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Αριθ. C 84/1

(Ανακοινώσεις)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 670/83
του κ. Robert Battersby (ED — GB)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ apifr. 785/83
του κ. Karl von Wogau (ΡΡΕ — D)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(4ΐονλίον 1983)
(84/C 84/01)

(21 Ιουλίου 1983)
(84/C 84/02)

Θέμα: Αλιεία σκόμβρων το 1981
Ποια νόμιμη δράση σκοπεύει να αναλάβει η Επι
τροπή για να ανακτήσει τα υπερβάλλοντα ποσά
που πληρώθηκαν στις Ολλανδικές Αρχές για τους
σκόμβρους το 1981, των οποίων οι εξαγωγές υπερέ
βησαν το ποσό που είχε διατεθεί για τις Κάτω
Χώρες, δηλαδή ποσόστωση συν καθαρές· εισαγω
γές;
Απάντηση του κ. Dalsager
εξ ονόματος της Επιτροπής
(10 Φεβρουαρίου 1984)
Όπως αναφέρεται στην απάντηση στις γραπτές ε
ρωτήσεις αριθ. 718/82 (') και 1100/82 του Αξιότι
μου Μέλους του Κοινοβουλίου (2), οι δαπάνες για
τις επιστροφές εκκαθαρίζονται οριστικά όταν η Ε
πιτροπή έχει εξακριβώσει αν είναι κανονικές και
σύμφωνες με την κοινοτική νομοθεσία.
Μετά από έναν επιτόπου έλεγχο που πραγματοποί
ησαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής, οι ολλανδικές
αρχές ενημερώθηκαν για τις συνέπειες που θα πρέ
πει να προκύψουν από τη γνωμοδότηση των υπηρε
σιών της Επιτροπής, όσον αφορά τις επιστροφές
στην εξαγωγή του κατεψυγμένου μπακαλιάρου για
το οικονομικό έτος 1981. Η απόφαση για τις δαπά
νες αυτές θα ληφθεί από την Επιτροπή κατά την
εκκαθάριση των λογαριασμών του οικονομικού έ
τους 1981.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι επιστροφές στην
εξαγωγή έχουν ανασταλεί από την 1η Νοεμβρίου
1983.
(·) ΕΕ αριθ. C 225 της 30. 8. 1982, σ. 18.
(2) ΕΕ αριθ. C 339 της 27. 12. 1982, σ. 11.

Θέμα: Εισαγωγή μήλων και αχλαδιών από υπερ
πόντιες χώρες στην Ιταλία
Γνωρίζει η Επιτροπή, ότι απαγορεύεται κατ' ουσία
η εισαγωγή μήλων και αχλαδιών από χώρες εκτός
Ευρώπης στην Ιταλία για φυτοϋγειονομικούς λό
γους, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από την
1η Μαρτίου έως της 31η Μαΐου κατά το οποίο επι
τρέπεται η εισαγωγή αυτών των προϊόντων από τις
εξής χώρες:
Αργεντινή
- Χιλή
Παραγουάη
Δημοκρατία του Σαν Πάολο (Βραζιλία)
Νότιος Αφρική
Ουρουγουάη
1.
Μπορεί να ανακοινώσει η Επιτροπή, γιατί α
παγορεύονται κατά την ίδια περίοδο οι εισαγωγές
στην Ιταλία από τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστρα
λία, πράγμα που αποτελεί διάκριση σε βάρος αυ
τών των δύο χωρών απέναντι στις σημαντικότερες
από τις άλλες προμηθεύτριες χώρες της Κοινότητας
(Νότιος Αφρική, Χιλή, Αργεντινή);
Οι Αντιπροσωπείες της Νέας Ζηλανδίας και της
Αυστραλίας έχουν υποβάλει από καιρό, χωρίς απο
τέλεσμα, αίτηση στην Ιταλική Κυβέρνηση για να
συμπεριληφθούν στον παραπάνω κατάλογο. Θεω
ρεί η Ιταλία τα εμπορεύματα από τη Νέα Ζηλανδία
και την Αυστραλία ως ιδιαίτερα επικίνδυνα για την
υγεία των καταναλωτών της;
2.
Θεωρεί σωστό, εισαγωγείς άλλων κρατών με
λών μετά τη διοχέτευση των εμπορευμάτων στην
ελεύθερη κυκλοφορία να δύνανται να προμηθεύουν
σε πελάτες από όλα τα κράτη μέλη μήλα και αχλά
δια τρίτων χωρών, όχι όμως Ιταλούς πελάτες, πλην
του διαστήματος από 1ης Μαρτίου έως 31ης

Αριθ. C 84/2

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Μαΐ'ου, και ακόμα και τότε να αποκλείονται προϊ
όντα από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία,
άρα να εμποδίζεται σημαντικά το ελεύθερο ενδο
κοινοτικό εμπόριο;
3.
Γνωρίζει η Επιτροπή, ότι η Ιταλία είναι το
μοναδικό κράτος μέλος, που έχει εκδόσει τέτοιες
διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών
της; Δεν πρόκειται μάλλον για προστατευτικά μέ
τρα, με τα οποία εμποδίζεται η πρόσβαση στην ιτα
λική αγορά μήλων από τρίτες χώρες με την πρό
φαση της προστασίας της υγείας των καταναλω
τών, μέτρα τα οποία σύμφωνα με τα άρθρα 30-36
της Συνθήκης ΕΟΚ και τη νομολογία του Ευρωπαϊ
κού Δικαστηρίου αποτελούν συγκεκαλυμένο περιο
ρισμό του εμπορίου;
4.
Δεν συμφωνεί η Επιτροπή με την άποψη, ότι
σε όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να ισχύει μία ενι
αία ρύθμιση;
5.
Δεν υφίσταται ο κίνδυνος, να εκδόσουν μελ
λοντικά νέα κράτη μέλη της Κοινότητας παρόμοιες
φυτοϋγειονομικές διατάξεις, ώστε να απομονώ
σουν την αγορά τους ακολουθώντας το παρά
δειγμα της Ιταλίας;
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την οδηγία. Η εξέταση αυτή δεν έχει ακόμη ολο
κληρωθεί. Στο πλαίσιο της εν λόγω εξέτασης, η
Επιτροπή προτίθεται να ζητήσει από τις ιταλικές
αρχές να της γνωστοποιήσουν για ποιο λόγο έλα
βαν μέτρα για τα μήλα και τα αχλάδια καταγωγής
ορισμένων τρίτων χωρών.
3.
Υπάρχουν και άλλα κράτη μέλη που εφαρ
μόζουν ορισμένα φυτοϋγειονομικά μέτρα σε προϊ
όντα καταγωγής τρίτων χωρών, που δεν προβλέ
πονται στην οδηγία 77/93/ΕΟΚ. Τα μέτρα αυτά θα
κριθούν επίσης μετά από εμπεριστατωμένη εξέτα
ση.
4.
Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι η προσέγ
γιση των ρυθμίσεων για την προστασία των φυτών
πρέπει να οδηγήσει σε ενιαίο καθεστώς προστα
σίας, στο μέτρο που δεν δικαιολογείται διαφορετι
κή προστασία βάσει συγκεκριμένων φυτοϋγειονομικών κινδύνων που διαφέρουν ανάλογα με τις πε
ριοχές.
5.
Τα μελλοντικά μέλη της Κοινότητας θα δε
σμεύονται από το κοινοτικό δίκαιο με τον ίδιο τρό
πο που δεσμεύονται τα σημερινά κράτη μέλη.
(·) ΕΕ αριθ. L 26 της 31. 1. 1977, σ. 20.
(2) ΕΕ αριθ. L 14 της 16. 1. 1981, σ. 23.

Απάντηση του κ. Dalsager
εξ ονόματος της Επιτροπής
(6 Φεβρουαρίου 1984)
1.
Η οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
21ης Δεκεμβρίου 1976 περί των μέτρων προστασίας
κατά της εισαγωγής στα κράτη μέλη οργανισμών
επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα (·),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 81/
7/ΕΟΚ (2), εναρμόνισε τις σχετικές με την προστα
σία των φυτών ρυθμίσεις των κρατών μελών, προ
κειμένου να δημιουργηθεί κοινή προστασία κατά
της εισαγωγής επιβλαβών οργανισμών στα κράτη
μέλη και να καταργηθούν προοδευτικά τα εμπόδια,
περιλαμβανομένων και των ελέγχων, στις ενδοκοι
νοτικές συναλλαγές.
Το κοινοτικό καθεστώς για την προστασία των
φυτών, που έχει οριστεί με την οδηγία 77/93/ΕΟΚ
περιλαμβάνει, εκτός από τα γενικά φυτοϋγειονομικά μέτρα προστασίας και ειδικά μέτρα για συγκε
κριμένες περιοχές της Κοινότητας, προκειμένου να
ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι φυτοϋγειονομικοί
κίνδυνοι είναι διαφορετικοί ανάλογα με τις οικο
λογικές συνθήκες.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1145/83
του κ. Μιχαήλ Πρωτοπαπαδάκη (ΡΡΕ — GR)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(13 Οκτωβρίου 1983)
(84/C 84/03)
θέμα.: Αντικοινοτική προπαγάνδα από φυλλάδιο,
που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου Αθηνών της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Το Γραφείο Τύπου Αθηνών της Επιτροπής Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων εξέδωσε πρόσφατα ένα
φυλλάδιο με τίτλο «προσαρμογές και επιπτώσεις
της ελληνικής γεωργίας» με συγγραφέα κάποιον κ.
Χατζηαντωνίου.

Επομένως το καθεστώς δεν αποκλείει φυτοϋγειονομικούς περιορισμούς στο ενδοκοινοτικό εμπόριο.
Προς το παρόν όμως η οδηγία δεν προβλέπει α
πόλυτους ή εποχιακούς περιορισμούς εισαγωγής
για τα μήλα και τα αχλάδια.

Επειδή στο παραπάνω φυλλάδιο:
α) παραποιείται σκόπιμα η εικόνα των συναλλα
γών Ελλάδος - ΕΟΚ,
β) γίνονται βολές εναντίου του άλλοτε Προέδρου
της Ελληνικής Κυβερνήσεως και σήμερα Προ
έδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας για δήθεν
αδόκιμο χειρισμό των διαπραγματεύσεων για
την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ,
γ) προβάλλονται (άλλοτε έντεχνα και άλλοτε α
προκάλυπτα) συνθήματα αντικοινοτικά.

2.
Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος το πε
ριεχόμενο των διατάξεων τις οποίες έχουν εκδώσει
τα κράτη μέλη κατ' εφαρμογή της οδηγίας αυτής,
προκειμένου να διαπιστώσει αν συμβιβάζονται με

Ερωτάται η Επιτροπή, αν έχει λάβει γνώση του εν
λόγω φυλλαδίου και τι μέτρα θα λάβει για την
τιμωρία των υπευθύνων, που χρησιμοποίησαν πι
στώσεις και όργανα της Κοινότητας για να κάνουν
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Αριθ. C 84/3

αντικοινοτική προπαγάνδα και προβολή πολιτικών
απόψεων ενός πολιτικού κόμματος κράτους μέλους
εις βάρος άλλων;

Η Επιτροπή λυπάται αλλά δε διαθέτει προς το πα
ρόν συγκεκριμένες πληροφορίες για την έκταση
αυτής της επιδρομής εντόμων.

Απάντηση του κ. Natali
εξ ονόματος της Επιτροπής
(16 Φεβρουαρίου 1984)

Εφόσον τα μέσα που διαθέτει, ιδιαίτερα όσον αφο
ρά την δασική έρευνα, παραμένουν ανεπαρκή, η
Επιτροπή δε βλέπει να υπάρχει πιθανότητα να ανα
ληφθεί ειδική κοινοτική δράση στον τομέα αυτό.

Το κείμενο στο οποίο αναφέρεται το Αξιότιμο Μέ
λος του Κοινοβουλίου δεν συντάχθηκε από υπάλ
ληλο της Επιτροπής και δημοσιεύθηκε χωρίς υπο
γραφή του συγγραφέα του. Το Γραφείο Τύπου και
Πληροφοριών των Αθηνών περιέλαβε το κείμενο
αυτό σε σειρά δημοσιεύσεων.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1236/83
του κ. Pierre-Bernard Couste (DEP — F)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Οι ενημερωτικές δημοσιεύσεις στις οποίες προβαί
νει η Επιτροπή δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη
τις επίσημες απόψεις των κοινοτικών οργάνων. Η
Επιτροπή ωστόσο μπορεί να διαβεβαιώσει το Αξιό
τιμο Μέλος του Κοινοβουλίου ότι έχουν δοθεί οδη
γίες ώστε να αποφεύγεται η δημοσίευση κειμένων
που είναι δυνατόν να προκαλέσουν, δικαιολογημέ
να, αρνητικές αντιδράσεις.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1197/83
του κ. Rudolf Wedekind (ΡΡΕ — D)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(20 Οκτωβρίου 1983)
(84/C 84/04)
Θέμα.: Καταστροφές στα δάση από ξυλοφάγα κολεόπτερα
Γνωρίζει η Επιτροπή, ότι επεκτάθηκαν οι κατα
στροφές στα δάση από τον ξυλοφάγο, ευνοούμενες
από την υψηλή θερμοκρασία του καλοκαιριού;
Μπορεί η Επιτροπή να δώσει πληροφορίες σχετικά
με το ποιες περιοχές της Κοινότητας προσεβλήθηκαν εντονότερα και ποια μέτρα ελήφθησαν για την
αντιμετώπιση των καταστροφών;
Προτίθεται η Επιτροπή να προβεί σε ενέργειες οι
κονομικής φύσεως με σκοπό να ενισχύσει τους
ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων που δεν μπορούν,
λόγω του υψηλού κόστους να εφαρμόσουν τα απα
ραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των κατα
στροφών, ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν τα
μέτρα αυτά;
Μπορεί να ανακοινώσει η Επιτροπή, εάν υφίσταται
σχέση μεταξύ της εκτεταμένης προσβολής από
ξυλοφάγο και του θανάτου των δασών;
Απάντηση του κ. Dalsager
εξ ονόματος της Επιτροπής
(13 Φεβρουαρίου 1984)
Η Επιτροπή γνωρίζει ότι ορισμένες εξασθενημένες
δασικές εκτάσεις προσβλήθηκαν από ξυλοφάγα
κολεόπτερα στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της
Γερμανίας. Το ζήτημα αυτό δεν έχει εξεταστεί από
τους Διευθυντές Δασικής Έρευνας των κρατών με
λών.

(25 Οκτωβρίου 1983)
(84/C 84/05)
Θέμα: Εμπορικές αντισταθμίσεις στα πλαίσια της
ΓΣΔΕ
Μπορεί η Επιτροπή να αναφερθεί στις συνομιλίες
των κοινοτικών αρχών με τις Ηνωμένες Πολιτείες,
στα πλαίσια της ΓΣΔΕ, που απέβλεπαν στην επί
τευξη εμπορικών αντισταθμίσεων για την επανόρ
θωση της ζημίας που προέκυψε από την απόφαση
των ΗΠΑ να περιορίσουν τις εισαγωγές ειδικών
χαλύβων;
Τι αποτελέσματα επέτυχε; Είναι ικανοποιημένη;
Σε ποια άλλα διαβήματα θα προβεί ενδεχομένως
και πότε;
Απάντηση του κ. Haferkamp
εξ ονόματος της Επιτροπής
(15 Φεβρουαρίου 1984)
Μετά από την επιβολή από τις αμερικανικές αρχές
περιορισμών στην εισαγωγή ειδικών χαλύβων τον
περασμένο Ιούλιο υπό μορφή συμπληρωματικών
τελωνειακών δασμών και ποσοτικών περιορισμών,
οι υπάλληλοι της Επιτροπής και της αμερικανικής
κυβέρνησης πραγματοποίησαν διαβουλεύσεις στα
πλαίσια του άρθρου XIV της GATT για το πρόβλη
μα της αντιστάθμισης της ζημίας που προέκυψε
από τα μέτρα αυτά.
Το Συμβούλιο των γενικών υποθέσεων αποφάσισε
στις 29 Νοεμβρίου 1983 να υποβάλει η Κοινότητα
στη GATT πριν από τις 15 Ιανουαρίου 1984 κατά
λογο των αναλήψεων που αντισταθμίζουν τις ε
μπορικές ζημίες που προέκυψαν από τους αμερικα
νικούς περιορισμούς των εισαγωγών, αν οι παρα
πάνω διαβουλεύσεις δεν έχουν καταλήξει σε ικανο
ποιητική προσφορά αντιστάθμισης από την αμερι
κανική πλευρά.
Σύμφωνα με τα πορίσματα του Συμβουλίου, η Επι
τροπή υπέβαλε στη GATT, στις 13 Ιανουαρίου
1984, κατάλογο των αναλήψεων.
Τα μέτρα της Κοινότητας, δηλαδή αύξηση των τε
λωνειακών δασμών και επιβολή ποσοστώσεων στις
εισαγωγές, θα εφαρμοστούν για ένα έτος και μπο
ρεί να διαρκέσουν και μετά από την προθεσμία
αυτή.

Αριθ. C 84/4
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Η Κοινότητα θα τροποποιήσει ή θα καταργήσει τις
διατάξεις αυτές ανάλογα με την απόφαση που θα
λάβει η αμερικανική κυβέρνηση όσον αφορά τα
μέτρα που έλαβε για τον περιορισμό των εισαγω
γών ειδικών χαλύβων.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρι#. 1275/83
του κ. Richard Cottrell (ED — GB)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
{3 Νοεμβρίου 1983)
(84/C 84/06)
Θέμα: Αρμοδιότητες του Γραφείου της Επιτροπής
στο Κάρδιφ, της Ουαλλίας
Μπορεί η Επιτροπή να περιγράψει την αποστολή
του γραφείου της Επιτροπής που βρίσκεται στο
Κάρδιφ της Ουαλλίας, και ειδικότερα:
α) τις δραστηριότητες αυτού του Γραφείου, όσον
αφορά την υποβοήθηση των βιομηχανικών επι
χειρήσεων της περιοχής ώστε να λάβουν Κοι
νοτικές ενισχύσεις και δάνεια
β) τον αριθμό του προσωπικού της υπηρεσίας αυ
τής
γ) το βαθμό και το μισθό του ανωτέρου υπαλλή
λου εκπροσώπου της Επιτροπής, που έχει διο
ριστεί στο Γραφείο
δ) τις λειτουργικές δαπάνες του Γραφείου κατά τη
διάρκεια του τελευταίου χρόνου για τον οποίο
διατίθενται στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων
των δαπανών προσωπικού των σχετικών με την
άσκηση των καθηκόντων του
ε) το σύστημα με το οποίο πραγματοποιούνται οι
διορισμοί σε αυτό το Γραφείο, ιδίως όσον αφο
ρά τον ανώτερο υπάλληλο
στ) εάν αποτελεί προϋπόθεση το ότι ο ανώτερος
υπάλληλος και το υπόλοιπο προσωπικό πρέπει
να είναι Ουαλλοί στην καταγωγή
ζ) ποιες είναι οι αρμοδιότητες αυτού του Γραφεί
ου όσον αφορά τα άλλα μέρη του Ηνωμένου
Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής
νοτίως του ποταμού Σέβερν μαζί με το Μπρί
στολ και την Κομητεία του Avon.
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γ)
Ο βαθμός του ανώτερου υπαλλήλου που εκ
προσωπεί την Επιτροπή στο Γραφείο του Κάρντιφ
είναι Α 5. Ο μισθός καθορίζεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κανονισμού υπηρεσιακής κατά
στασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των.
δ)
Το 1982, θα έξοδα λειτουργίας ανέρχονταν σε
124 242,26 ECU.
ε)
Η Επιτροπή διορισμών λαμβάνει αποφάσεις
για τους διορισμούς που πραγματοποιούνται στην
Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29
του Κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των
υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
στ)
Όχι. Ο Κανονισμός υπηρεσιακής κατά
στασης αντιτίθεται στο να δίδονται συγκεκριμένεις θέσεις στους υπηκόους ενός κράτους μέλους ή
μιας συγκεκριμένης περιοχής ενός κράτους μέ
λους.
ζ)
Το Γραφείο του Κάρντιφ δεν έχει αρμοδιότη
τες όσον αφορά τα υπόλοιπα μέρη του Ηνωμένου
Βασιλείου εκτός από την Ουαλία.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρι#. 1332/83
του κ. Thomas Megahy (S — GB)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(18 Νοεμβρίου 1983)
(84/C 84/07)
Θέμα: Πολιτικές για την προστασία του περιβάλ
λοντος στη βιομηχανία άνθρακα
Μπορεί να αναφέρει η Επιτροπή εάν έχει καταρτί
σει πρόγραμμα σχετικά με τις κοινοτικές πολιτικές
για την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικό
τερα στη βιομηχανία άνθρακα και να προσδιορίσει
ποια μέτρα έχουν ληφθεί πρόσφατα σχετικά με τις
προτάσεις που υποβλήθηκαν στην Έκθεση της Ευ
ρωπαϊκής Διάσκεψης για τον Άνθρακα και το Πε
ριβάλλον που διοργάνωσαν τα Περιφερειακά
Συμβούλια του Yorkshire και του Humberside τον
Σεπτέμβριο του 1982, λόγου χάρη, ιδιαίτερα όσον
αφορά τη βιομηχανία άνθρακα:

α)
Δεν υπάγεται στις αρμοδιότητες του Γραφεί
ου του Κάρντιφ να βοηθά επιχειρήσεις στην Ουα
λία να λάβουν ενισχύσεις και δάνεια από κοινοτι
κές πηγές. Ως γραφείο τύπου και πληροφοριών ο
ρόλος του είναι να δίνει γενικές πληροφορίες για
την ενίσχυση που παρέχει η Κοινότητα στη βιομη
χανία και τη γεωργία. Σήμερα διεξάγονται διαπρα
γματεύσεις μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών της
κυβέρνησης και των Διευθύνσεων της Επιτροπής.

τον καθορισμό προϋποθέσεων για την προστα
σία του περιβάλλοντος κατά τη χορήγηση δα
νείων ΕΚΑΧ σε παραγωγούς άνθρακα
τη χρήση ανάλυσης ως προς τις επιπτώσεις για
το περιβάλλον
την αποδοχή κοινωνικών προτύπων για θέματα
περιβάλλοντος
προτάσεις για έρευνα όσον αφορά, λόγου
χάρη, τις δυνατότητες πρακτικής εφαρμογής
της μετατόπισης και επαναχρησιμοποίησης
των χωμάτων και πετρωμάτων που δημιουρ
γούνται κατά την εκσκαφή στα ανθρακωρυ
χεία και εναλλακτικές μεθόδους για απόρριψη
τους

β)
Το προσωπικό του γραφείου αποτελείται από
τρία άτομα.

καθώς και τη σύσταση Κοινοτικού Ταμείου
για το Περιβάλλον και την επιβολή φόρου στον

Απάντηση του κ. Natali
εξ ονόματος της Επιτροπής
(17 Φεβρουαρίου 1984)
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άνθρακα ή στον ενεργειακό τομέα ο οποίος θα
χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση του περιβάλ
λοντος;
Απάντηση του κ. Narjes
εξ ονόματος της Επιτροπής
(8 Φεβρουαρίου 1984)
Η Επιτροπή συνέχισε τις εργασίες της οι οποίες,
στους διάφορους τομείς της κοινοτικής πολιτικής,
αφορούν τις υποδείξεις που προτάθηκαν στην έκ
θεση της ευρωπαϊκής διάσκεψης για τον άνθρακα
και το περιβάλλον που διοργάνωσαν τα περιφερει
ακά συμβούλια του Yorkshire και του Humberside
το Σεπτέμβριο του 1982:
η Επιτροπή αποφάσισε το 1974 ότι θα χορηγεί
δάνεια με μειωμένα επιτόκια υπό το άρθρο 54
της συνθήκης ΕΚΑΧ για ενέργειες που αφο
ρούν την υγεία και ασφάλεια, ιδίως την ελάτ
τωση των δυσμενών επιπτώσεων ( ! ). Δάνεια
του τύπου αυτού έχουν πράγματι δοθεί, ιδιαί
τερα σε συνδυασμό με δάνεια για παραγωγικές
επενδύσεις'
τον Ιούλιο του 1980 η Επιτροπή διαβίβασε στο
Συμβούλιο πρόταση για οδηγία που αφορά την
εκτίμηση των επιπτώσεων επί του περιβάλλο
ντος ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών σχε
δίων (2), που αφορά επίσης τις εξορρυκτικές
βιομηχανίες' η Επιτροπή ελπίζει ότι το Συμβού
λιο θα καταλήξει, σύντομα, σε ευνοϊκή από
φαση για το σκοπό αυτό'
στις 15 Ιουλίου του 1980 το Συμβούλιο εξέδωσε
οδηγία για τις οριακές τιμές της ποιότητας της
ατμόσφαιρας και τις προειδοποιητικές τιμές
για το διοξείδιο του θείου και τα αιωρούμενα
σωματίδια ( 3 )'
Η Επιτροπή διαβίβασε στο Συμβούλιο τρεις
προτάσεις για οδηγίες: μία για τα πρότυπα της
ποιότητας της ατμόσφαιρας για το διοξείδιο
του αζώτου ( 4 )' μία για την καταπολέμηση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις βιομηχανικές
εγκαταστάσεις ( 5 )' και μία για τον περιορισμό
των εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα από
μεγάλες εγκαταστάσεις καύσεως ( 6 )'
βάσει του προγράμματος της έρευνας και ανά
πτυξης όσον αφορά το περιβάλλον η Κοινό
τητα ενίσχυσε διάφορα σχέδια έρευνας για την
αποκατάσταση των τοποθεσιών που έχουν εγκαταληφθεί από τη βιομηχανία του άνθρακα'
τον Ιανουάριο του 1983 η Επιτροπή διαβίβασε
στο Συμβούλιο πρόταση κανονισμού για τη
δράση της Κοινότητας τη σχετική με το περι
βάλλον ( 7 )' η πρόταση αυτή είναι ακόμα υπό
συζήτηση στο Συμβούλιο.
(')
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ΕΕ αριθ. C 146 της 25. 11. 1974.
Ε Ε α ρ ι θ . C 169 της 9. 7. 1980.
ΕΕ αριθ. L 229 της 30. 8. 1980.
ΕΕ αριθ. C 258 της 27. 9. 1983.
ΕΕ αριθ. C 139 της 27. 5. 1983.
COM(83) 704 τελικό.
Ε Ε α ρ ι θ . C 30 της 4. 2. 1983.

Αριθ. C 84/5

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρι#. 1335/83
του κ. Dieter Rogalla (S — D)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(18 Νοεμβρίου 1983)
(84/C 84/08)
Θέμα: Πινακίδες των αυτοκινήτων
1.
Στα αυτοκίνητα επικολλώνται ενδεικτικά σή
ματα του κράτους προελεύσεως. Ποιο σκοπό εξυ
πηρετούν τα ενδεικτικά αυτά σήματα;
2.
Βάσει ποιας διεθνούς συμβάσεως έχουν δη
μιουργηθεί τα ενδεικτικά αυτά σήματα; Είναι η
Κοινότητα μέλος της συμβάσεως αυτής;
Έχουν συμμετάσχει τα κράτη μέλη στις προκαταρ
κτικές εργασίες της συμβάσεως αυτής πριν ή μετά
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας;
3.
Ποιες πρωτοβουλίες ανέπτυξε η Επιτροπή για
την καθιέρωση κοινοτικού ενδεικτικού σήματος
των αυτοκινήτων που να διαφέρει από αυτοκίνητα
τρίτων χωρών και για να ασκήσει πίεση προκειμέ
νου να καταργηθούν σταδιακά οι προηγούμενες πι
νακίδες του κάθε κράτους μέλους;
4.
Σε περίπτωση που δεν έχουν ακόμη ληφθεί
τέτοια μέτρα συμφωνεί η Επιτροπή ότι πρέπει απα
ραίτητα να ληφθούν και πότε σκοπεύει να δραστη
ριοποιηθεί στην κατεύθυνση αυτή;
Απάντηση του κ. Κοντογεώργη
εξ ονόματος της Επιτροπής
(16 Ιανουαρίου 1984)
1. και 2.
Μία από τις προύποθέσεις για την εί
σοδο στα κράτη μέλη είναι ότι απαιτείται από τα
οχήματα με κινητήρα στη διεθνή διακίνηση να φέ
ρουν ενδεικτικό σήμα του κράτους στα μητρώα του
οποίου είναι εγγεγραμμένα. Η υποχρέωση αυτή, η
οποία αναφέρεται στο άρθρο 20 της συνθήκης της
Γενεύης του 1949 σχετικά με τη διεθνή οδική
κυκλοφορία, επιβεβαιώνεται στο άρθρο 37 της
συνθήκης της Βιέννης του 1968 για την οδική
κυκλοφορία η οποία αντικατέστησε την προηγού
μενη. Η Επιτροπή συμμετείχε, έχοντας το ρόλο του
παρατηρητή, στις προκαταρκτικές εργασίες για τη
συνθήκη της Βιέννης που υπογράφηκε από έξη
κράτη μέλη και κυρώθηκε αργότερα από τρία κρά
τη μέλη.
Η Κοινότητα δεν αποτελεί μέρος στη συνθήκη,
αλλά η επιθυμία και η ωφέλεια του να αποτελέσει
μέρος σ' αυτήν και σε άλλες συνθήκες που έχουν
συναφθεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών
βρίσκεται συνεχώς υπό επανεξέταση.
3 και 4.
Η ενδιαφέρουσα ιδέα που προτείνει το
Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου θα απαιτούσε
τροποποίηση ενός μέρους της ανωτέρω συνθήκης
που αφορά πολλά άλλα θέματα σχετικά με την οδι
κή κυκλοφορία. Θα απαιτούσε επίσης αλλαγές σε
άλλες διεθνείς συμφωνίες σχετικά με τον ορισμό
ενδεικτικών σημάτων και ενδέχεται να είχε επι
πτώσεις στις αρχές και μεθόδους εγγραφής στα
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μητρώα οχημάτων στα κράτη μέλη και στις διατά
ξεις της πρώτης και της δεύτερης οδηγίας του
Συμβουλίου που αφορούν την ασφάλεια των οχη
μάτων με κινητήρα (72/166/ΕΟΚ (>), 84/5/
ΕΟΚ (2)) οι οποίες αναφέρονται ειδικά στις εθνικές
πινακίδες κυκλοφορίας. Υπό αυτές τις συνθήκες η
Επιτροπή, έχοντας υπόψη τα προγράμματα της που
έχουν προτεραιότητα στο πεδίο των μεταφορών,
δεν προτίθεται να πάρει καμία πρωτοβουλία σχετι
κά με το θέμα αυτό για το οποίο θα έπρεπε να δια
θέσει σημαντικούς πόρους.
(ΐ) ΕΕαριΟ. L 103 της 2. 5. 1972.
(2) ΕΕαριθ. L8 της II. 1. 1984.
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ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρι#. 1340/83
του κ. Jens-Peter Bonde (CDI — DK)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(28 Νοεμβρίου 1983)
(84/C 84/09)
Θέμα: Πληρωμές προς το Ν. Σλέσβιχ και το Β.
Σλέσβιχ
Θα ήθελε η Επιτροπή να δώσει ετήσια στοιχεία
από το 1975 έως σήμερα για όλες τις πληρωμές που
έγιναν από τον προϋπολογισμό της ΕΟΚ προς το
Νότιο Σλέσβιχ (που υπάγεται στη Δ. Γερμανία) και
το Β. Σλέσβιχ (που υπάγεται στη Δανία);

Απάντηση του κ. Giolitti
εξ ονόματος της Επιτροπής
(16 Φεβρουαρίου 1984)
Εκτός από το ΕΤΠΑ, η Επιτροπή δε διαθέτει στοιχεία που να της επιτρέπουν να
αναλύσει τις πιστώσεις υποχρεώσεων των διάφορων χρηματοδοτικών οργάνων που
χρηματοδοτούνται από το γενικό προϋπολογισμό προς το Νότιο και το Βόρειο
Σλέσβιχ.
Οι πιστώσεις δεσμεύσεων, όσον αφορά τις συνδρομές του ΕΤΠΑ προς το Landesteil
Schleswig και τη Sonderjylland είναι οι εξής:
Ετος
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
Σύνολο

Sonderjylland

Landesteil Schleswig

DM

ECU

Dkr

ECU

1 174 042
4 271 222
1 676 185
107 998
1 252 409
775 859
668 556
300 000

454 866
1 654 822
661 243
43 062
504 572
301 916
281 596
130 263

319 400
983 400

45 776
256 777

2 098 049
972 726

262 948
119 705

10 246 271

4 032 346

5 373 575

685 206

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρι#. 1352/83
του κ. Karl von Wogau (PPE — D)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

σχυση για το γάλα, ενώ αποκλείονται οι φοιτη
τές ανωτάτων σχολών από τις επιδοτήσεις αυ
τές;

(28 Νοεμβρίου 1983)
(84/C 84/10)

Εάν οι καταχρήσεις αποτελούν το λόγο που
οδήγησε στο να αποκλειστούν οι φοιτητές των
ανωτάτων σχολών, δεν θα μπορούσε με την
εφαρμογή αυστηρών εποπτικών μέτρων από τις
φοιτητικές λέσχες να διασφαλιστεί η εκπλή
ρωση του σκοπού για τον οποίο προορίζεται η
κοινοτική ενίσχυση με τον ίδιο τρόπο όπως
συμβαίνει στα σχολικά ιδρύματα διαφόρων
βαθμίδων της εκπαίδευσης;

θέμα:

Αποκλεισμός των φοιτητών ανωτάτων σχο
λών από τη χορήγηση γάλακτος για σχολι
κά ιδρύματα με μειωμένη τιμή

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κανονισμού ΕΟΚ
αριθ. 2167/83 (·) της 28ης Ιουλίου 1983 στο μέλλον
δεν θα χορηγείται πλέον σε φοιτητές ανωτάτων
σχολών γάλα σε μειωμένη τιμή με κοινοτική ενί
σχυση το οποίο προορίζεται για σχολικά ιδρύμα
τα.
Ερωτώ την Επιτροπή:
1. Ποιοι λόγοι συντρέχουν ώστε να χορηγείται σε
όλους τους μαθητές και σπουδαστές που φοι
τούν κανονικά σε σχολικά ιδρύματα διαφόρων
βαθμίδων της εκποίίόενοης η κοινοτική ενί

Για ποιους λόγους θεωρεί η Επιτροπή ότι δια
σφαλίζεται η εκπλήρωση του σκοπού για τον
οποίο προορίζεται η κοινοτική ενίσχυση κατά
τη διανομή γάλακτος σε μειοομένη τιμή στα
κάθε είδους κέντρα διακοπών, ενώ πιστεύει ότι
δεν συμβαίνει το ίδιο όσον αφορά τη διανομή
γάλακτος από τις φοιτητικές λέσχες που υπο
χρεώνονται να εφαρμόζουν πραγματικό έλεγχο
κατά των καταχρήσεων;
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Ποιοι ενδοιασμοί αντίκεινται στη διανομή γά
λακτος σε μειωμένη τιμή με κοινοτική ενίσχυ
ση κατά τη διανομή της μεσημεριανής μερίδας
από τις φοιτητικές λέσχες;

ευθείας στό Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου και
στη Γενική Γραμματεία του οργάνου αυτού.

(') ΕΕ αριθ. L 206 της 30. 7. 1983, σ. 75.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρι#. 1368/83
του κ. Karel van Miert (S — Β)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Απάντηση του κ. Dalsager
εξ ονόματος της Επιτροπής

(28 Νοεμβρίου 1983)
(84/C 84/12)

(6 Φεβρουαρίου 1984)
Η απόφαση να μη χορηγηθεί κοινοτική ενίσχυση
για τη διανομή γάλακτος στους φοιτητές των πανε
πιστημίων και άλλων παρόμοιων ανώτατων εκπαι
δευτικών ιδρυμάτων βασίζεται στις ακόλουθες ε
κτιμήσεις:
Το πρόγραμμα «γάλα στα σχολεία» εκπληρώνει
σκοπούς εκπαιδευτικούς και διαιτητικούς και θα
πρέπει να είναι αποτελεσματικότερο στους μαθη
τές των σχολείων της δημοτικής και της μέσης εκ
παίδευσης.
Σε πολλά κράτη μέλη, οι πανεπιστημιακές σπουδές
χαρακτηρίζονται από μη τακτική και περιορισμένη
παρουσία των φοιτητών, γεγονός που καθιστά τη
διανομή σχολικού γάλακτος εξαιρετικά δύσκολη
να οργανωθεί και να ελεγχθεί.
Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή αποφάσισε να
χορηγεί ενίσχυση στο σχολικό γάλα που προορίζε
ται για ιδρύματα δημοτικής και μέσης εκπαίδευ
σης. Θεώρησε επίσης φυσικό να μπορούν οι μαθη
τές των ιδρυμάτων αυτών να επωφελούνται από το
καθεστώς αυτό κατά την παραμονή τους σε κέντρα
διακοπών.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρι#. 1355/83
του κ. John Hume (S — GB)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. C 84/7

Θέμα: Δημοσίευση αγγελιών προσλήψεως προσω
πικού στις εφημερίδες
Μπορεί η Επιτροπή, να αναφέρει:
1. Ποια πολιτική εγκρίνει σχετικά με τη δημο
σίευση αγγελιών προσλήψεως προσωπικού στα
ημερήσια και/ή εβδομαδιαία φύλλα, στα διά
φορα κράτη μέλη;
2. Ποια είναι η άποψη της όσον αφορά την ανά
θεση της δημοσιεύσεως των αγγελιών αυτών
στο πρακτορείο Universal Media;
3.

Αν της είναι γνωστό ότι το πρακτορείο αυτό,
όσον αφορά τον ολλανδόφωνο τομέα του Βελ
γίου, έχει ένα συμβόλαιο με την εφημερίδα Het
Laatste Nieuws (Τα Τελευταία Νέα) και τον
Εκδοτικό Όμιλο Standaard, που είναι αντί
στοιχα φιλελεύθερης και καθολικής τάσεως;
Και το ένα και το άλλο έχουν σαν αποτέλεσμα
να μην δημοσιεύονται οι αγγελίες προσλήψεως
προσωπικού σε εφημερίδες (όπως De Morgen)
διαφορετικής τάσεως, καθώς και το ότι κατά
συνέπεια οι αναγνώστες των εφημερίδων αυ
τών δεν μπορούν να λάβουν εύκολα γνώση των
διαγωνισμών που οργανώνει η Κοινότητα.
4. Μπορεί η Επιτροπή να το δεχθεί αυτό;
5. Ποια μέτρα σκέπτεται να λάβει ώστε να
καλυφθεί αυτό το κενό;

(28 Νοεμβρίου 1983)
(84/C 84/11)
Θέμα: Ενίσχυση της Βόρειας Ιρλανδίας από τους
πόρους της ΕΟΚ

Απάντηση του κ. Burke
εξ ονόματος της Επιτροπής

Θα μπορούσε η Επιτροπή να αναφέρει πόσα χρή
ματα έχουν καταβληθεί κατά την περίοδο Ιανουα
ρίου 1979 μέχρι της τελευταίας ημερομηνίας που
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, σε καθεμιά από τις
28 διοικητικές περιφέρειες της Βόρειας Ιρλανδίας
από:
1. Το Περιφερειακό Ταμείο
2. το Κοινωνικό Ταμείο
3. το Ε.Γ.Τ.Π.Ε. α) τμήμα εγγυήσεων
β) τμήμα προσανατολισμού
4. δάνεια της Ε.Τ.Ε.
5. δάνεια του Ν.Κ.Μ.;

(29 Φεβρουαρίου 1984)

Απάντηση του κ. Giolitti
εξ ονόματος της Επιτροπής
(24 φε^ρουαρίον 1984)
Λόγω του μεγέθους της απαντήσεως, η οποία περιέ
χει πολλούς πίνακες, η Επιτροπή τη διαβιβάζει απ'

1.
Η πολιτική της Επιτροπής στον τομέα της δη
μοσιότητας των διαγωνισμών, έχει σαν στόχο να
αγγίζει το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό δυνητικών
υποψηφίων.
2.
Η Επιτροπή χρησιμοποιεί, για το σκοπό αυτό,
τις υπηρεσίες της «Universal Communication», ε
ταιρία ειδικευμένη στη διαφήμιση, προκειμένου να
προσανατολιστεί για την επιλογή των αποτελεσμα
τικότερων μαζικών μέσων ενημέρωσης.
Εξάλλου, για ορισμένες πολύ ειδικευμένες θέσεις, η
Επιτροπή έρχεται, μερικές φορές, σε επαφή με ορ
γανισμούς που έχουν ιδιαίτερα έγκυρη πραγματο
γνωμοσύνη σε θέματα έρευνας ορισμένων τομέων
της αγοράς εργασίας.
3.
Το γεγονός ότι υπάρχουν ενδεχομένως συμβά
σεις μεταξύ της Universal Communication και των
εφημερίδων που αναφέρει το Αξιότιμο Μέλος του
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Κοινοβουλίου, δεν έχει καμιά σχέση με τις υπηρε
σίες που η εταιρία αυτή προσφέρει στην Επιτροπή.
Οι ενδείξεις που αφορούν τους πληθυσμούς-στόχους καθώς και η μορφή της δημοσιότητας ανακοι
νώνονται απευθείας στη Universal Communication
και τα μόνα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για
την επιλογή των εβδομαδιαίων περιοδικών είναι ο
αριθμός φύλλων, ο τύπος αναγνωστών, καθώς και
τα αντίστοιχα «ποσοστά διείσδυσης» των διάφο
ρων μαζικών μέσων ενημέρωσης σε κάθε πληθυσμό-στόχο.
Η Επιτροπή είναι σε θέση, πληροφοριακά, να
προσδιορίσει ότι για την τελευταία σειρά διαγω
νισμών δημοσιεύτηκε κοινοποίηση προσλήψεων
στις ακόλουθες εφημερίδες:
Βέλγιο
Le Soir, De Standaard
/1οι>§εμ|3ούρνο
Luxemburgerwort
Ομοσπονδιακή /Ιημοκρατέα της Γερμανίας
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Ιταλία
Corriere della Sera
Γαλλία
Le Monde
Ζΐανία
Berlinske Tidende
Κάτω Χώρες
Intermediair
Ιρλανδία
Irish Times

26. 3. 84

νες στις κοινοτικές (συμπλήρωμα στη γρα
πτή ερώτηση αριθ. 1105/83) (')
Όπως αναμφισβήτητα προκύπτει από το συνημμέ
νο έγγραφο σχετικά με μία μεμονωμένη περίπτω
ση, κατά τον τεχνικό έλεγχο εισαγομένων μεταχει
ρισμένων σχημάτων σημειώνονται συχνά καθυστε
ρήσεις' που οφείλονται όχι μόνο στην καθυστερη
μένη σύνταξη των συνοδευτικών εγγράφων από τις
αντιπροσωπείες των εκάστοτε κατασκευαστικών ε
ταιριών αλλά κυρίως σε μία επιβραδυντική διοικη
τική διαδικασία των αρμοδίων για τον τεχνικό
έλεγχο υπηρεσιών που καθιστά στην πραγματικό
τητα αδύνατες από οικονομικής πλευράς τις ενδο
κοινοτικές εμπορικές συναλλαγές όσον αφορά τα
οχήματα αυτά.
Ερωτώ την Επιτροπή:
1. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει ώστε στο μέλλον
οι αντιπροσωπείες των κατασκευαστικών εται
ριών να συντάσσουν ταχύτερα τα συνοδευτικά
έγγραφα σε ανάλογες περιπτώσεις;
2. Για ποια κράτη μέλη γνωρίζει η Επιτροπή ότι
οι αρμόδιες για τον τεχνικό έλεγχο υπηρεσίες
εφαρμόζουν διαδικασίες πραγματικής διακρί
σεως σε βάρος των αγοραστών εισαγομένων
μεταχειρισμένων οχημάτων;
3. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει η Επιτροπή για να
αποτρέψει τέτοιες καταχρήσεις;
4. Είναι η Επιτροπή διατεθειμένη σε μεμονωμένες
περιπτώσεις, όπως στην προαναφερόμενη, να
παρέμβει υπέρ των ενδιαφερομένων;
(') ΕΕ αριθ. C 24 της 30. 1. 1984, σ. 22.

Ηνωμένο Βασίλειο
The Times
Ελλάδα
Τα Νέα

Απάντηση του κ. Narjes
εξ ονόματος της Επιτροπής
(8 Ιανουαρίου 1984)

4 και 5.
Οι πιέσεις του προϋπολογισμού δεν επι
τρέπουν στην Επιτροπή να σχεδιάσει την επέκταση
της δημοσιότητας των διαγωνισμών της Επιτροπής
σε μεγαλύτερο αριθμό μαζικών μέσων ενημέρω
σης.
Αντίθετα, στο πλαίσιο της πραγματοποίησης της
νέας πολιτικής της προσλήψεων, η Επιτροπή θα
προσπαθήσει - με τη βοήθεια των διοικήσεων και
των πανεπιστημίων των κρατών μελών - να διαφο
ροποιήσει τις ενέργειες πληροφόρησης ή ευαισθη
τοποίησης του κοινού για τους εξωτερικούς διαγω
νισμούς της.
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ apifr. 1379/83
του κ. Horst Seefeld (S — D)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(28 Νοεμβρίου 1983)
(84/C 84/13)
Θέμα: Πρακτικές τεχνικού ελέγχου των εισαγομέ
νων μεταχειρισμένων οχημάτων αντιτιθέμε

1.
Στα πλαίσια της συνθήκης ΕΟΚ μπορούν να
ακολουθηθούν δύο μορφές διαδικασιών μετά την
άρνηση των κατασκευαστών ή των εκπροσώπων
των να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
για την εισαγωγή μεταχειρισμένων οχημάτων ή για
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις κατά την υποβολή
των δικαιολογητικών αυτών.
Από την άλλη μεριά, οι αρμόδιες εθνικές αρχές δεν
θα πρέπει να ελέγχουν τους ανεξάρτητους επαγγελ
ματίες οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να φέρουν εις
πέρας τις επίσημες διαδικασίες. Σε μια τέτοια
περίπτωση σκόπιμο είναι η Επιτροπή να ερευνήσει
το θέμα στα πλαίσια του άρθρου 30 ΕΟΚ. Μια
τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να πάρει τη μορφή
παραβιάσεως των διαδικασιών ελέγχοντας την ε
ξουδετέρωση των εμποδίων στο εμπόριο μεταξύ
των κρατών μελών με τη μορφή τεχνικών ελέγχων
για τους οποίους τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα
(βλέπε απάντηση στην ερώτηση 2). Από την άλλη
μεριά, οι ενέργειες των ανεξάρτητων επαγγελμα
τιών και των εκπροσώπων τους μπορούν σε ορι
σμένες περιπτώσεις να φθάσουν σε μία κατάχρηση
της ιδιαίτερα σημαντικής θέσεως που κατέχουν
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πράγμα το οποίο θίγει το εμπόριο μεταξύ των κρα
τών μελών και το οποίο απαγορεύεται από το άρ
θρο 86 της συνθήκης ΕΟΚ (βλέπε περίπτωση 26/75
General Motors Continental Ν. V. ν. Επιτροπή
[1975]). Στις περιπτώσεις στις οποίες αποδεικνύεται
ότι έχει γίνει κατάχρηση, η Επιτροπή δεν θα διστά
σει να ενεργήσει έτσι ώστε να τεθεί τέλος στην
κατάχρηση αυτή. Για την ώρα, μία περίπτωση η
οποία αφορά την εισαγωγή νέων οχημάτων εξε
τάζεται από την Επιτροπή και είναι δυνατόν να
καταλήξει σε μια απόφαση η οποία θα εγκριθεί
βάσει του άρθρου 86 της συνθήκης ΕΟΚ.
2.
Έχουν γίνει ορισμένες καταγγελίες παραβιά
σεως των διατάξεων της συνθήκης όσον αφορά την
ελεύθερη διακίνηση αγαθών στον τομέα αυτό. Η
Επιτροπή εξετάζει ακόμη τις καταγγελίες αυτές.
Όπως και να είναι, η Επιτροπή έχει την πρόί)εση
να απευθύνει σύντομα μια ανακοίνωση στα κράτη
μέλη αναφορικά με τις λεπτομέρειες εγκρίσεως και
καταγραφής εισαγομένων οχημάτων.
3. και 4.
Στην περίπτωση κατά την οποία γίνεται
μία καταγγελία στην Επιτροπή και η καταγγελία
αυτή είναι αιτιολογημένη, η Επιτροπή δεν θα δι
στάσει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να εξα
σφαλίσει την τήρηση του κοινοτικού νόμου.
Αυτό συμπεριλαμβάνει περιπτώσεις για τις οποίες
θα έχουν δοθεί οι απαραίτητες πληροφορίες. Οι
πολίτες θα πρέπει, ωστόσο να γνωρίζουν ότι έχουν
τη δυνατότητα να απευθύνονται στα δικαστήρια
της χώρας τους για την εκδίκαση υποθέσεων που
βασίζονται στα προαναφερθέντα άρθρα της συνθή
κης. Η προσφυγή στα δικαστήρια των χωρών με
λών παρουσιάζει ορισμένα πλεονεκτήματα σε
σύγκριση με μία καταγγελία στην Επιτροπή. Παρα
δείγματος χάρη, μπορεί να αποζημιωθεί ο διάδικος
ο οποίος έχει υποστεί ζημιές κάτι που η Επιτροπή
δεν μπορεί να κάνει.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρι#. 1406/83
του κ. Roland Boyes (S — GB)
προς το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(9 Δεκεμβρίου 1983)
(84/C 84/14)
Θέμα: Αναθεώρηση του Κοινωνικού Ταμείου
Μετά την απάντηση στη γραπτή μου ερώτηση
αριθ. 848/83 ('):
1.

2.
3.

Έχει συμφωνήσει το Συμβούλιο με τις προτά
σεις της Επιτροπής για τις περιοχές όπου πρέ
πει να ληφθούν ειδικά μέτρα («Black Spots»);
Εάν ναι, ποια κριτήρια θα εφαρμοσθούν για να
εντοπισθεί κάθε τέτοια περιοχή;
Ποιες περιοχές στη Βρετανία θα πρέπει να ε
νισχυθούν σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά;

(!) ΕΕ αριθ. C 308 της 14. 11. 1983, σ. 21.
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Απάντηση
(29 Φεβρουαρίου 1984)
Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που διέπουν το Ευ
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τις οποίες εξέδωσε το
Συμβούλιο στις 17 Οκτωβρίου 1983, μετά από
συνεννόηση με τη Συνέλευση, το Συμβούλιο επέ
λεξε μια διατύπωση πιο γενική από εκείνη που πρό
τεινε η Επιτροπή. Η διατύπωση αυτή δεν περιλαμ
βάνει λεπτομερή καθορισμό των διατυπώσεων για
τη συνδρομή εκ μέρους του Ταμείου, με την έννοια
που την αποδίδει, ο αξιότιμος κ. βουλευτής.
Πρέπει πράγματι να υπενθυμισθεί ότι το άρθρο 7,
παράγραφος 3 της απόφασης που αφορά την απο
στολή του Ταμείου διευκρινίζει ότι εκτός των πι
στώσεων που προορίζονται για δράσεις σε περιο
χές που απολαύουν αυξημένου ποσού παρέμβα
σης,
«Οι υπόλοιπες πιστώσεις συγκεντρώνονται σε ε
νέργειες υπέρ της απασχόλησης στις άλλες ζώνες
μεγάλης σε μέγεθος και σε διάρκεια ανεργίας ή/
και οι οποίες βρίσκονται σε βιομηχανική και τομεακή αναδιάρθρωση.» (')
Κατά συνέπεια, εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ε
πιτροπής να καθορίσει, στα πλαίσια των κα
τευθύνσεων που αναφέρονται στο άρθρο 6 της πα
ραπάνω απόφασης, τις απαραίτητες διατυπώσεις
για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
Όπως λοιπόν γνωρίζει, η Συνέλευση μετά από τη
συνεννόηση που είχε με το Συμβούλιο για το θέμα
αυτό, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δήλωσαν ότι
«πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ενέργειες
υπέρ της απασχόλησης σε ζώνες στις οποίες ο
συντελεστής ανεργίας είναι εξαιρετικά υψηλός σε
σχέση με τον εθνικό μέσο όρο» (2). Εμπίπτει στην
αρμοδιότητα της Επιτροπής να καθορίσει αυτές τις
ζώνες, στα πλαίσια της διαδικασίας που ορίζεται
στο άρθρο 6 της απόφασης που προαναφέρθηκε.
(0 ΕΕ αριθ. L 289 της 22. 10. 1983, σ. 40.
(2) ΕΕ αριθ. L 289 της 22. 10. 1983, σ. 41 (δήλωση στο
άρθρο 6).

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρι#. 1407/83
του κ. Karl von Wogau (ΡΡΕ — D)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(9 Δεκεμβρίου 1983)
(84/C 84/15)
Θέμα: Τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο κατά τις εισα
γωγές στη Γαλλία
1.
Γνωρίζει η Επιτροπή τις προσωρινές εκτελε
στικές διατάξεις του γαλλικού Υπουργείου Βιομη
χανίας (Επίτροπος υπεύθυνος για θέματα τυποποί
ησης) της 25ης Αυγούστου 1983 ως προς το διά
ταγμα της 10ης Ιουνίου 1983 σχετικά με την υπο
χρεωτική προδιαγραφή NF 38-320, γιά ψυκτικά μη
χανήματα;
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2.
Ισχύει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές
προβλέπονται μεταβατικές ρυθμίσεις μόνο ως το
τέλος του χρόνου και ότι από την 1η Ιανουαρίου
1984 θα καθιερωθεί οριστικά και χωρίς εξαίρεση
νέος υποχρεωτικός έλεγχος και ένδειξη του ελέγ
χου των ψυκτικών μηχανημάτων;

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρι#. 1425/83
του κ. Brendan Halligan (S — IRL)
προς το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

3.
Θεωρεί η Επιτροπή ότι η καθιέρωση αυτού
του νέου υποχρεωτικού ελέγχου και της ένδειξης
ελέγχου συμβιβάζεται με τα άρθρα 30 και 36 της
συνθήκης ΕΟΚ;

Θέμα.: Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης όσον
αφορά την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

4.
Εάν όχι, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η
Επιτροπή κατ' αυτής της παραβίασης της συνθή
κης;
Απάντηση του κ. Narjes
εξ ονόματος της Επιτροπής
(2 Φεβρουαρίου 1984)
Μετά την αποδοχή από τη γαλλική κυβέρνηση της
απόφασης της 10ης Ιουνίου 1983 περί της υποχρεω
τικής εφαρμογής του κανόνα D 38-320 σχετικά με
τους συντηρητές κατεψυγμένων τροφίμων οικιακής
χρήσης και τους οικιακούς καταψύκτες, η Επιτρο
πή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει βάσει του άρ
θρου 169 της συνθήκης ΕΟΚ, η οποία στηρίζεται
στο άρθρο 30 της ιδίας συνθήκης.
Σε συνέχεια της διαδικασίας αυτής, οι γαλλικές αρ
χές ενέκριναν μεταβατικές λεπτομέρειες εφαρμογής
αυτής της απόφασης. Οι λεπτομέρειες αυτές που
περιγράφονται στο ενημερωτικό σημείωμα της
25ης Αυγούστου 1983, δεν τροποποιούν την εκτί
μηση της Επιτροπής όσον αφορά την ουσία.
Καταργήθηκαν πρόσφατα και αντικαταστάθηκαν
από διατάξεις που περιλαμβάνονται σε νέο ενημε
ρωτικό σημείωμα του υπουργείου βιομηχανίας και
έρευνας.
Σύμφωνα με το σημείωμα αυτό, κατά παρέκκλιση
των διατάξεων του άρθρου 6 της απόφασης, οι
εισαγωγείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν τη βε
βαίωση έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρο 4.2.
της εν λόγω απόφασης όταν πρόκειται:
για κοινοτικά προϊόντα
- για προϊόντα τα οποία, πριν από την 1η Αυγού
στου 1983, έχουν αποτελέσει αντικείμενο αίτη
σης δικαιώματος χρήσης εθνικού σήματος κα
ταλληλότητας και για τα οποία είναι δυνατόν
να εκδοθεί άδεια εξαίρεσης εκ μέρους του
υπευθύνου για τον καθορισμό προτύπων.
Η Επιτροπή πιστεύει ότι στο μέτρο που οι διατά
ξεις αυτές εξαίρεσης εφαρμόζονται σε προϊόντα τα
οποία, κατά την έννοια του κοινοτικού δικαίου,
πρέπει να απολαμβάνουν ελεύθερης κυκλοφορίας,
η γαλλική κυβέρνηση τηρεί τις υποχρεώσεις της.
Η Επιτροπή θα είναι σε θέση να κλείσει τη διαδι
κασία επί παραβάσει μόλις οι γαλλικές αρχές της
παράσχουν ορισμένες διευκρινίσεις σχετικά με την
ερμηνεία του προαναφερθέντος ενημερωτικού ση
μειώματος.

(9 Δεκεμβρίου 1983)
(84/C 84/16)

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θεωρείται πάντοτε από
πολύ κόσμο ως αόριστο θεσμικό όργανο που δεν
έχει σχέση με την καθημερινή τους ζωή. Η τάση
αυτή επιβεβαιώνεται από δημοσκοπήσεις που έ
χουν διεξαχθεί σε όλα τα κράτη μέλη. Προτίθεται
το Συμβούλιο να προβεί στην προετοιμασία ενός
πρακτικού προγράμματος δράσεως με το οποίο η
Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα αποκτούσε σημασία και
περιεχόμενο για όλους τους πολίτες της;
Για παράδειγμα, συμφωνεί το Συμβούλιο να χρη
ματοδοτήσει ένα πρόγραμμα βάσει του οποίου θα
μπορούν οι υπερήλικοι πολίτες να ταξιδεύουν δω
ρεάν όπου θελήσουν μέσα στην Κοινότητα, χρησι
μοποιώντας τις δημόσιες συγκοινωνίες; Τούτο θα
είχε ως αποτέλεσμα να γίνει συχνότερη η επικοινω
νία μεταξύ των κρατών μελών, θα είχε τεράστιο
κοινωνικό όφελος για τα ηλικιωμένα άτομα πολλά
από τα οποία δεν έχουν επισκεφθεί ποτέ τους άλλη
χώρα της Κοινότητας και, τελικά, θα απέβαινε ιδι
αίτερα καρποφόρα για τα θεσμικά όργανα της Ευ
ρώπης.
Απάντηση
(29 Φεβρουαρίου 1984)
Το Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίηση του για
κάθε μέτρο που θα μπορούσε να ληφθεί είτε από
την ίδια την Κοινότητα είτε από τα κράτη μέλη
χωριστά ώστε να μπορέσει να γίνει περισσότερο
αντιληπτό στους λαούς των κρατών μελών το γεγο
νός ότι αυτά έχουν ορίσει ως στόχο τους να δη
μιουργήσουν τις βάσεις για μία διαρκώς στενότερη
ένωση μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών.
Το Συμβούλιο θεωρεί ότι οι διάφορες ενέργειες ενη
μέρωσης που θα προηγηθούν της εκλογικής εκ
στρατείας για τις εκλογές των μελών του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου μπορούν να αποτελέσουν ένα
κατάλληλο πλαίσιο για να προσελκύσουν την προ
σοχή στα μέτρα αυτά.
Όσον αφορά την πρόταση του αξιότιμου κ. βου
λευτή, το Συμβούλιο σημειώνει ότι το ύψος των
ναύλων των ταξιδιωτών ορίζεται από τις αρμόδιες
αρχές.
Όσον για τις αρμοδιότητες της Κοινότητας, το
Συμβούλιο εφιστά την προσοχή του αξιότιμου κ.
βουλευτή στο γεγονός ότι ολοκληρώνει τις εργασί
ες του για την έγκριση, στο εγγύς μέλλον, ψηφί
σματος για την κοινοτική πολιτική του τουρισμού,
στο οποίο θα καλεί την Επιτροπή να του υποβάλει
προτάσεις για τον τομέα του τουρισμού. Εξάλλου,
ο τομέας του «κοινωνικού» τουρισμού αναφέρθηκε
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κατά τη διάρκεια της ανεπίσημης συνεδρίασης των
Υπουργών με αρμοδιότητα σε θέματα τουρισμού
που έγινε στην Αθήνα στις 20 Νοεμβρίου 1983.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1446/83
του κ. Horst Seefeld (S — D)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(14 Δεκεμβρίου 1983)
(84/C 84/17)
θέμα.: Συνθήκες ορατότητας σε κράνη μοτοσυκλέτας
Το περιοδικό «Stern» αναφέρει στο τεύχος του
αριθ. 43 της 20ής Οκτωβρίου 1983 ότι «από 2 000
περίπου οδηγούς μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους το προηγούμενο
έτος, πολλοί ήσαν σχεδόν τυφλοί». Σύμφωνα με
έρευνες σε πλαστικές προσωπίδες του κράνους μοτοσυκλετιστών από την εταιρία ερευνών της Κολω
νίας για την ορατότητα και την ασφάλεια, χαράσ
σεται εύκολα η συνθετική επιφάνεια των προσωπί
δων και οι μικρές ρωγμές που προκύπτουν μετατρέ
πουν κάθε προβολέα αυτοκινήτου και κάθε οδικό
φωτισμό σε απαστράπτοντα και εκτυφλωτικό α
στέρα (διάχυτο φως). «Σε δέκα τοις εκατό των προ
σωπίδων που εξετάσθηκαν, είχε περιορισθεί η ορα
τότητα στο ήμισυ ή και λιγότερο. Αυτό είναι εγ
κληματικό», αναφέρει το Stern.
Ερωτώ την Επιτροπή:
1. Γνωρίζει τέτοιες διαπιστώσεις;
2. Τι μπορεί να γίνει σε κοινοτικό επίπεδο για να
βελτιωθούν οι συνθήκες ορατότητας σε κράνη
μοτοσυκλετιστών;
3. Μπορεί η Επιτροπή να συμβάλει αποτελεσμα
τικά στην έρευνα για την κατασκευή προσωπί
δων οι οποίες δεν θα χαράσσονται;
Απάντηση του κ. Narjes
εξ ονόματος της Επιτροπής
(7 Φεβρουαρίου 1984)
1.
Η Επιτροπή γνωρίζει ότι τα πλαστικά γείσα
των κρανών μοτοσυκλετιστών υφίστανται φθορά
ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται και
τις προφυλάξεις που λαμβάνουν τα άτομα που τα
χρησιμοποιούν και ότι μειώνεται η οπτική τους
ποιότητα.
2.
Όταν η ορατότητα μειώνεται, ο καλύτερος
τρόπος θεραπείας είναι να αλλαγεί. Ένα νέο γείσο
κοστίζει σχετικά λίγο και μπορεί γενικά να αντι
κατασταθεί πολύ γρήγορα και πολύ απλά.
Πριν από μερικά χρόνια, η Επιτροπή ανέλαβε να
θεσπίσει κοινοτικές διατάξεις για τα κράνη των
μοτοσυκλετιστών. Ωστόσο, επειδή ο ISO (Διεθνής
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Οργανισμός Τυποποίησης) και ο ΟΗΕ, μέσω της
οικονομικής επιτροπής για την Ευρώπη στη Γε
νεύη, ανέλαβαν να εκπονήσουν, σε ευρύτερα πλαί
σια, διατάξεις και κανόνες για τα κράνη των μοτο
συκλετιστών, η Επιτροπή έθεσε τέλος στις εργασίες
της για να αποφευχθεί η διπλή απασχόληση με το
ίδιο θέμα και συνεργάστηκε με τους άλλους οργα
νισμούς. Έτσι προέκυψε ο κανονισμός ΟΗΕ/ΕΟΚ
αριθ. 22. Ο κανονισμός αυτός δεν περιέχει ωστόσο
καμία διάταξη για την οπτική ποιότητα των γείσων
και την προστασία τους από τις ρωγμές. Το πρό
βλημα συζητείται από την Οικονομική Επιτροπή
για την Ευρώπη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
των εργασιών αυτών, η Επιτροπή δεν θα παραλεί
ψει, αφού συμβουλευθεί τα κράτη μέλη, να υποβά
λει ενδεχομένως στο Συμβούλιο κατάλληλη πρό
ταση για να βελτιωθεί η οπτική ποιότητα των γεί
σων των μοτοσυκλετιστών.
3.
Ελλείψει πιστώσεων, η Επιτροπή δεν μπορεί
σήμερα να χορηγήσει οικονομική ενίσχυση στις
έρευνες για την προστασία των γείσων από τις
ρωγμές.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1462/83
της κ. Mechthild von Alemann (L — D)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(14 Δεκεμβρίου 1983)
(84/C 84/18)
Θέμα: Πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ της Λαϊ
κής Δημοκρατίας της Κίνας και της Ευρω
παϊκής Κοινότητας
Μπορεί η Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες, εάν
υφίστανται σχέδια για την υποστήριξη της ανταλ
λαγής επιστημόνων και φοιτητών μεταξύ της Λ. Δ.
της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας;
Αληθεύουν οι πληροφορίες, ότι ένας γερμανός υπή
κοος, απόφοιτος ευρωπαϊκής σχολής με ευρωπαϊ
κού τύπου απολυτήριο και κατόπιν απόφοιτος βελ
γικού πανεπιστημίου στον κλάδο της Σινολογίας,
δεν έλαβε υποτροφία στο πλαίσιο ενός προγράμ
ματος ανταλλαγών για τη Λ. Δ. της Κίνας, διότι:
α) η αίτηση απορρίφθηκε από τη βελγική πλευρά
επειδή ο αιτών δεν είναι βέλγος υπήκοος και
β) απορρίφθηκε επίσης από τη γερμανική πλευρά
λόγω του ότι ο εν λόγω γερμανός υπήκοος δεν
σπούδασε στη Γερμανία;
Μπορεί η Επιτροπή να επιβεβαιώσει, ότι αυτό απο
τελεί κλασική περίπτωση τελείως ξεπερασμένων
τοπικιστικών πολιτιστικών αντιλήψεων, που θα
ήταν δικαιολογημένες μόνο στο 19ο αιώνα;

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. C 84/12

26. 3. 84

Απάντηση του κ. Richard
εξ ονόματος της Επιτροπής

Απάντηση του κ. Tugendhat
εξ ονόματος της Επιτροπής

(8 Φεβρουαρίου 1984)

(9 Φεβρουαρίου 1984)

Η Κοινότητα δεν έχει για την ώρα κανένα σχέδιο
υποστηρίξεως των ανταλλαγών επιστημονικού
προσωπικού και φοιτητών ανάμεσα στη Λαϊκή Δη
μοκρατία της Κίνας και την Ευρωπαϊκή Κοινότη
τα.

Οι χώρες με τις οποίες η Ιταλία έχει συνάψει
συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας
και το έτος κατά το οποίο τίθενται σε ισχύ οι
συμβάσεις αυτές αναφέρονται κατωτέρω:

Η Επιτροπή δεν γνωρίζει την περίπτωση η οποία
αναφέρθηκε κατά την οποία ένας γερμανός υπή
κοος κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος αντι
μετώπισε την άρνηση υποτροφίας για την παραμο
νή του στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

Γαλλία: 1967
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας: 1962
Ηνωμένο Βασίλειο: 1962
Βέλγιο: 1973
Κάτω Χώρες: 1960
Ιρλανδία: 1975
Δανία: 1967
Ελλάδα: 1968
Λουξεμβούργο: 1983.

Καθώς η Επιτροπή δεν γνωρίζει τους θεσμούς και
τις διαδικασίες των ενδιαφερομένων κρατών με
λών, δεν μπορεί να εκφέρει κρίση στην προκειμένη
περίπτωση.
Ωστόσο η Επιτροπή έχει την πρόθεση, στα πλαίσια
του προγράμματος δράσεως στον τομέα της παιδεί
ας της 9ης Φεβρουαρίου 1976, να διοργανώσει,
κατά το 1984, μια πρώτη συνάντηση των
υπευθύνων των υπηρεσιών που, στα κράτη μέλη,
είναι αρμόδιες για τις δραστηριότητες των φοιτη
τών. Η συνάντηση αυτή θα θέσει τις βάσεις για
επαφές που θα επιτρέψουν στο μέλλον να αποφευ
χθούν τέτοιες περιπτώσεις.
Τέλος, σκόπιμο είναι να υπενθυμιστούν τα συμπε
ράσματα στα οποία κατέληξε το Συμβούλιο και οι
Υπουργοί Παιδείας οι οποίοι συναντήθηκαν στα
πλαίσια του Συμβουλίου της 2ας Ιουνίου 1983, στα
οποία αναφέρεται ότι όσον αφορά την αναγνώριση
των τίτλων και διπλωμάτων που δίνονται σε άλλα
κράτη μέλη τα τελευταία αυτά πρέπει να δείχνουν
τη μεγαλύτερη δυνατή ανεκτικότητα και ελαστικό
τητα.

Κράτη

Τρίτες χώρες:
Αυστραλία: 1925
Βραζιλία: 1981
Καναδάς: 1980
Κύπρος: 1983
Αίγυπτος: 1982
Φιλανδία: 1974
Ιαπωνία: 1973
Ισραήλ:1973
Ουγγαρία: 1980
Μαρόκο: 1983
Νορβηγία: 1963
Ρουμανία: 1979
Σιγκαπούρη: 1979
Ισπανία: 1980
Ηνωμένες Πολιτείες: 1956
Σουηδία: 1958
Ελβετία: 1979
Ταϋλάνδη: 1980
Τρινιτάτ και Τομπάγκο: 1974
Τυνησία: 1981.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1465/83
του κ. Andre Damseaux (L — Β)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1464/83
του κ. Andre Damseaux (L — Β)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(14 Δεκεμβρίου 1983)
(84/C 84/19)
Θέμα.: Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολο
γίας

μέλη:

(14 Δεκεμβρίου 1983)
(84/C 84/20)
Θέμα: Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολο
γίας

Μπορεί η Επιτροπή να παρουσιάσει κατάλογο
όλων των συμβάσεων περί αποφυγής διπλής φορο
λογίας που έχουν συναφθεί και ισχύουν μέχρι σή
μερα ανάμεσα στην Ιταλία αφ' ενός, και
1. άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας

Μπορεί η Επιτροπή να παρουσιάσει κατάλογο
όλων των συμβάσεων περί αποφυγής διπλής φορο
λογίας που έχουν συναφθεί και ισχύουν μέχρι σή
μερα ανάμεσα στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία
της Γερμανίας αφ' ενός και
1. άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας

2.

2.

τρίτες χώρες

αφ' ετέρου;

τρίτες χώρες

αφ' ετέρου;

26. 3. 84
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Αριθ. C 84/13

Απάντηση του κ. Tugendhat
εξ ονόματος της Επιτροπής
(9 Φεβραναρίον 19841

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ apifr. 1467/83
του κ. Andre Damseaux (L — Β)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Οι χώρες με τις οποίες η Ομοσπονδιακή Δημοκρα
τία της Γερμανίας έχει συνάψει συμβάσεις για την
αποφυγή της διπλής φορολογίας και το έτος κατά
το οποίο τίθενται σε ισχύ οι συμβάσεις αυτές ανα
φέρονται κατοοτέρω:
Κράτη μέλη:
Βέλγιο: 1969
Δανία: 1964
Γαλλία: 1961
Ελλάδα: 1968
Ηνωμένο Βασίλειο: 1967
Ιρλανδία: 1964
Ιταλία: 1952
Λουξεμβούργο: 1960
Κάτω Χώρες: 1960.

(19 Δεκεμβρίου 1983)
(84/C 84/21)

Τρίτες χώρες:
Αίγυπτος: 1961
Αργεντινή: 1979
Αυστραλία: 1975
Βραζιλία: 1976
Ακτή του Ελεφαντοστού: 1982
Φινλανδία: 1982
Ινδία: 1960
Ινδονησία: 1979
Ιράν: 1969
Ισλανδία: 1973
Ισραήλ: 1966
Τζαμάικα: 1976
Ιαπωνία: 1967
Καναδάς: 1957
Κένυα: 1980
Κορέα: 1978
Λιμπερία: 1975
Μαλαισία: 1979
Μάλτα: 1976
Μαρόκο: 1974
Μαυρίκιος νήσος: 1981
Νέα Ζηλανδία: 1980
Νορβηγία: 1960
Αυστραλία: 1955
Πακιστάν: 1960
Πολωνία: 1975
Πορτογαλία: 1982
Ρουμανία: 1975
Ζάμπια: 1975
Σουηδία: 1960
Ελβετία: 1973
Σιγκαπούρη: 1973
Ισπανία: 1968
Σρι Λάνκα: 1982
Νότια Αφρική: 1975
Ταϋλάνδη: 1968
Τρινιτάντ και Τομπάγκο: 1977
Τυνησία: 1976
Ουγγαρία: 1979
Ηνωμένες Πολιτείες: 1955
Κύπρος: 1977.

Θέμα: Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολο
γίας
Μπορεί η Επιτροπή να παρουσιάσει κατάλογο
όλων των συμβάσεων περί αποφυγής διπλής φορο
λογίας που έχουν συναφθεί και ισχύουν μέχρι σή
μερα ανάμεσα στην Ελλάδα αφ' ενός και
1. άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας
2.

τρίτες χώρες

αφ' ετέρου;
Απάντηση του κ. Tugendhat
εξ ονόματος της Επιτροπής
(10 Φεβρουαρίου 1984)
Οι χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει
συμβάσεις για την πρόληψη της διπλής φορολογίας
και το έτος που άρχισαν να ισχύουν οι συμβάσεις
αυτές, αναφέρονται κατωτέρω:
Κράτη

μέλη:

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας: 1964
Ιταλία: 1968
Γαλλία: 1964
Βέλγιο: 1970
Ηνωμένο Βασίλειο: 1953.
Τρίτες χώρες:
Αυστρία: 1972
Κύπρος: 1960
Φινλανδία: 1981
Ινδία: 1964
Σουηδία: 1963
Ηνωμένες Πολιτείες: 1953.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρι#. 1468/83
του κ. Andre Damseaux (L — Β)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(19 Δεκεμβρίου 1983)
(84/C 84/22)
Θέμα: Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολο
γίας
Μπορεί η Επιτροπή να παρουσιάσει κατάλογο
όλων των συμβάσεων περί αποφυγής διπλής φορο
λογίας που έχουν συναφθεί και ισχύουν μέχρι σή
μερα ανάμεσα στις Κάτω Χώρες αφ' ενός και
1. άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας
2. τρίτες χώρες
αφ' ετέρου;

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. C 84/14

Απάντηση του κ. Tugendhat
εξ ονόματος της Επιτροπής
(9 Φεβρουαρίου 1984)
Οι χώρες με τις οποίες οι Κάτω Χώρες έχουν συνά
ψει συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολο
γίας και το έτος κατά το οποίο τίθενται σε ισχύ οι
συμβάσεις αυτές αναφέρονται κατωτέρω:
Κράτη

λογίας που έχουν συναφθεί και ισχύουν μέχρι σή
μερα ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο αφ' ενός
και
1. άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας
2. τρίτες χώρες
αφ' ετέρου;
Απάντηση του κ. Tugendhat
εξ ονόματος της Επιτροπής

μέλη:

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας: 1960
Βέλγιο: 1971
Δανία: 1958
Γαλλία: 1974
Ιρλανδία: 1970
Ιταλία: 1960
Λουξεμβούργο: 1969
Ηνωμένο Βασίλειο: 1981.
Τρίτες χώρες:
Αυστρία: 1971
Αυστραλία: 1976
Καναδάς: 1957
Τσεχοσλοβακία: 1974
Φινλανδία: 1971
Ουγγαρία: 1940
Ινδονησία: 1974
Ισραήλ: 1974
Ιαπωνία: 1970
Γιουγκοσλαβία: 1983
Νότια Κορέα: 1981
Μαλάουϊ: 1969
Μάλτα: 1977
Ολλανδικές Αντίλλες: 1965
Νορβηγία: 1967
Νέα Ζηλανδία: 1981
Πακιστάν: 1982
Πολωνία: 1981
Ρουμανία: 1980
Σιγκαπούρη: 1971
Νότια Αφρική: 1972
Ισπανία: 1977
Σουρινάμ: 1977
Σουηδία: 1968
Ελβετία: 1952
Ταϋλάνδη:1976
Ηνωμένες Πολιτείες: 1947
Ζάμπια: 1982.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρι#. 1469/83
του κ. Andre Damseaux (L — Β)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(19 Δεκεμβρίου 1983)
(84/C 84/23)
Θέμα: Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολο
γίας
Μπορεί η Επιτροπή να παρουσιάσει κατάλογο
όλων των συμβάσεων περί αποφυγής διπλής φορο

26. 3. 84

(9 Φεβρουαρίου 1984)
Οι χώρες με τις οποίες το Ηνωμένο Βασίλειο έχει
συνάψει συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής
φορολογίας και το έτος κατά το οποίο τίθενται σε
ισχύ οι συμβάσεις αυτές αναφέρονται κατωτέρω:
Κράτη

μέλη:

Βέλγιο: 1970
Δανία: 1973
Γαλλία: 1973
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας: 1971
Ελλάδα: 1954
Ιρλανδία: 1976
Ιταλία: 1973
Λουξεμβούργο: 1968
Κάτω Χώρες: 1967.
Τρίτες χώρες:
Αντίγκουα: 1947
Ολλανδικές Αντίλλες: 1970
Αυστραλία: 1968
Αυστρία: 1970
Μπαρμπάντος: 1970
Βελίζα: 1947
Μποτσουάνα: 1978
Μπρουνέι: 1950
Βιρμανία: 1952
Καναδάς: 1967
Κύπρος: 1975
Άγιος Δομίνικος: 1949
Νήσοι Φάκλαντ: 1949
Νήσοι Φερόοι: 1961
Φίτζι: 1976
Φινλανδία: 1970
Γκάμπια: 1947
Γκάνα: 1978
Γρενάδα: 1949
Γκέρνλυ:1952
Ουγγαρία: 1978
Ινδονησία: 1975
Νήσοι Μαν: 1955
Ισραήλ:1963
Τζαμάικα: 1973
Ιαπωνία: 1970
Τζέρσεϋ: 1952
Κένυα: 1977
Λεσότο: 1949
Μαλάουϊ: 1956
Μαλαισία: 1973
Μάλτα: 1962
Νήσος Αγίου Μαυρικίου: 1947
Μονσερά: 1947

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Ναμίμπια (Νοτιοδυτική Αφρική): 1962
Νέα Ζηλανδία: 1966
Νορβηγία: 1970
Πακιστάν: 1961
Φιλιππίνες: 1968
Πολωνία: 1978
Πορτογαλία: 1969
Ζιμπάμπουε: 1956
Ρουμανία: 1977
Άγιος Χριστόφορος και Νέβις: 1947
Άγια Λουκία: 1949
Άγιος Βικέντιος: 1949
Σεϋχέλλες: 1949
Σιέρα Λεόνε: 1947
Σιγκαπούρη: 1967
Νήσοι Σολομώντος: 1950
Νότια Αφρική: 1969
Νότια Κορέα: 1978
Ισπανία: 1976
Σουδάν: 1977
Ζουαζιλάνδη: 1969
Σουηδία: 1961
Ελβετία: 1978
Τρινιτάντ και Τομπάγκο: 1967
Τανζανία (Ταγκανίκα): 1952
Ζανζιμπάρ: 1952.

Αριθ. C 84/15

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας: 1959
Ιταλία: 1967
Λουξεμβούργο: 1968
Κάτω Χώρες: 1965
Ηνωμένο Βασίλειο: 1976.
Τρίτες χώρες:
Αυστραλία: 1984
Αυστρία: 1964
Καναδάς: 1968
Κύπρος: 1962
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: 1951
Φινλανδία: 1969
Ιαπωνία: 1974
Νορβηγία: 1967
Πακιστάν: 1968
Σουηδία: 1960
Ελβετία: 1965
Ζάμπια: 1967.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρι#. 1471/83
του κ. Andre Damseaux (L — Β)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(19 Δεκεμβρίου 1983)
(84/C 84/25)

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρι#. 1470/83
του κ. Andre Damseaux (L — Β)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(19 Δεκεμβρίου 1983)
(84/C 84/24)
Θέμα.: Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολο
γίας
Μπορεί η Επιτροπή να παρουσιάσει κατάλογο
όλων των συμβάσεων περί αποφυγής διπλής φορο
λογίας που έχουν συναφθεί και ισχύουν μέχρι σή
μερα ανάμεσα στην Ιρλανδία αφ' ενός και
1. άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας
2.

Θέμα: Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολο
γίας
Μπορεί η Επιτροπή να παρουσιάσει κατάλογο
όλων των συμβάσεων περί αποφυγής διπλής φορο
λογίας που έχουν συναφθεί και ισχύουν μέχρι σή
μερα ανάμεσα στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμ
βούργου αφ' ενός και
1. άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας
2.

τρίτες χώρες

αφ' ετέρου;
Απάντηση του κ. Tugendhat
εξ ονόματος της Επιτροπής

τρίτες χώρες

αφ' ετέρου;

(7 Φεβρουαρίου 1984)
Απάντηση του κ. Tugendhat
εξ ονόματος της Επιτροπής
(16 Φεβρουαρίου 1984)

Οι χώρες με τις οποίες έχει συνάψει η Ιρλανδία
συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας και
το έτος που άρχισαν να ισχύουν οι συμβάσεις αυ
τές αναφέρονται παρακάτω:
Κράτη

μέλη:

Βέλγιο: 1973
Δανία: 1961
Γαλλία: 1966

Οι χώρες με τις οποίες έχει συνάψει το Λουξεμ
βούργο συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορο
λογίας και το έτος του τέθηκαν σε ισχύ οι συμβά
σεις αυτές αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:
Κράτη

μέλη:

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας: 1960
Βέλγιο: 1972
Γαλλία: 1960
Ηνωμένο Βασίλειο: 1968
Ιρλανδία: 1975
Κάτω Χώρες: 1969
Δανία: 1982
Ιταλία: 1983.

Αριθ. C 84/16

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Τρίτες χώρες:
Αυστρία: 1964
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: 1964
Ισλανδία: 1976
Βραζιλία: 1980
Φινλανδία: 1983.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1472/83
του κ. Andre Damseaux (L — Β)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(19 Δεκεμβρίου 1983)
(84/C 84/26)
Θέμα.: Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολο
γίας
Μπορεί η Επιτροπή να παρουσιάσει κατάλογο
όλων των συμβάσεων περί αποφυγής διπλής φορο
λογίας που έχουν συναφθεί και ισχύουν μέχρι σή
μερα ανάμεσα στη Γαλλία αφ' ενός και
1. άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας
2.

τρίτες χώρες

αφ' ετέρου;
Απάντηση του κ. Tugendhat
εξ ονόματος της Επιτροπής
(70 Φεβρουαρίου 1984)
Οι χώρες με τις οποίες η Γαλλία έχει συνάψει
συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας
και το έτος έναρξης της ισχύος των συμβάσεων
αυτών αναφέρονται παρακάτω:
Κράτη

μέλη:

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας: 1981
Βέλγιο: 1965
Δανία: 1958
Ελλάδα:1964
Ιρλανδία: 1964
Ιταλία: 1971
Λουξεμβούργο: 1967
Κάτω Χώρες: 1974
Ηνωμένο Βασίλειο: 1969.

Ακτή Ελεφαντοστού: 1969
Αίγυπτος: 1983
Ισπανία: 1975
Ηνωμένες Πολιτείες: 1968
Φινλανδία: 1959
Γκαμπόν:1969
Άνω Βόλτα: 1967
Ουγγαρία: 1981
Μαυρίκιος: 1982
Ινδία: 1970
Ινδονησία: 1981
Ιράν: 1975
Ισραήλ: 1964
Ιαπωνία: 1981
Λίβανος: 1963
Μαδαγασκάρη: 1965
Μαλαισία: 1976
Μαλί: 1975
Μάλτα: 1978
Μαρόκο: 1971
Μαυριτανία: 1969
Νίγηρ: 1966
Νορβηγία: 1981
Νέα Ζηλανδία: 1981
Πακιστάν: 1969
Φιλιππίνες: 1978
Πολωνία: 1976
Πορτογαλία: 1972
Ρουμανία: 1975
Σενεγάλη: 1976
Σιγκαπούρη: 1975
Σρι Λάνκα: 1982
Σουηδία: 1972
Ελβετία: 1970
Τσεχοσλοβακία: 1975
Ταϊλάνδη: 1975
Τόγκο: 1975
Τυνησία: 1975
Γιουγκοσλαβία: 1975
Ζάμπια: 1964.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1473/83
του κ. Andre Damseaux (L — Β)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(19 Δεκεμβρίου 1983)
(84/C 84/27)

Τρίτες χώρες:
Αλγερία: 1970
Αργεντινή: 1981
Αυστραλία: 1977
Αυστρία: 1961
Μπενίν: 1977
Βραζιλία: 1972
Καμερούν: 1978
Καναδάς: 1976
Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής: 1971
Κομόρες: 1971
Κογκό: 1969
Νότια Κορέα: 1981

26. 3. 84

Θέμα: Συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολο
γίας
Μπορεί η Επιτροπή να παρουσιάσει κατάλογο
όλων των συμβάσεων περί αποφυγής διπλής φορο
λογίας που έχουν συναφθεί και ισχύουν μέχρι σή
μερα ανάμεσα στο Βέλγιο αφ' ενός και
1. άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας
2. τρίτες χώρες
αφ' ετέρου;
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Απάντηση του κ. Tugendhat
εξ ονόματος της Επιτροπής

Πορτογαλία: 1971
Σιγκαπούρη: 1973
Σουηδία: 1968
Τσεχοσλοβακία: 1977
Τυνησία: 1976.

(20 Φεβρουαρίου 1984)
Οι χώρες με τις οποίες το Βέλγιο έχει συνάψει
συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας
και το έτος έναρξης της ισχύος των συμβάσεων
αυτών αναφέρονται παρακάτω:
Κράτη
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μέλη:

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας: 1969
Δανία: 1971
Γαλλία: 1973
Ελλάδα: 1970
Ιρλανδία: 1974
Ιταλία: 1973
Λουξεμβούργο: 1973
Κάτω Χώρες: 1970
Ηνωμένο Βασίλειο: 1970.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρι#. 1482/83
του κ. Pierre-Bernard Couste (DEP — F)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(J 9 Δεκεμβρίου 1983)
(84/C 84/28)
Θέμα: Χρησιμοποίηση των πιστώσεων του Ευρω
παϊκού Κοινωνικού Ταμείου από τα διά
φορα κράτη μέλη

Τρίτες χώρες:
Αυστρία: 1973
Βραζιλία: 1973
Καναδάς: 1976
Ισπανία: 1972
Ηνωμένες Πολιτείες: 1972
Φιλανδία: 1971
Ινδία: 1975
Ινδονησία: 1975
Ισραήλ: 1975
Ιαπωνία: 1970
Μαλαισία: 1975
Μάλτα: 1975
Μαρόκο: 1975
Νορβηγία: 1969

Θα μπορούσε η Επιτροπή να αναφέρει, πώς χρησι
μοποιήθηκαν, κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, από
κάθε κράτος, οι πιστώσεις που χορηγήθηκαν από
το Κοινωνικό Ταμείο στα διάφορα κράτη μέλη
(προσδιορίζοντας επίσης και το αντίστοιχο ποσό
για κάθε κράτος);
Ενημέρωσε κάθε χώρα τους πολίτες της σχετικά με
τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν κατ' αυτόν
τον τρόπο; Θα μπορούσε να αναφέρει η Επιτροπή
ποια είναι τα κράτη που δεν το έπραξαν; Διαθέτει
η Επιτροπή τα μέσα για να αναγκάσει τα εν λόγω
κράτη να επιδεικνύουν αυτού του είδους την εντι
μότητα, και ποια είναι αυτά;

Απάντηση του κ. Richard
εξ ονόματος της Επιτροπής
(16 Φεβρουαρίου 1984)
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την εξέλιξη των πιστώσεων που αναλήφθη
καν υπέρ καθενός από τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο:
(εκατ. ECU)
1978

1979

1980

Βέλγιο

11,50

15,94

Δανία

14,28

14,70

62,26

52,88

107,96

74,64

91,17

103,14

134,82

194,96

141,78

264,54

ΟΔ Γερμανίας
Γαλλία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Λουξεμβούργο
Κάτω Χώρες
Ηνωμ. Βασίλειο

1981

1982

29,30

23,19

23,57

19,43

24,48

27,26

—

—

—

30,57

52,39

46,94

58,13

79,69

105,72

143,09

256,22

281,23

327,15

341,01

439,86

0,36

1,00

0,93

0,56

0,47

9,81

19,32

18,30

12,67

15,88

115,71

196,43

236,50

249,05

442,58

620,22

774,45

1 014,22

1 003,67

1 500,81
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Στο Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου και στη Γε
νική Γραμματεία του Κοινοβουλίου διαβιβάζεται
απευθείας πίνακας που περιλαμβάνει λεπτομερώς,
ανά κράτος μέλος και ανά τομέα παρέμβασης, την
κατανομή των πιστώσεων που χορηγήθηκαν το
1982 από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Πρέπει
να σημειωθεί ότι οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριότη
τας περιλαμβάνουν το σύνολο των στοιχείων που
δείχνουν, από διάφορες πλευρές, πώς χρησιμοποι
ούνται οι πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου.
Τα γραφεία πληροφοριών της Κοινότητας στα κρά
τη μέλη παίζουν επίσης ρόλο εφόσον παρέχουν
πληροφορίες για τις επιδοτήσεις που χορηγούνται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Κάθε κράτος μέλος έχει δική του μέθοδο πληροφό
ρησης σχετικά με τις παρεμβάσεις του Ταμείου. Η
Επιτροπή δεν έχει λόγο να πιστεύει ότι ένα κράτος
μέλος κρύβει εσκεμμένα πληροφορίες για το θέμα
αυτό και δεν θεωρεί αναγκαίο να διαθέτει σχετική
αναγκαστική πράξη. Είναι πάντως προφανές ότι η
Επιτροπή θα χαιρέτιζε κάθε επιπλέον προσπάθεια
με σκοπό να γνωρίζει καλύτερα το κοινό τη
συγκεκριμένη συμβολή που παρέχει η Κοινότητα
στα κράτη μέλη μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου στους τομείς της κατάρτισης και της α
πασχόλησης.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1494/83
της κ. Ien van den Heuvel (S — NL)
προς τους Υπουργούς Εξωτερικών των δέκα κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που συνέρχονται
στο πλαίσιο της πολιτικής συνεργασίας
(19 Δεκεμβρίου 1983)
(84/C 84/29)
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Η ομάδα αυτή συνέρχεται με αίτηση των Πολιτι
κών Διευθυντών, με συγκεκριμένη ημερήσια διά
ταξη και, όπως οι άλλες ομάδες εργασίας της Ευρω
παϊκής Πολιτικής Συνεγασίας, υποβάλλει έκθεση
στην Πολιτική Επιτροπή.
Θέλοντας να εξασφαλίσουν ότι η μη στρατιωτική
χρήση της πυρηνικής ενέργειας δεν θα συμβάλει
στη διάδοση των πυρηνικών όπλων και εκρηκτι
κών, οι Δέκα έκριναν αναγκαίο να γίνουν συζητή
σεις, διαβουλεύσεις και ανταλλαγές πληροφοριών
για τα θέματα που αφορούν τη μη διάδοση των
πυρηνικών όπλων και που προσφέρονται για συζή
τηση στα πλαίσια της Πολιτικής Συνεργασίας, χω
ρίς βέβαια να παραβλέπονται οι αρμοδιότητες της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα θέματα που εξετάζο
νται ήδη σε άλλες ομάδες εργασίας.
Αυτός είναι ο στόχος της ομάδας εργασίας για τη
μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Προς το σκοπό
αυτό ανταλλάσσει απόψεις για τις πολιτικές μη
διάδοσης των κρατών μελών, για τις αντίστοιχες
πολιτικές που ακολουθούν οι τρίτες χώρες, για διά
φορα θέματα που συζητούνται από τους διάφορους
ειδικευμένους διεθνείς οργανισμούς, κυρίως από το
Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας.
Η Πολιτική Επιτροπή συμφώνησε ότι οι εργασίες
της ομάδας εργασίας για τη μη διάδοση των πυρη
νικών όπλων, απέδειξαν τη χρησιμότητα τους και
ότι η ομάδα πρέπει να συνεχίσει τις δραστηριότη
τες της με βάση συγκεκριμένες οδηγίες της Πολιτι
κής Επιτροπής.
Οι Υπουργοί Εξωτερικών είναι διατεθειμένοι να
απαντήσουν, στα πλαίσια των κανονικών διαδικα
σιών, στις τυχόν ερωτήσεις ουσίας που θα τους
θέσουν, σχετικά με το θέμα αυτό, τα μέλη του Κοι
νοβουλίου.

Θέμα: Ομάδα εργασίας για το θέμα της μη διαδό
σεως των πυρηνικών όπλων
1.
Στην αιτιολογική έκθεση του προϋπολογι
σμού 1984 για το Υπουργείο Εξωτερικών στην Ολ
λανδία, ο ολλανδός υπουργός αναφέρει μία ομάδα
εργασίας που δημιουργήθηκε κατόπιν ολλανδικής
πρωτοβουλίας για το θέμα της μη διαδόσεως των
πυρηνικών όπλων.
2.
Μπορούν οι Υπουργοί Εξωτερικών να ανα
κοινώσουν ποια είναι η φύση των εργασιών της εν
λόγω ομάδας εργασίας;
3.
Είναι διατεθειμένοι οι υπουργοί να ενημερώ
νουν τακτικά το Κοινοβούλιο σχετικά με την πο
ρεία των εργασιών αυτών;
Απάντηση
(29 Φεβρουαρίου 1984)
Η ομάδα εργασίας για τη μη διάδοση των πυρηνι
κών όπλων, που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας, συνεδρίασε
για πρώτη φορά στις 9 Δεκεμβρίου 1981. Συνεδρία
σε δέκα φορές από τη συγκρότηση της.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1501/83
των κ.κ. Robert Moreland
και George Patterson (ED — GB)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(19 Δεκεμβρίου 1983)
(84/C 84/30)
Θέμα: Εναρμόνιση των κοινωνικών διατάξεων που
αφορούν την εσωτερική ναυσιπλοΐα
1.
Θα μπορούσε η Επιτροπή να αναφέρει κατά
πόσο συνεχίζει τις συνομιλίες της με το Συμβούλιο
σχετικά με την οδηγία της που αφορά το θέμα αυτό
και, αν ναι, κατά πόσο ελπίζει ότι αυτή θα εγκριθεί
σύντομα;
2.
Τι αναθεωρήσεις έχουν ήδη γίνει (τι προτίθε
ται να κάνει η Επιτροπή) όσον αφορά αυτή την
οδηγία; Ιδιαίτερα, τι διατάξεις υπάρχουν αυτή τη
στιγμή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων
που αφορούν τα ύδατα στις εκβολές των ποταμών
και τις εσωτερικές πλωτές οδούς μικρού πλάτους;
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Απάντηση του κ. Κοντογεώγη
εξ ονόματος της Επιτροπής
(3 Φεβρουαρίου 1984)

1.
Οι εργασίες του Συμβουλίου σχετικά με την
πρόταση κανονισμού για την εναρμόνιση ορισμέ
νων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των πλω
τών εμπορευματικών μεταφορών (') έχουν αναστα
λεί προσωρινά. Πράγματι, δεδομένου ότι στο επί
πεδο της Κεντρικής Επιτροπής του Ρήνου (C.C.R.)
στο Στρασβούργο, διεξάγονται εργασίες με σκοπό
να καταρτιστούν νέοι κανόνες σχετικά με τη
σύνθεση των πληρωμάτων και με τους όρους εργα
σίας στη ναυσιπλοΐα του Ρήνου, εργασίες στις ο
ποίες συμμετέχουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής, τα
επικουρικά όργανα του Συμβουλίου έκριναν χρή
σιμο να προσπαθήσουν να επιτύχουν στο όργανο
αυτό σύμπτωση απόψεων σχετικά με την ουσία
των προβλημάτων. Όταν ολοκληρωθούν αυτές οι
σχετικά περίπλοκες εργασίες, η Επιτροπή, που α
ναγκάστηκε να ακολουθήσει την άποψη του
Συμβουλίου, θα εξετάσει τη σκοπιμότητα τροπο
ποίησης της σημερινής πρότασης.
2.
Δεδομένης της κατάστασης προόδου των ερ
γασιών και των αναγκαίων διαβουλεύσεων με τους
κοινωνικοοικονομικούς εταίρους, είναι πρόωρο να
αποφανθεί κανείς από τώρα σχετικά με τις τροπο
ποιήσεις που θα προτείνει η Επιτροπή μεταγενέστε
ρα.
Σήμερα, τα πλοία που διαπλέουν τις πλωτές οδούς
περιορισμένου πλάτους και βάθους υπόκεινται στις
εθνικές ρυθμίσεις. Τα πλοία του Ρήνου που διαπλέ
ουν τις εκβολές υπόκεινται, όσον αφορά τους ό
ρους εργασίας των λεμβούχων, εκτός αντιθέτων
διατάξεων, στη συμφωνία των Παρισίων της 27ης
Ιουλίου 1950, που αναθεωρήθηκε στη Γενεύη στις
21 Μαΐου 1954 και στις 23 Μαΐου 1963. Όσον αφο
ρά τα πληρώματα, τα πλοία του Ρήνου υπόκεινται
στις διατάξεις του Κεφαλαίου 14 του Κανονισμού
για την επιθεώρηση των πλοίων του Ρήνου (C.C.R.
- 1976) ο οποίος, για τον ολλανδικό τομέα εφαρ
μόζεται μόνο στα πλοία που διαπλέουν τα γερμανο-ολλανδικά σύνορα' για τα υπόλοιπα πλοία της
εσωτερικής ναυσιπλοΐας εφαρμόζονται οι συλλογι
κές συμβάσεις.
(0 COM(75) 465 τελικό της 10.9. 1975 που τροποποιή
θηκε από το COM(79) 363 τελικό της 11. 7. 1979.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ apifr. 1512/83
του κ. Willy Vernimmen (S — Β)
προς το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(4 Ιανουαρίου 1984)
(84/C 84/31)
Θέμα: Εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ της ΕΟΚ και της
Ιαπωνίας
Κατά τη διάρκεια της συνόδου του της 17ης-18ης
Οκτωβρίου τ.έ., το Συμβούλιο «διεπίστωσε» άλλη

Αριθ. C 84/19

μια φορά πόσο άσχημη είναι όντως η κατάσταση
του εμπορικού ισοζυγίου μεταξύ της ΕΟΚ και της
Ιαπωνίας για τη Δυτική Ευρώπη.
Άλλη μια φορά δεν διαπιστώθηκε τίποτε άλλο με
την πολυλογία παρά ότι η Ιαπωνία εξακολουθεί να
περιφρονεί τις αρχές της GATT (ΓΣΔΕ) και να κρα
τά κλειστή την αγορά της για τα ευρωπαϊκά προϊ
όντα. Η σχετική ευρωπαϊκή απάντηση εξακολουθεί
να είναι πολύ αφελής. Αντί να λαμβάνει μέτρα, το
Συμβούλιο συνεχίζει να διατυπώνει ευσεβείς πό
θους.
Μπορεί το Συμβούλιο να μας ανακοινώσει πότε
σκέπτεται να βάλει τελικά στη ζυγαριά και το οι
κονομικό βάρος της Δυτικής Ευρώπης σαν σημα
ντικότατου εμπορικού συνασπισμού;
Απάντηση
(29 Φεβρουαρίου 1984)
Το Συμβούλιο δεν συμμερίζεται τη γνώμη του αξιό
τιμου βουλευτή σύμφωνα με την οποία η στρατηγι
κή που εφαρμόζει το Συμβούλιο έναντι της Ιαπωνί
ας δεν οδήγησε σε κανένα αποτέλεσμα. Η ιαπωνι
κή κυβέρνηση μάλιστα εξάγγειλε πρόσφατα νέα
μέτρα για τη τόνωση της εσωτερικής ζήτησης και
για τη διευκόλυνση των εισαγωγών ξένων προϊό
ντων στην Ιαπωνία. Επιπλέον επανέλαβε για το
1984 τις διαβεβαιώσεις σχετικά με τη συγκράτηση
των ιαπωνικών εξαγωγών ορισμένων ευαίσθητων
προϊόντων προς την Κοινότητα.
Το Συμβούλιο θεωρεί, ωστόσο, ότι τα μέτρα αυτά
δεν επαρκούν για να εξαλειφθεί ο διαρκής χαρα
κτήρας της εμπορικής ανισορροπίας μεταξύ της
Κοινότητας και της Ιαπωνίας, κρίνει όλως απαραί
τητη μια ουσιαστική τροποποίηση της ιαπωνικής
πολιτικής όσον αφορά τις αγορές στο εξωτερικό
κατεργασμένων και μεταποιημένων προϊόντων. Το
Συμβούλιο σκοπεύει να συνεχίσει τη δράση του
σύμφωνα με τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε
κατά τις συνόδους του τον Οκτώβριο και Νοέμβριο
του 1983.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρι#. 1513/83
του κ. Willy Vernimmen (S — Β)
προς το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(4 Ιανουαρίου 1984)
(84/C 84/32)
Θέμα: Επιστήμη και τεχνολογία
Στις 17 και 18 Οκτωβρίου αποφάσισε το Συμβούλιο
να καταρτίσει κοινοτικό πρόγραμμα έρευνας σχε
τικά με τις προβλέψεις και τις εκτιμήσεις στον το
μέα της επιστήμης και της τεχνολογίας (FAST)
1983-1987.
Κατά τις εργασίες του προγράμματος FAST II την
κεντρική θέση θα έχουν τα τρία επόμενα σημεία:
1. Η Ευρώπη και η νέα «ανάπτυξη» (ιδιαίτερα η
πιθανή συμβολή των νέων τεχνολογιών στην
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2.

3.
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επίλυση των προβλημάτων της ανεργίας και
της απασχολήσεως, και ολοκληρωμένη ανά
πτυξη συστημάτων ανανεώσιμων φυσικών πό
ρων)'
Αλλαγή στον τομέα της παροχής υπηρεσιών
και τεχνολογική αλλαγή (τα προβλήματα και
οι δυνατότητες στον τομέα αυτόν έχουν για
την Ευρώπη αποφασιστική σημασία)'
Νέα στρατηγικά βιομηχανικά συστήματα' α
νάλυση των συνεπειών για το μέλλον των Ευ
ρωπαίων, κυρίως όσον αφορά τη βιομηχανία
των τηλεπικοινωνιών (οπτικοακουστικά όργα
να, ηλεκτρικά κυκλώματα, τηλεπικοινωνία) και
τη βιομηχανία αγροτικών προϊόντων.

Μπορεί το Συμβούλιο να μας εξηγήσει πώς βλέπει
την έννοια νέα «ανάπτυξη»; ποιος πρέπει, κατά τη
γνώμη του, να βοηθήσει στον προσδιορισμό του
προσανατολισμού αυτής της ανάπτυξης και ποιο
ρόλο βλέπει να προορίζεται για τη βιομηχανία α
γροτικών προϊόντων;
Απάντηση
(29 Φεβρουαρίου 1984)
Το πρόγραμμα FAST είναι ένα πρόγραμμα έρευνας
το οποίο έχει ως κύρια αποστολή την ανάλυση των
επιστημονικών και τεχνολογικών αλλαγών ώστε
να γίνουν σαφείς οι μακροπρόθεσμες προεκτάσεις
και συνέπειες τους στην πολιτική έρευνας και ανά
πτυξης και στις άλλες πολιτικές της Κοινότητας.
Όσον αφορά τον τομέα της έρευνας «Ευρώπη και
νέα ανάπτυξη» για τον οποίο ενδιαφέρεται ειδικό
τερα ο Αξιότιμος κ. βουλευτής, οι μελέτες αφορούν
την ανάπτυξη που προκύπτει από τη χρησιμοποί
ηση νέων τεχνολογιών, και ιδίως τις τεχνικές επι
κοινωνίας και τηλεπικοινωνιών, τον τομέα των
υπηρεσιών, τις σχέσεις μεταξύ τεχνολογίας, εργα
σίας και απασχόλησης και της ολοκληρωμένης α
νάπτυξης των ανανεώσιμων φυσικών πόρων,
συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας γεωργικών
προϊόντων διατροφής.
Με βάση τα αποτελέσματα αυτών των μελετών, οι
ojroieg γίνονται με τη ουνεργαοία των κοινωνικών
εταίρων θα μπορούν να εξεταστούν σε εύθετο χρό
νο οι πολιτικές επιλογές σχετικά με την ανάπτυξη
των κοινοτικών δραστηριοτήτων.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρι#. 1515/83
του κ. Roberto Costanzo (ΡΡΕ — Ι)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ριδοειδών αν και δεν καλλιεργούνται στο έδαφος
της αυτά τα φρούτα και μολονότι είναι σπάνιες,
στις ολλανδικές αγορές, οι εξαγωγές εσπεριδοει
δών που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της
ΕΟΚ;
Δεν θεωρεί η Επιτροπή ότι οι χυμοί εσπεριδοειδών
που εμπορεύονται μερικές ολλανδικές επιχειρήσεις,
προέρχονται από την εξωκοινοτική αγορά και ότι
μπορεί να πρόκειται για επανεξαγωγή υπό μορφή
ιδίας παραγωγής, χωρίς οι αρμόδιες υπηρεσίες της
Κοινότητας να έχουν διαπιστώσει ανωμαλίες;
Δεν θεωρεί η Επιτροπή ότι μια τέτοια εμπορική
πράξη δεν σέβεται τους κανόνες του ελεύθερου
ανταγωνισμού και της κοινοτικής προτιμήσεως,
πλήττοντας, επιπλέον, ένα παραδοσιακό προϊόν
των μειονεκτικότερων μεσογειακών περιοχών;
Απάντηση του κ. Dalsager
εξ ονόματος της Επιτροπής
(13 Φεβρουαρίου 1984)
Οι Κάτω Χώρες εξάγουν πράγματι μεγάλες ποσό
τητες συσκευασμένου χυμού εσπεριδοειδών για
λιανική πώληση.
Η Επιτροπή γνωρίζει ότι δεν μπορεί παρά να πρό
κειται για χυμούς που παρασκευάζονται από εισα
γόμενη πρώτη ύλη.
Η δραστηριότητα επανασυσκευασίας και εμπορίας
εισαγόμενης πρώτης ύλης δεν αποτελεί ωστόσο πα
ράνομη ενέργεια που αντιτίθεται στον ελεύθερο
ανταγωνισμό.
Όσον αφορά την κοινοτική προτίμηση στον τομέ
α, φαίνεται πως είναι εξασφαλισμένη, εφόσον χάρη
στις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν, η ποσότητα νω
πών εσπεριδοειδών που προορίζονται για μεταποί
ηση σε χυμό αυξήθηκε αισθητά κατά τη διάρκεια
των τελευταίων ετών και έφθασε στην Ιταλία:
α) για τα πορτοκάλια των ποικιλιών «Biondo
comune» και τα αιματόσαρκα πορτοκάλια από
299 242 τόνους το 1978/79 σε 583 986 τόνους το
1981/82'
β) για τα λεμόνια, από 163 877 τόνους το 1977/78
σε 414 802 τόνους το 1981/82.
Οι δαπάνες του FEOGA για τις ενισχύσεις για τη
μεταποίηση των εσπεριδοειδών ανήλθαν, για την
Ιταλία μόνο και, κατά τις αντίστοιχες περιόδους,
από 20,9 σε 60,8 εκατ. ECU για τα πορτοκάλια και
από 10,1 σε 31,0 εκατ. ECU για τα λεμόνια.

(4 Ιανουαρίου 1984)
(84/C 84/33)

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρι#. 1529/83
του κ. Luc Beyer de Ryke (L — Β)
προς το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Θέμα: Εξαγωγές προς την κοινοτική αγορά χυμών
εσπεριδοειδών προερχομένων από την Ολ
λανδία

(4 Ιανουαρίου 1984)
(84/C 84/34)

Γνωρίζει η Επιτροπή οτι η Ολλανδία κατέστη ένας
από τους σημαντικότερους εξαγωγείς χυμών εσπε

Θέμα: Η περίπτωση του Όλεγκ Ραντζίνσκι, οπα
δού του κινήματος για την ειρήνη, που κα
ταδικάστηκε στην ΕΣΣΔ
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Χωρίς πρόθεση παρεμβάσεως στις εσωτερικές υπο
θέσεις ενός κυρίαρχου κράτους που υπέγραψε τις
συμφωνίες του Ελσίνκι, πρέπει να διαπιστωθεί ότι
η καταδίκη στη Μόσχα του Όλεγκ Ραντζίνσκι,
οπαδού του κινήματος για την ειρήνη, σε φυλάκιση
ενός έτους και σε πενταετή εκτόπιση (Γκουλάγκ)
επειδή υπεράσπισε τις ιδέες του, μπορεί να μας
υποβάλει σε σκέψεις όσον αφορά τον τρόπο με τον
οποίο τηρούνται οι συμφωνίες του Ελσίνκι από την
ΕΣΣΔ.
Μπορώ να ρωτήσω την Επιτροπή ποιες είναι οι δι
πλωματικές παραστάσεις στις οποίες σίγουρα προ
έβη ενώπιον των Σοβιετικών Αρχών για την προά
σπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του
Πολίτη στη συγκεκριμένη περίπτωση;
Απάντηση
των υπουργών εξωτερικών των δέκα κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που συνεδρίασαν στα
πλαίσια της πολιτικής συνεργασίας
(27 Φεβρουαρίου 1984)
Κανένα διάβημα δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα προς
τις σοβιετικές αρχές εξ ονόματος των Δέκα για το
θέμα του κ. Oleg Radzinsky.
Οι αντιπρόσωποι των Δέκα σε πολλά διαβήματα
προς τις σοβιετικές αρχές υπενθύμισαν τις υποχρε
ώσεις σχετικά με το σεβασμό των δικαιωμάτων του
ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών που πε
ριλαμβάνονται στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι
(1975) και επαναλαμβάνονται πιο λεπτομερειακά
στο κείμενο με το οποίο έκλεισε η σύνοδος της
Μαδρίτης (1983). Αν και, για λόγους αποτελεσμα
τικότητας, τα διαβήματα αυτά έγιναν πιο συχνά με
διακριτικότητα, οι Δέκα - στα πλαίσια της διαδι
κασίας ΣΑΣΕ - υπογράμμισαν επίσης δημόσια την
ανάγκη να εφαρμοστούν οι διατάξεις του Ελσίνκι
και της Μαδρίτης σε όλες τους τις πλευρές, ώστε να
ενεργοποιηθούν πλήρως τα αποτελέσματα των δύο
συνδιασκέψεων και να προωθηθεί έτσι η διαδικα
σία βελτίωσης της ασφάλειας και της συνεργασίας
στην Ευρώπη. Οι Δέκα έχουν σκοπό να συνεχίσουν
τη δράση τους σ' αυτό το θέμα και δεν θα παραλεί
ψουν με το πνεύμα αυτό να παρακολουθήσουν την
περίπτωση του κ. Radzinsky.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρι#. 1550/83
του κ. Pierre-Bernard Couste (DEP — F)
προς το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(4 Ιανουαρίου 1984)
(84/C 84/35)
Θέμα: Επανάληψη του διαλόγου της Κοινότητας
με την GRULA (Ομάδα των Λατινοαμερι
κάνων Πρεσβευτών)
Θα μπορούσε το Συμβούλιο να ανακοινώσει κατά
πόσον πρόκειται σύντομα να επαναληφθεί ο διάλο

Αριθ. C 84/21

γος της Κοινότητας με την GRULA, με πρωτοβου
λία τίνος και πότε;
Απάντηση
(29 Φεβρουαρίου 1984)
Ο αξιότιμος κ. βουλευτής παρακαλείται να ανατρέ
ξει στην απάντηση που έδωσε το Συμβούλιο στη
γραπτή ερώτηση αριθ. 1399/83 (') του κ. Pedini.
(·) ΕΕ αριθ. C 52 της 23. 2. 1984, σ. 30.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρι#. 1561/83
του κ. Brian Hord (ED — GB)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(4 Ιανουαρίου 1984)
(84/C 84/36)
Θέμα: Μη συμμόρφωση της Ιταλίας προς την οδη
γία σχετικά με τα καλλυντικά
Στις 14 Μαρτίου 1983 ο κ. Narjes απάντησε, εκ
μέρους της Επιτροπής, στην ερώτηση αριθ. 2030/
82 (') της κ. Squarcialupi προς την Επιτροπή, ότι η
Επιτροπή είχε πληροφορηθεί πως το Ιταλικό Κοι
νοβούλιο συζητούσε ένα σχέδιο νόμου.
Θα μπορούσε η Επιτροπή να αναφέρει επισήμως
ότι το Ιταλικό Κοινοβούλιο έχει ολοκληρώσει την
σχετική νομοθεσία και ότι έτσι όλα τα κράτη μέλη
της Κοινότητας έχουν τώρα πια συμμορφωθεί προς
την σχετική Οδηγία για τα καλλυντικά;
(·) ΕΕ αριθ. C 118 της 3. 5. 1983, σ. 24.

Απάντηση του κ. Narjes
εξ ονόματος της Επιτροπής
(6 Φεβρουαρίου 1984)
Η Επιτροπή, έχοντας διαπιστώσει ότι η Ιταλία δεν
έχει ακόμα μεταφέρει στο ιταλικό δίκαιο την οδη
γία 76/768/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθε
σιών των κρατών μελών που αφορούν τα καλλυντι
κά ('), αποφάσισε να αρχίσει διαδικασία επί παραβάσει έναντι αυτού του κράτους μέλους για μη
εκτέλεση της απόφασης του Δικαστηρίου της 2ας
Μαρτίου 1982.
Όλα τα άλλα κράτη μέλη έχουν μεταφέρει την εν
λόγω οδηγία.
(') ΕΕ αριθ. L 262 της 27. 9. 1976.
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ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1566/83
του κ. Andre Damseaux (L — Β)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(4 Ιανουαρίου 1984)
(84/C 84/37)
Θέμα: Ηνωμένες Πολιτείες - Προστατευτικά
μέτρα έναντι των εισαγωγών χάλυβα
Κατά τον περασμένο Ιούλιο οι ΗΠΑ, περιφρονώ
ντας την υποχρέωση που είχε αναληφθεί στο Wil
liamsburg για την αποφυγή προστατευτικών μέ
τρων απεφάσισαν να λάβουν προστατευτικά μέτρα
όσον αφορά τους εισαγόμενους ειδικούς χάλυβες.
Ποιες βελγικές επιχειρήσεις θίγονται από τα
μέτρα αυτά και ως προς ποιες ποσότητες;
Μπόρεσε η Κοινότητα να πείσει τις Ηνωμένες
Πολιτείες να αποδεχθούν τις προτάσεις αντι
σταθμίσεως που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της
Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου
(GATT);
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προϊόντα. Οι διαβουλεύσεις δεν κατέληξαν σε ικα
νοποιητικό αποτέλεσμα. Κατά συνέπεια, και
σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της 29ης
Νοεμβρίου 1983, η Επιτροπή κοινοποίησε στη
GATT, στις 14 Ιανουαρίου 1983, τον πίνακα των
αντιμέτρων (ανύψωση των δασμών και ποσοστώ
σεις στην εισαγωγή ορισμένων προϊόντων που προ
έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες) που θα αρχί
σουν να ισχύουν μέσα στην προθεσμία, που προ
βλέπεται στο άρθρο XIX, 30 ημερών. Αυτά τα αντί
μετρα αφορούν όγκους εμπορίου ουσιαστικά ι
σοδύναμους με αυτούς που θίγουν τα αμερικανικά
μέτρα.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1570/83
του κ. Andre Damseaux (L — Β)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(4 Ζανουαρίου 1984)
(84/C 84/38)

Απάντηση του κ. Haferkamp
εξ ονόματος της Επιτροπής
(10 Φεβρουαρίου 1984)
Οι βελγικές επιχειρήσεις τις οποίες αφορούν τα
αμερικανικά μέτρα για τις εισαγωγές ειδικών
χαλύβων, είναι οι εταιρίες ALZ και Henricot.
Όσον αφορά τις ποσότητες που παραδόθηκαν στις
Ηνωμένες Πολιτείες, η Επιτροπή λυπάται που δεν
μπορεί, επειδή πρόκειται για στοιχεία σχετικά με
μεμονωμένες επιχειρήσεις, να απαντήσει στο Αξιό
τιμο Μέλος του Κοινοβουλίου.
Δεδομένου ότι η αμερικανική κυβέρνηση είχε ε
φαρμόσει τα περιοριστικά μέτρα δυνάμει του άρ
θρου XIX της GATT (ρήτρα διασφάλισης), η Επι
τροπή άρχισε διαβουλεύσεις με την αμερικανική
κυβέρνηση για να επιτύχει «αντισταθμίσεις», με τη
μορφή δασμολογικών μειώσεων για παραπλήσια

Θέμα: Επισκέψεις επιθεωρήσεως της Ευρατόμ και
του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενερ
γείας (ΑΙΕΑ)
Μπορεί η Επιτροπή να μας πληροφορήσει σχετικά
με τον αριθμό και τη συχνότητα των επισκέψεων
επιθεωρήσεως που διεξήγαγαν η Ευρατόμ και η
ΑΙΕΑ στο Βέλγιο κατά τη διάρκεια της τελευταίας
πενταετίας;
Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πυρηνικής Ασφά
λειας που συμμετέχουν στις εν λόγω αποστολές
που θίγουν ολοένα και πιο σύνθετα προβλήματα
δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέ
χουν, ευκαιρίας δοθείσης, σε μαθήματα, διαλέξεις
ή σεμινάρια πραγματοποιούμενα από τους ευρω
παϊκούς και διεθνείς οργανισμούς που ασχολού
νται με τα πυρηνικά προβλήματα;

Απάντηση του κ. Davignon
εξ ονόματος της Επιτροπής
(16 Φεβρουαρίου 1984)
Ο αριθμός και η συχνότητα των αποστολών επιθεωρήσεως που πραγματοποιήθηκαν
από την Ευρατόμ και τον ΔΟΑΕ (ΑΙΕΑ) κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων
ετών στο Βέλγιο, αναφέρονται στον πίνακα που παρατίθεται κατωτέρω:
1979

1980

Αριθμός επιθεωρήσεων
Ευρατόμ
ΔΟΑΕ (ΑΙΕΑ)

65
47

92
65

Μέση συχνότητα (')
Ευρατόμ
ΔΟΑΕ (ΑΙΕΑ)

5,9
4,7

5,8

1982

1983

115
98

124
111

115
110

7,2
7,5

6,9
7,4

6,1
6,1

26. 3. 84

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Κατά τη γνώμη της Επιτροπής οι εκπρόσωποι της
πυρηνικής ασφάλειας μπορούν να συμμετέχουν σε
μαθήματα, διασκέψεις, σεμινάρια, που οργανώνο
νται από την Ευρατόμ και τον ΔΟΑΕ (ΑΙΕΑ). Ο
έλεγχος ασφαλείας της Ευρατόμ εξακολουθεί να
αναπτύσσει το πρόγραμμα του για την ειδική κα
τάρτιση των επιθεωρητών του, είτε αυτό γίνεται
στην έδρα του, στα πλαίσια των μαθημάτων που
οργανώνονται από το Κοινό Κέντρο Έρευνας στο
Ispra, είτε στα πλαίσια άλλων μαθημάτων που ορ
γανώνονται από άλλους οργανισμούς της Κοινότη
τας ή από οργανισμούς εκτός Κοινότητας (ΔΟΑΕ
Βιέννη ή Ηνωμένες Πολιτείες). Οι βελγικές αρχές
θα μπορούσαν, αν το επιθυμούν, να έλθουν σε επα
φή για το λόγο αυτό, με τη διεύθυνση «Έλεγχος
Ασφαλείας της Ευρατόμ» της Γενικής Διευθύνσεως
Ενεργείας, στο Λουξεμβούργο, που είναι υπεύθυνη
για την οργάνωση της καταρτίσεως αυτής.
(') Αριθμός επιθεωρήσεων διαιρούμενος διά του αριθμού
επιθεωρηθεισών εγκαταστάσεων.
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1573/83
του κ. Andre Damseaux (L — Β)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(4 Ιανουαρίου 1984)
(84/C 84/39)
θέμα:

Όξινη βροχή - καταστροφή των δασών

Οι όλο και περισσότερες καταστροφές που προξε
νεί στα δάση η όξινη βροχή, εκτός από περιβαλλο
ντικά, δημιουργεί και καθαρά οικονομικά προβλή
ματα.
Θα μπορούσε η Επιτροπή να δώσει τις ακόλουθες
πληροφορίες:
1. Έχει λάβει η ΕΟΚ μέτρα αμέσου εφαρμογής
και έχει προβεί σε ενέργειες ώστε να περιορι
σθούν οι καταστροφές που προκαλούνται από
την όξινη βροχή;
2. Υφίστανται πληροφορίες σχετικά με τις περιο
χές του Βελγίου, στις οποίες οι επιπτώσεις της
όξινης βροχής έχουν διαπιστωθεί από επίση
μους φορείς και πόση είναι η επιφάνεια των
δασικών εκτάσεων που ενδεχομένως έχουν
προσβληθεί;
Απάντηση του κ. Narjes
εξ ονόματος της Επιτροπής
(7 Φεβρουαρίου 1984)
1.
Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ατμοσφαιρική
ρύπανση ιδίως από το S0 2 και τα Ν0 Χ , συμβάλλει
κατά πολύ στο σχηματισμό των όξινων εναποθέσε
ων, που είναι πιθανόν ότι προκαλούν τις σοβαρές
καταστροφές που διαπιστώθηκαν στα δάση πολ
λών χωρών της Ευρώπης.
Για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση αυτών
των καταστροφών, η Επιτροπή ενίσχυσε την πολι
τική της για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης με μέτρα που αποβλέπουν σε μεγαλύτερο
έλεγχο και μείωση των εκπομπών αυτών των
ρύπων.

Αριθ. C 84/23

Μία πρώτη πρόταση οδηγίας διαβιβάστηκε στο
Συμβούλιο την άνοιξη του 1983 (')" αναφέρεται στις
απαιτήσεις που πρέπει να επιβληθούν στις νέες βιο
μηχανικές εγκαταστάσεις κατά τη χορήγηση της
άδειας. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να είναι
εξοπλισμένες με την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολο
γία για να μειώνουν στο ελάχιστο τις εκπομπές
ρύπων στην ατμόσφαιρα. Το Συμβούλιο δεν κατέ
ληξε ακόμα σε συμφωνία για την πρόταση αυτή.
Μία δεύτερη πρόταση οδηγίας (2) μόλις υποβλή
θηκε στο Συμβούλιο. Αποβλέπει σε περιορισμό των
εκπομπών στην ατμόσφαιρα των μεγάλων εγκατα
στάσεων καύσεως. Απαιτείται η εφαρμογή των κοι
νοτικών προδιαγραφών στην εκπομπή για κάθε
νέα εγκατάσταση που υπερβαίνει μία ορισμένη
ισχύ ανά μονάδα' εξάλλου το σύνολο των εκπο
μπών των SO,, ΝΟ χ και αιωρούμενων σωματιδίων
προερχόμενων από αυτή την κατηγορία εγκατα
στάσεων πρέπει να μειωθεί έως το 1995 σε ποσο
στά που καθορίζονται από την οδηγία.
Άλλα επείγοντα μέτρα που σχεδιάζονται από την
Επιτροπή για την καταπολέμηση των εκπομπών
στην πηγή τους αφορούν την αναθεώρηση της οδη
γίας για την περιεκτικότητα σε θείο των ντήζελ,
επανάληψη της παλαιάς πρότασης για την περιε
κτικότητα σε θείο των μαζούτ και τη χρησιμοποίη
ση τους, μια οδηγία για την καύση των χρησιμο
ποιημένων ελαίων, προτάσεις για την περιεκτικό
τητα σε μόλυβδο των βενζινών και για τις νέες προ
διαγραφές στην εκπομπή των οχημάτων με κινητή
ρα.
2.
Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τις υπη
ρεσίες της Administration beige des Eaux et Forets,
κατά τη διάρκεια της άνοιξης του 1983 δεν επέτρε
ψε την ανεύρεση στα δάση της χώρας των ζημιών
μεγάλης έκτασης που μπορούν να αποδοθούν στις
«όξινες βροχές». Μόνο μερικές περιορισμένες ζημί
ες καταγράφηκαν στο Hertogenwald.
Δεδομένου ότι οι επί τόπου παρατηρητές δεν έχουν
ακόμα εξοικειωθεί με αυτό τον τύπο επίθεσης, δεν
μπορεί εντούτοις να αποκλειστεί ότι στην πραγμα
τικότητα, υπάρχουν σημαντικότερες ζημίες.
Στην παρούσα κατάσταση των πραγμάτων, ωστό
σο, δεν έχει πραγματοποιηθεί ακριβής εκτίμηση
της επιφάνειας που έχει πραγματικά προσβληθεί.
(') ΕΕ αριθ. C 139 της 27. 5. 1983.
2
( ) COM(83) 721 τελικό.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρι#. 1578/83
του κ. Λεωνίδα Κύρκου (COM — GR)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(4 Φεβρουαρίου 1984)
(84/C 84/40
Θέμα: Προγράμματα για την αναδιάρθρωση του
τομέα των εσπεριδοειδών
Τα κράτη μέλη της Κοινότητας Ιταλία, Ελλάδα,
Γαλλία, παραγωγοί εσπεριδοειδών, δρώντας

Αριθ. C 84/24
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σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ)
1204/83 0) υπέβαλαν στην Επιτροπή προγράμματα
μετατροπής και αναδιάρθρωσης του τομέα των ε
σπεριδοειδών τους.
Το κόστος εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών
ξεπερνά κατά πολύ το προβλεφθέν από την Επιτρο
πή ποσό των 280 εκατ. ECU.
Η ειδική Επιτροπή Γεωργίας που εξέτασε τα προ
γράμματα αυτά τα επέστρεψε στις χώρες μέλη με
σκοπό να προσαρμόσει στο προβλεπόμενο από
την Επιτροπή ποσό, που ισχύει για την πενταετία
1983-88.
Θεωρεί η Επιτροπή ότι η ενέργεια αυτή συμβάλλει
στην επίλυση των προβλημάτων του τομέα εσπερι
δοειδών σε κάθε χώρα;
Η απαίτηση να προσαρμοστούν τα προγράμματα
σύμφωνα με το ποσό που έχει προβλέψει η Επιτρο
πή, αντί να αυξηθεί το ποσό ώστε να καλυφθούν οι
ανάγκες των προγραμμάτων, δεν θεωρείται ημί
μετρο που καθιστά αδύνατη την ουσιαστική ε
πίλυση των προβλημάτων του τομέα των εσπεριδο
ειδών;
Πότε επιτέλους θα κατανοήσει η Επιτροπή ότι η
Κοινότητα δεν αποτελείται μόνο από τις βόρειες
χώρες αλλά και από τις μεσογειακές;
Ποιους σκοπούς εξυπηρετούν ενέργειες σαν αυτές
ή όπως οι πρόσφατες δηλώσεις του αρμόδιου επί
τροπου ότι θα μειωθούν φέτος οι χρηματοδοτήσεις
για τους εσπεριδοπαραγωγούς και τοματοπαραγωγούς;
(') ΕΕ αριθ. L 140 της 20. 5. 1982, σ. 38.

Απάντηση του κ. Dalsager
εξ ονόματος της Επιτροπής
(10 Φεβρουαρίου 1984)
Η Επιτροπή ενέκρινε, στις 21 Νοεμβρίου 1983, τα
σχέδια αναδιάρθρωσης του τομέα των εσπεριδοει
δών, τα οποία καταστρώθηκαν από την Ιταλία, την
Ελλάδα και τη Γαλλία (για τη Κορσική). Κατά
τους όρους τους άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2511/69 ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κα
νονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1204/82(2), οι αναγκαίες ερ
γασίες για την κατάστρωση αυτών των σχεδίων έ
πρεπε να γίνουν σε σύνδεση με την Επιτροπή που
θα μπορούσε να απευθύνει συστάσεις στο ενδιαφε
ρόμενο κράτος μέλος.
Για να επιτευχθεί καλύτερη αποτελεσματικότητα
με μεγαλύτερη συγκέντρωση των προσπαθειών των
εν λόγω κρατών μελών, τους υποδείχθηκε να μειώ
σουν τις επιφάνειες που εμφαίνονται στα σχέδια
τους και που προβλέπονται για τις ενέργειες μετα
τροπής και αναδιάρθρωσης.
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Επίσης, με αυτόν τον τρόπο, ήταν δυνατό να γίνει
προσέγγιση των προβλεπόμενων δαπανών, που θα
προκληθούν από τα σχεδιαζόμενα μέτρα, ποσού
που αντιστοιχεί καλύτερα με το προβλεπόμενο
κόστος για το FEOGA 288,5 εκατ. ECU, που ορίζε
ται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1204/82.
Η στάση αυτή της Επιτροπής εξηγείται, εξάλλου,
υπό το φως της πολύ μικρής προώθησης των μέ
τρων που η Ιταλία και η Γαλλία σχεδίαζαν, με
βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2511/69 στην αρ
χική του μορφή, στα σχέδια που εγκρίθηκαν από
την Επιτροπή το 1973. Η Επιτροπή, λοιπόν, όφειλε
να εξασφαλίσει καλύτερη επιτυχία για τις νέες δια
τάξεις που εισήχθησαν από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1204/82, κατά την κατάστρωση των νέων
σχεδίων.
Η Επιτροπή δεν συμμερίζεται τη γνώμη που εκ
φράζεται στις ερωτήσεις του Αξιότιμου Μέλους
του Κοινοβουλίου και είναι, αντίθετα, της γνώμης
ότι πραγματοποίησε τις αναγκαίες προσπάθειες
για αποτελεσματική βελτίωση των διαρθρώσεων
του γεωργικού τομέα.
Πρέπει να επισημανθεί, τελικά, ότι το Συμβούλιο
επιφυλάχθηκε, στο άρθρο 1, παράγραφος 2 του κα
νονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2511/69 στη νέα του μορφή,
της δυνατότητας να αποφασίσει πριν από τις 31
Δεκεμβρίου 1988, μετά από πρόταση της Επι
τροπής, εάν πρέπει να παρατείνει την περίοδο που
λήγει την ημερομηνία αυτή για τις εν λόγω ενέρ
γειες.
Όσον αφορά τις «πρόσφατες δηλώσεις του αρμό
διου επίτροπου», η Επιτροπή υποθέτει ότι το Αξιό
τιμο Μέλος του Κοινοβουλίου αναφέρεται στην α
νακοίνωση που η Επιτροπή απηύθυνε στο Συμβού
λιο για την «κοινή γεωργική πολιτική» που περι
λαμβάνεται στο έγγραφο COM(83) 500 τελικό της
28ης Ιουλίου 1983.
Η Επιτροπή εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η
ανακοίνωση αυτή δεν προβλέπει τη μείωση των ενι
σχύσεων στους τοματοπαραγωγούς. Υπενθυμίζει
απλώς ότι έχει ήδη οριστεί όριο εγγύησης για την
ενίσχυση στη μεταποίηση της τομάτας, όριο που
αντιστοιχεί σε 4,5 εκατ. τόνους νωπών προϊόντων.
Όσον αφορά τα εσπεριδοειδή, πρόκειται επίσης
για ενίσχυση στη μεταποίηση και όχι για ενίσχυση
στους παραγωγούς. Τα σχεδιαζόμενα μέτρα πρέπει
να αποφύγουν τον άσκοπο προσανατολισμό των εν
λόγω ενισχύσεων προς τη μεταποίηση των προϊό
ντων που μπορούν επίσης να καταναλωθούν
νωπά.

(')
ΕΕ αριθ. L 318 της 18. 12. 1969, σ. 1.
(2) ΕΕ αριθ. L 140 της 20. 5. 1982, σ. 38.
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ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1580/83
της κ. Anne-Marie Lizin (S — Β)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(4 Ιανουαρίου 1984)
(84/C 84/41)
Θέμα: Επιπτώσεις του σεισμού της Λιέγης στον
πυρηνικό σταθμό της Tihange
Ο σεισμός εξαιρετικά σπάνιας έντασης που συντά
ραξε την περιοχή της Λιέγης φαίνεται ότι μέχρι
σήμερα δεν είχε καμία επίπτωση στον πυρηνικό
σταθμό της Tihange. Ωστόσο, η γειτνίαση της επι
κίνδυνης ζώνης βάζει σε ανησυχίες τους κατοίκους
της περιοχής Huy.
Εάν ο σεισμός είχε γίνει στο Huy, με την ίδια έντα
ση, ποιες θα ήταν ο συνέπειες;
Λαμβάνοντας υπόψη το στάδιο των ερευνών της
στο Ispra, θα μπορούσε η Επιτροπή να πραγματο
ποιήσει μια προσομοίωση του φαινομένου αυτού
και να συντάξει ακριβή έκθεση των συστάσεων σε
θέματα ασφάλειας από την άποψη αυτή;
Απάντηση του κ. Narjes
εξ ονόματος της Επιτροπής
(10 Φεβρουαρίου 1984)
Στο πλαίσιο της διαδικασίας «άδειας λειτουργίας»
των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, οι
βελγικές αρχές ζητούν από την Επιτροπή να συμμε
τέχει, συμβουλευτικά, στην εξέταση της ασφάλει
ας. Για το λόγο αυτό, το 1981, η Επιτροπή διαβί
βασε στις αρχές βελγικής ασφάλειας έκθεση αξιο
λόγησης της ασφάλειας του πυρηνικού σταθμού
ηλεκτροπαραγωγής Tihange II, που καταρτίστηκε
από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων που συγκρό
τησε η Επιτροπή.
Η έκθεση αυτή εξετάζει ιδίως την προστασία του
σταθμού κατά των σεισμών (που αποτέλεσε το α
ντικείμενο στο Βέλγιο κανόνων που εμπνέονται
από τους κανόνες «ΗΠΑ» στο θέμα αυτό) και το
πρόβλημα της τοποθεσίας Tihange εξετάστηκε από
πολύ ειδικευμένους εμπειρογνώμονες. Οι εμπειρο
γνώμονες αυτοί συνέστησαν ακριβείς τιμές όσον
αφορά την ανώτατη δυνητική ισχύ των σεισμών
που πρέπει να ληφθούν υπόψη για το σχεδιασμό
του σταθμού και, κατά συνέπεια, για την ανώτατη
επιτάχυνση στην οποία οι δομές του μπορούν να α
ντισταθούν. Οι τιμές αυτές βασίζονταν σε γεωλογι
κή και σεισμοτεκτονική εκτεταμένη μελέτη της το
ποθεσίας καθώς και στο ιστορικό των σεισμών που
έχουν πλήξει τη ζώνη Tihange και τις προσκείμενες
ζώνες.
Από την έκθεση των εμπειρογνωμόνων διαφαίνεται
ωστόσο ότι ο σεισμός που έπληξε πρόσφατα την
πόλη της Λιέγης δεν μπορεί να μεταφερθεί απευθεί
ας στο σταθμό Tihange που ανήκει σε διαφορετική
σεισμοτεκτονική ζώνη από αυτή της Λιέγης. Ένας
πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής που είναι
εγκατεστημένος στην ίδια σεισμική ζώνη με τη Λιέ
γη θα πρέπει να ικανοποιεί αυστηρότερες προδια
γραφές από αυτές που καθορίστηκαν για τη ζώνη
Tihange.

Αριθ. C 84/25

Με βάση τις ανώτατες τιμές ισχύος που καθορίστη
καν για την τοποθεσία, οι κατασκευαστές πρέπει
να βεβαιωθούν, με αυτές τις συνθήκες, για την α
ντίσταση των κτιρίων και σημαντικών συστημά
των για την ασφάλεια. Στον τομέα αυτό, το ΚΚΕ
πραγματοποίησε και πραγματοποιεί συχνά μελέτες
για τη συμπεριφορά των δομών σε δυναμική φάση
στο πλαίσιο του προγράμματος του έρευνας" θα
μπορούσε επομένως να συμβάλλει σε ενδεχόμενες
μαθηματικές αναλύσεις της συμπεριφοράς των κτι
ρίων που υπόκεινται σε σεισμούς. Εντούτοις, δεν
του είναι δυνατόν, με τις εγκαταστάσεις που διαθέ
τει σήμερα, να προβεί σε προσομοίωση της επίδρα
σης σεισμού για τα κτίρια ή τις δομές που υπάρ
χουν.
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1595/83
του κ. Pierre-Bernard Couste (DEP — F)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(4 Ιανουαρίου 1984)
(84/C 84/42)
Θέμα: Χρησιμοποίηση των ψηφισμάτων από το
Συμβούλιο
Σε συνέχεια της απάντησης που δόθηκε στον κ.
Dieter Rogalla, στην ερώτηση του αριθ. 451/83 ('),
η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει πόσα ψηφί
σματα ενέκρινε το Συμβούλιο από το 1958 (κατ'
έτος);
Κρίνει αποτελεσματικό το μέσο αυτό δράσης και,
εάν χρειαστεί, σκέφτεται να το ενθαρρύνει και
πώς;
(') ΕΕ αριθ. C 246 της 14. 9. 1983, σ. 12.
Απάντηση του κ. Thorn
εξ ονόματος της Επιτροπής
(17 Φεβρουαρίου 1984)
Όσον αφορά τα ψηφίσματα του Συμβουλίου, το
Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου παρακαλείται
να απευθυνθεί στο σχετικό όργανο.
Η Επιτροπή κρίνει ότι ένα ψήφισμα του Συμβου
λίου μπορεί να συμβάλλει θετικά στη διαδικασία
λήψεως αποφάσεων, εφόσον καθορίζει τη συνολι
κή πολιτική που σκοπεύει να ακολουθήσει το
Συμβούλιο σε ένα τομέα. Ορισμένες ανακοινώσεις
της Επιτροπής στο Συμβούλιο έχουν σκοπό να εν
θαρρύνουν την υιοθέτηση παρόμοιων κατευθύνσε
ων.
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρι#. 1604/83
του κ. James Moorhouse (ED — GB)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(4 Ιανουαρίου 1984)
(84/C 84/43)
Θέμα: Φθηνές αεροπορικές πτήσεις από το Βερο
λίνο

Αριθ. C 84/26
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Λόγω της παρεξήγησης μεταξύ της Επιτροπής και
εμού, η γραπτή ερώτηση αριθ. 416/83 (·) απαντή
θηκε κατά τον ίδιο τρόπο με την προφορική ερώ
τηση Η-146/83 (2) ενώ εγώ νόμιζα ότι η γραπτή
ερώτηση θα ελάμβανε πλήρη απάντηση. Ως εκ τού
του, θα υποβάλω την ίδια ερώτηση στην Επιτρο
πή:
1. Σε απάντηση των γραπτών ερωτήσεων αριθ.
1546/80 (3) και 1543/82 (4) (συμπληρωματική
απάντηση), η Επιτροπή δηλώνει ότι η κοινοτι
κή νομοθεσία περί «ντάμπινγκ» δεν εφαρμόζε
ται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών και ότι
ως εκ τούτου δεν μπορεί να λάβει μέτρα σχετι
κά με την αισχροκερδή διείσδυση της Interflug
στην αγορά ναυλομένων πτήσεων (Charter)
από Βερολίνο στην Ελλάδα. Σε μια προηγού
μενη απάντηση της γραπτής ερώτησης αριθ.
1546/80, η Επιτροπή δήλωσε ότι «συγκέντρωνε
τις απαραίτητες πληροφορίες για να απαντήσει
στις ερωτήσεις του Αξιότιμου Μέλους του Κοι
νοβουλίου».
2. Θα μπορούσε η Επιτροπή να εξηγήσει γιατί
χρειάστηκαν πάνω από δύο χρόνια για να δώ
σει μια απλή απάντηση σχετικά με την ύπαρξη
ή μη κοινοτικών κανόνων για το θέμα αυτό;
3. Ποια ήταν η φύση των πληροφοριών που α
ναζητούσε η Επιτροπή και τι πληροφορίες έχει
ήδη συλλέξει;
(0 ΕΕαριθ. C 216 της 11.8. 1983, σ. 26.
(2) Συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Παράρ
τημα της Επίσημης Εφημερίδας, αριθ. 1-300 της 8. 6.
1983, σ. 179.
(3) ΕΕ αριθ. C 345 της 31. 12. 1980, σ. 32.
(4) ΕΕ αριθ. C 118 της 3. 5. 1983, σ. 1.
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Μετά από αυτή την ανταλλαγή απόψεων, συμφω
νήθηκε ότι θα ασχοληθούν με το θέμα αυτό οι
βρεττανικές αρχές από μόνες τους, επειδή η Επιτρο
πή δεν έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει
ενέργειες για το θέμα αυτό, όπως αναφέρεται στην
απάντηση στη γραπτή ερώτηση 1543/82.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ apifr. 1608/83
του κ. James Moorhouse (ED — GB)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(9 Ιανοναρίον 1984)
(84/C 84/44)
Θέμα: Όργανα καταγραφής των στοιχείων της
πτήσης
1.
Σε πρόσφατο κύριο άρθρο του περιοδικού
«Flight International» (') επισημάνθηκε η παρά
λειψη της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών να
απαιτήσει από όλα τα αεροσκάφη πάνω από 12 500
λίβρες να φέρουν ψηφιακά όργανα καταγραφής
των στοιχείων της πτήσης με 10 τουλάχιστον παρα
μέτρους, όπως συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο.
2.
Θα προτείνει η Επιτροπή νομοθεσία για την
εναρμόνιση των απαιτήσεων όσον αφορά τα όρ
γανα καταγραφής των στοιχείων της πτήσης εντός
της Κοινότητας και προτίθεται να επεκτείνει τη
νομοθεσία αυτή προκειμένου να περιλάβει όλα τα
αεροσκάφη που εκτελούν πτήσεις εντός της Κοινό
τητας από το 1980;
(') 15 Οκτωβρίου 1983, Τόμος 124, Τεύχος 3884.

Απάντηση του κ. Thorn
εξ ονόματος της Επιτροπής
(17 Φεβρουαρίου 1984)
Όπως ανέφερε στην απάντηση της στη γραπτή
ερώτηση αριθ. Η-146/83 του Αξιότιμου Μέλους
του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή είχε αντιληφθεί,
μετά από επαφές που είχε με το βουλευτή που υπέ
βαλε τη γραπτή ερώτηση αριθ. 1546/80 ότι δεν
ήταν απαραίτητο εκ μέρους της να προβεί σε περαι
τέρω ενέργειες. Επομένως δεν είναι αλήθεια ότι η
Επιτροπή χρειάστηκε περισσότερο από 2 χρόνια
για να απαντήσει.
Η Επιτροπή είναι σε θέση να προσθέσει τα εξής
στοιχεία στις απαντήσεις της στις προηγούμενες
ερωτήσεις για το θέμα αυτό.
Η Ένωση των Ανεξάρτητων Αεροπορικών Εται
ριών απευθύνθηκε πάλι στην Επιτροπή για το θέμα
αυτό τον Ιούλιο του 1982. Πραγματοποιήθηκαν α
νεπίσημες επαφές με αξιωματούχους του Η.Β., επει
δή οι εταιρίες που πλήττονται από την πρακτική
των αεροπορικών εταιριών του ανατολικού συνα
σπισμού είναι βρεττανικές.

Απάντηση του κ. Κοντογεώργη
εξ ονόματος της Επιτροπής
(16 Φεβρουαρίου 1984)
Η Επιτροπή δεν σκέφτεται να αναλάβει ενέργειες
στον τομέα αυτό.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρι#. 1612/83
του κ. Jacques Denis (COM — F)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(9 Ιανοναρίον 1984)
(84/C 84/45)
Θέμα: Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Α
ναπτύξεως
Μπορεί η Επιτροπή να δηλώσει πώς κατανέμονται
οι συμβάσεις μεταξύ των επιχειρήσεων των κρατών
μελών, εκείνων των τρίτων χωρών και των χωρών
ΑΚΕ, με αναλυτική παρουσίαση των ποσών που
διατίθενται για κάθε πρόγραμμα;
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Απάντηση του κ. Pisani
εξ ονόματος της Επιτροπής
(21 Φεβρουαρίου 1984)

Η Επιτροπή διαβιβάζει απευθείας στο Αξιότιμο
Μέλος του Κοινοβουλίου και στη Γενική Γραμμα
τεία του Κοινοβουλίου στατιστικούς πίνακες στους
οποίους εμφαίνεται η κατανομή μεταξύ κρατών με
λών, κρατών ΑΚΕ και τρίτων χωρών, στις 30 Σε
πτεμβρίου 1983, των συμβάσεων που χρηματοδο
τούνται από το 4ο και 5ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανά
πτυξης και που βρίσκονται σήμερα στο στάδιο της
εκτέλεσης.
Όσον αφορά τη λεπτομερή παράθεση των ποσών
που έχουν διατεθεί ανά σχέδιο, η Επιτροπή παρα
καλεί το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου να
ανατρέξει στα αποτελέσματα των προσκλήσεων
υποβολής προσφορών που έχουν δημοσιευτεί στο
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας των Ευ
ρωπαϊκών Κοινοτήτων, π.χ. για τα τρία τελευταία
χρόνια για τα οποία έχουν καταγραφεί τα αποτελέ
σματα αυτά:
- για το 1980, στον αριθ. 5/161 της 24ης Αυγού
στου 1981,
για το 1981, στον αριθ. 5/191 της 4ης Οκτωβρί
ου 1982,
- για το 1982, στον αριθ. 5/91 της 16ης Μαΐου
1983.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρι#. 1614/83
της κ. Marlene Lenz (ΡΡΕ — D)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(9 Ιανουαρίου 1984)
(84/C 84/46)
Θέμα: Απαρίθμηση ερευνών που έχουν ανατεθεί
Μπορεί η Επιτροπή να παραθέσει έναν ακριβή κα
τάλογο με όλες τις έρευνες που έχουν ανατεθεί από
το 1979 έως σήμερα σχετικά με γυναικεία ζητή
ματα αναφέροντας τον τίτλο, το περιεχόμενο, τους
αρμοδίους για την υλοποίηση και της δαπάνες των
ερευνών αυτών;
Απάντηση του κ. Richard
εξ ονόματος της Επιτροπής
(16 Φεβρουαρίου 1984)
Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να παραθέσει ακριβή
και εξαντλητικό κατάλογο όλων των προγραμ
μάτων έρευνας και σπουδών που σχετίζονται ά
μεσα η έμμεσα με την κατάσταση των γυναικών
και οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με την οικονομι
κή της ενίσχυση από το 1979. Εκτός από τις σπου
δές που χρηματοδοτήθηκαν από την Επιτροπή, έ
χουν παρασχεθεί μερικές περιορισμένες οικονομι
κές ενισχύσεις σε άλλα σχέδια έρευνας τα οποία η
Επιτροπή επιθυμεί να ενθαρρύνει.

Αριθ. C 84/27

Πολλές από τις μελέτες που άρχισαν το 1982 χρη
ματοδοτήθηκαν στο μεταξύ από το πρόγραμμα
δράσεως για την προώθηση ίσων ευκαιριών για τις
γυναίκες (1982-1985) (0- Η Έκθεση Προόδου για
τη συμπλήρωση του προγράμματος αυτού (2), η ο
ποία μεταβιβάστηκε ήδη στο Κοινοβούλιο, αναφέ
ρει τα σχέδια μελετών και ερευνών τα οποία έχουν
τελειώσει ή τα οποία βρίσκονται στο τελευταίο
στάδιο - μερικά από αυτά έχουν ήδη μεταβιβαστεί
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
(!) COM(81) 758 τελικό.
(2) COM(84) 781 τελικό.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρι#. 1618/83
της κ. Hanna Walz (ΡΡΕ — D)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(9 Ιανουαρίου 1984)
(84/C 84/47)
Θέμα: Συντήρηση τροφίμων με ραδιενεργό ακτινο
βολία
1.
Σε ποια κράτη μέλη της Κοινότητας η συντή
ρηση τροφίμων με ραδιενεργό ακτινοβολία
α) επιτρέπεται ρητά;
β) απαγορεύεται ή απαιτείται άδεια για την εφαρ
μογή της;
γ) δεν έχει ρυθμιστεί;
2.
Γνωρίζει η Επιτροπή σε ποια κράτη και σε
ποια προϊόντα εφαρμόζεται κυρίως αυτή η μέθοδος
για να εξασφαλιστεί η διατηρησιμότητα των τροφί
μων με ραδιενεργό ακτινοβολία;
3.
Η Επιτροπή έχει τη γνώμη ότι η απαγόρευση
πωλήσεων ακτινοβολημένων τροφίμων που ισχύει
στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας θα
οδηγήσει τις εξαγωγικές βιομηχανίες γεωργικών
προϊόντων και τροφίμων άλλων κρατών μελών σε
μειονεκτική θέση όσον αφορά τον ανταγωνισμό;
4.
Θεωρεί η Επιτροπή μια ρύθμιση σε κοινοτικό
επίπεδο ως απαραίτητη για την προστασία της
υγείας των καταναλωτών και/ή για την αποκατά
σταση της ισορροπίας στους όρους του ανταγωνι
σμού;
Απάντηση του κ. Narjes
εξ ονόματος της Επιτροπής
(2 Φεβρουαρίου 1984)
1. και 2.
Παρακαλείται το Αξιότιμο Μέλος του
Κοινοβουλίου να ανατρέξει στην απάντηση που
έδωσε η Επιτροπή στη γραπτή ερώτηση αριθ. 1398/
2
83 του κ. Schmid (') ( ).
3. και 4.
Σήμερα, πολλά κράτη μέλη απαγο
ρεύουν την επεξεργασία των τροφίμων με ακτινο
βολία, άλλα την επιτρέπουν για ορισμένα μόνο
προϊόντα. Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι οι
δυσκολίες στις συναλλαγές θα αυξηθούν καθόσον

Αριθ. C 84/28
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η συντήρηση των τροφίμων με ακτινοβολία 3α χρη
σιμοποιείται όλο και περισσότερο και ιδίως αν οι
άδειες που χορηγούνται από τις εθνικές αρχές αφο
ρούν διαφορετικά προϊόντα. Θεωρεί λοιπόν ότι κα
θίσταται απαραίτητη μια κοινοτική πρωτοβουλία
για να διευκολυνθούν οι ελεύθερες συναλλαγές για
τα τρόφιμα λαμβάνοντας υπόψη την προστασία
της υγείας του καταναλωτού.
Ο ΕΕ αριθ. C 47 της 22. 1. 1982, σ. 27.
(2) ΕΕ αριθ. C 399 της 27. 12. 1982, σ. 1.
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρι#. 1632/83
της κ. Joyce Quin (S — GB)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(9 Ιανουαρίου 1984)
(84/C 84/48)
Θέμα: Αλιεία σπρατ
Βάσει του κανονισμού αριθ. 2817/83 (') χορηγήθη
καν στους Νορβηγούς 40 000 τόννοι σπρατ ως μέ
ρος των ποσοστώσεων αλιείας που συμφωνήθηκαν
στην περιοχή IV του Διεθνούς Συμβουλίου για την
Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES IV). Δεδομένου
ότι η αλιεία σπρατ σε μέρη της περιοχής ICES IV
απαγορεύετει στη διάρκεια του χειμώνα και ότι ο
κανονισμός καλύπτει την αλιεία για το 1983, μπο
ρεί η Επιτροπή να εξηγήσει εάν επιβάλλονται ή όχι
οι ίδιοι κανόνες στους Νορβηγούς, ή εάν δεν έγινε
συζήτηση για το θέμα αυτό με τους Νορβηγούς;
Εάν ισχύουν για τους Νορβηγούς τα μέτρα που
έχουν στόχο τον περιορισμό της πρόσβασης στην
αλιεία των αλιέων της ΕΟΚ, μπορεί η Επιτροπή να
διευκρινίσει γιατί οι περιορισμοί αυτοί δεν αποτε
λούν μέρος του κανονισμού που συμφωνήθηκε στις
4 Οκτωβρίου 1983;
(') ΕΕαριθ. L278 της 11. 10. 1983, σ. 1.
Απάντηση του κ. Κοντογεώργη
εξ ονόματος της Επιτροπής
(20 Φεβρουαρίου 1984)
Οι κανονισμοί για τα τεχνικά μέτρα που αφορούν
την αλιεία στην αλιευτική ζώνη της Κοινότητας
εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις και επομένως ισχύ
ουν εξίσου για τους αλιείς της Κοινότητας και των
τρίτων χωρών. Για το λόγο αυτό οι περιορισμοί
όσον αφορά την αλιεία της σαρδελόρεγγας, τους
οποίους αναφέρει το Αξιότιμο Μέλος του Κοινο
βουλίου και οι οποίοι περιλαμβάνονται στο άρθρο
9 του κανονισμού 172/83 (') του Συμβουλίου ίσχυ
αν το 1983 τόσο για τους Νορβηγούς όσο και για
τους κοινοτικούς αλιείς.
Όπως συμβαίνει συνήθως, η θέσπιση εκ μέρους του
Συμβουλίου του κανονισμού αυτού κοινοποιήθηκε
στις αρχές της Νορβηγίας σύμφωνα με τη συμφω
νία πλαίσιο για την αλιεία που έχει συναφθεί με
ταξύ της Κοινότητας και της Νορβηγίας και που
προβλέπει ότι κάθε συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να

26. 3. 84

ενημερώνει το άλλο για την εισαγωγή κανονισμών
αλιείας στην αλιευτική του ζώνη. Αυτή η διαδικα
σία κοινοποίησης έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα
ικανοποιητικά και για τα δύο μέρη.
Κατά συνέπεια, και τα δύο μέρη θεωρούν περιττό
να επαναλαμβάνουν όλους τους κανονισμούς αλι
είας που ισχύουν στις ζώνες τους, στα κείμενα των
κανονισμών π.χ. του Συμβουλίου που επιτρέπουν
στα νορβηγικά σκάφη να αλιεύουν τις συμφωνη
θείσες ποσοστώσεις στην αλιευτική ζώνη της Κοι
νότητας.
(') ΕΕ αριθ. L 24 της 27. 1. 1983, σ. 30.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρι#. 1659/83
του Sir James Scott-Hopkins (ED — GB)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(17 Ιανουαρίου 1984)
(84/C 84/49)
Θέμα: Κοινοτική πίεση στην κυβέρνηση της Νό
τιας Αφρικής
Τι πρόοδο έχει σημειώσει η Επιτροπή στη λεπτομε
ρή μελέτη των μεθόδων με τις οποίες η Κοινότητα
θα μπορούσε να ασκήσει ειρηνική πίεση στην
κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής διά της πολιτικής ή
οικονομικής οδού, συμπεριλαμβανομένων των απο
τελεσμάτων από ειδικές και περιορισμένες κυρώ
σεις, όπως ζητείται στις παραγράφους 16 και 17
του ψηφίσματος για το νότιο τμήμα της Αφρικής
που ψήφισε το Κοινοβούλιο στις 9 Φεβρουαρίου
1983;(0
(') ΕΕ αριθ. C 68 της 14. 3. 1983, σ. 43.
Απάντηση του κ. Haferkamp
εξ ονόματος της Επιτροπής
(18 Φεβρουαρίου 1984)
Παρακαλείται το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβου
λίου να ανατρέξει στην απάντηση που έδωσε η Επι
τροπή στη γραπτή ερώτηση αριθ. 41/83 του κ.
Lezzi (·).
Η Επιτροπή εξακολουθεί να δίνει μεγάλη σημασία
στα περιφερειακά προγράμματα της συνδιάσκεψης
για το συντονισμό της ανάπτυξης της Νότιας Αφρι
κής (SADCC) που έχουν σαν στόχο να ενθαρρύ
νουν την οικονομική συνεργασία μεταξύ των χω
ρών που συμμετέχουν στη συνδιάσκεψη αυτή και
να μειώσουν την οικονομική εξάρτηση τους από τη
Νότια Αφρική.
Γι' αυτό, η Επιτροπή προβλέπει, στα πλαίσια της
SADCC, να πραγματοποιήσει συζητήσεις με τα
κράτη της Νότιας Αφρικής που είναι άμεσα ενδια
φερόμενα.
(Ο ΕΕαριΟ. C 212 της 8. 8. 1983.
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ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1670/83
της κ. Marijke Van Hemeldonck (S — Β)
προς το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(17 Ιανουαρίου 1984)
(84/C 84/50)
Θέμα: Η διεθνής σύμβαση για το δίκαιο της θά
λασσας
Κατά τη συνεδρίαση του της 21ης και 22ης Φε
βρουαρίου 1983, το Συμβούλιο καθόρισε το πρό
γραμμα εργασίας της ομάδας εργασίας «δίκαιο της
θάλασσας», που αποτελείται από ανωτάτους υπαλ
λήλους. Μπορεί να κοινοποιήσει το Συμβούλιο ένα
λεπτομερή κατάλογο των εκπροσώπων των κρατών
μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συμμετέ
χουν σ' αυτήν την ομάδα;
Ποια θέματα σχετικά με τη σύμβαση για το δίκαιο
της θάλασσας έχει ήδη μελετήσει αυτή η ομάδα με
σκοπό την πραγματοποίηση συντονισμού σε ευρω
παϊκό επίπεδο; Ποια ήταν τα σχετικά αποτελέσμα
τα; Πότε και πάνω σε ποια σημεία θα παρουσιάσει
η εν λόγω ομάδα έκθεση στο Συμβούλιο;

Απάντηση

Αριθ. C 84/29

Οι συνεδριάσεις της Ομάδας επέτρεψαν τη διαμόρ
φωση κοινών θέσεων για τα ζητήματα που εξετά
στηκαν από την Προπαρασκευαστική Επιτροπή,
και συγκεκριμένα για τα ζητήματα που αφορούν τη
διάρθρωση αυτού του οργάνου. Τα κράτη μέλη επέ
δειξαν ισχυρή συνοχή κατά τις διαπραγματεύσεις
με τους άλλους συνέδρους, επέτυχαν να εκλεγεί ως
Πρόεδρος της 3ης Επιτροπής ο υποψήφιος της
W.E.O.G. (Ομάδα Δυτικοευρωπαίων και Άλλων)
και μπόρεσαν, σε πολλά σημεία, να επιβάλουν τις
απόψεις τους σχετικά με τον Εσωτερικό Κανονι
σμό της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής, ιδίως
όσον αφορά το καθεστώς των παρατηρητών και το
καθεστώς που θα πρέπει να εφαρμοστεί στις άλλες,
εκτός από τα κράτη μέλη, νομικές ή πολιτικές ο
ντότητες, (όπου περιλαμβάνεται και η ΕΟΚ) που
είναι εξουσιοδοτημένες να υπογράψουν τη σύμβα
ση, μετά την εν λόγω υπογραφή.
Η Προπαρασκευαστική Επιτροπή, κατά τη δεύτερη
συνοδό της που προβλέπεται να γίνει από τις 19
Μαρτίου ώς τις 13 Απριλίου 1984, θα αρχίσει την
εξέταση των θεμάτων ουσίας που της έχουν υπο
βληθεί, και ιδίως της προστασίας των προπαρα
σκευαστικών επενδύσεων. Η Ομάδα θα εξετάσει τα
ζητήματα αυτά και το ζήτημα του μεταλλευτικού
κώδικα πριν από την έναρξη της δεύτερης συνόδου
με βάση τα συμπεράσματα που θα συναγάγουν οι
εμπειρογνώμονες για τους θαλάσσιους βυθούς.

(29 Φεβρουαρίου 1984)
Η Ομάδα Ανώτερων Υπαλλήλων «δίκαιο της θά
λασσας» περιλαμβάνει έναν αντιπρόσωπο από
κάθε κράτος μέλος καθώς και υπαλλήλους της Επι
τροπής και της Γενικής Γραμματείας του Συμβου
λίου, υπάλληλοι του οποίου εκτελούν χρέη γραμ
ματείας της Ομάδας.
Η εντολή που έχει δοθεί στην Ομάδα από το
Συμβούλιο, κατά τη συνοδό του της 21ης και 22ας
Φεβρουαρίου 1983, αφορά τα εξής σημεία:
1. Εξέλιξη του δικαίου της θάλασσας και αντίκτυ
πος της εξέλιξης αυτής στις κοινές πολιτικές,
2. Συμμετοχή της Κοινότητας και των κρατών με
λών της στη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασ
σας,
3. Εργασίες της Προπαρασκευαστικής Επι
τροπής,
4. Δηλώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 310 της
σύμβασης,
5. Αλλα ζητήματα.
Κατά το 1983, η Ομάδα πραγματοποίησε σειρά
συνεδριάσεων, με βάση ιδίως το σημείο 3 της παρα
πάνω εντολής.
Έτσι, η Ομάδα προετοίμασε τις εργασίες των δύο
τμημάτων της πρώτης συνόδου της Προπαρα
σκευαστικής Επιτροπής της Διεθνούς Αρχής των
θαλασσίων βυθών και του Διεθνούς Δικαστηρίου
του δικαίου της θάλασσας, ασχολήθηκε με τον επί
τόπου συντονισμό των θέσεων των κρατών μελών
και έκανε τον απολογισμό της κατάστασης ύστερα
από κάθε ημισύνοδο.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 1672/83
της κ. Marijke van Hemeldonck (S — Β)
προς το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(17 Ιανουαρίου 1984)
(84/C 84/51)
Θέμα: Καρκίνος του πνεύμονα στις γυναίκες
Ο αριθμός των γυναικών που πεθαίνουν από καρ
κίνο του πνεύμονα αυξάνει τρομερά στα κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Σύμφωνα με
πρόσφατες μελέτες, οι περιπτώσεις γυναικείου καρ
κίνου, π. χ. στο Βέλγιο, οκταπλασιάσθηκαν μεταξύ
του 1955 και του 1978. Σαν κύρια αιτία αναφέρεται
η συνεχής αύξηση του αριθμού των γυναικών κα
πνιστών.
Γνωρίζει το Συμβούλιο την ανησυχητική αυτή εξέ
λιξη; Δεν νομίζει το Συμβούλιο ότι οι ενέργειες
εναντίον του καπνίσματος οφείλουν να βασισθούν
στην υγειονομική εκπαίδευση; Αν ναι, σε ποια δια
βήματα προέβη ήδη το Συμβούλιο προκειμένου να
συντονισθούν και να βελτιωθούν οι υπάρχουσες
εθνικές ενημερωτικές εκστρατείες; Ποια ήταν τα
σχετικά αποτελέσματα; Ποιες περαιτέρω πρωτο
βουλίες πρόκειται να αναπτύξει το Συμβούλιο για
την ανάσχεση της αστραπιαίας ανόδου του καρκί
νου του πνεύμονα, μιας συνέπειας της αλλαγής της
συμπεριφοράς ως προς το κάπνισμα; Σκοπεύει το
Συμβούλιο να απαγορεύσει τη διαφήμιση για το
κάπνισμα; Αν ναι, ποια διαφήμιση, πού και πότε;
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Απάντηση
(29 Φεβρουαρίου

1984)

Ό π ω ς διευκρινίζει το Συμβούλιο στη απάντηση του
στη γραπτή ερώτηση αριθ. 375/83, οι Υπουργοί
Υγείας, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου και
των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών
μελών συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου
στις 16 Νοεμβρίου 1978, συζήτησαν την πολιτική η
οποία πρέπει να υλοποιηθεί στα θέματα της εκπαί
δευσης για την υγεία, μεταξύ όσον αφορά το κά
πνισμα.
Με την ευκαιρία αυτή, κατέληξαν σε ορισμένα
συμπεράσματα επί του θέματος σχετικά με την κα
θιέρωση μιας κοινής μεθοδολογίας η οποία θ α ε
πιτρέπει την σύγκριση των αποτελεσμάτων και την
αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της εκστρα
τείας υγειονομικής ενημέρωσης, την πραγματοποί
ηση πειραματικών εκστρατειών ενημέρωσης σε θέ
ματα υγείας, την αναζήτηση κοινής στάσης έναντι
της διαφήμισης, την ανταλλαγή πληροφοριών για
τα λαμβανόμενα μέτρα, κλπ., και κάλεσε την Επι
τροπή να συμβάλει στην υλοποίηση αυτών των
δραστηριοτήτων.
Επειδή μια τέτοια συμβολή εξασφαλίζεται από την
Επιτροπή η οποία μέχρι στιγμής δεν υπέβαλε στο
Συμβούλιο καμία πρόταση, το Συμβούλιο δεν δια
θέτει τα πληροφοριακά στοιχεία που ζήτησε ο α
ξιότιμος κ. βουλευτής και δεν ήταν σε θέση να
συζητήσει για τη δράση που πρέπει να αναληφθεί.

ΓΡΑΠΤΗ Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η α ρ ι θ . 1675/83
του κ. Andrew Pearce (ED — GB)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(17 Ιανουαρίου

1984)

(84/C 84/52)
Θέμα:

Ελάχιστα ημερομίσθια σε ορισμένες βιομη
χανίες

Προτίθεται να απαριθμήσει η Επιτροπή τις υπηρε
σίες που είναι αρμόδιες στα κράτη μέλη για τον
καθορισμό ελάχιστων ημερομισθίων σε ορισμένες
βιομηχανίες (όπως είναι τα συμβούλια για θέματα
μισθοδοσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο) και να ανα
φέρει τους τομείς αρμοδιοτήτων τους;
Απάντηση του κ. Richard
εξ ονόματος της Επιτροπής
(17 Φεβρουαρίου

μόνο για τον καθορισμό της κατώτατης αμοιβής
που πρέπει να πληρώνουν οι εργοδότες αλλά και
άλλων όρων και συνθηκών εργασίας, για τους ερ
γάτες των βιομηχανιών, όπου δεν υπάρχει ρύθμιση
της αμοιβής των εργατών ή, αν υπάρχει, πρόκειται
να καταργηθεί ή είναι ανεπαρκής.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι πέντε κράτη μέλη,
δηλαδή το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ελλάδα, το Λουξεμ
βούργο και οι Κάτω Χώρες εφαρμόζουν σήμερα
νόμιμο εθνικό κατώτατο ημερομίσθιο.
(') Aerated Waters Wages Council; Boot and Shoe Repai
ring Wages Council; Button Manufacturing Wages
Council; Clothing Manufacturing Wages Council; Cof
fin Furniture and Cerement Making Wages Council;
Cotton Waste Reclamation Wages Council; Flax and
Hemp Wages Council; Fur Wages Council; General
Waste Material Reclamation Wages Council; Hairdressing Undertakings Wages Council; Hat, Cap and Milli
nery Wages Council; Lace Finishing Wages Council;
Laundry Wages Council; Licensed Non-residential Es
tablishment Wages Council; Licdnsed Residential Es
tablishment and Licensed Restaurant Wages Council;
Linen and Cotton Handkerchief and Household Goods
and Linen Piece Goods Wages Council; Made-up Tex
tiles Wages Council; Ostrich and Fancy Feather and
Artificial Flower Wages Council; Perambulator and
Invalid Carriage Wages Council; Rope, Twine and Net
Wages Council; Sack and Bag Wages Council; Toy
Manufacturing Wages Council; Unlicensed Place of
Refreshment Wages Council.
2
( ) Aerated Waters and Wholesale Bottling Joint Labour
Committee; Agricultural Workers Joint Labour Com
mittee; Boot and Shoe Repairing Joint Labour Com
mittee; Brush and Broom Joint Labour Committee;
Button Making Joint Labour Committee; Catering
Joint Labour Committee; General Wase Materials Rec
lamation Joint Labour Committee; Hairdressing Joint
Labour Committee; Hairdressing (Cork Co. Borough)
Joint Labour Committee; Handkerchief and House
hold Piese Goods Joint Labour Committee; Hotels
Joint Labour Committee; Law Clerks Joint Labour
Committee; Messengers (Cork City Area) Joint Labour
Committee; Messengers (Limerick City) Joint Labour
Committee; Messengers (Waterford City) Joint Labour
Committee; Provender Milling Joint Labour Commit
tee; Shirtmaking Joint Labour Committee; Tailoring
Joint Labour Committee; Women's Clothing and Milli
nery Joint Labour Committee.

ΓΡΑΠΤΗ Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η α ρ ι θ . 1736/83
του κ. Robert Battersby (ED — GB)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(23 J a w u a p t o v 1984)

1984)

Το μόνο κράτος μέλος (εκτός από το Ηνωμένο Βα
σίλειο) όπου θεσμικά όργανα παρόμοια με τα
Συμβούλια για θέματα μισθοδοσίας του Ηνωμένου
Βασιλείου (·) έχουν τη δικαιοδοσία να καθορίζουν
τα κατώτατα ημερομίσθια στη βιομηχανία, είναι η
Ιρλανδία, όπου οι οργανισμοί αυτοί ονομάζονται
Μεικτές Επιτροπές Εργασίας ( 2 ). Και στα δύο κρά
τη μέλη οι οργανισμοί αυτοί είναι αρμόδιοι όχι

26. 3. 84

(84/C 84/53)
Θέμα:

Οδηγία του Συμβουλίου για την ταξινόμη
ση, συσκευασία και επισήμανση των επι
κινδύνων ουσιών

Προτίθεται η Επιτροπή να επιβεβαιώσει ότι
σύμφωνα με μια σωστή ερμηνεία του άρθρου 7 πα
ράγραφος 3 απαγορεύεται η δημοσίευση του κατά-

26. 3. 84

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

λόγου των ουσιών που τηρεί η Επιτροπή βάσει του
άρθρου 13 παράγραφος 2 της έκτης τροποποίησης,
από τις οποίες όλες έχουν οπωσδήποτε υποβληθεί
σε έλεγχο πλήρους αξιολόγησης του κινδύνου;
Απάντηση του κ. Narjes
εξ ονόματος της Επιτροπής
(13 Φεβρουαρίου 1984)
Το άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 79/831 /
ΕΟΚ απαιτεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή
να κρατούν μυστικές ορισμένες πληροφορίες σχετι
κά με την παρασκευή και την εμπορία χημικών
ουσιών. Το άρθρο αυτό δεν απαγορεύει τη δημο
σίευση του καταλόγου χημικών ουσιών που προ
βλέπει η Επιτροπή.
(') ΕΕ αριθ. L 259 της 15. 10. 1979.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρι#. 1790/83
του κ. Thomas Megahy (S — GB)
προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(31 Ιανουαρίου 1984)
(84/C 84/54)
Θέμα: Νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Κλωστοϋ
φαντουργίας
Θα μπορούσε η Επιτροπή να αναφέρει επί της προ
όδου που έχει επιτευχθεί προς την κατεύθυνση της

Αριθ. C 84/31

εφαρμογής του νέου μέτρου περιφερειακής αναπτύ
ξεως το οποίο συμβάλλει στην υπερπήδηση των πε
ριορισμών στην ανάπτυξη νέων οικονομικών δρα
στηριοτήτων σε ορισμένες περιφέρειες που πλήττο
νται από την αναδιάρθρωση της κλωστοϋφαντουρ
γίας και της βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων;
Θα μπορούσε επίσης η Επιτροπή να ανακοινώσει
πότε προβλέπει να είναι σε θέση να κάνει την πρώ
τη κατανομή πόρων σε καίρια πληττόμενες περιο
χές όπως η περιοχή κλωστοϋφαντουργίας του West
Yorkshire;
Απάντηση του κ. Giolitti
εξ ονόματος της Επιτροπής
(15 Φεβρουαρίου 1984)
Στις 18 Ιανουαρίου 1984, το Συμβούλιο εξέδωσε τον
κανονισμό (ΕΟΚ) 219/84 που θεσπίζει ένα ειδικό
κοινοτικό μέτρο περιφερειακής ανάπτυξης το ο
ποίο συμβάλλει στην υπερπήδηση των εμποδίων
για την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτή
των σε ορισμένες περιφέρειες που πλήττονται από
την αναδιάρθρωση της κλωστοϋφαντουργίας και
της βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων (').
Για να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, σύμφωνα με το
άρθρο 3 του παραπάνω κανονισμού, τα ενδιαφερό
μενα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν στην Επι
τροπή ειδικά προγράμματα τα οποία θα πρέπει να
τα εγκρίνει.
Το ταμείο μπορεί να χορηγήσει κονδύλια για το
μέτρο αυτό μόλις πληρωθούν οι προϋποθέσεις που
θεσπίζει το άρθρο 6 του κανονισμού.
(0 ΕΕ αριθ. L 27 της 31. 1. 1984, σ. 22.

