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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
Απα΄ντηση της κας Wallström εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(31 Ιανουαρι΄ου 2003)

Όσον αφορα΄ την αναφορα΄ του Αξιο΄τιµου Με΄λους του Κοινοβουλι΄ου στη φερο΄µενη εκ προθε΄σεως καταστροφη΄
΄ ν χα΄µστερ, η Επιτροπη΄ θεωρει΄ ο΄τι µια τε΄τοια πρακτικη΄ ει΄ναι κατ’αρχη΄ν αντι΄θετη µε την οδηγι΄α 92/
των πληθυσµω
΄ ν οικοτο΄πων καθω
΄ ς και της
43/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου, της 21ης Μαι΅ου 1991, για τη διατη΄ρηση των φυσικω
α΄γριας πανι΄δας και χλωρι΄δας («Οδηγι΄α περι΄ ενδιαιτηµα΄των»). Η εν λο΄γω οδηγι΄α απαγορευ΄ει την εκ προθε΄σεως
΄ ν και τη βλα΄βη η΄ την καταστροφη΄ των το΄πων αναπαραγωγη΄ς η΄ ανα΄παυση΄ς τους.
παρενο΄χληση των εν λο΄γω ειδω
Το θε΄µα της προστασι΄ας των χα΄µστερ στις Κα΄τω Χω΄ρες αποτελει΄ αντικει΄µενο µιας εν εξελι΄ξει διαδικασι΄ας λο΄γω
παρα΄βασης. Στο πλαι΄σιο της εν λο΄γω διαδικασι΄ας, οι Κα΄τω Χω΄ρες ΄εχουν κοινοποιη΄σει το σχε΄διο προστασι΄ας των
΄ν
χα΄µστερ για την περι΄οδο 2000 ΄εως 2004. Το εν λο΄γω σχε΄διο περιλαµβα΄νει ετη΄σια επι΄βλεψη των πληθυσµω
χα΄µστερ, µε΄τρα πληροφο΄ρησης και κοινοποι΄ησης, την αγορα΄ γεωργικη΄ς γης στις πλε΄ον σηµαντικε΄ς περιοχε΄ς
΄ ς επι΄σης και διοικητικε΄ς συµφωνι΄ες για την προω΄θηση φιλικω
΄ ν προς τα χα΄µστερ µεθο΄δων
διαβι΄ωσης χα΄µστερ, καθω
εκτροφη΄ς.
Το α΄ρθρο 12 παρα΄γραφος 4 της οδηγι΄ας περι΄ ενδιαιτηµα΄των προβλε΄πει την παρακολου΄θηση των τυχαι΄ων
συλλη΄ψεων η΄ θανατω΄σεων ζω΄ων και την ανα΄γκη να ληφθου΄ν µε΄τρα προκειµε΄νου να διασφαλιστει΄ ο΄τι αυτο΄ δεν ΄εχει
΄ σεις επι΄ των σχετικω
΄ ν ειδω΄ν. Το α΄ρθρο 16 παρα΄γραφος 1 επιτρε΄πει παρεκκλι΄σεις απο΄
σηµαντικε΄ς αρνητικε΄ς επιπτω
΄ ν ο΄πως τα χα΄µστερ, ο΄πως προβλε΄πεται στο
την υποχρε΄ωση θε΄σπισης ενο΄ς συστη΄µατος αυστηρη΄ς προστασι΄ας ειδω
α΄ρθρο 12. Σε αυτο΄ το πλαι΄σιο, η Επιτροπη΄ θεωρει΄ ο΄τι ει΄ναι επιτρεπτο΄ να λα΄βει αντισταθµιστικα΄ µε΄τρα, εα΄ν ΄ενα
ενδιαι΄τηµα ΄εχει καταστραφει΄ η΄ εα΄ν η ποιο΄τητα΄ του ΄εχει υποβαθµιστει΄, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι δεν υπα΄ρχει κα΄ποια
ικανοποιητικη΄ εναλλακτικη΄ λυ΄ση και ο΄τι πρε΄πει να προστατευτει΄ κα΄ποιο απο΄ τα συµφε΄ροντα που απαριθµου΄νται
στο α΄ρθρο 16 παρα΄γραφος 1 (π.χ. ο΄ταν ο σκοπο΄ς ει΄ναι η προστασι΄α της α΄γριας πανι΄δας και χλωρι΄δας και η
΄ ν ενδιαιτηµα΄των).
διατη΄ρηση των φυσικω
Προκειµε΄νου να καθοριστει΄ η περαιτε΄ρω πιθανη΄ δρα΄ση που πρε΄πει να αναληφθει΄, η Επιτροπη΄ εξετα΄ζει αυτη΄ τη
στιγµη΄ τις πληροφορι΄ες που διαβιβα΄στηκαν απο΄ τις Κα΄τω Χω΄ρες ως απα΄ντηση στην συµπληρωµατικη΄
προειδοποιητικη΄ επιστολη΄ της, η οποι΄α κατε΄ληγε, µεταξυ΄ α΄λλων, ο΄τι οι Κα΄τω Χω΄ρες ει΄χαν παραλει΄ψει να
εφαρµο΄σουν σωστα΄ τις διατα΄ξεις του α΄ρθρου 12 παρα΄γραφος 4 και του α΄ρθρου 16 παρα΄γραφος 1 της οδηγι΄ας
περι΄ ενδιαιτηµα΄των.

(2004/C 11 E/065)

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3869/02
υποβολη΄: Sérgio Marques (PPE-DE) προς την Επιτροπη΄
(10 Ιανουαρι΄ου 2003)

Θε΄µα: Επικρα΄τεια του Αρχιπελα΄γους της Μαδε΄ρας
Απο΄ το χθεσινο΄ φυ΄λλο της ηµερη΄σιας πορτογαλικη΄ς εφηµερι΄δας Diário de Notícias (18 ∆εκεµβρι΄ου 2002)
πληροφορη΄θηκα ο΄τι οι χα΄ρτες της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης για τους οποι΄ους υπευ΄θυνη ει΄ναι η υπηρεσι΄α
χαρτογρα΄φησης της Ευρωπαϊκη΄ς Επιτροπη΄ς παρουσια΄ζουν τα Άγρια Νησια΄ (Ilhas Serlvagens), τα οποι΄α ανη΄κουν
στην Αυτο΄νοµη Περιοχη΄ της Μαδε΄ρας, Πορτογαλι΄α, ωσα΄ν να αποτελου΄ν τµη΄µα του ισπανικου΄ εδα΄φους των
Καναρι΄ων. Συ΄µφωνα µε την προαναφερθει΄σα ει΄δηση, η κατα΄σταση αυτη΄, αν µη τι α΄λλο περι΄εργη, παρουσια΄ζεται
απο΄ την επι΄σηµη δικτυακη΄ θε΄ση της Ε.Ε. (http://www.europa.eu.int/abc/maps/regions/spain/canarias_en.htm),
΄ σω, µετα΄ απο΄ σχετικη΄ αναζη΄τηση.
ο΄πως α΄λλωστε ει΄χα και ο ΄διος
ι
την ευκαιρι΄α να διαπιστω
΄ το λα΄θος αυτου΄ του ει΄δους που ΄εγινε
Πα΄ντα συ΄µφωνα µε την ΄δια
ι
πηγη΄, φαι΄νεται ο΄τι δεν προ΄κειται για το πρω
΄ ν συνο΄ρων.
στους επι΄σηµους χα΄ρτες της Ε.Ε., σ’ ο΄,τι αφορα΄ τον καθορισµο΄ των πορτογαλο-ισπανικω
Για τα ανωτε΄ρω ερωτα΄ται η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ τα εξη΄ς:
1.

Πω΄ς εξηγει΄ται ΄ενα το΄σο χονδροειδε΄ς λα΄θος στους επι΄σηµους χα΄ρτες της Ε.Ε. και ποιο΄ς ευθυ΄νεται γι’ αυτο΄;
Πο΄τε προβλε΄πεται να διορθωθει΄;

2.

΄ ν χαρτογρα΄φησης απο΄ τις οποι΄ες υποτι΄θεται ο΄τι ΄εγιναν οι περι΄
Ει΄ναι ακριβε΄ς ο΄τι ο υπευ΄θυνος των υπηρεσιω
ων ο λο΄γος χα΄ρτες ει΄ναι ισπανο΄ς;

3.

΄ στε να αποφευ΄γονται, στο µε΄λλον, λα΄θη αυτου΄ του
Ποια΄ µε΄τρα θεωρει΄ οι Επιτροπη΄ ο΄τι πρε΄πει να ληφθου΄ν ω
ει΄δους;
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C 11 E/62

EL

Απα΄ντηση του κ. Barnier εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(12 Φεβρουαρι΄ου 2003)
Ο γεωγραφικο΄ς χα΄ρτης, στον οποι΄ο αναφε΄ρεται το Αξιο΄τιµο Με΄λος του Κοινοβουλι΄ου, θα µπορου΄σε πρα΄γµατι να
ερµηνευθει΄ εσφαλµε΄να ο΄σον αφορα΄ τον καθορισµο΄ των συνο΄ρων µεταξυ΄ της Ισπανι΄ας και της Πορτογαλι΄ας. Μο΄λις
΄ ς ο΄τι τα
η Επιτροπη΄ ΄ελαβε γνω΄ση αυτου΄ του τεχνικου΄ λα΄θους το διο΄ρθωσε αµε΄σως. Στο νε΄ο χα΄ρτη φαι΄νεται σαφω
Αγρια Νησια΄ (Iles Sauvages) ανη΄κουν στην Πορτογαλι΄α.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3872/02

(2004/C 11 E/066)

υποβολη΄: Ilda Figueiredo (GUE/NGL) προς την Επιτροπη΄
(10 Ιανουαρι΄ου 2003)
Θε΄µα: Προστασι΄α της απασχο΄λησης και κοινωνικη΄ ενσωµα΄τωση
Η δανικη΄ πολυεθνικη΄ βιοµηχανι΄α υποδηµα΄των ECCO ΄εχει µι΄α θυγατρικη΄ µονα΄δα παραγωγη΄ς στο São João de
Ver, στην κοινο΄τητα Santa Maria da Feira, στην Πορτογαλι΄α, η οποι΄α απασχολει΄ 1 000 περι΄που εργαζοµε΄νους· η
πορτογαλικη΄ διοι΄κηση της µονα΄δας αυτη΄ς, µε εγκυ΄κλιο που κυκλοφο΄ρησε εντο΄ς της επιχει΄ρησης, ανακοι΄νωσε ο΄τι
προ΄κειται να κλει΄σει ΄ενα τµη΄µα της· εξ αιτι΄ας της απο΄φασης αυτη΄ς 180 περι΄που εργαζο΄µενοι απειλου΄νται µε
απο΄λυση.
΄ σεων που ΄εχουν οδηγη΄σει στην απο΄λυση 300
Σηµειωθη΄τω ο΄τι η κατα΄σταση αυτη΄ ΄επεται α΄λλων αναδιαρθρω
΄ ν και γυναικω
΄ ν.
περι΄που εργαζοµε΄νων, ανδρω
Για τον λο΄γο αυτο΄ ζητω΄ απο΄ την Επιτροπη΄ τις ακο΄λουθες πληροφορι΄ες:
1.

΄ ρα της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης
Ο ο΄µιλος ECCO ΄εχει λα΄βει κοινοτικε΄ς ενισχυ΄σεις στην Πορτογαλι΄α η΄ σε α΄λλη χω
για εγκατα΄σταση, ανα΄πτυξη της παραγωγη΄ς του, δραστηριο΄τητες επαγγελµατικη΄ς κατα΄ρτισης κλπ.;

2.

΄ σεις συνοδευο΄µενες απο΄ απολυ΄σεις σε επιχειρη΄σεις του ΄διου
Ει΄ναι γνωστε΄ς α΄λλες αναδιαρθρω
ι
οµι΄λου σε
΄ ρες της Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης;
α΄λλες χω

3.

Ποια΄ στοιχει΄α υπα΄ρχουν σχετικα΄ µε την οικονοµικη΄ και δηµοσιονοµικη΄ εξε΄λιξη του οµι΄λου ECCO; ποιε΄ς
ενε΄ργειες προ΄κειται να γι΄νουν για να αποφευχθει΄ η επιδει΄νωση της ανεργι΄ας στην Πορτογαλι΄α, λαµβανοµε΄νης
υπο΄ψη της ευρωπαϊκη΄ς στρατηγικη΄ς για την απασχο΄ληση και της ανα΄γκης για κοινωνικη΄ ενσωµα΄τωση;

Απα΄ντηση της κυρι΄ας ∆ιαµαντοπου΄λου εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(20 Φεβρουαρι΄ου 2003)
Συ΄µφωνα µε την αρχη΄ της επικουρικο΄τητας, ο κανονισµο΄ς του Συµβουλι΄ου (ΕΚ) 1260/1999 της 21ης Ιουνι΄ου
΄ ν διατα΄ξεων για τα διαρθρωτικα΄ ταµει΄α (1) για την περι΄οδο (2000-2006) αναθε΄τει την ευθυ΄νη
1999 περι΄ γενικω
για την υλοποι΄ηση και την παρακολου΄θηση της ενι΄σχυσης απο΄ τα διαρθρωτικα΄ ταµει΄α στα κρα΄τη µε΄λη.
΄ ς, η απο΄φαση για την ΄εγκριση σχεδι΄ων που υποβλη΄θηκαν απο΄ ιδιωτικε΄ς εταιρει΄ες για κοινοτικη΄
Συνεπω
΄ ν, µε΄σω της εξουσι΄ας που προσδι΄δεται στις υπηρεσι΄ες
χρηµατοδο΄τηση ανη΄κει στην αρµοδιο΄τητα των κρατω΄ν µελω
΄ ν προγραµµα΄των.
διαχει΄ρισης των διαφο΄ρων επιχειρησιακω
΄ θηκε απο΄ το Ίδρυµα ∆ιαχει΄ρισης του Ευρωπαϊκου΄ Κοινωνικου΄ Ταµει΄ου (Instituto de
Ωστο΄σο η Επιτροπη΄ ενηµερω
Gestão do Fundo Social Europeu (IGFSE), ο΄τι η εταιρει΄α ECCO’LET (Portugal)  Fabrica de Sápatos, Lda. ΄εχει
επωφεληθει΄ απο΄ τις ακο΄λουθες επιδοτη΄σεις για την κατα΄ρτιση του προσωπικου΄ της:
(σε ευρω΄)
Ηµεροµηνι΄α
΄εγκρισης

Συνολικη΄
εγκεκριµε΄νη επιδο΄τηση

Πληρωµε΄ς
µε΄χρι ση΄µερα

43.0621

26/05/1996

102 244

102 243

PEDIP II

43.11222

31/12/1999

70 446

43 273

POE (2)

00.9979

04/10/2002

168 744

0

Προ΄γραµµα

PEDIP II (1)

()
(2)
1

Αριθµο΄ς
σχεδι΄ου

Ειδικο΄ προ΄γραµµα για την βιοµηχανικη΄ ανα΄πτυξη της Πορτογαλι΄ας.
Οικονοµικο΄ Επιχειρησιακο΄ Προ΄γραµµα.
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