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ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-0060/04

(2004/C 78 E/0976)

υποβολη΄: Hiltrud Breyer (Verts/ALE) προς την Επιτροπη΄
(20 Ιανουαρι΄ου 2004)
Θε΄µα: Χρω΄µιο(VI) στο δε΄ρµα
Στις 18 Ιουνι΄ου 2003 τε΄θηκε σε εφαρµογη΄ η οδηγι΄α 2003/53/ΕΚ (1) του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και του
Συµβουλι΄ου για την τροποποι΄ηση για 26η φορα΄ της οδηγι΄ας 76/769/ΕΟΚ (2) του Συµβουλι΄ου σχετικα΄ µε
΄ ν επικι΄νδυνων ουσιω΄ν και παρασκευασµα΄των, µεταξυ΄
περιορισµου΄ς κυκλοφορι΄ας στην αγορα΄ και χρη΄σης µερικω
των οποι΄ων η κονι΄α η οποι΄α ΄εχει επιβαρυνθει΄ µε χρω΄µιο (VI).
΄ ν βιοµηχανικω
΄ ν επαγγελµατικω
΄ ν ενω΄σεων καθω
΄ ς και του γερµανικου΄ τηλεοπτικου΄
∆ια΄φορες ΄ερευνες των γερµανικω
προγρα΄µµατος «ARD Ratgeber Bauen und Wohnen» (Συ΄µβουλος θεµα΄των οικοδοµη΄ς και κατοικι΄ας) ΄εδειξαν στο
µεταξυ΄ ο΄τι ο΄χι µο΄νον η κονι΄α αλλα΄ και πολλα΄ δερµα΄τινα γα΄ντια εργασι΄ας µπορει΄ να περιε΄χουν εξαιρετικα΄ υψηλα΄
επι΄πεδα χρωµι΄ου(VI). Οι τιµε΄ς που βρε΄θηκαν σε γα΄ντια στα οποι΄α ΄εγινε χηµικη΄ ανα΄λυση συχνα΄ ξεπερνου΄σαν κατα΄
πολυ΄ τις οριακε΄ς τιµε΄ς που ορι΄ζει για την ποσο΄τητα χρωµι΄ου(VI) στην κονι΄α η ως α΄νω οδηγι΄α. Αυτο΄ παρατηρει΄ται
βα΄σει δηµοσιευ΄σεων και για α΄λλα προϊο΄ντα απο΄ δε΄ρµα, ο΄πως π.χ για υποδη΄µατα εργασι΄ας.
1.

Γνωρι΄ζει η Επιτροπη΄ αυτα΄ τα αποτελε΄σµατα µετρη΄σεων;

2.
Σκοπευ΄ει η Επιτροπη΄ να περιορι΄σει επι΄σης την κυκλοφορι΄α στην αγορα΄ δε΄ρµατος που περιε΄χει χρω΄µιο; Εα΄ν
ναι, πο΄τε και µε ποι΄ο τρο΄πο σχεδια΄ζει να το πρα΄ξει;
(1) ΕΕ L 178 της 17.7.2003, σελ. 24.
(2) ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σελ. 201.

Απα΄ντηση του κ. Byrne εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(23 Φεβρουαρι΄ου 2004)
΄ ν που πραγµατοποιη΄θηκαν στη
Η Επιτροπη΄ δεν γνωρι΄ζει τα συγκεκριµε΄να προ΄σφατα αποτελε΄σµατα των ερευνω
Γερµανι΄α συ΄µφωνα µε τα οποι΄α καταγρα΄φηκαν υψηλα΄ επι΄πεδα χρωµι΄ου (VI) σε αρκετα΄ δερµα΄τινα καταναλωτικα΄
προϊο΄ντα. Κανονικα΄, οποιαδη΄ποτε µε΄τρα ει΄χαν τυχο΄ν ληφθει΄ βα΄σει των αποτελεσµα΄των αυτω΄ν θα ει΄χαν
κοινοποιηθει΄ στην Επιτροπη΄ και στα α΄λλα κρα΄τη µε΄λη µε΄σω του συστη΄µατος ταχει΄ας κοινοποι΄ησης και
΄ ν (RAPEX) της οδηγι΄ας 2001/95/ΕΟΚ του Κοινοβουλι΄ου και του Συµβουλι΄ου της
ανταλλαγη΄ς πληροφοριω
3ης ∆εκεµβρι΄ου 2001 για τη γενικη΄ ασφα΄λεια των προϊο΄ντων (1). Έως ση΄µερα δεν ΄εγινε καµι΄α επι΄σηµη
κοινοποι΄ηση απο΄ τις γερµανικε΄ς αρχε΄ς σχετικα΄ µε το θε΄µα αυτο΄.
Βα΄σει του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) 793/93 (2) ΄εχει διενεργηθει΄ αξιολο΄γηση κινδυ΄νου (RA) ο΄σον αφορα΄ ορισµε΄νες ενω΄σει
του χρωµι΄ου (VI). Στα τε΄λη του 2004 αναµε΄νεται µια στρατηγικη΄ µει΄ωσης του κινδυ΄νου.
Συ΄µφωνα µε την ΄εκθεση αξιολο΄γησης του κινδυ΄νου, οι διαδικασι΄ες επεξεργασι΄ας των προϊο΄ντων απο΄ δε΄ρµα (και
ξυ΄λο) εντο΄ς της ΕΕ ει΄ναι τε΄τοιες που θα µπορου΄σαµε να αναµε΄νουµε η τυχο΄ν ΄εκθεση των καταναλωτω΄ν να αφορα΄
΄ µιο και ο΄χι το εξασθενε΄ς. Η ΄εκθεση ωστο΄σο επισηµαι΄νει ο΄τι δεν υπα΄ρχουν διαθε΄σιµα
αποκλειστικα΄ το τρισθενε΄ς χρω
΄ ρες και συνεπω
΄ ς δεν ΄εγινε
στοιχει΄α για τα προϊο΄ντα απο΄ δε΄ρµα (και ξυ΄λο) που εισα΄γονται απο΄ τρι΄τες χω
΄ ν κινδυ΄νων για την ανθρω
΄ πινη υγει΄α λο΄γω ενδεχο΄µενης παρουσι΄ας χρωµι΄ου (VI) στα εν
αξιολο΄γηση των πιθανω
λο΄γω εισαγο΄µενα προϊο΄ντα.
΄ θηκε σχετικα΄ µε ορισµε΄νες επιστηµονικε΄ς δηµοσιευ΄σεις
Ωστο΄σο, κατα΄ τους τελευται΄ους µη΄νες, η Επιτροπη΄ ενηµερω
΄ ς και δηµοσιευ΄σεις για το ευρυ΄ κοινο΄ που αναφε΄ρουν την παρουσι΄α και την απελευθε΄ρωση χρωµι΄ου (VI) σε
καθω
δερµα΄τινα καταναλωτικα΄ προϊο΄ντα (γα΄ντια, επικα΄ρπια, δερµα΄τινα ει΄δη ΄ενδυσης κτλ). Η Επιτροπη΄ σκοπευ΄ει να
προβει΄ σε συστηµατικη΄ υποβολη΄ ερωτη΄σεων στα κρα΄τη µε΄λη για να λα΄βει ο΄λα τις διαθε΄σιµες σχετικε΄ς
πληροφορι΄ες.
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Με βα΄ση τις διαθε΄σιµες πληροφορι΄ες, η Επιτροπη΄ θα ζητη΄σει τη γνω΄µη µι΄ας απο΄ τις επιστηµονικε΄ς επιτροπε΄ς
σχετικα΄ µε τους κινδυ΄νους για την υγει΄α που συνδε΄ονται µε την απελευθε΄ρωση χρωµι΄ου (VI) στα δερµα΄τινα
προϊο΄ντα, προκειµε΄νου να λα΄βει τα κατα΄λληλα µε΄τρα για τη µει΄ωση του κινδυ΄νου.
(1) ΕΕ L 11 της 15.1.2002.
(2) Κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) 793/93 του Συµβουλι΄ου της 23ης Μαρτι΄ου 1993 για την αξιολο΄γηση και τον ΄ελεγχο των κινδυ΄νων
απο΄ τις υπα΄ρχουσες ουσι΄ες, ΕΕ L 184 της 5.4.1993.

ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-0064/04

(2004/C 78 E/0977)

υποβολη΄: Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) προς την Επιτροπη΄
(20 Ιανουαρι΄ου 2004)
Θε΄µα: Η ανησυχητικη΄ αυ΄ξηση της ανεργι΄ας στην Γαλικι΄α: 7465 νε΄οι α΄νεργοι κατα΄ τον ∆εκε΄µβριο του 2003
µεταξυ΄ των 23 419 ανε΄ργων ολο΄κληρης της Ισπανι΄ας ανεβα΄ζουν το ποσοστο΄ ανεργι΄ας στη Γαλικι΄α στο
12,36 %
Η ανεργι΄α σηµει΄ωσε στην Ισπανι΄α, τον ∆εκε΄µβριο του 2003, τη µεγαλυ΄τερη αυ΄ξηση της τελευται΄ας δεκαετι΄ας,
΄ ς στους η΄δη υπα΄ρχοντες προστε΄θηκαν α΄λλοι 23 419 νε΄οι α΄νεργοι. Εξ αυτω΄ν οι 7465 στην Γαλικι΄α, δηλαδη΄
καθω
΄ ρας, ενω΄ ο πληθυσµο΄ς της αυτο΄νοµης περιφε΄ρειας αντιστοιχει΄ µο΄λις στο 7 % του
το 32 % επι΄ του συνο΄λου της χω
συνολικου΄ πληθυσµου΄. Η ανεργι΄α στη Γαλικι΄α φθα΄νει η΄δη το επι΄πεδο του 12,36 %. Η αρνητικη΄ αυτη΄ εξε΄λιξη που
αποδεικνυ΄ει για α΄λλη µια φορα΄ τη σχε΄ση µεταξυ΄ χαµηλου΄ επιπε΄δου εισοδηµα΄των και ανεργι΄ας, απαιτει΄ ειδικε΄ς
ενε΄ργειες που θα αντιµετωπι΄ζουν απο΄ κοινου΄ τα δυ΄ο αυτα΄ σοβαρα΄ προβλη΄µατα, ο΄λως ιδιαιτε΄ρως δε στις περιοχε΄ς
του Στο΄χου αριθ. 1, ο΄πως η Γαλικι΄α.
Ει΄ναι εν γνω΄σει η Επιτροπη΄ αυτη΄ς της αρνητικη΄ς εξε΄λιξης της ανεργι΄ας στην Γαλικι΄α; Ει΄ναι διατεθειµε΄νη να
µελετη΄σει ειδικε΄ς αναπτυξιακε΄ς δρα΄σεις για την καταπολε΄µηση της ανεργι΄ας, σε συνεργασι΄α µε τις αρχε΄ς της
Γαλικι΄ας και της Ισπανι΄ας;

Απα΄ντηση της κ. ∆ιαµαντοπου΄λου εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(10 Φεβρουαρι΄ου 2004)
Η Επιτροπη΄ παρακολουθει΄ στενα΄ την εξε΄λιξη της κατα΄στασης της απασχο΄λησης σε ο΄λες τις αυτο΄νοµες ισπανικε΄ς
κοινο΄τητες.
Όσον αφορα΄ τη Γαλικι΄α, στο πλαι΄σιο του προγραµµατισµου΄ 2000-2006, οι περιφερειακε΄ς αρχε΄ς υπε΄βαλαν στην
Επιτροπη΄ ΄ενα σχε΄διο περιφερειακη΄ς ανα΄πτυξης που αντικατο΄πτριζε τις δυνανο΄τητες και τις αδυναµι΄ες της
περιοχη΄ς, συµπεριλαµβα΄νοντας µε΄τρα για την απασχο΄ληση. Σε απα΄ντηση σε αυτο΄ το σχε΄διο, η Επιτροπη΄
αποφα΄σισε να συµµετα΄σχει ενεργα΄ στην ανα΄πτυξη της Γαλικι΄ας συγχρηµατοδοτω΄ντας ΄ενα ολοκληρωµε΄νο
επιχειρησιακο΄ προ΄γραµµα κατα΄ την περι΄οδο 2000-2006. Το προ΄γραµµα αυτο΄ απορρε΄ει απο΄ το κοινοτικο΄
΄ ν περιφερειω
΄ ν που υπα΄γονται στο
πλαι΄σιο στη΄ριξης, το οποι΄ο προσδιορι΄ζει τη στρατηγικη΄ ανα΄πτυξης των ισπανικω
στο΄χο 1, συµπεριλαµβανοµε΄νων της δηµιουργι΄ας και της διατη΄ρησης της απασχο΄λησης.
Η συµµετοχη΄ των διαρθρωτικω΄ν ταµει΄ων ανε΄ρχεται σε 3 430 εκατοµµυ΄ρια ευρω΄ επι΄ συνολικου΄ προϋπολογισµου΄
5 087 εκατοµµυρι΄ων ευρω΄, µε την ακο΄λουθη χρηµατοδοτικη΄ κατανοµη΄ ανα΄ Ταµει΄ο:
(σε εκατοµµυ΄ρια ευρω΄)
Συµµετοχη΄ ΕΕ

ΕΤΠΑ

ΕΚΤ

ΕΓΤΠΕ

Συ΄νολο: 3 430,058

2 335,7

392

702,358

100,00 %

68,10 %

11,43 %

20,48 %

Το επιχειρησιακο΄ αυτο΄ προ΄γραµµα µπορει΄ να προσαρµοστει΄ ανα΄λογα µε την εξε΄λιξη της κατα΄στασης της
απασχο΄λησης της περιοχη΄ς. Απο΄ την α΄ποψη αυτη΄, η ενδια΄µεση αξιολο΄γηση που προβλε΄πεται στο α΄ρθρο 42 του
κανονισµου΄ (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (1) µο΄λις ολοκληρω΄θηκε. Σε αυτη΄ τη βα΄ση θα πραγµατοποιηθει΄, εφο΄σον ει΄ναι
΄ ν.
απαραι΄τητο, η προσαρµογη΄ του προγρα΄µµατος και η ΄εγκριση ενδεχο΄µενων αναπρογραµµατισµω
΄ ν διατα΄ξεων για τα διαρθρωτικα΄
(1) Κανονισµο΄ς (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλι΄ου της 21ης Ιουνι΄ου 1999 περι΄ γενικω
Ταµει΄α, ΕΕ L 161 της 26.6.1999.
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