύο συνεχόμενων ήμερων αγοράς, κάτω άπό
τήν τιμή αναγωγής, ή 'Επιτροπή καθιερώνει εξισωτική
εισφορά πού θίγει όλα τά εισαγόμενα κεράσια τής έν λόγω
προελεύσεως, οποιαδήποτε καί άν είναι ή περαιτέρω
χρήση τοΰ προϊόντος.
6. Ή βοήθεια γιά τά κεράσια σέ σιρόπι χορηγήθηκε γιά
πρώτη φορά τό 1980. Δέν είναι λοιπόν δυνατόν νά γίνει ήδη
εκτίμηση τών άμεσων ή έμμεσων συνεπειών τής εφαρμο
γής της. Ή 'Επιτροπή φροντίζει έξ άλλου γιά τήν καλή
λειτουργία τοΰ καθεστώτος καί δέν θά παραλείψει νά
πραγματοποιήσει τίς προσαρμογές πού επιβάλλονται.
'Εφιστά έπί πλέον τήν προσοχή τοϋ 'Αξιότιμου Μέλους τοϋ
Κοινοβουλίου σέ μία έκθεση πού πρέπει νά μεταβιβασθεί
στό Συμβούλιο πρίν άπό τόν 'Οκτώβριο 1982, ώστε νά
μπορέσει νά αντιληφθεί τήν αποτελεσματικότητα τής
λειτουργίας τοΰ έν λόγω καθεστώτος καί νά αποφασίσει
γιά τήν πολιτική πού πρέπει νά ακολουθήσει στό θέμα τής
βοηθείας.
(») ΕΕ αριθ. L 106 τής 12. 5. 1971, σ. 1.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1491/80
τοϋ Lord O'Hagan
προς τήν Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(12 Νοεμβρίου 1980)
Θέμα: Κοινοτική νομοθετική διαδικασία
'Επειδή στή Μεγάλη Βρετανία τά σχέδια νόμων δημο
σιεύονται άπό τήν κυβέρνηση καί άποκτοϋν ισχύ νόμου
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μετά άπό προθεσμία ενός έτους, ένας μεγάλος αριθμός
βρετανών πολιτών πιστεύουν ότι κάθε πρόταση της
Επιτροπής είναι μελλοντικός νόμος.
1. Ευσταθεί αυτό; Ποια είναι κατά μέσο όρο ή προθεσμία
πού απαιτείται γιά τήν οριστική έγκριση μιας προτά
σεως κανονισμού;
2. Ποια μέσα διαθέτουν τά άτομα καί οι οργανώσεις
γιά νά γνωστοποιήσουν τίς απόψεις τους στην 'Επι
τροπή:
α) πρίν άπό τή δημοσίευση τού σχεδίου νόμου;
β) μετά τή δημοσίευση του;
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β) Oi προτάσεις πού πρέπει νά αποτελέσουν αντικεί
μενο διαβουλεύσεως μέ τό Κοινοβούλιο, δημο
σιεύονται τακτικά στην 'Επίσημη 'Εφημερίδα τών
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Επομένως oi πολίτες
καί oi οργανώσεις μπορούν νά τίς πληροφορηθούν
καί νά υποστηρίξουν τίς απόψεις τους, είτε μέσω
τών εκπροσώπων τους στό Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο ή στην Οικονομική καί Κοινωνική Επιτροπή
είτε απευθυνόμενοι άπ' ευθείας στην Επιτροπή. Ή
Επιτροπή εξετάζει όλες τίς παρατηρήσεις, οί
όποιες της ανακοινώνονται, επί τών προτάσεων
πού υπέβαλε στό Συμβούλιο.
3. Τό Αξιότιμο Μέλος τοϋ Κοινοβουλίου μπορεί νά
απευθυνθεί σχετικά στή Γραμματεία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

3. Πόσος καιρός απαιτείται κατά μέσο δρο άπό τό
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιά νά εξετάσει ένα σχέδιο
νόμου;
4. Πόσο χρόνο διαρκεί κατά μέσο όρο ή εξέταση ενός
τέτοιου σχεδίου άπό τίς ομάδες εργασίας τού Συμβου
λίου τών 'Υπουργών πρίν αυτό αποφασισθεί ορι
στικά;

Απάντηση του κ. Thorn
εξ ονόματος της Επιτροπής
(12 Φεβρουαρίου 1981)
1 καί 4. Είναι αλήθεια δτι τό Συμβούλιο μπορεί νά
αποφασίσει - μέ εξαίρεση ελαχίστων περιπτώσεων μόνο κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής. Αυτό δέν
σημαίνει ότι oi προτάσεις α'ιτές γίνονται αυτόματα απο
δεκτές ως έχουν εντός ορισμένου χρόνου. Κατά γενικό
κανόνα υποβάλλονται πρώτα στό Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο γιά νά διατυπώσει γνώμη, συνεπεία τής οποίας δύνα
νται νά τροποποιηθούν ή νά αποσυρθούν άπό τήν Επι
τροπή, κατόπιν εξετάζονται άπό τό Συμβούλιο, τό όποιο
μπορεί νά τίς προσαρμόσει ομόφωνα. Ή διάρκεια τών
εργασιών αυτών - πού μπορεί νά είναι πολύ σύντομες ή,
σέ ορισμένες περιπτώσεις, μακροχρόνιες - εξαρτάται
κυρίως άπό τή φύση τών προτάσεων.
Γιά τίς προτάσεις πού αφορούν τήν απλή διαχείριση ή τήν
εκτέλεση τοϋ παραγώγου δικαίου, ή διάρκεια τών εργα
σιών είναι πολύ μικρή (περίπου 1 ώς 2 μήνες). Γιά τίς
άλλες προτάσεις δέν θά είχε νόημα νά γίνει υπολογισμός
τής μέσης διαρκείας, λόγω τών μεγάλων διαφορών πού
διαπιστώνονται.
2. α) Κατά τήν επεξεργασία τών προτάσεων αυτών, καί
Ιδίως όταν πρόκειται νά θεσπισθούν κατευθυντή
ριες γραμμές μιας πολιτικής, ή Επιτροπή προβαί
νει σέ ευρύτατες διαβουλεύσεις καί ζητεί κυρίως τή
γνώμη τών επαγγελματικών καί συνδικαλιστικών
οργανώσεων.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1510/80
τοϋ κ. Diana
προς τήν Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(12 Νοεμβρίου 1980)
Θέμα: Παραγωγή καί καταναλώσεις καπνού κοινοτικής
προελεύσεως
Σύμφωνα μέ τά στοιχεία πού γνωστοποιήθηκαν μέ τήν
ευκαιρία τοϋ Που Συνεδρίου της Διεθνούς Ενώσεως
Καπνοκαλλιεργητών (UNITAB), πού έλαβε χώρα άπό 8
έως 13 τοϋ περασμένου Σεπτεμβρίου, κατά τήν τριετία
1977-79, ή παραγωγή καπνού στίς αναπτυσσόμενες
χώρες ανήλθε άπό 44,73 σέ 52,17% τής παγκόσμιας
παραγωγής, μέ μιά λογική προοπτική μεταγενέστερης
αυξήσεως, ενώ ή παραγωγή του στίς εκβιομηχανισμένες
χώρες μειώθηκε κατά τή διάρκεια τριών ετών (1977-79)
άπό 38,7 σέ 32,57%.
Ό ερωτών ζητεϊ νά πληροφορηθεί άπό τήν Επιτροπή τών
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ποια μέτρα προτίθεται νά εγκρί
νει γιά νά φθάσει, δίνοντας βέβαια τήν επιβαλλόμενη
σημασία στά προβλήματα τών αναπτυσσομένων χω
ρών:
— σέ μιά Ικανοποιητικότερη σχέση μεταξύ τής εμπορι
κής καί τής γεωργικής πολιτικής στον τομέα τοϋ
καπνού,
— σέ ένα μεγαλύτερο σεβασμό τής κοινοτικής προτιμή
σεως στην πώληση καί στή χρησιμοποίηση τών κα
πνών πού παράγονται στην ΕΟΚ,
— στην έγκριση νέων μέτρων, καταλλήλων γιά τήν
επαναφορά τής ισορροπίας στην προστατευτική πολι
τική,
— στή δημιουργία διεπαγγελματικών οργανισμών, κα
ταλλήλων γιά τή συντήρηση καί τήν απαραίτητη
ανάπτυξη τής καλλιέργειας τοϋ καπνοϋ στην Κοινό
τητα;
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Απάντηση του κ. Dalsager
εξ ονόματος της Επιτροπής
(16 Φεβρουαρίου 1981)

1. Ή Επιτροπή έχει ήδη λάβει μέτρα γιά νά εξισορρο
πήσει τίς απαιτήσεις της γεωργικής πολιτικής μέ τά
προβλήματα των αναπτυσσομένων χωρών. Πράγματι,
κάθε έτος, τή στιγμή τοΰ καθορισμού τοϋ σχήματος τών
γενικοποιημένων προτιμήσεων, αναλαμβάνει τήν υποχρέ
ωση νά λάβει υπόψη τίς παραχωρήσεις πού χορηγούνται
στό πλαίσιο αυτό γιά τόν υπολογισμό τοΰ ποσοΰ τών
πριμοδοτήσεων πού προβλέπονται άπό τήν οργάνωση
αγοράς γιά τόν ακατέργαστο καπνό μέ σκοπό νά εξα
σφαλισθεί ή διάθεση της κοινοτικής παραγωγής. Έπί
πλέον θά θεσπίσει σύντομα νέα μέτρα επιβλέψεως τών
εισαγωγών πού προέρχονται άπό τά κράτη ΑΚΕ, λαμβά
νοντας φυσικά υπόψη τό προτιμησιακό καθεστώς συναλ
λαγών πού παρεσχέθη προσωρινά στή Ζιμπάμπουε έν
αναμονή της προσχωρήσεως της στή δεύτερη Σύμβαση
της Λομέ.
2. Ή διάθεση τών ποικιλιών κοινοτικού καπνού εξα
σφαλίζεται άπό τήν πριμοδότηση πού αντιπροσωπεύει τή
διαφορά μεταξύ τών τιμών κόστους μιας κοινοτικής
ποικιλίας καί τών διεθνών τιμών μιας παρεμφερούς
ποικιλίας, συμπεριλαμβανομένων τών δασμών. Έξ αυτού
προκύπτει ότι κάθε μείωση τού Κοινού Δασμολογίου
επιφέρει κατά κανόνα αύξηση τής πριμοδοτήσεως. Έπί
πλέον αυτή αποτελείται άπό ένα κατ' αποκοπή ποσό πού
αντιστοιχεί στην κοινοτική προτίμηση. Ή πριμοδότηση
αποτελεί λοιπόν ένα αύσιώδες στοιχείο γιά τόν προσανα
τολισμό τής παραγωγής προς τίς ποικιλίες πού έχουν τήν
μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά. "Αρα, τό χαρακτηριστι
κό τής κοινοτικής καί διεθνούς άγορας τοΰ καπνού
συνίσταται στην ιδιομορφία τών αναγκών χρησιμοποιή
σεως τού καπνοΰ στίς βιομηχανίες, τό όποιο δέν είναι
μόνο συνάρτηση τών διαφόρων ποικιλιών (flue cured, air
cured, fire cured κλπ.) άλλα επίσης τής ιδιαζόντων χαρα
κτηριστικών τών ιδίων αυτών ποικιλιών (ουδέτερος
καπνός, αρωματικός, περιεκτικότης σέ νικοτίνη καί/ή
πίσσα κλπ.). Αυτό εξηγεί γιατί ή Κοινότητα, παρ' δλο πού
ποσοτικά έχει έλλειμμα, ποιοτικά είναι εξαγωγέας καί
μάλιστα έχει πλεόνασμα γιά ορισμένες ποικιλίες καί/ή
ποσότητες.
Δεδομένου ότι ό βαθμός χρησιμοποιήσεως τών κοινοτι
κών καπνών έχει κατά τέτοιον τρόπο σχέση μέ τά
ανωτέρω, δέν μπορεί νά εξαρτάται αποκλειστικά άπό τήν
τήρηση τής κοινοτικής προτιμήσεως πού έξ άλλου έχει
διασφαλισθεί. Πράγματι, καί γιά τίς πλέον αντιπροσω
πευτικές ποικιλίες τής κοινοτικής παραγωγής (Paraguay
καί Burley Ι) παραδείγματος χάριν, oi πριμοδοτήσεις
έχουν αυξηθεί, μεταξύ τού 1970 καί 1980, κατά ποσοστό
(+ 146 % γιά τήν ποικιλία Paraguay καί + 151 % γιά τήν
Burley) σαφώς άπό τήν αύξηση τών τιμών πού διαπιστώ
θηκαν στή διεθνή αγορά γιά τίς ανταγωνιστικές ποικιλίες
(5 % έπί ετησίας βάσεως).
3. Ή 'Επιτροπή προβληματίζεται σχετικά μέ τήν
έννοια πού πρέπει νά δώσει στην αίτηση νά «έπανεξισορροπηθούν oi πολιτικές στηρίξεως». Στον τομέα τού κα
πνού πράγματι ή πολιτική στηρίξεως δέν βασίζεται μόνο
σέ πριμοδότηση (πού ευνοεί τή διάθεση τοΰ καπνοΰ) άλλα
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επίσης στην εγγύηση άγορας άπό τους οργανισμούς
παρεμβάσεως, τόσο γιά τόν καπνό σέ φύλλα δσο καί γιά
τόν δεματοποιημένο καπνό.
4. Ή 'Επιτροπή ακολούθησε πάντα τόν στόχο ανα
πτύξεως τής συμβατικής οικονομίας στον τομέα τού
ακατέργαστου καπνοΰ (ήδη έχει προβλεφθεί στον βασικό
κανονισμό). Γιά τό σκοπό αυτό, ορίσθηκε κοινοτική
σύμβαση-πλαίσιο γιά τίς συμβάσεις καλλιέργειας μεταξύ
καλλιεργητών καί αγοραστών καθώς καί χρηματοδοτική
ενθάρρυνση γιά τήν ανάπτυξη τους. Ή 'Επιτροπή θεωρεί
δτι ένισχυόμενο τό συμβατικό αυτό καθεστώς θά συνέ
βαλλε μέ καθοριστικό τρόπο στην επίλυση τών προβλη
μάτων πού υπέδειξε τό Αξιότιμο Μέλος τοΰ Κοινοβουλίου
καί ιδίως στην ανάπτυξη τής παραγωγής καπνοΰ στην
Κοινότητα πού θά ανταποκρινόταν στίς πραγματικές
ανάγκες τής άγορας.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1523/80
τής κας Lizin
προς τήν Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(17 Νοεμβρίου 1980)
Θέμα: "Ιδρυση τραπέζης συλλογής στοιχείων στην Ispra
σχετικά μέ ατυχήματα πού συμβαίνουν σέ ευρω
παϊκά πυρηνικά κέντρα
Τό Συμβούλιο δέχθηκε κατά τήν ψηφοφορία γιά τό
πολυετές πρόγραμμα τοΰ Κοινού Κέντρου 'Ερευνών, τόν
Μάρτιο 1980, τήν ίδρυση μιας τράπεζας συλλογής πληρο
φοριών, ό ένας άπό τους τέσσερις σκοπούς τής οποίας
άφορα τή συλλογή στοιχείων έπί τών ατυχημάτων (καί/ή
δυστυχημάτων), πού συμβαίνουν σέ κέντρα τής Κοινότη
τας.
Ό σκοπός αυτός είναι βασικός καί ανταποκρίνεται στίς
ανησυχίες τού κοινού όσον άφορα τήν ασφάλεια, δια
σπώντας έτσι κάποια σιωπή καί άρνηση παροχής πληρο
φοριών έκ μέρους τών κατασκευαστριών εταιριών.
Μπορεί ή 'Επιτροπή νά γνωστοποιήσει:
— κατά ποιο τρόπο τά διάφορα Κράτη μέλη παρέχουν
προς τό παρόν τίς πληροφορίες πού τους ζητούνται;
— έάν σέ ορισμένα Κράτη μέλη, καί 'ιδίως στό Βέλγιο καί
στή Γερμανία, ή έννοια τού βιομηχανικού μυστικού
δέν αποτελεί ένα ανυπέρβλητο μειονέκτημα γιά τή
χρησιμοποίηση, ακόμη καί τήν εσωτερική, καί τήν
προς τά έξω διάδοση τών πληροφοριών αυτών;
— έάν ή 'Επιτροπή προτίθεται νά Ιδρύσει ένα όργανο
κανονιστικό, προορισμένο νά εναρμονίζει τίς νομοθε
σίες τών Κρατών μελών καί νά τίς υποχρεώσει νά
παρέχουν στοιχεία καί νά τροποποιούν τά εμπόδια πού
υπάρχουν στή νομοθεσία τους ή στίς εσωτερικές
διοικητικές πρακτικές;
— ποια τό δυνατόν συντομότερα μέτρα προτίθεται νά
λάβει, ώστε τά δύο προαναφερόμενα κράτη νά είναι
ωστόσο υποχρεωμένα νά συμμετέχουν στην τράπεζα
συλλογής στοιχείων;
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Απάντηση του κ. Burke
εξ ονόματος της Επιτροπής

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1528/80
τοϋ κ. Seefeld
προς τήν Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(17 Νοεμβρίου 1980)

(9 Φεβρουαρίου 1981)
Άφοΰ περάτωσε τή μελέτη του πραγματοποιήσιμου γιά
μία ευρωπαϊκή τράπεζα δεδομένων αξιοπιστίας, ή Επι
τροπή, στό πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος έρευ
νας του Κοινοϋ Κέντρου Ερευνών, 1980 -1983, άρχισε τίς
εργασίες γιά τήν πραγματοποίηση της τράπεζας αυτής. Ή
Επιτροπή συμμερίζεται τίς απόψεις του Αξιότιμου Μέ
λους τοΰ Κοινοβουλίου γιά τή σπουδαιότητα καί τήν
ωφέλεια τής καθιερώσεως τέτοιου συστήματος.

ΟΙ δυσκολίες πού αντιμετωπίσθηκαν γιά τήν πραγματο
ποίηση τής τράπεζας αυτής, πού στρέφεται προς τήν
έρευνα, δέν συνδέονται τόσο μέ τό βιομηχανικό μυστικό,
άλλα μάλλον μέ τήν αναγνώριση τών διαλεγομένων, oi
όποιοι ποικίλλουν ανάλογα μέ τήν εσωτερική οργάνωση
εντός τών Κρατών μελών, μέ τόν καθορισμό μεθοδολο
γιών μεταβιβάσεως δεδομένων καί'ιδιαίτερα μέ τήν καθιέ
ρωση ενοποιημένων διαστάσεων τών εκθέσεων γιά τά
επεισόδια, διαστάσεων πού είναι αναγκαίες γιά τήν ορθο
λογική αποταμίευση τών μεταβιβαζομένων δεδομένων σέ
μέσα πληροφορικής οργανώσεως. Τό ΚΚΕ δημιούργησε
προοδευτικά επαφές, υπό τήν έννοια αυτή, εντός τών
Κρατών μελών. Τά έπιτευχθέντα αποτελέσματα, προς τό
παρόν, είναι τά ακόλουθα: τό ΚΚΕ δέχεται τακτικά τίς
πληροφορίες άπό τή Γαλλία καί τήν 'Ιταλία- οί επαφές μέ
τό Βέλγιο, τίς Κάτω Χώρες καί τό Ηνωμένο Βασίλειο
βρίσκονται σέ πολύ προχωρημένο στάδιο καί έχουν
αρχίσει μέ τήν 'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής Γερμα
νίας. Ή 'Επιτροπή επιθυμεί, επίσης, νά υπογραμμίσει ότι,
στό ευρωπαϊκό πλαίσιο, τό ΚΚΕ δέχεται, επίσης, δεδομέ
να άπό τήν 'Ισπανία, τή Σουηδία καί τήν Ελβετία.

Θέμα: "Ελεγχος άφίξεως τών υπηκόων τών ΕΚ
1. Γνωρίζει ή Επιτροπή δτι οί ταξιδιώτες πού φθάνουν
μέ τό αεροπλάνο σέ 'ιταλικά αεροδρόμια υποχρεούνται
ακόμη νά συμπληρώνουν καί νά παραδίνουν ένα δελτίο
άποβιβάσεως (carta di sbarco);
2. Μπορεί ή Επιτροπή νά πληροφορήσει ποιος είναι ό
σκοπός τής εφαρμογής του έλεγχου αύτοϋ άφίξεως τών
υπηκόων τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έκ μέρους ενός
Κράτους μέλους, τής 'Ιταλίας, καί κατά πόσο ή ενέργεια
αυτή μπορεί νά εναρμονισθεί μέ τήν καθιέρωση κοινού
διαβατηρίου πού προβλέπεται στό ανακοινωθέν τής δια
σκέψεως κορυφής τών Παρισίων τής 9ης καί 10ης Δεκεμ
βρίου 1974;
3. Σέ ποιες ενέργειες προέβη ενδεχομένως ή Επιτροπή
γιά τήν κατάργηση τοΰ δελτίου άποβιβάσεως στην 'Ιταλία
κατά τά τελευταία χρόνια έναντι τής 'Ιταλικής Κυβερνή
σεως καί πώς αντέδρασε αυτή;

Απάντηση τοϋ κ. Narjes
έξ ονόματος τής Επιτροπής
(11 Φεβρουαρίου 1981)
1.

Έξ άλλου, σχετικά υπενθυμίζεται δτι ή οδηγία τοΰ Συμ
βουλίου τής 15ης Ιουλίου 1980 περί τροποποιήσεως τών
οδηγιών περί καθορισμού τών βασικών κανόνων προστα
σίας τής υγείας τοΰ πληθυσμού καί τών εργαζομένων
έναντι τών κινδύνων πού προκύπτουν άπό Ίοντίζουσες
ακτινοβολίες, διευκρινίζει στό άρθρο 45 παράγραφος 5:
«Κάθε ατύχημα, πού συνεπάγεται έκθεση τοΰ πληθυσμού,
πρέπει νά δηλώνεται επειγόντως, όταν oi περιστάσεις τό
απαιτούν, στά γειτονικά Κράτη μέλη καί στην Επι
τροπή».

"Οσον άφορα τήν ενδεχόμενη προετοιμασία κανονιστι
κού έγγραφου, γίνονται σκέψεις γιά τή διερεύνηση τών
δυνατοτήτων δημιουργίας κοινοποιημένου συστήματος
ταχείας πληροφορήσεως έπί τών ανωμαλιών πού δύνα
νται νά έχουν δυσμενή επίδραση στίς πυρηνικές εγκατα
στάσεις.
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Ναί.

2. ΟΙ υπάλληλοι πού είναι έπιφορτισμένει μέ τόν συνο
ριακό έλεγχο έχουν, κατά βάση, τό δικαίωμα νά κατα
γράφουν τά στοιχεία πού περιλαμβάνονται στό διαβατή
ριο ή στό δελτίο ταυτότητος τών ταξιδιωτών. Γιά νά
αποφεύγεται ή απώλεια χρόνου κατά τόν έλεγχο τών
εισερχομένων σέ ορισμένες χώρες, μεταξύ τών οποίων ή
'Ιταλία, ταξιδιωτών, αυτοί παρακαλοΰνται νά συμπληρώ
νουν 'ιδιοχείρως τά λεγόμενα «δελτία άφίξεως». Γιά τό
σύστημα αυτό πού, έκτος άπό τήν 'Ιταλία, εφαρμόζεται
καί σέ ένα ακόμη Κράτος μέλος τής Ευρωπαϊκής Κοινό
τητος, υφίστανται, έν τούτοις, ορισμένες επιφυλάξεις,
δταν εφαρμόζεται καί έναντι τών πολιτών τών Κρατών
μελών τής Κοινότητος. Έν κατακλείδι, τά απαιτούμενα
έγγραφα γιά τήν είσοδο εργαζομένων τών Κρατών μελών
τής Κοινότητος καί τών οικογενειών τους απαριθμούνται
στό άρθρο 3 σέ συνδυασμό μέ τό άρθρο 1 τής οδηγίας
68/360/ΕΟΚ τοΰ Συμβουλίου τής 15ης 'Οκτωβρίου
1968 περί καταργήσεως τών περιορισμών στή διακίνηση
1
καί στή διαμονή ί )· γιά τήν είσοδο υπηκόων τών Κρα
τών μελών τού ασκούν μή μισθωτή δραστηριότητα, τά
απαιτούμενα γιά τήν είσοδο έγγραφα απαριθμούνται
(») ΕΕ αριθ. L 257 τής 19. 10. 1968, σ. 13.
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Ποιος ήταν ό όγκος, ή οικονομική σημασία καί τό
είδος (είσαγωγές-έξαγωγές) τών εμπορικών σχέσεων
τών Κρατών μελών της ΕΟΚ μέ τή Χιλή γιά τό σύνολο
της Κοινότητος καί γιά κάθε Κράτος μέλος ξεχωρι
στά, ενδεικτικά γιά τά έτη 1972, 1974, 1976, 1978 καί
1979;

στό άρθρο 3 παράγραφος 1 σέ συνδυασμό μέ τό άρθρο 1
της αντίστοιχης οδηγίας 73/148/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
2
21ης Μαΐου 1973 ( ). Σύμφωνα μέ τίς διατάξεις αυτές, γιά
τίς προαναφερθείσες κατηγορίες προσώπων άρκέΐ ή εκ
μέρους των προσώπων αυτών επίδειξη έγκυρου διαβατη
ρίου ή δελτίου ταυτότητος. Κάθε διοικητικό μέτρο,
σύμφωνα μέ τό όποιο απαιτείται ή, υπό οποιαδήποτε
μορφή, εκπλήρωση έκ μέρους τών ταξιδιωτών κατά τή
διάβαση τών συνόρων καί άλλων υποχρεώσεων έπί πλέον
της επιδείξεως ενός έκ τών δύο προαναφερθέντων ταξι
διωτικών έγγραφων δέν είναι δυνατό νά θεωρείται επι
τρεπτή. Τούτο απεφάνθη σαφώς έκ νέου τό Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο δσον άφορα τήν υπόθεση 157/79 (Pieck) της
3ης 'Ιουλίου 1980. Ακόμη καί δταν oi συνοριακοί υπάλ
ληλοι έχουν τό δικαίωμα νά καταγράφουν τά στοιχεία
ταυτότητος, ή απαιτούμενη συμπλήρωση «δελτίου άφίξεως» ισοδυναμεί μέ μία περαιτέρω διατύπωση, της οποίας
ή τήρηση καθίσταται προϋπόθεση γιά τή διέλευση τών
συνόρων. Διότι είναι προφανές δτι στον ταξιδιώτη ό
όποιος αρνείται τή συμπλήρωση «δελτίου άφίξεως» απα
γορεύεται ή διέλευση τών συνόρων.
3.
Φρονώντας δτι ή συμπλήρωση «δελτίου άφίξεως» έκ
μέρους πολιτών Κρατών μελών δέν είναι σύμφωνη προς τό
πνεύμα τών Συνθηκών, δύο Κράτη μέλη κατήργησαν
εφέτος τό «δελτίο άφίξεως».
Ή Επιτροπή δέν θά παραλείψει νά ασκήσει πιέσεις έναντι
της 'Ιταλίας καί τοϋ άλλου Κράτους μέλους γιά νά
επιτύχει τήν κατάργηση τοϋ «δελτίου άφίξεως».

'Αριθ. C 63/9

Ποιο είναι τό ϋψος τών ποσών πού χορηγήθηκαν στή
Χιλή άπό επίσημους πιστωτικούς οργανισμούς τών
Κρατών της Κοινότητος, ενδεικτικά γιά τά έτη 1972,
1974, 1976, 1978 καί 1979;

Απάντηση τοϋ κ. Haferkamp
εξ ονόματος της Επιτροπής
(16 Φεβρουαρίου 1981)
1.
Τό 'Αξιότιμο Μέλος τοϋ Κοινοβουλίου θά βρει στους
κατωτέρω πίνακες τή σπουδαιότητα σέ αξία τών εξαγω
γών καί εισαγωγών της ΕΟΚ (9) προς καί άπό τή Χιλή γιά
τά έτη 1972, 1974, 1976, 1978 καί 1979, καθώς καί τό
εμπόριο τών Κρατών μελών μέ τή Χιλή γιά τά έτη 1976,
1978 καί 1979.

(2) ΕΕ αριθ. L 172 της 28. 6. 1973, σ. 14.

"Ενας πίνακας στον όπόϊο παρουσιάζεται ή διάρθρωση
τών συναλλαγών της ΕΟΚ (9) μέ τή Χιλή (εισαγωγές καί
εξαγωγές, γιά τά έτη 1975 έως 1979) διαβιβάζεται άμεσα
στό Αξιότιμο Μέλος τοϋ Κοινοβουλίου καί στον Γενικό
Γραμματέα τοϋ Κοινοβουλίου.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1543/80
τοϋ κ. Glinne
προς τήν Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(20 Νοεμβρίου 1980)
Θέμα: Εμπορικές σχέσεις τών Κρατών μελών της ΕΟΚ
μέ τή Χιλή
Μπορεί ή 'Επιτροπή νά απαντήσει στίς έξης ερωτήσεις:

2.
Ή Επιτροπή δέν διαθέτει πλήρη στοιχεία σχετικά μέ
τίς διμερείς πιστώσεις μεταξύ τών Κρατών μελών της
Κοινότητος καί της Χιλής.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
Συναλλαγές της ΕΟΚ (9) μέ τή Χιλή
(σέ εκατομμύρια δολλάρια ΗΠΑ)
1972

1974

1976

1978

1979

Ε ξ α γ ω γ έ ς της ΕΟΚ

292

337

251

444

684

Εισαγωγές στην ΕΟΚ

405

798

770

932

1486

-113

-461

-519

-488

-802

'Υπόλοιπο τοΰ Ισοζυγίου γιά τήν ΕΟΚ

Αριθ. C 63/10
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ΠΙΝΑΚΑΣ II
Εμπόριο τών Κρατών μελών της ΕΟΚ μέ τή Χιλή
(σέ εκατομμύρια δολλάρια ΗΠΑ)
Εξαγωγές
1976

1978

Εισαγωγές
1979

1976

1978

1979

Γαλλία

62

75

148

109

90

166

Ο.Δ. της Γερμανίας

86

192

268

301

389

558

'Ιταλία

15

37

74

96

162

222

Ηνωμένο Βασίλειο

65

72

97

145

158

279

UEBL

10

36

41

69

91

175

Κάτω Χώρες

9

19

38

45

36

80

Δανία

5

12

13

6

4

7

—

1

4

1

1

—

'Ιρλανδία

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1544/80

Απάντηση
(17 Φεβρουαρίου 1981)

τοϋ κ. Glinne
προς τό Συμβούλιο τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(20 Νοεμβρίου 1980)
Θέμα: Τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη

Τήν 17η 'Οκτωβρίου 1980 τό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
υιοθέτησε ψήφισμα περί τών τρομοκρατικών επιθέσεων
στην Ευρώπη (*), ή παράγραφος 2 τοϋ όποιου «παρακινεί
τους νομοθέτες καί τίς αρμόδιες αρχές νά δώσουν Ιδιαί
τερη προσοχή στον κίνδυνο της άναζωπυρώσεως τοϋ
φασισμού, τοϋ ρατσισμού, της ξενοφοβίας καί τοϋ αντι
σημιτισμού».

2

'Απαντώντας στή γραπτή ερώτηση μου αριθ. 285/80 ( )
σχετικά μέ τήν ανάγκη κοινοτικής πρωτοβουλίας γιά νά
εξασφαλιστεί ή καθιέρωση άπό δλα τά Κράτη μέλη της
Κοινότητος ποινικών κυρώσεων κατά πράξεων πού προ
κλήθηκαν άπό ρατσισμό, αντισημιτισμό καί ξενοφοβία
σύμφωνα μέ τίς διεθνείς υποχρεώσεις τους, τό Συμβούλιο
έτόνισε δτι ή «ερώτηση . . . εμπίπτει στή σφαίρα της
δημόσιας πολιτικής τών Κρατών μελών καί κείται έκτος
της δικαιοδοσίας τήν Κοινότητος, ιδιαίτερα δσον άφορα
τους εργάτες».

Δέν νομίζει τό Συμβούλιο ότι θά πρέπει νά αναθεωρήσει τή
θέση του αυτή, έν δψει προσφάτων γεγονότων καί τοϋ
ψηφίσματος πού υιοθετήθηκε ομόφωνα άπό τό Ευρωπαϊ
κό Κοινοβούλιο;
Ο ΕΕ αριθ. C 291 τής 10. 11. 1980, σ. 91.
(2) ΕΕ αριθ. C 206 τής 11. 8. 1980, σ. 14.

Τό Συμβούλιο έλαβε γνώση τοϋ ψηφίσματος τοϋ Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου τής 17ης 'Οκτωβρίου 1980 γιά τίς
τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη (*), καί σημείωσε
δτι στό σημείο 1 τοϋ ψηφίσματος ζητείται άπό τίς κυβερ
νήσεις τών Κρατών μελών νά θέσουν σέ εφαρμογή αποτε
λεσματικά μετρά συντονισμού γιά τήν καταπολέμηση τής
τρομοκρατίας.
ί1) ΕΕ αριθ. C 291 της 10. 11. 1980, σ. 91.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1545/80
τών κκ. Buttafuoco, Almirante, Petronio
καί Romualdi
προς τήν Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(20 Νοεμβρίου 1980)
Θέμα: 'Επιπτώσεις τής εντάξεως τής Ελλάδας στην
οικονομία τοϋ Mezzogiorno, στην 'Ιταλία
Ή ένταξη τής 'Ελλάδας στην Κοινότητα θά έχει αρνητι
κές επιπτώσεις στην οικονομία τοϋ Mezzogiorno, στην
'Ιταλία, γιατί τά προϊόντα πού παράγονται στίς δύο αυτές
χώρες είναι παρόμοια.
Ποια συγκεκριμένα μέτρα έχει λάβει ή σκοπεύει νά λάβει
ή Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου νά προλάβει αυτούς
τους κινδύνους, ιδίως δσον άφορα τήν παραγωγή εσπερι
δοειδών, ελαιόλαδου, κρασιών καί επιτραπέζιων σταφυ
λιών;
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Απάντηση τοϋ κ. Dalsager
εξ ονόματος της Επιτροπής
(11 Φεβρουαρίου 1981)

Ή Επιτροπή έπρότεινε καί τό Συμβούλιο ενέκρινε πρό
τίνος, σειρά άπό σημαντικά μέτρα γιά νά βελτιωθεί ή
οικονομία της περιοχής Mezzogiorno καί νά αυξηθούν τά
έσοδα των παραγωγών καί oi προοπτικές εμπορίας.
Ειδικά, ώς προς τό καθεστώς πού Ισχύει γιά τό ελαιόλαδο,
ή Επιτροπή χρηματοδοτεί τήν ενίσχυση καταναλώσεως,
ώστε νά διατηρηθεί ό όγκος τής καταναλώσεως. Σημα
ντικές αλλαγές έγιναν στό σύστημα στηρίξεως τοϋ οίνου,
οί όποιες βασίζονται στην ανάγκη νά υποστηριχθούν oi
αμπελουργικές περιοχές αυτές («a vocation viticole»).
Έκτος άπό τά διαρθρωτικά μέτρα, δίδεται καί πρίμ
διεισδύσεως γιά νά υποστηριχθεί ή εμπορία ορισμένων
εσπεριδοειδών σέ άλλα Κράτη μέλη. Έπίσηςέτέθη σέίσχύ
καί ευρύτερο πρόγραμμα βοηθείας πού χορηγεί ή 'Επι
τροπή γιά τήν κατεργασία φρούτων καί λαχανικών, όπως
oi ντομάτες, τά ροδάκινα καί τά αχλάδια.
"Εχει γίνει διαπραγμάτευση τών όρων προσχωρήσεως τής
Ελλάδος, oi όποιοι έχουν θεσπισθεί άπό τή Συνθήκη
Προσχωρήσεως πού υπεγράφη τήν 28η Μαΐου 1979. Αυτή
προβλέπει, όπου κρίνονται αναγκαία, μεταβατικά μέτρα
γιά τήν ευθυγράμμιση τών τιμών στην Ελλάδα καί στην
Κοινότητα κατά τή διάρκεια τής μεταβατικής περιόδου.
Oi λεπτομερείς προτάσεις ως προς τίς τιμές καί τήν
ενίσχυση προς τήν 'Ελλάδα είχαν υποβληθεί άπό τήν
'Επιτροπή στό Συμβούλιο καί άρχισαν νά ισχύουν τήν
1η 'Ιανουαρίου 1981.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1547/80
τής κας Castellina
προς τό Συμβούλιο τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(20 Νοεμβρίου 1980)
Θέμα: Παρουσίαση τοϋ σχεδίου τοϋ προϋπολογισμού τών
Κοινοτήτων
Γιά ποιο λόγο τό Συμβούλιο, κατά τή δημοσίευση τοϋ
σχεδίου τοϋ γενικού προϋπολογισμού τών Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, παραλείπει τίς προτάσεις τής Ευρωπαϊκής
'Επιτροπής επί τοϋ άρχικοϋ σχεδίου τοϋ προϋπολογισμού
πού υπέβαλε προς τό Συμβούλιο;
Συμφωνεί τό Συμβούλιο δτι ή προσθήκη μιας στήλης μέ τά
στοιχεία τής 'Επιτροπής θά συμβάλει στή διαφάνεια τής
διαδικασίας τοϋ προϋπολογισμού καί, μέ τόν τρόπο αυτό,
θά υπάρξει καλύτερη κατανόηση τοϋ κοινού καί πιό
αποτελεσματικός δημοκρατικός έλεγχος;

Αριθ. C 63/11

Απάντηση
(17 Φεβρουαρίου 1981)
1. Τό προσχέδιο προϋπολογισμού τό όποιο υπέβαλε ή
'Επιτροπή στό Συμβούλιο καί τό όποιο ταυτόχρονα
διαβίβασε στό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (άρθρο 12 παρά
γραφος 1 δεύτερο εδάφιο τοϋ δημοσιονομικού κανονισμού
τής 21ης Δεκεμβρίου 1977 πού εφαρμόζεται στό γενικό
προϋπολογισμό τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (*)) διανε
μήθηκε σ' όλα τά μέλη αύτοϋ τοϋ οργάνου. Κατ' αυτό τόν
τρόπο, τό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει στή διάθεση του
στοιχεία πού περιέχονται στό προσχέδιο μέσα στό πλαί
σιο τής άσκησης τών δημοσιονομικών εξουσιών πού τοϋ
χορηγούν oi συνθήκες. Έξ άλλου, κατά τήν κατάρτιση
τοϋ σχεδίου προϋπολογισμού, τό Συμβούλιο συμμορ
φώνεται μέ τίς διατάξεις τοϋ άρθρου 16 τοϋ δημοσιονομι
κού κανονισμού (2) καί, όταν διαβιβάζει τό σχέδιο προϋ
πολογισμού στό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επισυνάπτει
α'ιτιολογική έκθεση, πού διευκρινίζει κυρίως τους λόγους
γιά τους οποίους τό Συμβούλιο ενδεχομένως άπέκλινε άπό
τό προσχέδιο προϋπολογισμού (άρθρο 13 παράγραφος 1
δεύτερο εδάφιο δεύτερη πρόταση τοΰ δημοσιονομικού
κανονισμού (2)).
2. Τό Συμβούλιο είναι πρόθυμο νά εξετάσει τήν υπόδει
ξη αυτή, μετά άπό πρόταση τής 'Επιτροπής, στά πλαίσια
τής προσεχούς αναθεώρησης τοϋ δημοσιονομικού κανο
νισμού.
0) ΕΕ αριθ. L 356 τής 31. 12. 1977, σ. 6.
(2) ΕΕ αριθ. L 356 της 31. 12. 1977, σ. 7.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1580/80
τής κας Lizin
προς τό Συμβούλιο τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(21 Νοεμβρίου 1980)
Θέμα: Κανονισμός περί τής υπηρεσιακής καταστάσεως
τών υπαλλήλων
Μπορεί τό Συμβούλιο νά διαβεβαιώσει δτι τηρείται στην
πραγματικότητα ή διάταξη τοΰ κανονισμού περί τής
υπηρεσιακής καταστάσεως τών υπαλλήλων (παράρτημα
II άρθρο 1 έκτο εδάφιο), σύμφωνα μέ τήν οποία:
«Τά καθήκοντα πού αναλαμβάνουν τά μέλη τής
επιτροπής τοϋ προσωπικού καί oi υπάλληλοι πού
εκπροσωπούν τήν επιτροπή σέ όργανο πού προβλέπε
ται άπό τόν κανονισμό ή πού δημιουργείται άπό τό
θεσμικό όργανο θεωρούνται μέρος τών υπηρεσιών πού
ύποχρεοΰνται νά προσφέρουν oi υπάλληλοι εντός τής
υπηρεσίας τους. Ό ενδιαφερόμενος δέν είναι δυνατόν
νά υποστεί ζημία άπό τό γεγονός δτι άσκέΐ τά καθή
κοντα του.»;
"Εχει εκδώσει τό Συμβούλιο εκτελεστικές διατάξεις,
κανονισμούς εφαρμογής ή διαδικασίες ad hoc πού
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αποβλέπουν στην τήρηση της διατάξεως αυτής τοϋ κανο
νισμού περί τής υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλή
λων, κυρίως δσον άφορα τήν αξιολόγηση καί τή σταδιο
δρομία των μονίμων καί άλλων ενδιαφερομένων υπαλλή
λων; Έάν ναί, ποιες είναι αυτές;
"Εχει πληροφορηθεί τό Συμβούλιο γιά τήν περίπτωση
κατά τήν οποία ή εφαρμογή τής προαναφερθείσας διατά
ξεως τού κανονισμού περί τής υπηρεσιακής καταστάσεως
των υπαλλήλων θά προκαλούσε δυσκολίες; 'Ιδιαίτερα,
γνωρίζει τό Συμβούλιο τίς περιπτώσεις κατά τίς όποιες
μόνιμοι ή άλλοι υπάλληλοι τού Συμβουλίου θά έκαλοΰντο,
είτε αμέσως είτε εμμέσως, νά επιλέξουν, κινδυνεύοντας
νά ζημιωθούν επαγγελματικώς, μεταξύ τής απασχολήσε
ως εντός τής υπηρεσίας τους καί τής εκτελέσεως τής
θητείας τού εκπροσώπου τού προσωπικού;
Ποια στάση θά κρατούσε τό Συμβούλιο στην περίπτωση
πού θά ελάμβανε γνώση τών καταστάσεων πού περιγρά
φονται στό προηγούμενο εδάφιο;
Γνωρίζει τό Συμβούλιο ότι ή εκτέλεση τού καθήκοντος τού
εκπροσώπου τού προσωπικού, είτε μέ πλήρη είτε μέ
περιορισμένη απασχόληση, σέ όργανα ίσης εκπροσωπή
σεως ή άλλα όργανα, αποτελεί μιά μορφή δραστηριότη
τας πού εκθειάζεται άπό τό Συμβούλιο;
Απάντηση
(17 Φεβρουαρίου 1981)
Στό πρώτο εδάφιο: Οί αρχές τών οργάνων τών Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων πρέπει νά τηρούν τίς διατάξεις τού
παραρτήματος II άρθρο 1 έκτο εδάφιο, ακριβώς όπως καί
τίς άλλες διατάξεις τού κανονισμού υπηρεσιακής κατάσ
τασης τών υπαλλήλων.
Στό δεύτερο εδάφιο: Τό Συμβούλιο δέν έχει θεσπίσει
διατάξεις γιά τήν εφαρμογή τών παραπάνω διατάξεων.
Δέν έχει ακόμη παρουσιαστεί ανάγκη γιά τέτοιες διατά
ξεις.
Στό τρίτο εδάφιο: "Οχι.
Στό τέταρτο εδάφιο: Ή στάση τού Συμβουλίου θά εξαρ
τηθεί άπό τή φύση τών καταστάσεων πού θά τού γνωστο
ποιηθούν.

23. 3. 81

Κατά τήν άποψη τής 'Επιτροπής, ποιο ρόλο θά διαδρα
ματίσουν οί μικροϋπολογιστές στην οικονομική ανά
πτυξη κατά τήν προσεχή εικοσαετία, καί στην Ευρώπη
καί στίς χώρες τού τρίτου κόσμου;
Συμμερίζεται ή 'Επιτροπή τήν άποψη ορισμένων συγγρα
φέων δτι οί μικροϋπολογιστές θά επιτρέψουν στίς ανα
πτυσσόμενες χώρες νά πραγματοποιήσουν ένα άλμα προς
ένα πιό προηγμένο στάδιο αναπτύξεως στό προσεχές
μέλλον;

Απάντηση τοϋ κ. Davignon
εξ ονόματος τής Επιτροπής
(16 Φεβρουαρίου 1981)
ΟΊ μικροηλεκτρονικοί εγκέφαλοι αντιπροσωπεύουν μόνο
μία ιδιαίτερη κατηγορία προϊόντων, πού προέρχεται άπό
τήν εφαρμογή τής μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας. Τό άν
τό ειδικό αυτό προϊόν πρόκειται μακροπρόθεσμα νά
επηρεάσει σέ μεγάλο βαθμό τήν οικονομική ανάπτυξη,
είναι συζητήσιμο.
'Αντίθετα, ή τεχνολογία πού βρίσκεται στή βάση τών
μικροηλεκτρονικών προϊόντων, αναμένεται μέ βεβαιότη
τα ότι θά ασκήσει σημαντική επιρροή στό ρυθμό καί στην
κατεύθυνση τής οικονομικής αναπτύξεως, διά μέσου τών
αναρίθμητων δυνατών εφαρμογών της, πρακτικά σέ
όλους τους οικονομικούς τομείς, άπό τή γεωργία μέχρι
τόν τριτογενή τομέα.
'Υπό τό φώς αυτού τοϋ γεγονότος, ή Επιτροπή ετοίμασε
καί υπέβαλε στό Συμβούλιο, στίς 4 Σεπτεμβρίου 1980, τήν
πρόταση γιά δράσεις στον τομέα τής μικροηλεκτρονικής
τεχνολογίας (*).
Είναι βέβαιο ότι ή μικροηλεκτρονική θά επιτρέψει ή θά
διευκολύνει ορισμένες νέες εξελίξεις στον τρίτο κόσμο.
Άλλα, δεδομένου ότι τό μεγαλύτερο μέρος τοϋ πληθυσμού
τών αναπτυσσομένων χωρών, ανήκει ακόμη στον τομέα
τών γεωργικών πόρων συντηρήσεως, θά ήταν υπερβολικό
νά συμπεράνουμε γενικά ότι οί μικροηλεκτρονικοί εγκέ
φαλοι αποτελούν τήν πανάκεια γιά όλες τίς αναπτυσσό
μενες χώρες καί γιά κάθε περίσταση.
(>) "Εγγρ· COM(80) 421.

Στό πέμπτο εδάφιο: Ή άσκηση εντολών αντιπροσώπου
τού προσωπικού μπορεί νά θεωρηθεί σάν συμβολή στην
κινητικότητα τού προσωπικού.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1584/80
τοϋ κ. Ansquer
πράς τήν Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(21 Νοεμβρίου 1980)
Θέμα: Ό ρόλος τών μικροϋπολογιστών στην οικονομική
ανάπτυξη κατά τήν προσεχή εικοσαετία

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1587/80
τοϋ κ. Ansquer
προς τό Συμβούλιο τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(21 Νοεμβρίου 1980)
Θέμα: Συμμετοχή τών εργατών στην επιχείρηση
Πότε υπολογίζει τό Συμβούλιο νά υιοθετήσει τήν οδηγία
σχετικά μέ συμμετοχή τών εργατών στην επιχείρηση;
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Απάντηση
(17 Φεβρουαρίου 1981)

Τό Συμβούλιο δέν είναι σέ θέση νά δηλώσει σέ ποια
χρονική στιγμή θά μπορέσει, ένδεχούμενα, νά θεσπισθεί ή
πέμπτη οδηγία «εταιρικό δίκαιο» γιά τή διάρθρωση τών
ανωνύμων εταιριών καθώς καί γιά τίς εξουσίες καί τίς
ύποχρεώσεΐξ τών οργάνων τους, καί τούτο επειδή τό
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ή γνώμη του οποίου ζητήθηκε
μετά από πρόταση της Επιτροπής, δέν έχει ακόμη
γνωμοδοτήσει.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1591/80
τοϋ κ. Ansquer
προς τήν Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(21 Νοεμβρίου 1980)
Θέμα: Ρόλος της χημικής βιομηχανίας στην εξοικονόμη
ση ενεργείας
Ποια κατεύθυνση προτίθεται ή Επιτροπή νά δώσει στή
χημική βιομηχανία της Ευρώπης, γιά νά συνεισφέρει στην
εξοικονόμηση ενεργείας, Ιδίως στή βιομηχανία αυτοκινή
των;

Απάντηση τοϋ κ. Davignon
έξ ονόματος της Επιτροπής
(13 Φεβρουαρίου 1981)
Ή χημική βιομηχανία έχει ήδη προβεί στίς προσαρμογές
πού αφορούν τά μέτρα εξοικονομήσεως ενεργείας. Ή
χημική βιομηχανία καί ή βιομηχανία αυτοκινήτου διεξά
γουν εντατικότατες έρευνες μέ σκοπό τήν προώθηση της
αυξανομένης χρήσεως πλαστικών υλικών στην κατα
σκευή αυτοκινήτων.
Ή Επιτροπή δέν είναι αρμόδια γιά τήν επιβολή συγκε
κριμένων μέτρων. Ό ρόλος της είναι ή παροχή κινήτρων
καί υποστηρίξεως, ιδίως μέ τή βοήθεια προγραμμάτων
έρευνας καί αναπτύξεως καθώς καί προτύπων προγραμ
μάτων.

Αριθ. C 63/13

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1596/80
τοϋ κ. Vernimmen
προς τήν Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(25 Νοεμβρίου 1980)
Θέμα: Τό σχέδιο αντιμετωπίσεως της κρίσεως καί oi
συνέπειες του γιά τή φλαμανδική βιομηχανία σιδή
ρου καί χάλυβος
Ή παγκόσμια κρίση στον κλάδο του χάλυβος έχει φυσικά
επιπτώσεις έπί της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σιδήρου καί
χάλυβος. Ή Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάσθηκε ένα
σχέδιο αντιμετωπίσεως της κρίσεως, τό όποιο εγκρίθηκε
άπό τό Συμβούλιο τών 'Υπουργών. 'Ωστόσο, τά προβλή
ματα ακόμα περισσότερο δέν θά επιλυθούν άπό μόνα
τους.
Ή βιομηχανία σιδήρου καί χάλυβος της Ευρωπαϊκής
Κοινότητος θά πρέπει νά εξοπλισθεί γιά τό μέλλον. Τό
σχέδιο αντιμετωπίσεως της κρίσεως δέν πρέπει νά σημαί
νει ότι θά σταυρώσουμε τά χέρια περιμένοντας καλύτερες
ημέρες. Πρέπει νά εκμεταλλευτούμε τήν αναβολή πού
παρέχεται γιά τήν προετοιμασία τοϋ μέλλοντος της ευρω
παϊκής βιομηχανίας σιδήρου καί χάλυβος. Παντού άλλου
κατασκευάζονται πράγματι υπερμοντέρνα χαλυβουργικά
συγκροτήματα πού βελτιώνουν τόσο τό τεχνολογικό
επίπεδο όσο καί τήν παραγωγική Ικανότητα.
1. Μπορεί ή Επιτροπή νά προσδιορίσει τί αποτελέσματα
θά έχει τό σχέδιο Davignon γιά τό χαλυβουργικό
συγκρότημα Sidmar της Φλάνδρας;
2. Τί μέτρα σκοπεύει νά λάβει ή 'Επιτροπή στό μεταξύ
γιά τήν εξασφάλιση τοϋ μέλλοντος της ευρωπαϊκής
βιομηχανίας σιδήρου καί χάλυβος;
3. Δέν νομίζει ή Επιτροπή δτι γιά τήν εξασφάλιση τοϋ
μέλλοντος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σιδήρου καί
χάλυβος απαιτείται επίσης ή λήψη μέτρων άναθερμάνσεως της οικονομίας πού νά προσανατολίζονται
προς μία ποιοτική βελτίωση της αναπτύξεως τών
άλλων οικονομιών καί κοινωνικών τομέων; Ποια είναι
ή συγκεκριμένη συμβουλή της Επιτροπής σ' αυτό τό
πεδίο;
Απάντηση τοϋ κ. Davignon
έξ ονόματος της Επιτροπής
(12 Φεβρουαρίου 1981)
Σέ μία κατάσταση όπου σχεδόν τό σύνολο τών επιχειρή
σεων της Κοινότητος δέν καλύπτει πλέον έξ ολοκλήρου τό
μεταβλητό κόστος καί όπου oi ζημίες, πού υφίστανται,
υπερβαίνουν τό κόστος αποσβέσεως, ή Επιτροπή αποφά
σισε, κατόπιν σύμφωνης γνώμης τοϋ Συμβουλίου καί
διαβουλεύσεως μέ τή Συμβουλευτική Επιτροπή της
ΕΚΑΧ, τήν καθιέρωση ενός καθεστώτος ποσοστώσεων
τής παραγωγής.
ΟΙ ποσοστώσεις αυτές καθορίζονται βάσει τής παραγω
γής αναφοράς, ή οποία αντικατοπτρίζει τήν πραγματική
τεχνολογική διάρθρωση τής παραγωγής καθώς καί τή
διάρθρωση τής ζητήσεως, στίς όποιες εφαρμόζονται
ενιαία ποσοστά μειώσεως γιά όλες τίς επιχειρήσεις.

Αριθ. C 63/14
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Ό δίκαιος καί μή διακριτικός χαρακτήρας αϋτοΰ τοΰ
συστήματος δέν πρέπει νά έχει διαφορετικές επιπτώσεις
για τή Sidmar από δ,τι έχει για τίς άλλες επιχειρήσεις της
βιομηχανίας σιδήρου καί χάλυβα της Κοινότητας, δηλαδή
αυτές πού προκύπτουν άπό τήν καλύτερη εξισορρόπηση
της αγοράς.
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— τρία σχέδια συστάσεως τοϋ Συμβουλίου στά Κράτη
μέλη περί τών τηλεπικοινωνιών. ΟΙ συστάσεις αυτές
άφοροϋν:
— τή θέση σέ λειτουργία καί τήν εναρμόνιση τών νέων
υπηρεσιών, οί όποιες θά δημιουργηθούν άπό τίς
Διοικήσεις τών Τηλεπικοινωνιακών 'Οργανι
σμών,

Ή Επιτροπή θά προσπαθήσει νά διατηρήσει καί μετά άπό
τίς 30 'Ιουνίου 1981, ημερομηνία καταργήσεως τοϋ συστή
ματος ποσοστώσεως της παραγωγής, τή σταθερότητα
της αγοράς, κατά τρόπο πού νά επιτρέπει στίς επιχειρή
σεις τήν κανονική πραγματοποίηση των προγραμμάτων
αναδιαρθρώσεως καί ιδίως των προγραμμάτων εκουσίων
παραδόσεων.

— τή δημιουργία κοινοτικής άγορας τερματικών γιά
τίς έν λόγω νέες υπηρεσίες,
— τήν καθιέρωση συστήματος κρατικών προμηθειών
2
τηλεπικοινωνιακού ύλικοϋ ( ),
— πρώτη έκθεση πεπραγμένων σχετικά μέ τίς νέες τε
χνολογίες στον τομέα της πληροφορικής καί σχετικά
μέ τή δράση πού ή Επιτροπή πρόκειται νά αναπτύξει
στό μέλλον, όσον άφορα τους πρωταρχικούς στόχους,
τους οποίους περιέλαβε στην ανακοίνωση της
(COM(79) 650 τελικό) προς τό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
στό Δουβλίνο ( 3 ).

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1624/80
τοϋ κ. Couste
προς τήν Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(25 Νοεμβρίου 1980)
Θέμα: Τηλεματική καί μικροηλεκτρονική στην Κοινό
τητα
Μπορεί νά ανακοινώσει ή Επιτροπή, μετά τό Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο τοϋ Δουβλίνου τό Νοέμβριο 1979 καί τίς
εργασίες τών ειδικών έπί θεμάτων ταχυδρομείων καί
τηλεπικοινωνιών τών διαφόρων κρατών της Κοινότητος,
τά αποτελέσματα τών μελετών αυτών δσον άφορα τήν
τηλεματική καί μικροηλεκτρονική καί τίς προτάσεις πού
υποβλήθηκαν άπό τήν Επιτροπή στον τομέα αυτό;
Ποια είναι τά κράτη της ΕΟΚ πού έχουν ήδη προτείνει
προγράμματα γιά νά επωφεληθούν της κοινοτικής υπο
στηρίξεως καί ποια συνέχεια δόθηκε στίς αιτήσεις

αυτές;

Απάντηση τοϋ κ. Davignon
έξ ονόματος της Επιτροπής
(16 Φεβρουαρίου 1981)
Ή Επιτροπή διαβίβασε στό Συμβούλιο, στίς 4 Σεπτεμ
βρίου 1980:
— πρόταση κανονισμού περί κοινοτικής δράσεως στον
τομέα της μικροηλεκτρονικής τεχνολογίας (*),
(>) COM(80) 421 τελικό.

ΟΙ προτάσεις προέκυψαν κατόπιν συζητήσεων, τίς όποιες
ή 'Επιτροπή διεξήγαγε κατά τά τελευταία έτη μέ δλους
τους ενδιαφερόμενους κύκλους, σέ επίπεδο βιομηχανιών,
εθνικών διοικήσεων καί εθνικών, ευρωπαϊκών καί διε
θνών οργανώσεων, οί όποιες ασχολούνται μέ τίς τηλε
πικοινωνίες.
ΟΙ γνώμες τοϋ Κοινοβουλίου καί της Οικονομικής καί
Κοινωνικής 'Επιτροπής έπί τών ανωτέρω προτάσεων,
ευρίσκονται στό στάδιο της επεξεργασίας.
Έ π ' ευκαιρία, ή 'Επιτροπή υπενθυμίζει στό Αξιότιμο
Μέλος τοϋ Κοινοβουλίου τόν υψηλό βαθμό προτεραιότητος πού αποδίδει στίς προτάσεις αυτές καί δτι ή ταχύτητα
μέ τήν οποία θά αποφασίσει τό Συμβούλιο εξαρτάται ιδίως
άπό τό κατά πόσο σύντομα, τό τελευταίο αυτό, θά λάβει
τίς γνώμες άπό τό Κοινοβούλιο.
Ή Επιτροπή επισημαίνει επίσης στό 'Αξιότιμο Μέλος τοϋ
Κοινοβουλίου δτι μετά τήν πρόσκληση γιά προτάσεις, πού
αυτή εξέδωσε τόν Φεβρουάριο τοϋ 1980 ( 4 ), στό πλαίσιο
τοϋ πολυετούς προγράμματος τής Κοινότητος σχετικά μέ
τήν πληροφορική, τό όποιο αποφασίσθηκε άπό τό Συμ
βούλιο τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1979 ( 5 ), έλαβε 65 προτάσεις
προερχόμενες άπό ενώσεις (consortia), ol όποιες αντιπρο
σώπευαν δλες τίς χώρες τής Κοινότητος. Ή Επιτροπή
επέλεξε 14 άπό τίς προτάσεις αυτές, σύμφωνα μέ τά
κριτήρια τοϋ προγράμματος καί ασχολείται ήδη μέ τήν
προώθηση τών σχετικών ενεργειών.
(2)
(3)
(4)
(5)

COM(80) 422 τελικό.
COM(80) 513 τελικό.
ΕΕ αριθ. C 46 τής 23. 2. 1980, σ. 2.
ΕΕ αριθ. L 231 τής 11. 9. 1979, σ. 23.
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ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1627/80
τοϋ κ. Michel
προς τό Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(25 Νοεμβρίου 1980)

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1637/80
τοϋ κ. Couste
προς τήν Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(1 Δεκεμβρίου 1980)

Θέμα: Νομικές συγκρούσεις στό θέμα τών εργασιακών
σχέσεων στό εσωτερικό της Κοινότητος

Θέμα: "Οροι εφαρμογής τοϋ άρθρου 58 ΕΚΑΧ δσον
άφορα τήν κατάσταση έκδηλης κρίσεως στον
τομέα της βιομηχανίας σιδήρου καί χάλυβα

Στίς 23 Μαρτίου 1972 ή Επιτροπή υπέβαλε στό Συμβούλιο
μιά πρόταση κανονισμού σχετική μέ τίς διατάξεις πού
αφορούν τίς νομικές συγκρούσεις στό θέμα τών εργασια
κών σχέσεων στό εσωτερικό της Κοινότητος. Ή ομόφωνη
γνώμη της ΟΙκονομικής καί Κοινωνικής Επιτροπής
διαβιβάσθηκε στίς 30 Νοεμβρίου βασισμένη σέ μιά έκθεση
του κ. J. Houthuys, προέδρου της 'Ομοσπονδίας τών
Χριστιανικών Συνδικάτων.
Θά μπορούσε τό Συμβούλιο νά εκθέσει τους λόγους γιά
τους οποίους - παρά μία τροποποίηση πού προτάθηκε τό
1976 - δέν μπόρεσε νά υιοθετήσει τήν πρόταση αυτή πού
είχε συναντήσει τήν ομόφωνη υποστήριξη της εργοδοσίας
καί τών συνδικάτων της Ευρώπης;

Απάντηση
(17 Φεβρουαρίου 1981)
Ή Επιτροπή διαβίβασε στό Συμβούλιο τήν τροποποιημέ
νη της πρόταση κανονισμού τόν Μάιο 1976. ΟΙ εργασίες
στά πλαίσια τοϋ Συμβουλίου, δσον άφορα αυτήν τήν
πρόταση, διεξήχθησαν μέχρι τό 1977 καί έκτοτε έχουν
ανασταλεί.
Πράγματι, ή κατάρτιση τοϋ σχεδίου σύμβασης πού έπραγματοποιεΐτο τότε σχετικά μέ τό νόμο πού πρέπει νά ισχύει
γιά τίς συμβατικές υποχρεώσεις, κατέστησε φανερό δτι
ήταν σκόπιμο νά περιμένουν τήν περάτωση τών εργασιών
γι' αυτό τό νομικό κείμενο πού άφορα τό σύνολο τών
συμβατικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων τών
υποχρεώσεων πού αφορούν τίς συμβάσεις εργασίας.
Επειδή έν τώ μεταξύ τερματίσθηκαν οί εργασίες αυτές, ή
παραπάνω σύμβαση (*) προτάθηκε γιά υπογραφή στή
Ρώμη, στίς 19 'Ιουνίου 1980, καί τά περισσότερα Κράτη
μέλη τήν έχουν ήδη υπογράψει. Επειδή ή σύμβαση αυτή
περιέχει διατάξεις πού εφαρμόζονται στίς σχέσεις εργα
σίας, τίθεται τό ερώτημα άν ή πρόταση κανονισμού της
'Επιτροπής, σχετικά μέ τίς διατάξεις πού αφορούν τή
σύγκρουση νόμων στον τομέα τών σχέσεων εργασίας
είναι πλέον άνευ αντικειμένου ή αν πρέπει νά επανεξετα
στεί. Τό θέμα αυτό θά εξεταστεί προσεχώς στά πλαίσια
τοϋ Συμβουλίου. Μετά άπό τήν εξέταση αυτή, ή Επιτροπή
θά γνωστοποιήσει στό Συμβούλιο τή θέση της δσον άφορα
τήν πρόταση αυτή.
(') ΕΕ αριθ. L 266 της 9. 10. 1980.

Εφόσον αποφασίστηκε τελικά δτι υπάρχει κατάσταση
έκδηλης κρίσεως στον τομέα της βιομηχανίας σιδήρου
καί χάλυβα, διαθέτει δντως ή Επιτροπή τά αναγκαία
μέσα γιά νά ελέγξει τήν αυστηρή εφαρμογή τών ποσο
στώσεων παραγωγής σέ κάθε επιχείρηση;

Απάντηση τοϋ κ. Davignon
έξ ονόματος της Επιτροπής
(11 Φεβρουαρίου 1981)
Ή 'Επιτροπή διαθέτει σήμερα τά αναγκαία μέσα γιά τήν
άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου, δσον άφορα τήν τήρη
ση τών ποσοστώσεων της παραγωγής, οι όποιες καθιερώ
θηκαν άπό τήν απόφαση αριθ. 2794/80/ΕΟΚ 0). Ή
'Επιτροπή δημιούργησε στίς 6 'Οκτωβρίου 1980 μία διοι
κητική μονάδα επιφορτισμένη μέ τήν οργάνωση τής
εργασίας τών μηχανικών καί τών εμπειρογνωμόνων έπί
χρηματοπιστωτικών θεμάτων, oi όποιοι, σύμφωνα μέ τό
άρθρο 1 παράγραφος 4 τής αποφάσεως αριθ. 2794/
80/ΕΟΚ, βοηθούν τήν Επιτροπή στή διεξαγωγή τών
επαληθεύσεων, πού προβλέπονται άπό τό άρθρο 47 τής
συνθήκης ΕΚΑΧ.
(') ΕΕ αριθ. L 291 τής 31. 10. 1980, σ. 1.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1641/80
τής κ. Clwyd
προς τήν Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(4 Δεκεμβρίου 1980)
Θέμα: Όδηγία σχετικά μέ τήν κατάσταση τών υδάτων
γιά τους λουσμένους
Τήν 5η 'Οκτωβρίου 1975 τό Συμβούλιο υ'ιοθέτησε μία
όδηγία πού άφορα τήν κατάσταση τών υδάτων γιά τους
λουσμένους. Θά μπορούσε ή Επιτροπή νά εκφέρει γνώμη
δσον άφορα τή δυνατότητα εφαρμογής αυτής τής οδηγίας
σέ κάθε Κράτος μέλος;

Αριθ. C 63/16

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Απάντηση τοϋ κ. Narjes
έξ ονόματος της Επιτροπής
(13 Φεβρουαρίου 1981)

Ή Επιτροπή αδυνατεί προς τό παρόν νά εκτιμήσει, για
κάθε Κράτος μέλος, τήν εφαρμογή της οδηγίας 76/
160/ΕΟΚ περί της ποιότητος των υδάτων κολυμβήσε
ως 0). Πράγματι, υπενθυμίζεται στό Αξιότιμο Μέλος τοϋ
Κοινοβουλίου ότι, δυνάμει τοϋ άρθρου 4 παράγραφος 1 της
εν λόγω οδηγίας, δίνεται στά Κράτη μέλη προθεσμία δέκα
ετών άπό τήν κοινοποίηση της οδηγίας, μέχρις ότου ή
ποιότητα τών υδάτων ανταποκρίνεται στίς τιμές πού
ορίζονται στό παράρτημα αυτής.
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λήσεως καί της λευχαιμίας στον άνθρωπο καί επίσης
νομίζει ότι ή έρευνα έπί της άκτινοβολήσεως, πού προκα
λεί λευχαιμία τοϋ μυελοϋ, είναι εξαιρετικά πολύτιμη.
Ή Επιτροπή έχει λάβει ορισμένο αριθμό προτάσεων
σχετικά μέ διάφορες όψεις τοϋ προβλήματος αύτοϋ καί,
μεταξύ αυτών, πρόταση τοϋ St Andrews University. Oi
περιορισμένοι χρηματικοί πόροι υποχρέωσαν τήν Επι
τροπή νά προβεί σέ επιλογή καί, μετά άπό ενδελεχή
συγκριτική αξιολόγηση, αποφασίστηκε νά μήν ενισχυθεί
ή ειδική αυτή πρόταση.

Κατ' εφαρμογή τοϋ άρθρου 13 της έν λόγω οδηγίας, ή
Επιτροπή εξετάζει τίς συνοπτικές εκθέσεις πού κοινο
ποιούν τά Κράτη μέλη σχετικά μέ τά ύδατα κολυμβήσεως
καί τά σημαντικότερα άπό τά χαρακτηριστικά τους στοι
χεία.
Σύμφωνα μέ τό έν λόγω άρθρο, ή Επιτροπή θά δημοσιεύ
σει τίς πληροφορίες πού έχουν ληφθεί στον τομέα αυτό καί
δέν θά παραλείψει νά στείλει αντίγραφο της εκθέσεως στό
'Αξιότιμο Μέλος τοϋ Κοινοβουλίου καί στον Γενικό Γραμ
ματέα τοϋ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
(>) ΕΕ αριθ. L 31 της 5. 2. 1976, σ. 31.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1655/80
τοϋ κ. Purvis
προς τήν Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(4 Δεκεμβρίου 1980)
Θέμα: Πρόγραμμα προστασίας άπό τίς ακτινοβολίες
Αναγνωρίζει ή 'Επιτροπή δτι είναι σημαντικό νά μελετη
θεί άν ή συχνότητα εμφανίσεως της λευχαιμίας είναι
μεγαλύτερη στά άτομα εκείνα τά όποια εκτίθενται σέ
χαμηλές δόσεις ακτινοβολίας; Δέν θεωρεί ότι θά ήταν
πολύ χρήσιμη ή μελέτη της σχέσεως μεταξύ τών άκτίνων
Χ, τοϋ σώματος στό σύνολο του καί τών αιτίων της
λευχαιμίας τοϋ μυελοϋ τών οστών; Γιατί δέν συμπεριελήφθη στό τρέχον πρόγραμμα προστασίας άπό τίς ακτινο
βολίες τό πρόγραμμα μελέτης πού διευθύνει ό εξέχων
καθηγητής Brynmor Thomas τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ St
Andrews;

Απάντηση τοϋ κ. Richard
εξ ονόματος της Επιτροπής
(11 Φεβρουαρίου 1981)
Ή 'Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση της σπουδαιότητας
της έρευνας όσον άφορα τή σχέση μεταξύ της άκτινοβο-

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1656/80
τής κας Maij-Weggen
προς τήν Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(4 Δεκεμβρίου 1980)
Θέμα: Τό σύστημα τών αποκλειστικών πωλήσεων
Τό Ευρωπαϊκό Γραφείο 'Οργανώσεων Καταναλωτών
κατάγγειλε στην 'Επιτροπή τό «σύστημα αποκλειστικών
πωλήσεων», τό όποιο επιτρέπει στά προϊόντα μερικών
βιομηχάνων καί εισαγωγέων νά πωλούνται αποκλειστικά
άπό μία ορισμένη ομάδα λιανοπωλητών. Αυτή ή καταγ
γελία αναφέρεται ειδικά στους βιομηχάνους καί εισαγω
γείς οπτικοακουστικών προϊόντων (ραδιοφώνων, τηλεο
ράσεων καί συγκροτημάτων υψηλής πιστότητας).
Διατίθεται ή Επιτροπή νά ερευνήσει μέχρι ποιο σημείο
αυτή ή πρακτική όδηγέϊ σέ περιορισμό τοϋ ανταγωνισμού
καί σέ ανώφελη γιά τους καταναλωτές αύξηση τών
τιμών;
Σκοπεύει ή 'Επιτροπή νά λάβει μέτρα γιά νά διευθετήσει
αυτή τήν κατάσταση καί, άν ναί, τί είδους μέτρα;

Απάντηση τοϋ κ. Andriessen
έξ ονόματος τής Επιτροπής
(12 Φεβρουαρίου 1981)
Ή 'Επιτροπή ασχολείται έπί πολλά έτη μέ τό ζήτημα τοϋ
κατά πόσο τά συστήματα αποκλειστικής διανομής συμβι
βάζονται μέ τους κανόνες ανταγωνισμού τοϋ άρθρου 85
τής συνθήκης ΕΟΚ καί ήδη έχει πολλές φορές λάβει
επίσημες αποφάσεις γιά τό θέμα αυτό 0). Ειδικότερα,
στον οπτικοακουστικό τομέα, ενέκρινε τό 1975 τό σύστη
μα τής αποκλειστικής διανομής πού εγκαθιδρύθηκε στό
επίπεδο τής κοινής αγοράς άπό έναν γερμανό κατα0) Βλ. ιδίως τήν ένατη έκθεση περί τής πολιτικής τοϋ ανταγω
νισμού (Απρίλιος 1980), αριθ. 5.
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σκευαστή ραδιοφώνων, τηλεοράσεων καί μαγνητοφώ
2
νων ( ). Ή έγκριση αυτή έληξε τόν 'Ιούλιο 1980 καί δέν
ανανεώθηκε μέχρι σήμερα, έξ αιτίας των ερευνών του
ανέλαβε ή Επιτροπή γύρω άπό τό θέμα της συμπεριφοράς
πολλών επιχειρήσεων αύτοΰ τοϋ τομέως ως προς τίς τιμές
καί τίς αντίθετες προς τόν ανταγωνισμό πρακτικές στε
γανοποιήσεως τών εθνικών αγορών. ΟΙ έρευνες αυτές
πραγματοποιήθηκαν λαμβανομένων υπόψη, αφ' ενός μέν,
τών επιφυλάξεων πού εξέφρασε τό Δικαστήριο τών Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων στην απόφαση του της 25ης 'Οκτω
βρίου 1977 ή οποία επικυρώνει τήν προαναφερομένη
3
απόφαση ( ), καί, άφ' έτερου, τών πολυαρίθμων καταγγε
λιών προς τήν Επιτροπή - ανεξάρτητα άπό την καταγ
γελία εκ μέρους τοϋ BEUC - μέ θέμα τίς απόπειρες
ορισμένων κατασκευαστών γιά τόν τερματισμό τών
δραστηριοτήτων τών μεταπωλητών, οί όποιοι εφαρ
μόζουν τιμές πού θεωρούνται πολύ χαμηλές.
Ά ν oi έρευνες αυτές, οί όποιες διεξάγονται κατ' εφαρμογή
τοϋ κανονισμού αριθ. 17 (3), καταλήξουν στή διαπίστωση
παραβάσεων τοϋ άρθρου 85 της συνθήκης, ή 'Επιτροπή
είναι σέ θέση είτε νά αρνηθεί τήν έγκριση τών συστημάτων
διανομής ορισμένων κατασκευαστών, έφ' δσον δέν έχουν
γίνει οί απαραίτητες προσαρμογές πού αποσκοπούν στην
εξάλειψη τοϋ κινδύνου περιοριστικών πρακτικών, είτε
ακόμα νά επιβάλει πρόστιμα στίς ενδιαφερόμενες επιχει
ρήσεις λόγω ασκήσεως περιοριστικών πρακτικών, οί
όποιες δέν καλύπτονται άπό τήν κοινοποίηση.
Σέ κάθε περίπτωση, πρίν άπό τήν έγκριση τών συμφωνιών
αποκλειστικής διανομής, ή Επιτροπή θά εξετάσει επίσης
κατά πόσο οί συμφωνίες αυτές βελτιώνουν ενδεχομένως
τίς παροχές προς τους καταναλωτές, δσον άφορα τόσο τό
τεχνικό-εμπορικό επίπεδο όσο καί τά θέματα τών
τιμών.
(2) Απόφαση της 15. 12. 1975 στην υπόθεση SABA (ΕΕ αριθ. L 28
της 3. 2. 1976, σ. 19).
(3) 'Υπόθεση 26-76, Metro/Έπιτροπή ("ΕγγΡ· 1977-6,
σ. 1875).
(4) Πρώτος κανονισμός εφαρμογής τών άρθρων 85 καί 86 της
συνθήκης ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. 13 της 21. 2. 1962, σ. 204/62).

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1658/80

Αριθ. C 63/17

Απάντηση τοϋ κ. Narjes
έξ ονόματος της Επιτροπής
(16 Φεβρουαρίου 1981)
Ή Επιτροπή έχει υποβάλει στό Συμβούλιο δύο προτάσεις
οδηγιών 0), οί όποιες ανταποκρίνονται στους αναφερό
μενους άπό τά 'Αξιότιμα Μέλη τοϋ Κοινοβουλίου στό
χους.
Ή πρώτη πρόταση έχει σκοπό τόν ελάχιστο συντονισμό,
άφ' ενός μέν τών πεδίων δραστηριοτήτων πού ανοίγονται
γιά τους διπλωματούχους φαρμακευτικής, άφ' έτερου δέ
τών προϋποθέσεων εκπαιδεύσεως πού απαιτούνται γιά
τήν απόκτηση τών διπλωμάτων αυτών.
Ή δεύτερη πρόταση άφορα ιδίως τήν αμοιβαία αναγνώ
ριση τών διπλωμάτων, πιστοποιητικών καί άλλων τίτλων
φαρμακευτικής.
Σύμφωνα μέ τό άρθρο 57 της συνθήκης ΕΟΚ, στό όπόϊο
βασίζονται οί προτάσεις αυτές, τό Κοινοβούλιο θά κληθεί
νά γνωμοδοτήσει περί αυτών.
0) "Εγγρ. COM(81) 4.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1661/80
τοϋ κ. Seal
προς τήν Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(4 Δεκεμβρίου 1980)
Θέμα: Εμπόριο υφαντουργικών προϊόντων μέ τήν Κίνα
Ή απάντηση πού δόθηκε άπό τήν 'Επιτροπή στην προη
γούμενη ερώτηση μου (αριθ. 759/80) ύπονέϊ δτι ή 'Επιτρο
πή δέν θά προβεί σέ καμία ενέργεια τά δύο επόμενα
χρόνια, ακόμα καί άν συνεχισθεί ή ανισορροπία στίς
υφαντουργικές συναλλαγές μεταξύ της Κίνας καί της
Κοινότητος;
Ποιοί είναι οί μηχανισμοί της Κοινότητος πού εξασφαλί
ζουν τήν τήρηση της συμφωνίας τών υφαντουργικών
προϊόντων;

της κας Maij-Weggen καί τοϋ κ. Verroken
προς τήν Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(4 Δεκεμβρίου 1980)
θέμα: 'Ισοτιμία τών διπλωμάτων τών φαρμακοποιών
Μπορεί ή Επιτροπή νά διευκρινίσει &ν έχει ήδη λάβει
μέτρα γιά τήν ισοτιμία τών σπουδών καί τοϋ πτυχίου τών
φαρμακοποιών στά Κράτη μέλη της Κοινότητος;

Απάντηση τοϋ κ. Haferkamp
έξ ονόματος της Επιτροπής
(11 Φεβρουαρίου 1981)
Κατά τήν άποψη της Επιτροπής είναι πρόωρο κατ' αυτό
τό στάδιο νά εκφρασθεί περί τών μέτρων πού θά ήταν
δυνατό νά ληφθούν στην περίπτωση πού, μετά άπό δύο

Αριθ. C 63/18
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χρόνια εφαρμογής της συμφωνίας περί των κλωστοϋφα
ντουργικών μεταξύ ΕΟΚ-Κίνας, δηλαδή μετά τό 1981, δέν
θά είχε γίνει σεβαστή ή αναλογία πού προβλέπεται στή
συμφωνία γιά τό εμπορικό Ισοζύγιο.
Ή Επιτροπή θά εξετάσει, όταν έλθει ή κατάλληλη
στιγμή, υπό τό φως τών στατιστικών τοΰ έτους 1980,
πρώτου έτους πραγματικής εφαρμογής της συμφωνίας
περί τών κλωστοϋφαντουργικών μέ τήν Κίνα, τήν κατά
σταση τοϋ ισοζυγίου κλωστοϋφαντουργικών ανταλλαγών
μ' αυτή τήν τρίτη χώρα.
Τό 'Αξιότιμο Μέλος τοϋ Κοινοβουλίου μπορεί νά είναι
βέβαιο ότι ή Επιτροπή, εάν αυτό αποδειχθεί αναγκαίο, θά
λάβει τίς απαραίτητες πρωτοβουλίες, σύμφωνα μέ τίς
διατάξεις της συμφωνίας, γιά νά επιβάλει τόν σεβασμό
τών δεσμεύσεων πού περιλαμβάνει, όσον άφορα τήν
αναλογία πού προβλέπεται γιά τό ισοζύγιο κλωστοϋφα
ντουργικών ανταλλαγών μεταξύ της Κοινότητος καί της
Κίνας.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1670/80
τοϋ κ. Seal
προς τήν Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(4 Δεκεμβρίου 1980)
Θέμα: Εμπορικό έλλειμμα μέ τήν Κίνα
Στην τελευταία συνάντηση μεταξύ υπαλλήλων της ΕΟΚ
καί της Κίνας, αποκαλύφθηκε ότι έχει αντιστραφεί ή έπί
δύο χρόνια υπέρ της ΕΟΚ πορεία τοϋ εμπορίου. Μεταξύ
Ίανουαρίου-Ίουνίου 1980, ή Κίνα παρουσίασε πιστωτικό
υπόλοιπο στό εμπορικό ισοζύγιο ύψους 34 800 000 λιρών
στερλινών (60 εκατομμυρίων ΕΛΜ) σέ βάρος της ΕΟΚ.
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Επιτροπή δτι ή πτώση τών εισαγωγών άπό τήν Κοινότητα
στην Κίνα κατά τό πρώτο ήμισυ τοϋ 1980 ήταν απλώς
προσωρινό φαινόμενο.
Μέ βάση αυτή τή διαβεβαίωση καθώς καί τήν ταχεία
ανάπτυξη τοϋ διμερούς εμπορίου κατά τά τελευταία έτη
(παρ' δλες τίς βραχυχρόνιες διακυμάνσεις, οφειλόμενες
κατά κύριο λόγο σέ υφέσεις τοϋ κινέζικου επενδυτικού
κύκλου), ή 'Επιτροπή πρότεινε αριθμό αυξήσεων τών
μεριδίων σχετικά μέ κινεζικές εξαγωγές στην Κοινότητα
πού θά ισχύσουν άπό τόν 'Ιανουάριο 1981.
Κατά τήν περίοδο αυτή οικονομικής άναδιευθετήσεως
στην Κίνα, ή 'Επιτροπή έζήτησε καί έλαβε διαβεβαιώσεις
άπό τίς κινεζικές αρχές ότι oi κοινοτικές εξαγωγές θά
συνεχίσουν νά λαμβάνονται υπόψη ευνοϊκά κατά τό
σχεδιασμό τών κινεζικών σχεδίων εισαγωγών.
Επιπροσθέτως, προς περαιτέρω ανάπτυξη τοϋ εμπορίου
ΕΟΚ-Κίνας, συμπεριλαμβανομένων τών κοινοτικών εξα
γωγών στην Κίνα, ή 'Επιτροπή διοργανώνει μέ τήν κινεζι
κή κυβέρνηση, τήν «business week» ΕΟΚ-Κίνας άπό 30
Μαρτίου έως 10 'Απριλίου 1981.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1682/80
της κας Quin
προς τήν 'Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(4 Δεκεμβρίου 1980)
Θέμα: Αποτελεσματικότητα τοϋ Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου

Ποια μέτρα θά λάβουν γιά νά αναχαιτίσουν τήν πτώση
τών εξαγωγών της ΕΟΚ στην Κίνα, δεδομένου ότι ή Κίνα,
ή δεύτερη σέ μέγεθος αγορά εξαγωγής χάλυβα της ΕΟΚ,
τώρα στρέφεται στην ελαφρά βιομηχανία μέ συνέπεια τή
μείωση της ζητήσεως χάλυβα;

Ποιο είναι, άπό τότε πού έγιναν oi άμεσες εκλογές, τό
ποσοστό τών σχεδίων οδηγιών καί κανονισμών πού
τροποποιήθηκαν άπό τήν 'Επιτροπή σύμφωνα μέ τό
πνεϋμα πού επιθυμούσε τό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρίν
υποβληθούν στό Συμβούλιο γιά εξέταση; Ποιο είναι τό
ποσοστό τών σχεδίων πού αφέθηκαν δπως ήταν άπό τήν
Επιτροπή, αντίθετα προς τήν επιθυμία τοϋ Κοινοβουλίου,
καί πού εγκρίθηκαν εκ τών υστέρων άπό τό Συμβούλιο;
Ποιο είναι τό ποσοστό τών προτάσεων πού τροποποιήθη
καν άπό τήν 'Επιτροπή μέ αίτηση τοϋ Κοινοβουλίου καί
πού εγκρίθηκαν έκ τών υστέρων άπό τό Συμβούλιο
'Υπουργών;

Απάντηση τοϋ κ. Haferkamp
έξ ονόματος της Επιτροπής
(13 Φεβρουαρίου 1981)

Απάντηση τοΰ κ. Thorn
έξ ονόματος της Επιτροπής
(12 Φεβρουαρίου 1981)

Στή Μικτή Επιτροπή ΕΟΚ-Κίνας περί Εμπορίου (3 καί 4
Νοεμβρίου) ή κινεζική αντιπροσωπεία διαβεβαίωσε τήν

Άπό τίς άμεσες εκλογές (καί μέχρι τίς 30 Νοεμβρίου 1980),
τό Συμβούλιο εξέδωσε 168 κανονισμούς καί οδηγίες, έπί

Έάν ληφθούν υπόψη αυτά, ποια είναι ή θέση της Επιτρο
πής γιά τή μείωση τών ποσοστώσεων εισαγωγών άπό τήν
Κίνα;
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των οποίων είχε ζητηθεί ή γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου. Έπί τών 168 προτάσεων τό Κοινοβούλιο δια
τύπωσε 149 γνώμες, oi όποιες δέν περιείχαν τροποποίηση.
Σέ 11 περιπτώσεις ή Επιτροπή αποδέχτηκε τίς τροποποι
ήσεις τοΰ Κοινοβουλίου, ένώ σέ 8 περιπτώσεις προτίμησε
νά εμμείνει στην αρχική της πρόταση.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1696/80
τοΰ κ. Lipkowski
προς τήν Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(10 Δεκεμβρίου 1980)
Θέμα: Μέσα υποχρεώσεως τών πλοίων μέ σημαία ευκαι
ρίας γιά τήν τήρηση τών κανόνων ασφαλείας καί
τών κανόνων κατά της ρυπάνσεως
Ποια είναι τά μέσα πού διαθέτει ή 'Επιτροπή γιά νά
επιβάλει στά πλοία μέ σημαία ευκαιρίας τήν τήρηση τών
κανόνων ασφαλείας καί τών κανόνων κατά της ρυπάν
σεως;

Απάντηση τοΰ κ. Κοντογεώργη
έξ ονόματος της Επιτροπής
(9 Φεβρουαρίου 1981)
Ή Επιτροπή υπέβαλε στό Συμβούλιο, στίς 2 'Ιουλίου
1980 0), πρόταση οδηγίας τοΰ Συμβουλίου περί εφαρμο
γής, έναντι τών πλοίων πού χρησιμοποιούν τους λιμένες
της Κοινότητος, διεθνών κανόνων περί της ασφαλείας
τών θαλασσίων μεταφορών καί της προλήψεως της
ρυπάνσεως. Σύμφωνα μέ τήν οδηγία αυτή, κάθε Κράτος
μέλος θά πρέπει νά εξακριβώνει, ως κράτος ελλιμενι
σμού, τήν ταυτότητα τών πλοίων πού δέν τηρούν τους
κανόνες, ΰπό οποιαδήποτε σημαία αυτά ταξιδεύουν καί
τά όποια ελλιμενίζονται στους λιμένες του καθώς καί νά
εξασφαλίζει τήν αποκατάσταση τών ελλείψεων.
Έξ άλλου, ή 'Επιτροπή, στην ανακοίνωση της στό
Συμβούλιο της 2ας 'Ιουλίου 1980 (Ζ) περί σχεδίου καταπο
λεμήσεως της θαλάσσιας ρυπάνσεως πού προκαλείται
άπό τους υδρογονάνθρακες καί στό σχέδιο αποφάσεως
πού προσαρτάται σ' αυτήν, πρότεινε τή δημιουργία κοι
νοτικού συστήματος πληροφορήσεως πού αποσκοπεί
κυρίως στή δημιουργία αρχείου γιά όλα τά δεξαμενό
πλοια, τό όποιο θά περιλάμβανε πάσης φύσεως πληροφο
ρίες πού θά καθιστούσαν δυνατό στά Κράτη μέλη νά
αναγνωρίζουν, νά εξακριβώνουν τήν ταυτότητα καί νά
χαρακτηρίζουν τά πλοία, νά παρακολουθούν τήν τήρηση
ί1) "Εγγρ. COM(80) 360.
(2) "Εγγρ· COM(80)361.
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τών διεθνών συμβάσεων καί κανόνων ασφαλείας καί
προλήψεως της ρυπάνσεως πού εφαρμόζονται στά έν
λόγω πλοία, νά διαπιστώνουν τίς παραβάσεις, τά
δυστυχήματα/ατυχήματα στά όποια τά έν λόγω πλοία
ενέχονται ή τίς περιπτώσεις απορρίψεως υδρογονανθρά
κων, καί νά είναι ενήμερα τών επισκέψεων καί τών
επιθεωρήσεων δεξαμενόπλοιου πού πραγματοποιήθηκαν
καθώς καί της καταστάσεως τών πιστοποιητικών ασφα
λείας ή προλήψεως της ρυπάνσεως τών έπιθεωρουμένων
πλοίων.
Ή 'Επιτροπή φρονεί ότι ή θέσπιση καί ή εφαρμογή τών
ανωτέρω θά συνέβαλε σέ πολύ σημαντικό βαθμό στην εκ
μέρους τών υπό οποιαδήποτε σημαία πλοίων τήρηση τών
διεθνών κανόνων θαλάσσιας ασφαλείας καί προλήψεως
της ρυπάνσεως.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1698/80
τοΰ κ. Glinne
προς τήν Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(10 Δεκεμβρίου 1980)
Θέμα: 'Εφαρμογή τοΰ άρθρου 37 της συνθήκης Εύρατόμ
- Πυρηνικό κέντρο τοΰ Chooz
'Απαντώντας σέ μιά γραπτή ερώτηση, πού υπεβλήθη
τελευταία στό Βελγικό Κοινοβούλιο, ό υπουργός 'Εξωτε
ρικών ανήγγειλε δτι πρό τοΰ τέλους τοΰ έτους θά πραγ
ματοποιηθεί νέα συνάντηση Γάλλων καί Βέλγων εμπειρο
γνωμόνων, oi όποιοι πρόκειται νά ασχοληθούν μέ τό
σύνολο τών σχετικών μέ τό πυρηνικό κέντρο τοΰ Chooz
θεμάτων.
Έξ άλλου ή Επιτροπή, σέ απάντηση στην ερώτηση μου
της 7ης Αυγούστου 1979, γνωστοποίησε ότι «ή Επιτροπή
υπέβαλε μιά πρόταση πού άφορα τήν εισαγωγή μιας
διαδικασίας κοινοτικής διαβουλεύσεως γιά τους τόπους
εγκαταστάσεως σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στίς μεθο
ριακές περιοχές. Τό Συμβούλιο δέν πήρε ακόμη απόφαση
γιά τό θέμα αυτό».
Μπορεί ή Επιτροπή νά μοΰ γνωστοποιήσει έάν ή αναγ
γελθείσα συνάντηση Γάλλων καί Βέλγων εμπειρογνωμό
νων εντάσσεται στό πλαίσιο τής διαδικασίας διαβουλεύ
σεως πού προτάθηκε άπό τήν Επιτροπή; Ποια είναι ή
νομική σημασία τής συνεδριάσεως αυτής;
Αληθεύει ότι oi διμερείς διαπραγματεύσεις εξασφάλισαν
ότι:
— ή Γαλλία θά αντισταθμίσει πλήρως τά 3 πι3/δευτερόλεπτο, πού έχουν κρατηθεί άπό τόν Meuse άνά περίοδο
ροής·
— ή αύξηση τής θερμοκρασίας τοΰ νερού, ή οποία
οφείλεται στά υγρά απόβλητα, δέν θά είναι υπερβολι
κή·
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— τά υγρά απόβλητα χημικών εκροών, δπως είναι τό
θειικό ασβέστιο, ή ραδιενεργά απόβλητα, δπως τό
τρίτιο, καθώς καί τά ενδεχόμενα απόβλητα σέ άεριώδη κατάσταση, δπως τό Ιώδιο, δέν θά έχουν βλαβερές
συνέπειες γιά τό περιβάλλον τοϋ Βελγίου-

"Εχει τήν πρόθεση νά προσλάβει ένα προσωρινό επιπλέον
προσωπικό γι' αυτό τό έργο έλεγχου ή τό ήδη υπάρχον
προσωπικό είναι επαρκές;

— ή σχεδίαση τοΰ κέντρου θά λάβει ύπ' όψη ατυχήματα
εξωτερικής προελεύσεως (σεισμοί, πτώσεις αεροπλά
νων) ή εσωτερικής προελεύσεως καί θά ληφθούν δλα
τά προληπτικά μέτρα γιά τόν μεγαλύτερο δυνατό
περιορισμό τών ενδεχομένων συνεπειών;

Απάντηση τοϋ κ. Davignon
εξ ονόματος τής Επιτροπής
(12 Φεβρουαρίου 1981)

Απάντηση τοϋ κ. Narjes
εξ ονόματος της Επιτροπής
(11 Φεβρουαρίου 1981)
Τό Συμβούλιο δέν έχει ακόμη αποφασίσει έπί τοΰ θέματος
τής καθιερώσεως μιας διαδικασίας κοινοτικών διαβου
λεύσεων γιά τήν εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλε
κτρικής ενέργειας στίς παραμεθόριες περιοχές. Ή γαλλοβελγική συνδιάσκεψη, στην οποία αναφέρεται τό Αξιό
τιμο Μέλος τοϋ Κοινοβουλίου, δέν είναι δυνατό νά θεω
ρηθεί δτι πραγματοποιήθηκε στό πλαίσιο μιας παρόμοιας
διαδικασίας.

Τό Αξιότιμο Μέλος τοΰ Κοινοβουλίου παρακαλείται νά
αναφερθεί στην απάντηση πού έδωσε ή 'Επιτροπή στή
γραπτή του ερώτηση αριθ. 1637/80 (*) στην οποία διευκρι
νίζεται ή εφαρμογή καί ή λειτουργία τοϋ συστήματος
έλεγχου τών επιχειρήσεων σιδήρου καί χάλυβος, σύμφω
να μέ τήν απόφαση της αριθ. 2794/80/ΕΚΑΧ (2). Ώς έκ
τούτου, ή Επιτροπή δέν προσέλαβε συμπληρωματικό
έκτακτο προσωπικό, αν καί χρειάστηκε νά ληφθούν
μέτρα εσωτερικής οργανώσεως γιά νά αντιμετωπισθεί ό
νέος αυτός φόρτος εργασίας. Οί ομάδες έλεγχου, πού
συνέστησε ή Επιτροπή, τής διαβιβάζουν εβδομαδιαίως
εκθέσεις σχετικά μέ έλεγχους πού διενεργούνται έπί
τόπου.
Ο Βλ. σελίδα 15 τής παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
(2) ΕΕ αριθ. L 291 τής 31. 10. 1980, σ. 1.

Ή Επιτροπή δέν γνωρίζει τά αποτελέσματα τών διμερών
διαπραγματεύσεων σχετικά μέ τό πρόβλημα τοϋ πυρηνι
κού σταθμού στό Chooz.
Ή Επιτροπή αναμένει νά τής ανακοινωθούν εγκαίρως oi
αναγκαίες πληροφορίες δυνάμει τών άρθρων 37 καί 41 τής
συνθήκης ΕΚΑΧ. Στην πραγματικότητα, ή τοποθέτηση
τοΰ θεμελίου λίθου τοΰ νέου πυρηνικοΰ σταθμού προγραμ
ματίζεται γιά τό 1982 καί ή έναρξη λειτουργίας του
προβλέπεται γιά τό 1988.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1703/80
τής κας Ewing
προς τήν Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(10 Δεκεμβρίου 1980)
Θέμα: Εναρμόνιση τών φορολογικών συστημάτων πού
εφαρμόζονται στίς αθλητικές δραστηριότητες

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1699/80
τοϋ κ. Couste
προς τήν Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(10 Δεκεμβρίου 1980)
Θέμα: "Ελεγχος τής εφαρμογής τών μέτρων πού αφορούν
τήν κατάσταση έκδηλης κρίσεως στον τομέα τής
βιομηχανίας χάλυβος καί σιδήρου

Μπορεί ή 'Επιτροπή νά εξηγήσει τίς διαφορές πού υπάρ
χουν άπό τό ένα Κράτος μέλος στό άλλο μεταξύ τών
φορολογικών συστημάτων πού εφαρμόζονται στίς αθλη
τικές δραστηριότητες - Ιδίως στό θέμα τοϋ ΦΠΑ - καί
νά γνωστοποιήσει έάν προτίθεται ή δχι νά προβεί στην
εναρμόνιση τών νομοθεσιών αυτών;

Πώς υπολογίζει ή 'Επιτροπή νά πραγματοποιήσει τόν
έλεγχο τής εφαρμογής τών μέτρων πού σχετίζονται μέ τήν
κατάσταση έκδηλης κρίσεως στον τομέα τής βιομηχανί
ας χάλυβος καί σιδήρου;

'Απάντηση τοϋ κ. Tugendhat
έξ ονόματος τής Επιτροπής
(16 Φεβρουαρίου 1981)

Προτείνει ένα σύστημα μονίμων ημερησίων επαφών μέ τίς
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις;

"Οσον άφορα τόν τομέα τών αθλητικών δραστηριοτήτων,
ή 6η οδηγία τοϋ Συμβουλίου τής 17ης Μαΐου 1977 περί
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ομοιόμορφης φορολογικής βάσεως για τό φόρο προστιθε
μένης αξίας Ο, επιτρέπει στά Κράτη μέλη νά εξαιρέσουν
«ορισμένες υπηρεσίες στενά συνδεδεμένες μέ τόν αθλη
τισμό ή τή φυσική αγωγή πού παρέχεται άπό μή κερδο
σκοπικού χαρακτήρα οργανισμούς, σέ πρόσωπα πού
μετέχουν σέ αθλήματα φυσικής αγωγής» (άρθρο 13-Α-μ),
μέ δρους πού θά καθορισθούν.

θαλάσσης άπό τους υδρογονάνθρακες ( ! ). "Αν τό Συμ
βούλιο εγκρίνει τήν πρόταση αυτή, θά συστηματοποιηθεί
ή συλλογή τών στοιχείων περί τών πετρελαιοφόρων. Ή
Επιτροπή μελέτα, ομοίως, τή δυνατότητα τής τακτικής
συγκεντρώσεως πληροφοριών, δσον άφορα τίς απώλειες
κατά τή διάρκεια τής λειτουργίας τών εγκαταστάσεων
αντλήσεως.

Γιά τίς αθλητικές δραστηριότητες πού δέν μπορούν νά
εξαιρεθούν, επιβάλλεται ό φόρος προστιθεμένης αξίας μέ
συντελεστές πού ορίζονται άπό κάθε εθνική νομοθεσία.

Ο) Έγγρ. COM(80) 361 τελικό.

Ή εναρμόνιση την συντελεστών τού ΦΠΑ γιά αγαθά καί
υπηρεσίες γενικά, μπορεί νά αντιμετωπισθεί μόνο μα
κροπρόθεσμα.
(') ΕΕ αριθ. L 145 τής 13. 6. 1977, σ. 1.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1705/80
τής κας Ewing
προς τήν Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(10 Δεκεμβρίου 1980)

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1704/80
τής κας Ewing
προς τήν Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(10 Δεκεμβρίου 1980)
Θέμα: Ρύπανση άπό πετρέλαιο
Θά μπορούσε ή Επιτροπή νά απαριθμήσει τίς περιπτώ
σεις ρυπάνσεως τών κοινοτικών υδάτων άπό τά πετρελαι
οφόρα κατά τή διάρκεια τών δέκα τελευταίων ετών καί νά
αναφέρει συγκεκριμένα:
1. τήν ημερομηνία καί τόν τόπο του ατυχήματος·
2. τήν ονομασία καί τό έτος καθελκύσεως τού πλοίου*
3. τήν ταυτότητα τού εφοπλιστή, τό όνομα εκείνου πού
χρησιμοποιεί τό πλοίο καί τή σημαία πού έφερε κατά
τή στιγμή τού ατυχήματος.
Θά προβεί ή Επιτροπή, στην ανάγκη, σέ μιά παρόμοια
απογραφή τών ατυχημάτων πού συνέβησαν σέ πετρελαϊ
κές εγκαταστάσεις πού βρίσκονται σέ παράκτιες περιο
χές καί στην ανοιχτή θάλασσα;

Απάντηση τοϋ κ. Κοντογεώργη
εξ ονόματος τής Επιτροπής
(11 Φεβρουαρίου 1981)
Ή Επιτροπή δέν διαθέτει τά στοιχεία πού έζήτησε τό
'Αξιότιμο Μέλος. Έν τούτοις, αυτή έχει αρχίσει τήν
εκπόνηση μελετών πού αφορούν τόσο τά πλοία όσο καί
τίς εγκαταστάσεις αντλήσεως πετρελαίου. 'Υπέβαλε επί
σης πρόταση γιά απόφαση τού Συμβουλίου περί δημιουρ
γίας κοινοτικού συστήματος πληροφορήσεως γιά τήν
πρόληψη καί τήν καταπολέμηση τής ρυπάνσεως τής

Θέμα: Κοινοτική βοήθεια προοριζόμενη γιά τήν αποκα
τάσταση καί ανοικοδόμηση τών αγροτικών επιχει
ρήσεων
Θά μπορούσε ή Επιτροπή νά προσδιορίσει τά ποσά πού
διαθέτει ή Ευρωπαϊκή Κοινότητα γιά τήν αποκατάσταση
καί τήν ανοικοδόμηση τών αγροτικών επιχειρήσεων καί
νά αναφέρει τά ποσά πού έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα σέ
κάθε Κράτος μέλος;

Απάντηση τοϋ κ. Dalsager
έξ ονόματος τής Επιτροπής
(10 Φεβρουαρίου 1981)
Σύμφωνα μέ τό άρθρο 8 τής οδηγίας τοϋ Συμβουλίου
72/159/ΕΟΚ τής 17ης Απριλίου 1972 περί εκσυγχρονι
σμού τών γεωργικών εκμεταλλεύσεων (·), επενδυτική ενί
σχυση δύναται νά χορηγηθεί γιά τήν επισκευή καί ανα
διάρθρωση τών γεωργικών κτιριακών εγκαταστάσεων
ύπό τήν προϋπόθεση δτι μιά τέτοια επένδυση αναλαμβά
νεται στό πλαίσιο σχεδίου αναπτύξεως γεωργικών
εκμεταλλεύσεων.
Ή Επιτροπή δέν δύναται νά παράσχει τήν πληροφορία
πού ζητείται άπό τό Αξιότιμο Μέλος έπί τών δαπανών πού
έχουν γίνει μέχρι σήμερα σχετικά ατομικώς άπό τά Κράτη
μέλη, καθώς τά δεδομένα έπί τής εφαρμογής τής οδηγίας
72/159/ΕΟΚ πού διαβιβάσθηκαν στην Επιτροπή έπί
ετησίας βάσεως άπό κάθε Κράτος μέλος δέν συμπεριλαμ
βάνουν τέτοιες λεπτομέρειες.
Έν τούτοις, έχει τήν πρόθεση νά ζητήσει τέτοιες λεπτο
μέρειες άπό κάθε Κράτος μέλος προσεχώς. Σέ περίπτωση
λήψεως θετικής απαντήσεως στην αίτηση αυτή, ή πρό
σθετη πληροφορία θά παρασχεθεί δεόντως στό 'Αξιότιμο
Μέλος.
0) ΕΕ αριθ. L 96 τής 23. 4. 1972, σ. 1.

'Αριθ. C 63/22
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ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1712/80
τοϋ κ. Konrad Schon
προς τήν Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(10 Δεκεμβρίου 1980)
Θέμα: "Αρθρο 290 τών σχεδίων προϋπολογισμού 1980 καί
1981
1. Ποια είναι ή αναλογία τών πιστώσεων πού εγκρίθη
καν για τά ανώτερα καί ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα
καί για τά κέντρα επιμορφώσεως ενηλίκων πού λειτουρ
γούν ως οικοτροφεία;
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3 καί 4. Κατά τό 1980, έλαβαν τίς πιστώσεις τού
άρθρου 290 τριάντα ένα (31) ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα.
Κατά τήν 15η 'Ιανουαρίου 1981, ή Επιτροπή κατέγραψε
τέσσερις αιτήσεις πού υπέβαλαν ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα.
Ή Επιτροπή υποβάλλει αμέσως στό 'Αξιότιμο Μέλος τοϋ
Κοινοβουλίου καί στή Γενική Γραμματεία τοϋ Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου τους αντίστοιχους πίνακες.

2. Γιά ποιους σκοπούς θά διατεθούν αυτές oi πιστώ
σεις;
3. Ποια ανώτερα καί ανώτατα εκπαιδευτικά 'ιδρύματα
έτυχαν πιστώσεων κατά τη χρήση 1980, δυνάμει του
άρθρου 290;
4. Ποια ανώτερα καί ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
υπέβαλαν ήδη αιτήσεις επιχορηγήσεων, γιά τή χρήση
1981;
5. 'Υπάρχουν γενικές οδηγίες γιά θέματα εγκρίσεως
τών επιχορηγήσεων; Ά ν ναί, ποιο είναι τό περιεχόμενο
τους;

Απάντηση τοϋ κ. Thorn
εξ ονόματος της Επιτροπής
(12 Φεβρουαρίου 1981)
1. Κατά τό 1980, oi πιστώσεις πού προβλέπονται στό
άρθρο 290 χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά γιά επιδοτή
σεις ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, όπως προέβλε
πε ό προϋπολογισμός.
Γιά τό 1981, ή Επιτροπή είχε προτείνει ουσιώδη αύξηση
τών πιστώσεων πού προβλέπονται στό άρθρο 290, προσ
διορίζοντας στό προσχέδιο τοϋ προϋπολογισμού τήν
πρόθεση της νά αναλάβει δραστηριότητα όσον άφορα τά
κέντρα εκπαιδεύσεως ενηλίκων οίκοτρόφων. Δυστυχώς,
ή πρόταση δέν κατέληξε πουθενά καί oi πιστώσεις πού
αναγράφονται στον προϋπολογισμό τοϋ 1981 (180 000
ΕΛΜ) δέν θά επιτρέψουν τήν πρόβλεψη χορηγήσεως
πιστώσεων στά κέντρα αυτά.
Κατά συνέπεια, οι απαντήσεις στίς ερωτήσεις 2 έως 5 πού
δίδονται ακολούθως αφορούν αποκλειστικά τά ανώτατα
εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
2 καί 5. Oi πιστώσεις χρησιμοποιούνται μόνο γιά τά
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα πού συμπεριλαμβάνουν
στό οργανικό πρόγραμμα τους τή διδασκαλία τών εξελί
ξεων όσον άφορα τήν ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, κυρίως
στό νομικό καί στον οικονομικό τομέα. Στόχος της
βοήθειας αυτής είναι νά συμβάλλει στην επιτυχία ή στην
ενίσχυση ενός προγράμματος.
Ή βοήθεια δέν είναι συνεχής καί, κατά κανόνα, δέν
υπάρχει αυτοματισμός ως προς τή χορήγηση τών επιδο
τήσεων, τό ΰψος τών οποίων είναι γενικά μικρό.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1713/80
της κας Lizin
προς τήν Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(10 Δεκεμβρίου 1980)
Θέμα: Πληροφορίες γιά τίς διακοπές λειτουργίας πυρηνι
κών αντιδραστήρων
Στην απάντηση της στή γραπτή ερώτηση αριθ. 1051/80
τοϋ κ. Coppieters γιά τους «κινδύνους στους σταθμούς
πυρηνικής ενεργείας» ('), ή 'Επιτροπή αναφέρει ότι δέν
είναι σέ θέση νά προβεί σέ δηλώσεις σχετικά μέ τίς
διακοπές λειτουργίας έκτακτου ανάγκης πού σημειώθη
καν στον πυρηνικό σταθμό Doel 2, διότι ό έλεγχος αύτοϋ
τοϋ σταθμού «υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα
τών εθνικών άρχων». Ή δήλωση μας εκπλήσσει, δεδομέ
νου ότι στην έκδοση τοϋ Στατιστικού Γραφείου μέ τίτλο
«Λειτουργία τών σταθμών πυρηνικής ενεργείας κατά τό
1978» παρέχεται στή σελίδα 90 μιά συνοπτική περιγραφή
τών σημαντικότερων διακοπών λειτουργίας τοϋ πυρηνι
κού αντιδραστήρα Doel 2, διακοπών τών οποίων ή
'Επιτροπή μπόρεσε κατά συνέπεια νά λάβει γνώση.
Έν πάση περιπτώσει, στην έκδοση «Λειτουργία τών
σταθμών πυρηνικής ενεργείας κατά τό 1979» δέν παρέχε
ται πλέον καμία από τίς χρήσιμες πληροφορίες τοϋ
προηγούμενου τεύχους.
Θά μπορούσε νά εξηγήσει ή 'Επιτροπή τους λόγους αυτής
της παραλείψεως; Καί θά ήταν πρόθυμη νά αναλάβει τήν
ευθύνη ώστε στίς προσεχείς εκδόσεις αύτοϋ τοΰ έργου νά
συμπεριλαμβάνονται καί πάλι στοιχεία γιά τίς διακοπές
λειτουργίας τών πυρηνικών αντιδραστήρων;
(*) ΕΕ αριθ. C 228 της 6. 11. 1980, σ. 24.

Απάντηση τοϋ κ. Narjes
εξ ονόματος της Επιτροπής
(11 Φεβρουαρίου 1981)
Τό έγγραφο, στό όποιο αναφέρεται τό Αξιότιμο Μέλος
τοΰ Κοινοβουλίου, περιέχει πληροφορίες oi οποίες παρέ
χονται στην Επιτροπή άπό τίς ευρωπαϊκές εταιρίες
ηλεκτρισμού, θεληματικά (καί όχι υποχρεωτικά). Oi
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πληροφορίες αυτές προορίζονται γιά τή σύνταξη στατι
στικών έπί της παραγωγής πυρηνικής ηλεκτρικής ενερ
γείας· περιλαμβάνουν, επομένως, δεδομένα γιά τίς κυριό
τερες στάσεις λειτουργίας τών σταθμών καί γιά τά
σχετικά αίτια. Πάντως, oi πληροφορίες αυτές δέν απο
βλέπουν στό νά καθιστούν εμφανή τά προβλήματα πού
σχετίζονται μέ τήν ασφάλεια· συνεπώς, σέ καμιά περί
πτωση, δέν είναι δυνατόν νά παρέχεται πλήρης κατάλογας δλων τών στάσεων, πού έχουν επέλθει, καθώς καί τών
αιτίων τους· πράγματι, τά Κράτη μέλη, καί, κατά μείζονα
λόγο, oi εταιρίες ηλεκτρισμού ή oi υπεύθυνοι τών πυρηνι
κών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας δέν υπο
χρεούνται νά τίς δηλώνουν στην Επιτροπή. Στό σημείο
αυτό, ή 'Επιτροπή δύναται μόνο, πράγματι, νά επιβεβαιώ
σει τους όρους τής απαντήσεως της στή γραπτή ερώτηση
αριθ. 1051/80 τοΰ κ. Μ. Coppieters, στην οποία αναφέρε
ται τό Αξιότιμο Μέλος τοΰ Κοινοβουλίου.
"Οσον άφορα τήν έκδοση 1979 τού προαναφερθέντος
έγγραφου, μπορεί, πράγματι, νά σημειωθεί δτι δέν περι
λαμβάνει τά διαγράμματα λειτουργίας τών σταθμών καί
τίς ενδείξεις τών κυριοτέρων στάσεων, όπως συνέβαινε μέ
τίς εκδόσεις τών προηγουμένων ετών. Τό κενό αυτό, πού
οφείλεται σέ προβλήματα εσωτερικής οργανώσεως τής
Επιτροπής, θά έπρεπε κανονικά νά πληρωθεί στίς προ
σεχείς εκδόσεις τού έν λόγω εγγράφου.

Αριθ. C 63/23

πιθανόν νά εξετασθεί κατά τή διάρκεια τού δευτέρου
σταδίου τής καθιερώσεως τής ευρωπαϊκής αδείας οδηγή
σεως.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1730/80
τοΰ κ. Kavanagh
προς τήν Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(10 Δεκεμβρίου 1980)
Θέμα: Τιμές ντάμπινγκ τών πολωνικών καλωδίων στην
Ιρλανδική αγορά
1. Γνωρίζει ή Επιτροπή δτι, τή στιγμή αυτή, τά ηλε
κτρικά καλώδια γιά κτίρια άπό τήν Πολωνία αποτελούν
αντικείμενο ντάμπινγκ στην ιρλανδική αγορά ε'ις βάρος
τής απασχολήσεως στίς τοπικές επιχειρήσεις;
2. "Ελαβε ή Επιτροπή κάποιο αίτημα γιά διεξαγωγή
έρευνας έπί τοΰ θέματος άπό τήν ιρλανδική κυβέρνηση;

Απάντηση τοΰ κ. Haferkamp
έξ ονόματος τής Επιτροπής
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1729/80
τοΰ κ. Key
προς τήν Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(10 Δεκεμβρίου 1980)
Θέμα: Oi μοτοσυκλετιστές καί ή οδική ασφάλεια
"Εχοντας υπόψη τόν υψηλό αριθμό τραυματισθέντων ή
φονευθέντων μοτοσυκλετιστών σέ τροχαία ατυχήματα,
θά παροτρύνει ή Επιτροπή τά Κράτη μέλη νά βελτιώσουν
τίς νομοθεσίες τους ώστε νά εξασφαλισθεί μεγαλύτερος
έλεγχος στην οδήγηση μοτοσυκλετών άπό μή πεπειραμέ
να άτομα;

Απάντηση τοΰ κ. Κοντογεώργη
έξ ονόματος τής Επιτροπής
(11 Φεβρουαρίου 1981)
Τό υψηλό ποσοστό ατυχημάτων, θύματα τών οποίων είναι
νεαροί μοτοσυκλετιστές, είναι ένας άπό τους παράγοντες
πού εξετάζονται, σέ συνδυασμό μέ άλλους, σέ μελέτη, τήν
οποία συντάσσει ή Επιτροπή περί τού ελαχίστου ορίου
ηλικίας γιά τή χορήγηση αδείας οδηγήσεως αυτοκινή
του.
Τό θέμα τών προϋποθέσεων γιά τήν έκδοση αδείας
οδηγήσεως μοτοσυκλέτας, συμπεριλαμβανομένων τών
κανόνων καταλληλότητος καί σωματικής ικανότητος,

(12 Φεβρουαρίου 1981)
Ή Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι ιρλανδός βιομήχανος,
βιομηχανίας κατασκευής ηλεκτρικών καλωδίων γιά
οικιακή χρήση, ανέφερε στίς Ιρλανδικές αρχές τήν
ανησυχία του γιά εισαγωγές ηλεκτρικών καλωδίων προς
οικιακή χρήση άπό τήν Πολωνία σέ μειωμένες τιμές. Oi
ιρλανδικές αρχές, πολύ ορθά, πληροφόρησαν τήν εταιρία
αυτή δτι ανήκει στην αρμοδιότητα τής Κοινότητος νά
ενεργήσει κατά τών εισαγωγών μέ μειωμένες τιμές καί
συμβούλευσε τήν εταιρία νά έλθει σέ επαφή μέ τή βιομη
χανία σέ άλλα Κράτη μέλη (ιδιαίτερα έφ' δσον ή εταιρία
είναι θυγατρική βιομηχανίας πού βρίσκεται σέ άλλο
Κράτος μέλος) καί νά υποβάλει διαμαρτυρία μέ τήν
'Επιτροπή σύμφωνα μέ τους δρους τοΰ κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3017/79 0).
Ή υποβολή διαμαρτυρίας είναι αρχικά θέμα τής ενδιαφε
ρόμενης βιομηχανίας μάλλον καί δχι τών άρχων τού κάθε
Κράτους μέλους.
Ή 'Επιτροπή είναι πάντα έτοιμη νά εξετάζει τίς διαμαρ
τυρίες τών βιομηχανιών πού ζημιώνονται άπό εισαγωγές
μέ μειωμένες τιμές, δταν αποδεικνύεται δτι αυτές oi
διαμαρτυρίες παρέχουν ικανοποιητικές αποδείξεις μειω
μένων τιμών καί ζημιών πού προκύπτουν άπό αυτό.
Ο ΕΕ αριθ. L 339 τής 31. 12. 1979, σ. 1.

Αριθ. C 63/24
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ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1732/80
τοϋ κ. Kavanagh
προς τήν Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(10 Δεκεμβρίου 1980)

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1737/80
τοϋ κ. Van Miert
προς τήν Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(10 Δεκεμβρίου 1980)

Θέμα: Κοινοτική ενίσχυση για τήν κατασκευή καμίνου
τήξεως ψευδαργύρου στην 'Ιρλανδία

Θέμα: Παρέκκλιση άπό τήν έκτη οδηγία περί τοϋ φόρου
προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ)

1. Τί κοινοτική ενίσχυση διατίθεται για τήν κατασκευή
καμίνου τήξεως ψευδαργύρου στην 'Ιρλανδία;

2. "Εχουν ήδη προβεί σέ διαβήματα έπί κοινοτικού
επιπέδου οί ιρλανδικές αρχές γιά τή χορήγηση της ενι
σχύσεως αυτής;

Απάντηση τοϋ κ. Giolitti
έξ ονόματος της Επιτροπής
(10 Φεβρουαρίου 1981)
1. Οί επενδύσεις τοΰ είδους τοϋ αναφερομένου στην
ερώτηση υπάγονται στό πεδίο δράσεως τοϋ Ευρωπαϊκού
Ταμείου Περιφερειακής 'Αναπτύξεως (ΕΤΠΑ - FEDER).
Θά ήταν δυνατό νά τύχει μιας έτιδοτήσεως σύμφωνα μέ
τόν κανονισμό ιδρύσεως τοϋ Ταμείου αυτού (*), μάλιστα
έάν έτύχαινε επίσης μιας ενισχύσεως περιφερειακής σκοπιμότητος έκ μέρους της 'Ιρλανδίας καί έάν ή αίτηση γιά
μία συνδρομή άπό τό ΕΤΠΑ είχε υποβληθεί στην 'Επι
τροπή άπό τίς ιρλανδικές αρχές.

Στή συνεδρίαση τοΰ Συμβουλίου τής 27ης 'Οκτωβρίου
1980 στό Λουξεμβούργο, πού ήταν αφιερωμένη σέ φορο
λογικά θέματα, έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά μέ
αίτημα τής Βελγικής Κυβερνήσεως γιά παρέκκλιση
σύμφωνα μέ τό άρθρο 27 τής έκτης οδηγίας περί τοϋ φόρου
προστιθεμένης αξίας δσον άφορα τόν τρόπο πληρωμής
τοΰ ΦΠΑ γιά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
Ή παρέκκλιση πού επιδιώκεται άφορα μέτρα πού απο
βλέπουν μεταξύ άλλων νά καταπολεμήσουν τή φορο
διαφυγή.
Τό Συμβούλιο ζήτησε άπό τήν Επιτροπή νά αναθεωρήσει
τή στάση πού κράτησε μέχρι σήμερα σχετικά μέ τό θέμα
αυτό καί νά υποβάλει προτάσεις.
Τί μέτρο έχει λάβει ή 'Επιτροπή μέχρι τώρα γιά νά
συμμορφωθεί μέ τό αίτημα τοϋ Συμβουλίου;

Απάντηση τοϋ κ. Tugendhat
έξ ονόματος τής Επιτροπής
(11 Φεβρουαρίου 1981)
Ή 'Επιτροπή δέν έχει αρχίσει μέχρι σήμερα νά απασχο
λείται μέ το πρόβλημα στό όποιο αναφέρεται τό Αξιότιμο
Μέλος στην ερώτηση του.

Ή Ευρωπαϊκή Τράπεζα 'Επενδύσεων θά μποροϋσε νά
χορηγήσει ένα δάνειο γι' αυτή τήν επένδυση σύμφωνα μέ
τό άρθρο 130 της συνθήκης ΕΟΚ.

2. Μέχρι στιγμής δέν έχει υποβληθεί άπό τίς ιρλανδικές
αρχές στην Επιτροπή καμία αίτηση παροχής συνδρομής
άπό το ΕΤΠΑ γιά τήν εν λόγω επένδυση.

Ή Επιτροπή επισημαίνει έξ άλλου δτι, όσον άφορα τήν
ΕΤΕ, oi διαπραγματεύσεις της τελευταίας μέ επενδυτές
γιά τήν ενδεχόμενη χρηματοδότηση προγραμμάτων
παραμένουν εμπιστευτικές μέχρι της υπογραφής της
συμβάσεως παροχής δανείου.
0) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 724/75 τοΰ Συμβουλίου, δπως τρο
ποποιήθηκε άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 214/79 ΕΕ αριθ. L 36 της 9. 2. 1979, σ. 1.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1743/80
τής κας Clwyd
προς τήν Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(23 Δεκεμβρίου 1980)
Θέμα: Εφαρμογή τής οδηγίας περί ίσης μεταχειρίσεως
σέ θέματα κοινωνικής ασφαλίσεως
Τί σκέπτεται ή 'Επιτροπή γιά τά αποτελέσματα τής
οδηγίας περί ίσης μεταχειρίσεως ανδρών καί γυναικών
σέ θέματα κοινωνικής ασφαλίσεως; Τά Κράτη μέλη
εφαρμόζουν σωστά τήν οδηγία;
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Αριθ. C 63/25

Απάντηση τοΰ κ. Richard
εξ ονόματος της Επιτροπής
(16 Φεβρουαρίου 1981)

Απάντηση τοϋ κ. Haferkamp
έξ ονόματος τής Επιτροπής
(6 Φεβρουαρίου 1981)

Ή οδηγία 79/7/ΕΟΚ της 19ης Δεκεμβρίου 1978 περί της
προοδευτικής εφαρμογής της αρχής τής ίσης μεταχειρί
σεως μεταξύ ανδρών καί γυναικών σέ θέματα κοινωνικής
ασφαλίσεως προβλέπει προθεσμία 6 ετών (!) γιά τήν
εφαρμογή της εκ μέρους τών Κρατών μελών.

Ή Επιτροπή δέν έχει καμία ανάμιξη στίς εμπορικές καί
χρηματοδοτικές σχέσεις τών επιχειρήσεων καί 'ιδιωτικών
τραπεζών τής Κοινότητος μέ τρίτες χώρες.

Επομένως ή Επιτροπή θά μπορέσει να εκτιμήσει αν
εφαρμόζεται δρθά ή οδηγία εντός τής Κοινότητος μόνον
στό τέλος τοϋ έτους 1984.
Η ΕΕ αριθ. L 6 τής 10. 1. 1979, σ. 6.

"Οσον άφορα τόν δγκο τών συναλλαγών μεταξύ τών
εννέα Κρατών μελών καί τής Χιλής, άν ήθελε τό Αξιότιμο
Μέλος τοϋ Κοινοβουλίου νά ανατρέξει στην απάντηση τής
Επιτροπής στή γραπτή ερώτηση αριθ. 1543/80 τού
κ. Glinne (*).
Ή Επιτροπή δέν έχει επίσημες πληροφορίες σχετικά μέ
τίς πιστώσεις πού θά παρείχαν στή Χιλή κονσόρτσια
βορειοαμερικανικών καί ευρωπαϊκών τραπεζών.
(α) Βλ. σελίδα 9 τής παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1757/80
τοΰ κ. Van Miert
προς τήν Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(23 Δεκεμβρίου 1980)

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1758/80
τοϋ κ. Welsh
προς τήν Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(23 Δεκεμβρίου 1980)
Θέμα: "Εντυπο τελωνειακής δηλώσεως C 105 Α

Θέμα: Εμπορικές καί οικονομικές σχέσεις μεταξύ τής
ΕΟΚ καί τής Λατινικής Αμερικής

Ή Επιτροπή δέν είναι τής γνώμης δτι ο'ι εμπορικές καί
οικονομικές σχέσεις τών Κρατών μελών καί τών επιχει
ρήσεων καί ιδιωτικών τραπεζών τής ΕΟΚ μέ τά κράτη τής
Λατινικής Αμερικής θά πρέπει νά υποβάλλονται σέ
κριτική ανάλυση πού θά διέπεται άπό τό πνεύμα τού
σεβασμού τών δικαιωμάτων τού άνθρωπου, μέ σκοπό τήν
κατάληξη σέ μία συγκροτημένη πολιτική πού θά ευνοεί τίς
σχέσεις μέ τά δημοκρατικά καθεστώτα καί θά περιορίζει
τίς σχέσεις μέ τά αυταρχικά καθεστώτα;

ΟΙ τελωνειακές αρχές τοΰ Immingham τοϋ Ηνωμένου
Βασιλείου αντικατέστησαν τό έντυπο εισόδου C 105 τό
Μάιο τοϋ έτους 1980 μέ τό έντυπο C 105 Α. Τό νέο έντυπο
χρήζει συμπληρώσεως μεγάλου άριθμοϋ επιπρόσθετων
πληροφοριών, πολλές άπό τίς όποιες, συμπεριλαμβανο
μένων τών λεπτομερειακών αναλύσεων τών εξόδων μετα
φοράς, είναι δυσεύρετες. Τά νέα έντυπα προκαλούν
δυσκολία καί καθυστέρηση στους Βρετανούς εισαγωγείς
πρώτων υλών άπό τή Σουηδία, ιδίως στή Lundby Playtoys
Ltd τοΰ Blackpool, εταιρία τής εκλογικής περιφερείας
μου.
1. Μπορεί ή 'Επιτροπή νά αιτιολογήσει τήν καθιέρωση
τοΰ νέου αΰτοΰ εκτεταμένου έντυπου;

Ποια υπήρξε ή εξέλιξη κατά τό 1979 σέ σύγκριση μέ τό
1978 τών συνολικών εισαγωγών διαφόρων Κρατών μελών
τής ΕΟΚ άπό τη Χιλή;

Ποιες ευρωπαϊκές τράπεζες καί μέ ποια ποσά συμμετεί
χαν στό κονσόρτσιουμ ευρωπαϊκών, βορειοαμερικανικών
καί Ιαπωνικών τραπεζών πού, στίς αρχές τοϋ 1980,
χορήγησε δάνειο 170 εκατομμυρίων δολλαρίων στή χιλιανή εταιρεία «Χαλυβουργεία Ειρηνικού»;

2. Θά ζητήσει νά πληροφορηθεί άπό τίς βρετανικές
τελωνειακές αρχές στό Immingham τήν α'ιτία τών
καθυστερήσεων, oi όποιες προκαλοΰνται κατά τή
συμπλήρωση τοϋ έγγραφου C 105 Α;
3. Θά καθιερώσει μιά απλοποιημένη διαδικασία, ή οποία
θά μειώσει τίς επιπτώσεις τών καθυστερήσεων τίς
όποιες υφίστανται oi Βρετανοί εισαγωγείς δπως ή
εταιρία τής εκλογικής περιφερείας μου;

Αριθ. C 63/26

Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Απάντηση τοϋ κ. Narjes
εξ ονόματος της Επιτροπής
(13 Φεβρουαρίου 1981)

1.
Τό έντυπο C 105 Α άρχισε νά ισχύει στό 'Ηνωμένο
Βασίλειο άπό 1ης 'Ιουλίου 1980. Ή χρησιμοποίηση του
εντύπου απαιτείται άπό τήν κοινοτική νομοθεσία, κατ'
εφαρμογή της νέας διεθνούς συμφωνίας περί δασμολογη
τέας αξίας, ή οποία συνήφθη κατόπιν διαπραγματεύσεων
στό πλαίσιο τών Πολυμερών Εμπορικών Διαπραγματεύ
σεων της ΓΣΔΕ (GATT). Ουσιαστικά, δέν απαιτούνται
περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες απ' δ,τι προηγου
μένως, ιδίως δσον άφορα τό κόστος μεταφοράς. 'Ωστό
σο, απαιτούνται λεπτομερείς πληροφορίες προκειμένου
νά εξασφαλισθεί ότι ή δασμολογητέα αξία τών εμπορευ
μάτων θά καθορίζεται βάσει της νέας νομοθεσίας καί,
ιδίως, ότι ο'ι προσαυξήσεις καί ο'ι μειώσεις έπί της τιμής
τιμολογίου, οί όποιες απαιτούνται άπό τή συμφωνία ΓΣΔΕ
(GATT), θά εφαρμόζονται ορθά. Τό νέο έντυπο C 105 Α
πρίν εισαχθεί συζητήθηκε στό 'Ηνωμένο Βασίλειο μέ
αντιπροσωπευτικούς φορείς τών εμπορικών κλάδων, οι
όποιοι έκριναν ότι ή εισαγωγή του δέν θά δημιουργούσε
ιδιαίτερες δυσκολίες.
2.
ΟΙ βρετανικές τελωνειακές αρχές τοΰ Immingham
δέν γνωρίζουν περί τών αναφερομένων δυσχερειών ή
καθυστερήσεων ούτε έχουν στή διάθεση τους συγκεκριμέ
να στοιχεία γιά παράπονα εκ μέρους της Lundby Playtoys
Ltd ή τών εκπροσώπων της.
3.
"Αν οί κάτοικοι της εκλογικής περιφερείας τού
Αξιότιμου Μέλους τού Κοινοβουλίου συναντούν ακόμη
δυσκολίες, θά έπρεπε αυτό νά έλθει σέ επαφή μέ τίς
τελωνειακές αρχές τού Immingham.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1761/80
τοϋ κ. Clinton
προς τήν Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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2. Νά προκαλεί περαιτέρω νόθευση τοϋ ανταγωνισμού
ευνοώντας τά εργοστάσια επεξεργασίας κρέατος τής
Βορείου 'Ιρλανδίας πού ανταγωνίζονται γιά τήν προ
μήθεια βοοειδών άπό τή Δημοκρατία τής 'Ιρλανδίας.
Αυτό είναι πλεονέκτημα πού δέν ωφελεί μέ κανένα
τρόπο τους παραγωγούς βοείου κρέατος τής Βορείου
'Ιρλανδίας;
3. Νά δυσχεραίνει τήν περαιτέρω επεξεργασία βοείου
κρέατος στή Δημοκρατία τής 'Ιρλανδίας;
Κατά συνέπεια, είναι ή Επιτροπή διατεθειμένη νά επανε
ξετάσει τήν εφαρμογή τοϋ συστήματος μεταβλητών πρι
μοδοτήσεων στό 'Ηνωμένο Βασίλειο καί τήν 'Ιρλανδία μέ
σκοπό νά υποβάλει πρόταση γιά ενιαία εφαρμογή του καί
γιά εναρμόνιση τών κανόνων πού εφαρμόζονται στίς δύο
χώρες;

Απάντηση τοΰ κ. Dalsager
έξ ονόματος τής Επιτροπής
(9 Φεβρουαρίου 1981)
Ή 'Επιτροπή δέν είναι δυσαρεστημένη άπό τήν εφαρμογή
τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 926/77 τής 'Επιτροπής (>),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό τόν κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1353/79 ( 2 ). Ή Επιτροπή θά ήθελε νά επι
στήσει τήν προσοχή τών 'Αξιότιμων Μελών τοϋ Κοινο
βουλίου στό άρθρο 5 τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 926/77
κυρίως, στό όποιο καθορίζεται:
«Έάν τό 'Ηνωμένο Βασίλειο χορηγεί τήν πριμοδότηση
πού αναφέρεται στό άρθρο 1 τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 870/77 (3), ή 'Ιρλανδία καί τό 'Ηνωμένο Βασίλειο
θά λάβουν όλα τά αναγκαία μέτρα γιά νά διασφαλί
σουν ότι τό κρέας πού προέρχεται άπό κατηγορίες
ενηλίκων βοοειδών καταγωγής 'Ιρλανδίας, πού είναι
κατάλληλα γιά πριμοδότηση καί πού πρόκειται νά
καταναλωθούν στό 'Ηνωμένο Βασίλειο, θά απολαμ
βάνει τών ιδίων οικονομικών προνομίων μέ αυτά τά
όποια προκύπτουν άπό τή χορήγηση τής πριμοδοτή
σεως πού προβλέπεται στό εν λόγω άρθρο γιά τό κρέας
ζώων πού έχουν σφαγέϊ στό 'Ηνωμένο Βασίλειο.»

(23 Δεκεμβρίου 1980)
Θέμα: Μεταβλητές πριμοδοτήσεως
Γνωρίζει ή 'Επιτροπή ότι ή μέθοδος εφαρμογής της
μεταβλητής πριμοδοτήσεως στό 'Ηνωμένο Βασίλειο καί
στην 'Ιρλανδία έχει σάν συνέπειες:
1. Νά προκαλεί νόθευση τού ανταγωνισμού παρέχοντας
πλεονέκτημα της τάξεως τών 40 £ περίπου γιά κάθε
ζώο στους εξαγωγείς τού 'Ηνωμένου Βασιλείου καί
της Βορείου 'Ιρλανδίας έναντι τών εξαγωγέων της
Δημοκρατίας τής 'Ιρλανδίας κατά τήν εξαγωγή
βοείου κρέατος στίς αγορές τής ηπειρωτικής Ευρώπης
καί τρίτων χωρών;

Τό υπάρχον σύστημα πριμοδοτήσεως Ισχύει γιά τήν
περίοδο εμπορίας 1980/81. Τό μέλλον τοΰ συστήματος
πριμοδοτήσεως θά εξετασθεί άπό τήν 'Επιτροπή, τό
Συμβούλιο, τό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καί τήν Οικονο
μική καί Κοινωνική Επιτροπή στό πλαίσιο τών διαπραγ
ματεύσεων γιά τίς τιμές τής περιόδου εμπορίας
1981/82.
0) ΕΕ αριθ. L 109 τής 30. 4. 1977, σ. 4.
(2) ΕΕ αριθ. L 163 τής 2. 7. 1979, σ. 7.
(3) ΕΕ αριθ. L 106 τής 29. 4. 1977, σ. 14.
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ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1763/80
του κ. Griffiths

προς τήν Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(23 Δεκεμβρίου 1980)
Θέμα: Πρόγραμμα παραγωγής ενεργείας άπό εναλλακτι
κές πηγές, προοριζόμενο για τίς αναπτυσσόμενες
χώρες
Θά ήταν ή Επιτροπή πρόθυμη νά υποστηρίξει, στό
πλαίσιο ενός προγράμματος παραγωγής ενεργείας άπό
εναλλακτικές πηγές για τή βοήθεια μερικών αναπτυσσο
μένων χωρών, μιά πειραματική μελέτη για τή διερεύνηση
της δυνατότητας παραγωγής, σέ μεγάλη κλίμακα, ενερ
γείας άπό έλαιουχα φυτά τέτοια σάν τή λαθυρίδα τήν
εύφορβία;

Απάντηση του κ. Cheysson
έξ ονόματος τής Επιτροπής
(9 Φεβρουαρίου 1981)
Ή Επιτροπή θά υποστηρίξει αναμφισβήτητα κάθε μελέτη
ή εφαρμόσιμο σχέδιο πού αποσκοπεί στην παραγωγή
ενεργείας άπό έλαιουχα φυτά, άρκεϊ ένα κράτος ΑΚΕ ή
ομάδα κρατών ΑΚΕ νά υποβάλει αίτηση γιά τό σκοπό
αυτόν.
Στην πράξη, τέσσερις τέτοιες μελέτες έχουν ήδη χρημα
τοδοτηθεί άπό τό 4ο κεφάλαιο του ΕΤΑ. Αφορούν τήν
εκμετάλλευση ενεργείας άπό ζαχαροκάλαμο στό Σουδάν,
στην "Ανω Βόλτα, στην Ακτή Ελεφαντοστού, στην
Καραϊβική γιά τήν παραγωγή καυσίμου έξ α'ιθανόλης.
Δύο άπό τίς ανωτέρω μελέτες έχουν ήδη τελειώσει καί
δείχνουν δτι ή ενίσχυση τής παραγωγής ενεργείας άπό
φυτά απαιτεί μεγάλη προσοχή. Μέχρι τώρα μόνο ή
παραγωγή ενεργείας άπό φυτικά απορρίμματα έχει απο
δειχθεί ελπιδοφόρα στίς χώρες ΑΚΕ.
Ή Επιτροπή έχει ήδη διεξαγάγει προκαταρκτικές συζη
τήσεις μέ τίς αρχές τής Κένυας σχετικά μέ πιθανές έρευνες
γιά τήν προώθηση νέας εσοδείας στίς άνυδρες περιοχές
τής χώρας αυτής. Στό πλαίσιο αυτό, μπορούν νά εξετα
σθούν φυτά, δπως ή Euphorbia lathyris.

Αριθ. C 63/27

Μία οδηγία τοϋ Συμβουλίου τών 'Υπουργών τής Ευρωπαϊ
κής Κοινότητος μέ ημερομηνία 25 'Ιουλίου 1977, σχετικά
μέ τή σχολική εκπαίδευση τών παιδιών τών μεταναστών
εργατών, υποχρεώνει τά Κράτη μέλη νά λάβουν τά
αναγκαία μέτρα γιά τή βελτίωση τής ποιότητος τής
διδασκαλίας τών παιδιών τών μεταναστών εργατών.
ΓΓ αυτό τό λόγο, ή προαναφερθείσα οδηγία υπαγορεύει
τήν προώθηση, σέ συνδυασμό μέ τήν κανονική διδασκα
λία, τής διδασκαλίας τής μητρικής γλώσσας καί του
πολιτισμού τής χώρας προελεύσεως αυτών τών παι
διών.
Τέσσερα χρόνια περίπου μετά άπό τήν έναρξη τής εφαρ
μογής αυτής τής οδηγίας, ποια είναι μέχρι σήμερα τά
μέτρα πού έχουν ληφθεί άπό τά Κράτη μέλη τής Ευρωπαϊ
κής Κοινότητος στό πλαίσιο τής οδηγίας της 25ης 'Ιουλίου
1977;

'Απάντηση τοϋ κ. Richard
έξ ονόματος τής Επιτροπής
(13 Φεβρουαρίου 1981)
Ή 'Επιτροπή θά δημοσιεύσει, τόν Απρίλιο 1981, κατάλο
γο τών έν ίσχύι κατά τό 1980 κανονισμών καί εγκυκλίων
πού διέπουν τήν εκπαίδευση τών τέκνων τών διακινουμέ
νων εργαζομένων στά Κράτη μέλη τής Κοινότητος.
Ή Επιτροπή θά απευθύνει στά Κράτη μέλη τίς συνήθεις
υπομνήσεις πρίν άπό τήν έναρξη τής ισχύος τής οδηγίας
77/486/ΕΟΚ (>) τόν 'Ιούλιο 1981.
Τόν 'Ιούλιο 1982 θά ζητήσει άπό τά Κράτη μέλη έκθεση
περί τής συγκεκριμένης εφαρμογής τής οδηγίας, τήν
οποία καί θά παρουσιάσει στό Συμβούλιο καί στό Κοινο
βούλιο τόν Δεκέμβριο 1982.
(») ΕΕ αριθ. L 199 τής 6. 8. 1977, σ. 32.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1856/80
τοϋ κ. Linde
προς τήν Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(13 'Ιανουαρίου 1981)
Θέμα: Κατασκευή καί πώληση πολεμικών παιχνιδιών

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1779/80
τής κας Pruvot
προς τήν Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(12 Ιανουαρίου 1981)

Ή πείρα καθώς καί επιστημονικές μελέτες έδειξαν τήν
ολέθρια επίδραση πού άσκεϊ στην ανάπτυξη τοϋ χαρα
κτήρα τών παιδιών καί τών έφηβων ή πώληση καί ή
προσφορά ως δώρων τών πολεμικών παιχνιδιών ή τών
δπλων.

θέμα: Εφαρμογή τής οδηγίας τοϋ Συμβουλίου τής 25ης
'Ιουλίου 1977 περί τής σχολικής εκπαιδεύσεως τών
παιδιών τών μεταναστών εργατών

Θεωρεί ή 'Επιτροπή πιθανή τήν καθιέρωση ευρωπαϊκής
συμβάσεως πού θά απαγορεύει, εντός τών Κρατών μελών
τής Κοινότητος, τήν κατασκευή καί τήν πώληση πολεμι
κών παιχνιδιών καί δπλων;

Αριθ. C 63/28

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Απάντηση τοΰ κ. Narjes
εξ ονόματος της Επιτροπής
(16 Φεβρουαρίου 1981)

Τό 'Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου παρακαλείται νά
ανατρέξει στην απάντηση της Επιτροπής στή γραπτή
ερώτηση αριθ. 861/80 τοϋ κ. Glinne 0).
0) ΕΕ αριθ. C 312 της 29. 11. 1980, σ. 8.
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4. δτι άν δέν είχε αποκατασταθεί ή παροχή τοΰ ρεύματος
εντός τριών ωρών οί δεξαμενές ψύξεως θά έφταναν σέ
σημείο βρασμού προκαλώντας μαζική διαφυγή
ραδιενέργειας·
5. ότι σημειώθηκε σημαντική διαφυγή ραδιενέργειας καί
απαιτήθηκε τό κλείσιμο τμημάτων τών εγκατα
στάσεων
6. ότι τό μόνο ανεξάρτητο ηλεκτρικό κύκλωμα πού
εξακολούθησε νά λειτουργεί ήταν εκείνο πού τροφο
δοτούσε τό προστατευτικό πλέγμα ασφαλείας γύρω
από τίς εγκαταστάσεις.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 916/80
τοϋ κ. Coppieters
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(23 Ιουλίου 1980)
Θέμα: Ατύχημα στίς πυρηνικές εγκαταστάσεις έπανεπεξεργασίας καταλοίπων στή Χάγη
Είναι σέ θέση ή Επιτροπή νά βεβαιώσει τά ακόλουθα
θεμελιώδη περιστατικά σχετικά μέ τά όσα συνέβησαν τήν
15η Απριλίου 1980 στίς πυρηνικές εγκαταστάσεις της
Χάγης σύμφωνα μέ τά δημοσιεύματα τοΰ τύπου;
1. Κατά τήν αποκατάσταση μετά από διακοπή της
παροχής ρεύματος από τό γαλλικό εθνικό δίκτυο στίς
εγκαταστάσεις, προκλήθηκε ανάφλεξη στους μετα
σχηματιστές καί διακόπηκε ή λειτουργία των γεννη
τριών εκτάκτου ανάγκης πού λειτουργούν στό Ιδιο
κύκλωμα, μέ συνέπεια νά μείνουν oi εγκαταστάσεις
χωρίς ρεύμα2. ότι αυτό επέφερε τή διακοπή της λειτουργίας τών
ακόλουθων κυκλωμάτων: τοΰ συστήματος μέ τό
όποιο οί εργάτες μπορούν νά ειδοποιηθούν όταν
υπάρχει κίνδυνος γιά νά εκκενώσουν τίς εγκαταστά
σεις, τών ευαίσθητων οργάνων αυτομάτου έλεγχου τά
όποια ειδοποιούν σέ περίπτωση ενδεχόμενης κρίσιμης
καταστάσεως Ικανής νά οδηγήσει σέ έκρηξη, τοΰ
συστήματος εξαερισμού πού εξασφαλίζει μιά διαφορά
πιέσεως καί εμποδίζει τή διαφυγή ραδιενέργειας στον
εξωτερικό αέρα, τοΰ συστήματος ψύξεως τών εργα
στηρίων επεξεργασίας καταλοίπων γιά τήν εξαγωγή
πλουτωνίου, τοΰ συστήματος ψύξεως τών δεξαμενών
αποθηκεύσεως τών ραδιενεργών καταλοίπων
3. ότι αν τό ατύχημα μέ τά ηλεκτρικά κυκλώματα είχε
συμβεί μερικά λεπτά αργότερα θά βρισκόταν σέ
λειτουργία τό εργαστήριο έπανεπεξεργασίας μέ φόρ
τιση 36 KW πού μπορεί νά γίνει επικίνδυνο εφ' όσον
δέν ψύχεται συνεχώς·

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 917/80
τοϋ κ. Coppieters
προς τήν Επιτροπή τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(23 Ιουλίου 1980)
Θέμα: Ατύχημα στίς πυρηνικές εγκαταστάσεις έπανεπε
ξεργασίας καταλοίπων στή Χάγη
1. "Εχει πληροφορηθεί ή 'Επιτροπή από τίς γαλλικές
αρχές τί συνέβη στίς πυρηνικές εγκαταστάσεις στή Χάγη
τήν 15η Απριλίου;
2. Πρόκειται ή 'Επιτροπή νά συντάξει μιά ειδική έκθε
ση προς τό Κοινοβούλιο περί τοΰ ατυχήματος καί τών
σοβαρών συνεπειών πού μπορεί νά είχε;

Κοινή απάντηση τοϋ κ. Brunner
εξ ονόματος της Επιτροπής
(16 'Οκτωβρίου 1980)

Ή 'Επιτροπή υπενθυμίζει στό Αξιότιμο Μέλος τοϋ Κοινο
βουλίου ότι τήν εποπτεία τών πυρηνικών εγκαταστάσεων
ασκούν αποκλειστικά οί υπηρεσίες τών Κρατών μελών
πού είναι αρμόδιες γιά τή χορήγηση αδειών καί τήν
πραγματοποίηση ελέγχων. Ή 'Επιτροπή δέν έχει επίσημα
ενημερωθεί από τίς γαλλικές αρχές σχετικά μέ τά γεγο
νότα πού συνέβησαν τήν 15η Απριλίου 1980 στην εγκα
τάσταση έπανεπεξεργασίας της Χάγης.
Ή 'Επιτροπή δέν σκοπεύει νά ετοιμάσει ειδική έκθεση γιά
τά γεγονότα αυτά.

