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DA

De Europæiske Fællesskabers Tidende

2.
Kan Kommissionen give en oversigt, eventuelt årsberetninger, over de aktiviteter, disse støttede partnere
har gennemført i Belgien inden for de seneste fem år?
3.
Kan Kommissionen oplyse, om den regelmæssigt evaluerer de støttede aktiviteters hensigtsmæssighed?
Er det i bekræftende fald muligt at få evalueringsrapporterne?

Svar afgivet på Kommissionens vegne af Marcelino Oreja
(1. marts 1999)
Som følge af omfanget af svaret, der indeholder mange tabeller, sender Kommissionen det direkte til det ærede
medlem og til Parlamentets generalsekretariat.

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-4046/98

(1999/C 297/174)

af Ian White (PSE) til Kommissionen
(13. januar 1999)
Om: Omfanget af den kontrol, som kødhygiejnetjenesten gennemfører på autoriserede slagterier
Vil Kommissionen oplyse, hvorfor den mener, at en gennemførelsesforordning, som blev vedtaget i 1995 i fuld
overensstemmelse med direktiv 64/433/EØF (1), ikke opfylder kravene til den officielle veterinærkontrol i
autoriserede britiske slagterier?
(1)

EFT 121 af 29.7.1964, s. 2012.

Svar afgivet på Kommissionens vegne af Franz Fischler
(15. februar 1999)
Kommissionen har fremsat en begrundet udtalelse om denne sag i henhold til EF-traktatens artikel 169. Det
vigtigste kritikpunkt er den utilstrækkelige veterinærkontrol med britiske slagterier. Kommissionen har især
påpeget, at veterinærkontrollen i visse typer slagterier ikke gennemføres tilstrækkelig hyppigt, og at opgaver,
som i henhold til EF’s lovgivning skal udføres eller kontrolleres af godkendte veterinærer, udføres af
kødinspektører uden nogen autorisation.
Det Forenede Kongerige har meddelt, at det i øjeblikket har problemer med at rekruttere veterinærer i
tilstrækkeligt omfang. Det Forenede Kongerige har for nylig forelagt Kommissionen en række forslag til
løsning af dette problem.

(1999/C 297/175)

SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-4065/98
af Esko Seppänen (GUE/NG) til Rådet
(15. januar 1999)

Om: Wassenaar-forordningen
Wassenaar-organisationen, der fortsætter det arbejde, som COCOM udførte under den kolde krig, har besluttet
at følge USA’s og dets efterretningstjenestes interesser således, at kodningsteknologi ikke kan eksporteres frit.
Det drejer sig om et princip, der krænker den frie handel med tjenester i EU. Hvor langt er man nået med
udarbejdelsen af den EU-forordning om en særlig eksporttilladelse for kodningsteknologi, der blev aftalt i
Wassenaar? Hvordan vil Rådet juridisk argumentere for en sådan begrænsning af den frie handel?

C 297/127

