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Κοινη΄ απα΄ντηση
του κας de Palacio εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
στις γραπτε΄ς ερωτη΄σεις E-3704/03, E-3705/03, E-3706/03, E-3707/03,
E-3708/03, E-3709/03, E-3710/03, E-3711/03, E-3712/03, E-3713/03,
E-3714/03, E-3715/03, E-3716/03, E-3717/03, E-3721/03, E-3722/03,
E-3723/03, E-3724/03, E-3725/03, E-3726/03, E-3727/03, E-3728/03,
E-3729/03, E-3730/03 και E-3731/03
(28 Ιανουαρι΄ου 2004)
Η Επιτροπη΄ πληροφορει΄ το Αξιο΄τιµο Με΄λος του Κοινοβουλι΄ου, στο πλαι΄σιο των 25 γραπτω΄ν ερωτη΄σεων σχετικα΄
µε τις κοινο΄τητες της Ancona, Carrara, Firenze, Livorno, Macerata, Massa, Perugia, Pesaro, Pisa, Pistoia,
Prato, Siena και Terni, ο΄τι το΄σο το Altener II ο΄σο και το SAVE II τερµατι΄στηκαν το 2002 και δεν ζητη΄θηκε να
υποβληθου΄ν ου΄τε υποβλη΄θηκαν α΄λλα ΄εργα απο΄ τον Απρι΄λιο του 2003 και µετα΄.
Όσον αφορα΄ τη γραπτη΄ ερω΄τηση E-3716/03, η πο΄λη Pistoia υπε΄βαλε προ΄ταση για το προ΄γραµµα Altener II, στο
πλαι΄σιο της προκη΄ρυξης υποβολη΄ς προτα΄σεων του 2001. Η προ΄ταση αυτη΄ «Resred» δεν εγκρι΄θηκε και δεν
χορηγη΄θηκε οικονοµικη΄ στη΄ριξη επειδη΄ η ΄εκθεση αξιολο΄γησης των ανεξα΄ρτητων εµπειρογνωµο΄νων κατε΄ληξε στο
συµπερα΄σµα ο΄τι στην προ΄ταση δεν καταδεικνυο΄ταν επαρκη΄ς ευρωπαϊκη΄ προστιθε΄µενη αξι΄α και δυνατο΄τητα
ανταπο΄κρισης που να εστια΄ζεται σε προµελε΄τες σκοπιµο΄τητας κυρι΄ως σε ιταλικου΄ς και ελληνικου΄ς δη΄µους·
επιπλε΄ον, α΄λλα προβλη΄µατα σχετικα΄ µε την προτεινο΄µενη προσε΄γγιση, την οµα΄δα του ΄εργου, τον προϋπολογισµο΄
κλπ. οδη΄γησαν στην απο΄ρριψη.

ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-3719/03

(2004/C 84 E/0124)

υποβολη΄: Cristiana Muscardini (UEN) προς την Επιτροπη΄
(10 ∆εκεµβρι΄ου 2003)
Θε΄µα: Αξιολο΄γηση του κινδυ΄νου που συνιστα΄ ο ψευδα΄ργυρος
Οι ενδιαφερο΄µενοι παραγωγικοι΄ τοµει΄ς αναµε΄νουν απο΄ χρο΄νια την ΄εκθεση σχετικα΄ µε την αξιολο΄γηση των
κινδυ΄νων που συνιστα΄ ο ψευδα΄ργυρος βα΄σει του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) 793/93 (1) και του κανονισµου΄ (ΕΚ) 1488/
94 (2) που καθορι΄ζει τις αρχε΄ς της. Στην απα΄ντηση΄ της στην προηγου΄µενη ερω΄τηση΄ µου επι΄ του ιδι΄ου θε΄µατος
(29 Οκτωβρι΄ου 2001), η Επιτροπη΄ ανε΄φερε, ο΄τι απο΄ το Σεπτε΄µβριο του 2001 σε τεχνικη΄ συνεδρι΄αση ει΄χε ορι΄σει
προθεσµι΄α 18 µηνω΄ν προκειµε΄νου να λα΄βει συµπληρωµατικε΄ς πληροφορι΄ες και/η΄ αποδει΄ξεις για να τις
συµπεριλα΄βει στην τελικη΄ ΄εκθεση σχετικα΄ µε την αξιολο΄γηση των κινδυ΄νων. Οι 18 µη΄νες παρη΄λθαν και η
΄ λεια περαιτε΄ρω χρο΄νου προξενει΄ οικονοµικε΄ς ζηµι΄ες στη σχετικη΄ βιοµηχανι΄α.
απω
Ει΄ναι δυνατο΄ν η Επιτροπη΄,
"

΄ σει ποια ει΄ναι τα εµπο΄δια που εξακολουθου΄ν να καθυστερου΄ν την ολοκλη΄ρωση του φακε΄λου;
να ανακοινω

"

να αναφε΄ρει την ηµεροµηνι΄α εντο΄ς της οποι΄ας θα κλει΄σει επιτε΄λους ο φα΄κελος;

(1) ΕΕ L 84 της 5.4.1993, σελ. 1.
(2) ΕΕ L 161 της 29.6.1994, σελ. 3.

Απα΄ντηση του κ. Busquin εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(26 Ιανουαρι΄ου 2004)
Η βιοµηχανι΄α ψευδαργυ΄ρου ολοκλη΄ρωσε τις συµπληρωµατικε΄ς ΄ερευνε΄ς της στο πλαι΄σο της εκτι΄µησης της
επικινδυνο΄τητας για τον ψευδα΄ργυρο, συ΄µφωνα µε το χρονοδια΄γραµµα που συµφωνη΄θηκε στην τεχνικη΄
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C 84 E/96

EL

΄ ν Ουσιω΄ν (European Chemical Bureau  ECB) σχετικα΄ µε τις
συνεδρι΄αση του Ευρωπαϊκου΄ Γραφει΄ου Χηµικω
υπα΄ρχουσες ουσι΄ες (Κανονισµο΄ς (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 της 23ης Μαρτι΄ου 1993), τον Σεπτε΄µβριο 2001. Τα
αποτελε΄σµατα της ΄ερευνας αυτη΄ς γνωστοποιη΄θηκαν τον Μα΄ρτιο 2003.
΄ ς και οι εµπειρογνω
΄ µονες των
Ο «εισηγητη΄ς» του φακε΄λου για τον ψευδα΄ργυρο, δηλ. οι Κα΄τω Χω΄ρες, καθω
κρατω΄ν µελω΄ν, εξε΄φρασαν την εκτι΄µηση΄ τους για την εργασι΄α αυτη΄, πλην ο΄µως χρεια΄ζονταν περισσο΄τερο χρο΄νο
για να µελετη΄σουν το περιεχο΄µενο ο΄λων των εκθε΄σεων. Κατο΄πιν του΄του, πραγµατοποιη΄θηκε σειρα΄ συζητη΄σεων
στις τεχνικε΄ς συνεδρια΄σεις, µε αντικει΄µενο τον τρο΄πο µε τον οποι΄ο θα ΄επρεπε να ενσωµατωθου΄ν και να
χρησιµοποιηθου΄ν, στην τελικη΄ ΄εκθεση για την εκτι΄µηση της επικινδυνο΄τητας, τα αποτελε΄σµατα της µελε΄της
σχετικα΄ µε την βιοδιαθεσιµο΄τητα του ψευδαργυ΄ρου. Η συζη΄τηση αυτη΄ ολοκληρω΄θηκε στην τελευται΄α τεχνικη΄
συνεδρι΄αση, τον ∆εκε΄µβριο 2003. Τω΄ρα, ο εισηγητη΄ς θα καταθε΄σει πλη΄ρη ΄εκθεση για την εκτι΄µηση της
επικινδυνο΄τητας, στις αρχε΄ς του 2004, η οποι΄α προ΄κειται να συζητηθει΄ στην επο΄µενη τεχνικη΄ συνεδρι΄αση
΄ µονες των κρατω΄ν µελω΄ν
του Μαρτι΄ου 2004. Η Επιτροπη΄ προσδοκα΄ ο΄τι, στην εν λο΄γω συνεδρι΄αση, οι εµπειρογνω
θα ει΄ναι σε θε΄ση να ολοκληρω΄σουν τις συζητη΄σεις για τον φα΄κελο «ψευδα΄ργυρος».

(2004/C 84 E/0125)

ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-3778/03
υποβολη΄: Jürgen Zimmerling (PPE-DE) προς την Επιτροπη΄
(11 ∆εκεµβρι΄ου 2003)

΄ µατος της προσωπικο΄τητας
Θε΄µα: Προστασι΄α του δικαιω
΄ µατος της προσωπικο΄τητας του ατο΄µου ει΄ναι πολυ΄ διαφορετικη΄ εντο΄ς της ΕΕ. Έτσι λο΄γου
Η προστασι΄α του δικαιω
΄ ν για την ιδιωτικη΄ ζωη΄ ενο΄ς
χα΄ρη, σε µερικα΄ κρα΄τη µε΄λη το βα΄ρος της ευθυ΄νης της απο΄δειξης προσβλητικω
΄ σεων φε΄ρει το προ΄σωπο (νοµικο΄ η΄ φυσικο΄), που διαδι΄δει αυτε΄ς τις δηλω
΄ σεις, ενω΄ σε α΄λλα κρα΄τη
ατο΄µου δηλω
µε΄λη αυτο΄ δεν ισχυ΄ει. Σε ορισµε΄να κρα΄τη µε΄λη για παρα΄δειγµα, η προστασι΄α της ιδιωτικη΄ς ζωη΄ς υποχωρει΄ ΄εναντι
της ελευθερι΄ας του τυ΄που στην περι΄πτωση των «επωνυ΄µων της επικαιρο΄τητας» (ανα΄λογη υπο΄θεση εκκρεµει΄ αυτη΄
τη στιγµη΄ στο Ευρωπαϊκο΄ ∆ικαστη΄ριο Ανθρωπι΄νων ∆ικαιωµα΄των).
Θεωρει΄ η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ απαραι΄τητη την κατα΄θεση προτα΄σεων για την καθιε΄ρωση ικανοποιητικου΄ επιπε΄δου
προστασι΄ας σε ο΄λα τα κρα΄τη µε΄λη, και πιστευ΄ει ο΄τι ει΄ναι σε θε΄ση να το υλοποιη΄σει; Θεωρει΄ η Επιτροπη΄ σκο΄πιµη
" µε βα΄ση το α΄ρθρο 7 της προ΄τασης κανονισµου΄ για τις εξωσυµβατικε΄ς ενοχε΄ς " την προ΄ταση νοµοθεσι΄ας, η
οποι΄α θα προβλε΄πει την επιβολη΄ προση΄κουσας χρηµατικη΄ς ποινη΄ς λο΄γω προσβολη΄ς των δικαιωµα΄των της
προσωπικο΄τητας του ατο΄µου;

Απα΄ντηση του κ. Vitorino εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(30 Ιανουαρι΄ου 2004)
Η Επιτροπη΄ συµµερι΄ζεται την ανα΄λυση του Αξιο΄τιµου Με΄λους του Κοινοβουλι΄ου που επισηµαι΄νει τις διαφορε΄ς
που χαρακτηρι΄ζουν το ουσιαστικο΄ αστικο΄ δι΄καιο των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε την προσβολη΄ της
προσωπικο΄τητας και την προστασι΄α του ιδιωτικου΄ βι΄ου.
Η Επιτροπη΄ δεν σκοπευ΄ει προς το παρο΄ν να προτει΄νει εναρµο΄νιση του ουσιαστικου΄ αστικου΄ δικαι΄ου ο΄σον αφορα΄
΄ µατα της προσωπικο΄τητας που αφορου΄ν κυρι΄ως µη
την αστικη΄ ευθυ΄νη των κρατω΄ν µελω΄ν σχετικα΄ µε τα δικαιω
υλικη΄ ζηµι΄α, η αξιολο΄γηση των οποι΄ων απο΄ τη δικαιοσυ΄νη εξαρτα΄ται κατα΄ πολυ΄ απο΄ την τοπικη΄
κοινωνικοοικονοµικη΄ κατα΄σταση. Οι συζητη΄σεις του Συµβουλι΄ου για την προ΄ταση «Ρω΄µη II» της Επιτροπη΄ς
΄ σεις, ΄εδειξαν ο΄τι ο΄λες οι κοινοτικε΄ς πρωτοβουλι΄ες
σχετικα΄ µε το εφαρµοστε΄ο δι΄καιο σε µη συµβατικε΄ς υποχρεω
σχετικα΄ µε την ελευθερι΄α του τυ΄που ει΄ναι ευαι΄σθητου χαρακτη΄ρα λο΄γω της στενη΄ς τους σχε΄σης µε τη δηµο΄σια
τα΄ξη και τις συνταγµατικε΄ς αρχε΄ς των κρατω΄ν µελω΄ν.
΄ κει την προσε΄γγιση του ουσιαστικου΄ δικαι΄ου, επιδιω
΄ κει ωστο΄σο να
Η προ΄ταση «Ρω΄µη II», παρο΄λο που δεν επιδιω
βελτιω΄σει το επι΄πεδο ισο΄τητας µεταξυ΄ των θυµα΄των παρα΄βαση δικαιωµα΄των της προσωπικο΄τητας αφου΄ προτει΄νει
την ισχυ΄ του ΄διου
ι
νο΄µου ασχε΄τως απο΄ το κρα΄τος µε΄λος στο οποι΄ο ΄εχει ασκηθει΄ η προσφυγη΄. Ο σκοπο΄ς της
΄ν
΄ σει τη δυνατο΄τητα προ΄βλεψης της νοµικη΄ς θε΄σης των θυµα΄των διασυνοριακω
προ΄τασης αυτη΄ς ει΄ναι να βελτιω
΄ ν.
διαφορω
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