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KIRJALLINEN KYSYMYS E-0060/04

(2004/C 78 E/0976)

esittäjä(t): Hiltrud Breyer (Verts/ALE) komissiolle
(20. tammikuuta 2004)

Aihe: Kromi VI:tta sisältävä nahka

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoi 18. kesäkuuta 2003 direktiivin 2003/53/EY (1) tiettyjen vaarallisten
aineiden ja valmisteiden (muiden muassa kromi VI:tta sisältävä sementti) markkinoille saattamisen ja
käytön rajoituksista annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY (2) muuttamisesta kahdennenkymmenennenkuudennen kerran.

Monesta saksalaisten ammattijärjestöjen ja saksalaisen televisio-ohjelman ”ARD Ratgeber Bauen und
Wohnen” teettämästä tutkimuksesta on käynyt ilmi, että ei pelkästään sementti, vaan myös lukuisat
nahkaiset työkintaat saattavat sisältää erittäin paljon kromi VI:tta. Edellä esitetyssä direktiivissä sementille
säädetyt kromi VI:n enimmäismäärät ylittyivät tutkituissa kintaissa moninkertaisesti. Sama pätee monien
julkaisujen mukaan myös muihin nahkatuotteisiin, esimerkiksi työjalkineisiin.

1.

Onko komissio tietoinen näistä mittaustuloksista?

2.
Aikooko komissio rajoittaa myös kromi VI:tta sisältävän nahan markkinoille saattamista? Jos vastaus
on myönteinen, milloin ja millä tavalla rajoitus toteutetaan?
(1) EUVL L 178, 17.7.2003, s. 24.
(2) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201.

David Byrnen komission puolesta antama vastaus
(23. helmikuuta 2004)

Komissio ei ole tietoinen kyseisten Saksassa tehtyjen tutkimusten hiljattain julkistetuista tuloksista, joiden
mukaan useissa nahkaisissa kulutustuotteissa on korkeita kromi VI -pitoisuuksia. Yleensä kaikki tällaisiin
havaintoihin perustuvat tiedot olisi pitänyt ilmoittaa komissiolle ja muille jäsenvaltioille nopean
tietojenvaihtojärjestelmän (RAPEX) välityksellä yleisestä tuoteturvallisuudesta 3. joulukuuta 2001 annetun
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/ETY mukaisesti (1). Saksan viranomaisilta ei ole tähän
mennessä saatu tällaista virallista ilmoitusta.

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93 (2) perusteella tietyistä kromi VI -yhdisteistä on tehty riskinarviointi. Riskinvähentämisstrategia valmistunee vuoden 2004 lopulla.

Riskinarviointia koskevan raportin mukaan nahka(- ja puu)tavarat käsitellään EU:ssa siten, että kuluttajien
voidaan odottaa altistuvan ainoastaan kolmenarvoiselle kromille eikä kuudenarvoiselle kromille. Raportissa
kuitenkin todetaan, että EU:n ulkopuolisista maista tuoduista nahka(- ja puu)tavaroista tällaisia tietoja ei ole
saatavilla, joten niiden sisältämistä mahdollisista kromi VI -pitoisuuksista ihmisille aiheutuvaa terveysriskiä
ei ole arvioitu.

Viime kuukausien aikana komissio on kuitenkin saanut tiedon useista tiede- ja yleisaikakauslehdissä
julkaistuista tiedoista, joiden mukaan kromi VI:ta esiintyy nahkaisissa kulutustuotteissa (käsineissä,
rannekkeissa, nahkavaatteissa jne.) ja sitä myös vapautuu niistä. Komissio aikoo käynnistää jäsenvaltioiden
keskuudessa järjestelmällisen kyselyn saadakseen kaikki asiaa koskevat tiedot käyttöönsä.
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Saamiensa tietojen perusteella komissio pyytää yhdeltä tiedekomiteoistaan lausunnon siitä, mitä terveysriskejä kromi VI:n vapautuminen nahkatuotteista saattaa aiheuttaa, ja ryhtyy tarvittaessa asianmukaisiin
riskinvähentämistoimenpiteisiin.
(1) EYVL L 11, 15.1.2002.
(2) Olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta 23. maaliskuuta 1993 annettu neuvoston asetus
(ETY) N:o 793/93, EYVL L 184, 5.4.1993.

KIRJALLINEN KYSYMYS E-0064/04

(2004/C 78 E/0977)

esittäjä(t): Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) komissiolle
(20. tammikuuta 2004)
Aihe: Hälyttävä työttömyyden kasvu Galiciassa: 7 465 uutta työtöntä joulukuussa 2003, vastaava luku
koko Espanjassa 23 419, Galician työttömyysprosentti on siten jo 12,36
Joulukuussa 2003 työttömien määrä kasvoi Espanjassa 23 419:llä, mikä on jyrkin nousu viimeisen
kymmenen vuoden aikana. Galiciassa jäi 7 465 työttömäksi, mikä vastaa 32 prosenttia työttömien
kokonaisluvusta Espanjassa ja 7 prosenttia väkiluvusta. Galician työttömyysprosentti on nyt jo 12,36.
Nämä luvut osoittavat jälleen matalan tulotason ja työttömyyden välisen yhteyden ja siksi erityistoimet
ovat tarpeen näiden kummankin vakavan ongelman ratkaisemiseksi erityisesti Galician kaltaisilla tavoite 1
-alueilla.
Onko komissio tietoinen työttömyyden kasvusta Galiciassa? Aikooko komissio toteuttaa erityisiä
kehitystoimia työttömyyden torjumiseksi yhdessä Galician ja Espanjan viranomaisten kanssa?

Anna Diamantopouloun komission puolesta antama vastaus
(10. helmikuuta 2004)
Komissio seuraa kiinteästi työllisyystilannetta kaikissa Espanjan itsehallintoyhteisöissä.
Galician alueviranomaiset ovat esittäneet komissiolle ohjelmakauden 20002006 yhteydessä aluekehityssuunnitelman, jossa on otettu huomioon kyseisen alueen mahdollisuudet ja heikkoudet sekä työllistämistoimenpiteet. Komissio on päättänyt osallistua tämän suunnitelman perusteella aktiivisesti Galician
kehittämiseen ja yhteisrahoittaa yhdennetyn toimenpideohjelman suunnittelukaudella 20002006.
Ohjelma on osa yhteisön tukikehystä, jossa määritetään Espanjan tavoite 1 -alueiden kehitysstrategia,
johon kuuluu myös työpaikkojen perustaminen ja säilyttäminen.
Rakennerahastojen rahoitusosuus on 3 430 miljoonaa euroa 5 087 miljoonan euron kokonaisbudjetista, ja
sen rahoitus jakautuu rahastoittain seuraavasti:
(miljoonaa euroa)
EY:n osuus

EAKR

ESR

EMOTR

Yht.: 3 430,058

2 335,7

392

702,358

100,00 %

68,10 %

11,43 %

20,48 %

Toimenpideohjelmaa voidaan mukauttaa tilanteen kehittyessä alueen työmarkkinoilla. Asetuksen (EY)
N:o 1260/1999 (1) 42 artiklassa säädetty väliarviointi on saatettu päätökseen. Tämän arvion perusteella
ohjelmaa mukautetaan tarpeen mukaan ja hyväksytään mahdolliset lisäsuunnitelmat.
(1) Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999, annettu 21. kesäkuuta 1999, rakennerahastoja koskevista yleisistä
säännöksistä, EYVL L 161, 26.6.1999.
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