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Naast de maatregelen die zij neemt voor de handhaving van het Gemeenschapsrecht heeft de Commissie
de Raad in februari 1998 een voorstel voorgelegd dat erop gericht is de Richtlijnen 83/182/EEG en
83/183/EEG meer in overeenstemming te brengen met de vereisten van de interne markt. Dit voorstel is
nog niet door de Raad goedgekeurd. Tenslotte werkt de Commissie aan een algemene mededeling over de
belasting van voertuigen.
De Commissie is van mening dat deze maatregelen de situatie van de Europese burger op dit gebied
aanmerkelijk zullen verbeteren.
(1) PB C 163 E van 6.6.2001, blz. 133.
(2) PB L 105 van 23.4.1983.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3573/00

(2001/C 174 E/084)

van Stavros Xarchakos (PPE-DE) aan de Commissie
(13 november 2000)
Betreft: Culturele Olympiade
Naast de zo belangrijke instelling van de Olympische Zomer- en Winterspelen wil Griekenland zich in de
periode 2000-2004 inzetten voor een Culturele Olympiade. Hoe staat de Commissie tegenover dit
initiatief, is zij voornemens de financiering op zich te nemen en bestaat hiervoor een rechtsgrondslag?
Zo ja, welk bedrag wil zij hiervoor ter beschikking stellen?

Antwoord van mevrouw Reding namens de Commissie
(22 december 2000)
De Commissie staat positief tegenover het idee om naar aanleiding van de Olympische Spelen 2004 een
programma van Europese culturele manifestaties te organiseren. Zij heeft echter nog geen precies
programma noch een aanvraag om financiële steun ontvangen en kan zich daarom nu nog niet uitlaten
over de kwestie van de „Culturele Olympiade”.
Verder wil de Commissie de aandacht van de geachte afgevaardigde vestigen op het feit dat zij eventueel
initiatieven in de culturele sector kan steunen in het kader en volgens de criteria van het programma
„Cultuur 2000” dat het enige financierings- en programmeringsinstrument voor de culturele samenwerking
van de Gemeenschap is en dat is gebaseerd op artikel 151 (ex artikel 128) van het EG-Verdrag.

(2001/C 174 E/085)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3581/00
van Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) aan de Commissie
(17 november 2000)

Betreft: Brief van Commissaris Leon Brittan aan Thabo Mbeki van 23 maart 1998 betreffende het Tripsakkoord
Er is sprake van een langlopend conflict tussen veel ontwikkelingslanden en de farmaceutische industrie
over de productie en/of aankoop van goedkope medicijnen door de ontwikkelingslanden. Volgens de
afspraken in het TRIPS-akkoord, dat in 1994 in het kader van het WTO-verdrag werd afgesloten en dat
bindend is voor alle lidstaten van de WTO, kunnen deze landen onder bepaalde omstandigheden tot
productie en/of aankoop van goedkope medicijnen overgaan.
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1.
Is het juist dat Eurocommissaris Leon Brittan op 23 maart 1998 een brief schreef aan de ZuidAfrikaanse vice-president Thabo Mbeki om Zuid-Afrika te weerhouden gebruik te maken van de mogelijkheden die het TRIPS-akkoord biedt om zelf goedkope medicijnen te produceren of deze in het buitenland
aan te schaffen?
Zo ja, wat was de precieze inhoud van die brief en hoe luidt de argumentatie van deze handelwijze?
2.

Zijn er nog andere, soortgelijke stappen door de Europese Commissie genomen?

Zo ja, welke?

Antwoord van de heer Lamy namens de Commissie
(15 december 2000)
1.
De Commissie verzet zich niet tegen het gebruik door leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO)
van wettige mogelijkheden die door de overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele
eigendom (TRIP’s-overeenkomst) worden geboden. In de bijzondere zaak van de vergunningsplicht erkent
de Commissie het recht van de WTO-leden om tot dit instrument een toevlucht te nemen mits aan de
voorwaarden van de TRIP’s-overeenkomst wordt voldaan. Een kopie van de door het geachte parlementslid
genoemde brief is aan het Parlement toegezonden.
2.

Neen.

De Commissie verwijst het geachte parlementslid eveneens naar beantwoording van de schriftelijke vragen
E-2316/00 van de heer E. Meijer (1) en P-2672/00 van mevrouw H. Maij-Weggen (1).
(1) PB C 136 E van 8.5.2001.

(2001/C 174 E/086)

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-3584/00
van Laura González Álvarez (GUE/NGL) aan de Raad
(13 november 2000)

Betreft: Averij aan de in Gibraltar voor anker liggende Britse kernonderzeeër de „HMS Tireless”
De Britse kernonderzeeër de „HMS Tireless” ligt sinds 19 mei 2000 voor anker in de Britse marinebasis
van Gibraltar, voor de reparatie van zijn primair koelsysteem. De Britse autoriteiten hebben over de
omvang van de averij tegenstrijdige informatie verschaft. Eerst was aangekondigd dat de reparatiewerkzaamheden slechts drie maanden in beslag zouden nemen, maar volgens de laatste berichten zullen ze pas
in de zomer van 2001 zijn voltooid. De Royal Navy heeft de reparatie van kernonderzeeërs in „havens van
categorie Z”, zoals die van Gibraltar, verboden. Alleen de „havens van categorie X” (zoals die van
Devonport en Faslane, in het Verenigd Koninkrijk), waar is voorzien in de nodige medische uitrusting,
evacuatieplannen en speciale apparatuur, komen daarvoor in aanmerking. Gezien de risico’s voor de
gezondheid van de omwonenden bij het eventueel vrijkomen van radioactiviteit, hebben de Autonome
Gemeenschap Andalusië en de burgemeesters van de zone van Gibraltar gevraagd dat de onderzeeër naar
Engeland wordt overgebracht.
Kan de Raad de Britse en Spaanse autoriteiten niet verzoeken de bevolking van de zone van Gibraltar
precieze, volledige en regelmatig bijgewerkte informatie te verschaffen over de mogelijke risico’s, de
omvang van de averij en de geplande reparatiewerkzaamheden, het stralingsniveau in het water en in de
lucht permanent te meten, en, indien de onderzeeër in Gibraltar wordt gerepareerd, alsnog te voorzien in
een nucleair noodplan en de eventuele evacuatie van de bevolking?
Acht de Raad het wenselijk dat de beschadigde onderzeeër naar Engeland wordt overgebracht, om er in
een gespecialiseerde en veilige basis te worden gerepareerd?
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