3.4.2001

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie
(21 september 2000)

De Commissie is op de hoogte van de twijfels die door sommigen geuit zijn over de luchtkwaliteit in de
passagierscabines van commerciële vliegtuigen. Zij is eveneens op de hoogte van studies die naar aanleiding hiervan uitgevoerd zijn door verscheidene wetenschappers en van onderzoeken die ingesteld zijn door
meerdere Europese en buitenlandse instanties.
De conclusies van deze studies en onderzoeken bevatten geen enkel element op grond waarvan geconcludeerd kan worden dat er een specifiek risico bestaat dat onmiddellijk optreden rechtvaardigt. Toch heeft de
Commissie in haar mededeling over de bescherming van luchtreizigers (1) uit voorzorg erop gewezen dat
ze een groep van onafhankelijke deskundigen zal aanstellen, zodat ze over elementen beschikt om haar
eigen mening te vormen. De werkzaamheden zullen in de loop van 2001 uitgevoerd worden.
(1) COM(2000) 365 def.

(2001/C 103 E/268)

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2851/00
van Mogens Camre (UEN) aan de Commissie
(5 september 2000)

Betreft: Steun van de Europese Unie aan NGO’s in Denemarken
1.
Kan de Commissie mededelen welke niet-gouvernementele organisties (NGO’s) die zich in Denemarken bezighouden met vraagstukken in verband met de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat, steun
van de Europese Unie ontvangen?
2.

Welke bedragen ontvangt elk van deze organisaties?

3.
Aan de hand van welke documentatie kan de Commissie aantonen dat de toegekende steunbedragen
aan de aangegeven doelen worden besteed?
4.
Aan de hand van welke documentatie kan de Commissie aantonen dat de organisaties waaraan steun
wordt verleend democratisch geleid worden en dat de leiders van de organisaties vertegenwoordigers zijn
van werkelijke, legitieme belangengroeperingen, die de doelstellingen kunnen bereiken waarvoor geld
wordt aangevraagd?

Antwoord van mevrouw Diamantopoulou namens de Commissie
(4 oktober 2000)
Tot 1998 maakte begrotingslijn B3-4114 (Maatregelen ter bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en
antisemitisme) de financiering mogelijk van specifieke acties tegen racisme en vreemdelingenhaat. In
1998 ontving één organisatie in Denemarken, AOF  The Workers Education Association (Vejle),
financiële steun (106 258 € voor een project voor de multiculturele opleiding van werkgevers en werknemers „Xenobus  Europa bussen der Abner Dore”).
In 1999 maakte begrotingslijn B3-2006 (proefprojecten inzake multiculturele integratie) de financiering
van proefprojecten op dit gebied mogelijk, maar er werd geen Deense organisatie als directe begunstigde
geselecteerd in het kader van de door de Commissie gepubliceerde oproepen tot het indienen van
voorstellen. Aangezien deze oproepen tot het indienen van voorstellen de oprichting van een transnationaal partnerschap vereisten, werken sommige begunstigden in partnerschap met Deense organisaties.
Voor 2000 stelt begrotingslijn B5-803 de Commissie in staat een nieuw communautair programma ter
bestrijding van discriminatie voor te bereiden, zoals voorgesteld door de Commissie op 25 november
1999 (1) in het kader van het pakket voorstellen uit hoofde van artikel 13 van het EG-Verdrag. In deze
context wenst de Commissie initiatieven te subsidiëren die bijdragen aan de ontwikkeling van beleidsmaatregelen en praktijken ter bestrijding van discriminatie op grond van ras of etnische afstamming, godsdienst
of overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele geaardheid. Het selectieproces voor in 2000 te financieren
projecten is bijna voltooid na het houden van een oproep tot het indienen van voorstellen.
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De Commissie onderzoekt de in het kader van oproepen tot het indienen van voorstellen ingediende
voorstellen voor financiering op grond van een volledige beschrijving van het initiatief en ter staving
daarvan overgelegde stukken. Deze stukken omvatten de statuten van de organisatie ten bewijze van haar
rechtsstatus krachtens de nationale wetgeving en bewijsstukken over haar ervaring terzake en haar
vermogen om communautaire fondsen te beheren. Deze bewijsstukken worden onderzocht voordat de
Commissie een besluit neemt over de toekenning van een subsidie voor de geplande actie.
De voor financiering geselecteerde projecten moeten tussentijdse verslagen, een eindafrekening en een
eindverslag over de resultaten van het project overleggen. Deze stukken worden geverifieerd en geëvalueerd vóór de betaling van de laatste termijn van de subsidie. Er worden regelmatig financiële controles
uitgevoerd, alsook op ad-hocbasis wanneer twijfel ontstaat over het goed beheer van een specifiek project.
Bovendien heeft de Commissie een overeenkomst gesloten met een onafhankelijke organisatie voor de
uitvoering van een evaluatie van de in 1999 gefinancierde projecten.
(1) COM(1999) 567 def.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2856/00

(2001/C 103 E/269)

van Winfried Menrad (PPE-DE) aan de Commissie
(8 september 2000)
Betreft: Consumentenbescherming bij het gebruik van touwmateriaal, dat een chemische verontreiniging
van buiten kan veroorzaken
Richtlijn-76/769 (1) beperkt het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en
preparaten.
In de laatste tijd bereiken mij steeds meer vragen van burgers uit mijn kiesdistrict over het onderwerp.
Blijkbaar wordt in vele gevallen bouwmateriaal gebruikt dat b.v. formaldehyde bevat.
Kan de Commissie meedelen:
1.

of er voornemens zijn om de bestaande richtlijn dienovereenkomstig uit te breiden dan wel een
nieuwe (op de situatie toegesneden) richtlijn voor te leggen?

2.

in hoeverre de bouwonderneming resp. de verkoper aansprakelijk zou kunnen worden gesteld voor dit
soort verontreinigde huizen en of voor de bewoners van verontreinigde huizen een omkering van de
bewijslast geldt of dat soort Europese regelingen op stapel staan?

(1) PB L 262 van 27.9.1976, blz. 201.

Antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie
(23 oktober 2000)
Richtlijn 76/769/EEG van de Raad van 27 juli 1976 (1) inzake het op de markt brengen en het gebruik van
bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten verbiedt of beperkt reeds het gebruik van verschillende gevaarlijke stoffen, zoals asbest en pentachloorphenol, in bouwmateriaal. De richtlijn wordt voortdurend
gewijzigd om nieuwe beperkingen op het gebruik van stoffen in te voeren wanneer de noodzaak hiervoor
is vastgesteld na risicobeoordelingen en analyses van de voor- en nadelen van dergelijke beperkingen.
Momenteel zijn er geen plannen om het op de markt brengen en het gebruik van formaldehyde in de
Gemeenschap te beperken.
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