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Enligt de uppgifter som jag fått är Finland det enda EU-land som kräver sådana här förklaringar av
kapitalplacerarna.
Är kommissionen medveten om de problem som den finska konkurrenslagstiftningen förorsakar
tillväxtföretag, kapitalplacerare och konkurrensmyndigheter? Strider denna nationella lag mot konkurrensartiklarna i EU:s grundfördrag och EU:s konkurrenslagstiftning?

Svar från Mario Monti på kommissionens vägnar
(10 januari 2002)
Kommissionen känner inte till någon finländsk konkurrenslagstiftning som förorsakar problem för företag,
placerare och konkurrensmyndigheter. Kommissionen anser inte att den information som lämnats av
parlamentsledamoten föranleder någon undersökning med utgångspunkt i gemenskapens konkurrensregler.
Generellt är artiklarna 81 och 82 (f.d. artiklarna 85 och 86) i EG-fördraget tillämpliga på företags avtal och
agerande och endast under mycket begränsade omständigheter kan en medlemsstat befinnas ha brutit mot
dessa bestämmelser. I den information som lämnats i frågan finns inte några belägg för några sådana
omständigheter. I frågan antyds heller inte att det skulle kunna handla om privilegierade företag som kan
omfattas av artikel 86 (f.d. artikel 90) i EG-fördraget.

(2002/C 147 E/111)

SKRIFTLIG FRÅGA E-3128/01
från Jean-Claude Fruteau (PSE) till kommissionen
(14 november 2001)

Ämne: Effekterna av AVS-EU:s partnerskapsavtal och ”allt utom vapen”-initiativet i de yttersta randområdena
Att integrera de yttersta randområdena i deras regionala sammanhang har av ett flertal internationella
organ betraktats som en utmaning. Det kan ändå betraktas som en sanning att flera av de jordbruksprodukter som produceras i dessa länder är samma som de som produceras i de omkringliggande AVSländerna och detta kan till följd av löneskillnaderna leda till en konkurrenssituation som är mycket skadlig
för de yttersta randområdena.
I sin rapport av den 14 mars 2000 åtog sig kommissionen ”att inleda en oberoende undersökning av hur
partnerskapsavtalet mellan AVS-länderna och Europeiska gemenskapen har påverkat de yttersta randområdena”. Åtagandet bekräftades den 12 juni 2001 i kommissionens arbetsprogram om en strategi för
hållbar utveckling i de yttersta randområdena.
1.
Skulle kommissionen kunna hålla parlamentet informerat om hur detta expertarbete fortlöper, eller
åtminstone, i detalj redogöra för parlamentet om målet med undersökningen av effekterna?
2.
På vilket sätt kommer parlamentet att anknytas till forskningen om kompletterande åtgärder till
förmån för producenterna i dessa områden om det i undersökningen om effekterna visar sig att avtalen
verkar destabiliserande på jordbruksmarknaderna i de yttersta randområdena?

Svar från Pascal Lamy på kommissionens vägnar
(17 januari 2002)
Kommissionen kommer att hålla parlamentet informerat om i vilket utvecklingsstadium konsekvensundersökningen befinner sig. Kommissionen håller på att utarbeta uppdragsbeskrivningen för undersökningen.
Inom ramen för den avdelningsövergripande gruppen för de yttersta randområdena är alla berörda
avdelningar involverade. Detta kommer att göra det möjligt att ta hänsyn till alla aspekter på ärendet.
Undersökningen beräknas inledas i början av 2002.

20.6.2002

20.6.2002

SV
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Undersökningen kommer att handla om vilka möjligheter Cotonouavtalet och initiativet ”Allt utom vapen”
öppnar och vilka frågor de ställer de yttersta randområdena inför. Den kommer att innehålla en
samhällsekonomisk analys av vilken inverkan dessa instrument har samtidigt som den tar hänsyn till de
yttersta randområdenas särdrag i gemenskapen och i de större geografiska regioner som de befinner sig i.
Med hänsyn till de yttersta randområdenas egenskaper kommer konsekvenserna att undersökas i termer av
ekonomisk verksamhet och affärsverksamhet.
Det handlar naturligtvis om en oberoende undersökning och resultaten bör därför inte föregripas.
Kommissionen förbinder sig ändå att hålla parlamentet fullt informerat inte endast om i vilket
utvecklingsstadium undersökningen befinner sig utan även om hur undersökningen följs upp.

SKRIFTLIG FRÅGA E-3129/01

(2002/C 147 E/112)

från Monica Frassoni (Verts/ALE) till kommissionen
(14 november 2001)
Ämne: Användningen av golfbanorna i Is Arenas (Sardinien, Italien)
Den 5−7 oktober 2001 hölls den första golftävlingen ”Golf Cup Giudicato di Arborea” i området Is Arenas
i närheten av Narbolia och San Vero Milis på Sardinien, där det också finns ett skyddat naturområde av
gemenskapsintresse, registrerat under beteckningen ITB 002228.
Evenemanget ägde rum på själva golfbanan som gett kommissionen anledning att inleda ett överträdelseförfarande för överträdelse av direktiv 92/43 (1).
På sidan 20 i dagstidningen La Nuova Sardegna den 4 oktober 2001 rapporterades att Pasquale Onida,
medlem av regionregeringen, direktören för provinsens turistråd, Piergiuliano Tiddia, ärkebiskop i Oristano,
och ytterligare 10 000 personer närvarade. Evenemanget sponsrades av bland annat regionen Sardinien,
Oristanos turistbyrå, Oristanos kommun och Italiens nationella olympiska kommitté.
De aktuella prioriterade livsmiljöerna har således ännu en gång utsatts för miljöförstöring.
Är kommissionen medveten om detta?
Kan kommissionen garantera att inga gemenskapsmedel betalats ut för att finansiera denna golfturnering?
Kommer kommissionen att ta hänsyn till ovanstående då den följer upp sitt motiverade yttrande av
den 9 februari 2001, med tanke på att ingenting har gjorts för att avhjälpa de skador som åsamkats
området då man anlagt golfbanor vars användning till och med uppmuntras?
(1) EGT L 206, 22.7.1992, s. 7.

Svar från Margot Wallström på kommissionens vägnar
(11 januari 2002)
Kommissionen kände inte till de förhållanden som parlamentsledamoten beskriver.
Kommissionen kommer i förekommande fall att de hänsyn till dessa förhållanden vid bedömningen av
överträdelseärendet när det gäller de skador som anläggningen av en golfbana åsamkat prioriterade
livsmiljöer som Italien har föreslagit skall skyddas med tillämpning av direktivet om livsmiljöer (rådets
direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter) i Is
Arenas på Sardinien.
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