΄ ν Κοινοτη΄των
Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω
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Παρα΄λληλα µε τον ΄ελεγχο που ασκει΄ ο΄σον αφορα΄ την εφαρµογη΄ του κοινοτικου΄ δικαι΄ου, η Επιτροπη΄ υπε΄βαλε στο
Συµβου΄λιο, τον Φεβρουα΄ριο 1998, προ΄ταση τροποποι΄ησης των οδηγιω΄ν 83/182/ΕΟΚ και 83/183/ΕΟΚ µε στο΄χο
να καταστου΄ν ευνοϊκο΄τερες ο΄σον αφορα΄ τις απαιτη΄σεις της εσωτερικη΄ς αγορα΄ς. Η προ΄ταση αυτη΄ δεν ΄εχει ακο΄µη
εγκριθει΄ απο΄ το Συµβου΄λιο. Τε΄λος, προετοιµα΄ζει µι΄α συνολικη΄ ανακοι΄νωση σχετικα΄ µε τη φορολογι΄α των
οχηµα΄των.
Η Επιτροπη΄ κρι΄νει ο΄τι η δρα΄ση της θα ΄εχει ως αποτε΄λεσµα να βελτιωθει΄ σηµαντικα΄ η κατα΄σταση του ευρωπαι΄ου
πολι΄τη στον τοµε΄α αυτο΄.
(1) ΕΕ C 163 E της 6.6.2001, σελ. 133.
(2) ΕΕ L 105 της 23.4.1983.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-3573/00

(2001/C 174 E/084)

υποβολη΄: Stavros Xarchakos (PPE-DE) προς την Επιτροπη΄
(13 Νοεµβρι΄ου 2000)
Θε΄µα: Πολιτιστικη΄ Ολυµπια΄δα
΄ ν Ολυµπιακω
΄ ν Αγω΄νων, η Ελλα΄δα κατα΄
Παρα΄λληλα µε τον το΄σο σηµαντικο΄ θεσµο΄ των Χειµερινω΄ν και των Θερινω
τη δια΄ρκεια της τετραετι΄ας 2000-2004 προωθει΄ τον θεσµο΄ της Πολιτιστικη΄ς Ολυµπια΄δας. Μπορει΄ να µε
΄ σει η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ πω΄ς τοποθετει΄ται ΄εναντι του θεσµου΄ αυτου΄, αν προτι΄θεται να τον χρηµατοδοενηµερω
΄ ς και αν υπα΄ρχει η νοµικη΄ βα΄ση για κα΄τι τε΄τοιο; Αν ναι, ποια ει΄ναι τα κονδυ΄λια που σκοπευ΄ει να
τη΄σει καθω
διαθε΄σει;

Απα΄ντηση της κ. Reding εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(22 ∆εκεµβρι΄ου 2000)
Η Επιτροπη΄ δια΄κειται ευνοϊκα΄ στην ιδε΄α να συνοδευ΄ονται οι Ολυµπιακοι΄ Αγω΄νες του 2004 απο΄ προ΄γραµµα
΄ ν πολιτιστικω
΄ ν εκδηλω
΄ σεων. Ωστο΄σο, δεν της ΄εχει υποβληθει΄ ακο΄µη συγκεκριµε΄νο προ΄γραµµα, ου΄τε
ευρωπαϊκω
αι΄τηση οικονοµικη΄ς υποστη΄ριξης και, εποµε΄νως, δεν µπορει΄ επι΄ του παρο΄ντος να εκφε΄ρει γνω΄µη για την
«Πολιτιστικη΄ Ολυµπια΄δα».
Εξα΄λλου, η Επιτροπη΄ επιθυµει΄ να επιστη΄σει την προσοχη΄ του αξιο΄τιµου βουλευτου΄ στο γεγονο΄ς ο΄τι η ΄δια
ι µπορει΄
ενδεχοµε΄νως να υποστηρι΄ξει πρωτοβουλι΄ες στον πολιτιστικο΄ τοµε΄α εντο΄ς του πλαισι΄ου και συ΄µφωνα µε τα
κριτη΄ρια του προγρα΄µµατος «Πολιτισµο΄ς 2000», το οποι΄ο αποτελει΄ το µοναδικο΄ µε΄σον χρηµατοδο΄τησης και
προγραµµατισµου΄ για την πολιτιστικη΄ συνεργασι΄α στην Κοινο΄τητα και ΄εχει ως νοµικη΄ βα΄ση το α΄ρθρο 151 (πρω΄ην
α΄ρθρο 128) της συνθη΄κης ΕΚ.

(2001/C 174 E/085)

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3581/00
υποβολη΄: Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) προς την Επιτροπη΄
(17 Νοεµβρι΄ου 2000)

Θε΄µα: Επιστολη΄ που απηυ΄θυνε στις 23 Μαρτι΄ου 1998 ο κ. Brittan, µε΄λος της Επιτροπη΄ς, προς τον κ. Thabo
Mbeki, σχετικα΄ µε τη συµφωνι΄α TRIPS
΄ ν αναπτυσσοµε΄νων χωρω΄ν και της βιοµηχανι΄ας φαρµα΄κων βρι΄σονται σε
Συ΄µφωνα µε πληροφορι΄ες, µεταξυ΄ πολλω
΄ ν φαρµα΄κων απο΄ τις πρω
΄ τες. Συ΄µφωνα µε
µακροχρο΄ναι διαµα΄χη σχετικα΄ µε την παραγωγη΄ και/η την αγορα΄ φθηνω
τις διατα΄ξεις της συµφωνι΄ας TRIPS (Συµφωνι΄α για τα εµπορικη΄ς φυ΄σεως ζητη΄µατα των δικαιωµα΄των πνευµατικη΄ς
ιδιοκτησι΄ας), που ει΄χε συναφθει΄ το 1994 στο πλαι΄σιο του ΠΟΕ και η οποι΄α ει΄ναι δεσµευτικη΄ για ο΄λα τα κρα΄τη
΄ ρες µπορου΄ν, υπο΄ ορισµε΄νους ο΄ρους, να παρα΄γουν και/η΄ να
µε΄λη του οργανισµου΄, οι αναπτυσσο΄µενες χω
αγορα΄ζουν φθηνα΄ φα΄ρµακα.

19.6.2001

19.6.2001
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1.
Αληθευ΄ει η πληροφορι΄α ο΄τι στις 23 Μαρτι΄ου 1998, ο επι΄τροπος Brittan απηυ΄θυνε επιστολη΄ προς τον
νοτιοαφρικανο΄ Προ΄εδρο κ. Thabo Mbeki, µε την οποι΄α ζητου΄σε απο΄ τη Νο΄τιο Αφρικη΄ να µην κα΄νει χρη΄ση των
΄ ν φαρµα΄κων απο΄
δυνατοτη΄των που προσφε΄ρει η συµφωνι΄α TRIP ο΄σον αφορα΄ την παραγωγη΄ η΄ την αγορα΄ φθηνω
΄ ρες;
τρι΄τες χω
Εα΄ν ναι, ποιο η΄ταν το ακριβε΄ς περιεχο΄µενο της ως α΄νω επιστολη΄ς και ποια επιχειρη΄µατα προε΄βαλλε;
2.

Έχει προβει΄ η Επιτροπη΄ και σε α΄λλα παρο΄µοια διαβη΄µατα;

Εα΄ν ναι, ποια;

Απα΄ντηση του κ. Lamy εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(15 ∆εκεµβρι΄ου 2000)
1.
Η Επιτροπη΄ δεν αντιτι΄θεται στη χρη΄ση, απο΄ τα µε΄λη του Παγκο΄σµιου Οργανισµου΄ Εµπορι΄ου (ΠΟΕ) των
νο΄µιµων δυνατοτη΄των που προσφε΄ρει η συµφωνι΄α για τα εµπορικη΄ς φυ΄σεως ζητη΄µατα των δικαιωµα΄των
΄ ν, η Επιτροπη΄
πνευµατικη΄ς ιδιοκτησι΄ας (TRIPs). Στο συγκεκριµε΄νο θε΄µα της υποχρεωτικη΄ς χορη΄γησης αδειω
΄ ν του ΠΟΕ να προσφυ΄γουν στο ο΄ργανο αυτο΄, µε την προϋπο΄θεση ο΄τι
αναγνωρι΄ζει το δικαι΄ωµα των µελω
τηρου΄νται οι ο΄ροι που θε΄τει η συµφωνι΄α TRIPs. Αντι΄γραφο της επιστολη΄ς που αναφε΄ρει το αξιο΄τιµο µε΄λος του
Κοινοβουλι΄ου, ΄εχει προωθηθει΄ στο Κοινοβου΄λιο.
2.

Όχι.

Η Επιτροπη΄ παραπε΄µπει το αξιο΄τιµο µε΄λος στην απα΄ντηση στις γραπτε΄ς ερωτη΄σεις E-2316/00 του κ. E. Meijer (1)
και P-2672/00 της κ. H. Maij-Weggen (1).
(1) ΕΕ C 136 E της 8.5.2001.

(2001/C 174 E/086)

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-3584/00

υποβολη΄: Laura González Álvarez (GUE/NGL) προς το Συµβου΄λιο
(13 Νοεµβρι΄ου 2000)
Θε΄µα: Βλα΄βη στο βρετανικο΄ πυρηνικο΄ υποβρυ΄χιο «HMS Tireless» που βρι΄σκεται αγκυροβοληµε΄νο στο Γιβραλτα΄ρ
Το βρετανικο΄ πυρηνικο΄ υποβρυ΄χιο «HMS Tireless» παραµε΄νει αγκυροβοληµε΄νο στη βρετανικη΄ ναυτικη΄ βα΄ση του
Γιβραλτα΄ρ απο΄ τις 19 Μαι΅ου 2000, για την επισκευη΄ µιας βλα΄βης στο βασικο΄ συ΄στηµα ψυ΄ξης του κινητη΄ρα του.
Οι βρετανικε΄ς αρχε΄ς ΄εχουν προσφε΄ρει αλληλοσυγκρουο΄µενες εκδοχε΄ς σχετικα΄ µε τη σοβαρο΄τητα της βλα΄βης και,
΄ σει ο΄τι η επισκευη΄ θα διαρκου΄σε µο΄νο τρει΄ς µη΄νες, στη συνε΄χεια παρε΄τειναν την
αφου΄ ει΄χαν αρχικα΄ διαβεβαιω
προθεσµι΄α αυτη΄ µε΄χρι το καλοκαι΄ρι του 2001. Λαµβα΄νοντας υπο΄ψη ο΄τι το βρετανικο΄ ναυτικο΄ απαγορευ΄ει την
επισκευη΄ των πυρηνοκι΄νητων υποβρυχι΄ων του σε λιµε΄νες ο΄πως αυτο΄ς του Γιβραλτα΄ρ (που ΄εχουν χαρακτηρισθει΄
τυ΄που Ζ) και επιτρε΄πει τε΄τοιες επισκευε΄ς µο΄νο σε εγκαταστα΄σεις τυ΄που Χ (ο΄πως οι λιµε΄νες του Davenport και
του Faslane, στο Ηνωµε΄νο Βασι΄λειο), οι οποι΄οι διαθε΄τουν ιατρικε΄ς οµα΄δες, σχε΄δια εκκε΄νωσης και ειδικο΄
΄ ς επι΄σης και τους ενδεχο΄µενους κινδυ΄νους απο΄ µια διαρροη΄ ραδιενε΄ργειας για
µηχανολογικο΄ εξοπλισµο΄, καθω
την υγει΄α του πληθυσµου΄, η κυβε΄ρνηση της Αυτο΄νοµης ∆ιοικητικη΄ς Περιφε΄ρειας της Ανδαλουσι΄ας και οι
δη΄µαρχοι της πεδια΄δας του Γιβραλτα΄ρ ζη΄τησαν τη µεταφορα΄ του υποβρυχι΄ου στην Αγγλι΄α.
Θα µπορου΄σε το Συµβου΄λιο να καλε΄σει τις βρετανικε΄ς και ισπανικε΄ς αρχε΄ς να προσφε΄ρουν στον πληθυσµο΄ της
πεδια΄δας του Γιβραλτα΄ρ ακριβει΄ς, συνεχει΄ς και πλη΄ρεις πληγροφορι΄ες σχετικα΄ µε τους ενδεχο΄µενους κινδυ΄νους, τη
σοβαρο΄τητα της βλα΄βης και τα προβλεπο΄µενα σχε΄δια επισκευη΄ς της, να εγγυηθου΄ν τη συνεχη΄ παρακολου΄θηση
των επιπε΄δων ραδιενε΄ργειας στο νερο΄ και την ατµο΄σφαιρα της περιοχη΄ς και, σε περι΄πτωση επισκευη΄ς του σκα΄φους
στο Γιβραλτα΄ρ, να εκπονη΄σουν ΄ενα σχε΄διο πυρηνικου΄ συναγερµου΄ και εκκε΄νωσης του πληθυσµου΄ που αυτη΄ τη
στιγµη΄ δεν υπα΄ρχει για την πεδια΄δα του Γιβραλτα΄ρ;
Θα µπορου΄σε το Συµβου΄λιο να συµβουλευ΄σει τη µεταφορα΄ του υποβρυχι΄ου που ΄εχει υποστει΄ τη βλα΄βη στην
Αγγλι΄α, για την επισκευη΄ του σε ειδικε΄ς και ασφαλει΄ς εγκαταστα΄σεις;
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