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Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Svar från Loyola de Palacio på kommissionens vägnar
(21 september 2000)

Kommissionen är väl medveten om de misstankar som många har om den dåliga luften i trafikflygplanens
flygkabiner och den känner även till de studier som vetenskapsmän gör inom detta område och de
undersökningar som utförs av flera europeiska och icke-europeiska myndigheter.
Det finns inget i dessa studier och undersökningar som gör det möjligt att dra slutsatsen att det finns en
särskild risk som motiverar en omedelbar åtgärd. Som försiktighetsåtgärd har kommissionen i sitt
meddelande om skydd av flygpassagerarnas intressen (1) ändå angett att den skall inrätta en oberoende
expertgrupp för att få tillgång till uppgifter så att den kan skapa sig en egen uppfattning. Arbetet skall
utföras under 2001.
(1) KOM(2000) 365 slutlig.
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SKRIFTLIG FRÅGA P-2851/00
från Mogens Camre (UEN) till kommissionen
(5 september 2000)

Ämne: EU-stöd till icke-statliga organisationer i Danmark
1.
Vilka privata organisationer (icke-statliga organisationer) i Danmark som arbetar med frågor som rör
bekämpande av rasism och främlingshat får EU-stöd?
2.

Hur stora summor får var och en av dessa organisationer?

3.

Vilka bevis har kommissionen för att beviljat stöd används till de syften man angett?

4.
Vilka bevis har kommissionen för att de stödmottagande organisationerna är demokratiskt styrda
eller för att organisationernas ledare representerar faktiska legitima intressegrupper som kan uppfylla de
syften man söker pengar till?

Svar från Anna Diamantopoulou på kommissionens vägnar
(4 oktober 2000)
Fram till 1998 fanns det medel ur budgetrubrik B3-4114 (Åtgärder för att bekämpa rasism, främlingsfientlighet och antisemitism) till särskilda insatser mot rasism och främlingsfientlighet. År 1998 fick en
organisation i Danmark, nämligen AOF (Arbejdernes Oplysningsforbund) i Vejle, bidrag (106 258 euro till
ett projekt för multikulturell utbildning av arbetsgivare och arbetstagare med namnet ”Xenobus 
Europabussen der Åbner Døre”).
År 1999 fanns det medel till pilotverksamhet på detta område ur budgetrubrik B3-2006 (pilotprojekt för
multikulturell integration). Ingen dansk organisation valdes ut till direkt bidragsmottagare efter kommissionens inbjudan att lämna förslag. Eftersom kravet i inbjudan var att det skulle röra sig om partnerskap
över gränserna, finns det dock bidragsmottagare som samarbetar med danska organisationer.
Tack vare budgetrubrik B5-803 kan kommissionen för år 2000 utarbeta det nya EU-programmet mot
diskriminering som den föreslagit den 25 november 1999 (1) i sitt förslagspaket som grundas på artikel 13
i EG-fördraget. Inom denna ram vill kommissionen stödja initiativ som bidrar till utarbetandet av strategier
och åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av ras, etniskt ursprung, religion och övertygelser,
funktionshinder, ålder och sexuell läggning. Inbjudan att lämna förslag som kan få bidrag år 2000 har
offentliggjorts och urvalet av projekt går mot sitt slut.
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Kommissionen granskar ansökningarna om bidrag inom ramen för inbjudan att lämna förslag och på
grundval av en fullständig beskrivning av initiativet samt dokumentunderlag. I dessa dokument ingår
stadgar för organisationen som bekräftar dess ställning enligt nationell lag, bevis på organisationens
erfarenhet på området och dess förmåga att förvalta EU-medel. Dessa bevis granskas innan kommissionen
beviljar bidrag till den planerade verksamheten.
Av projekt som väljs ut för att få bidrag krävs det att de sänder in lägesrapporter, en ekonomisk
slutredovisning och en slutrapport om projektets resultat. Dessa dokument kontrolleras och bedöms
innan den sista delen av bidraget betalas ut. Revision utförs regelbundet och även spontant när det finns
tveksamhet om sund förvaltning inom ett visst projekt. Dessutom har kommissionen anlitat en oberoende
organisation för att utvärdera de projekt som fick bidrag 1999.
(1) KOM(1999) 567 slutlig.

SKRIFTLIG FRÅGA E-2856/00

(2001/C 103 E/269)

från Winfried Menrad (PPE-DE) till kommissionen
(8 september 2000)
Ämne: Konsumentskydd vid användning av byggnadsmaterial som kan orsaka kemisk förgiftning av
bostadshus
Genom direktiv 76/769 (1) begränsas saluföringen och användningen av produkter innehållande vissa
farliga ämnen.
På senare tid har antalet frågor från medborgare i min valkrets gällande ovan nämnda fråga ökat kraftigt.
Enligt dem används ofta byggmaterial som innehåller t.ex. formaldehyd.
Med anledning av detta frågar jag kommissionen:
1.

Finns det tankar på att utvidga nuvarande direktiv respektive lägga fram ett nytt förslag till direktiv
(som motsvarar andan i min fråga)?

2.

I vilken utsträckning kan ansvaret för sådana förgiftade bostadshus läggas på byggnadsföretag
respektive mäklare? Finns det möjlighet till omvänd bevisbörda för dem som bor i förgiftade hus
respektive finns det planer på europeiska regler i den riktningen?

(1) EGT L 262, 27.9.1976, s. 201.

Svar från Erkki Liikanen på kommissionens vägnar
(23 oktober 2000)
I rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra
författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och
preparat (beredningar) (1) begränsas användningen av vissa farliga ämnen som byggmaterial, t.ex. asbest
och pentaklorfenol. Direktivet ändras kontinuerligt och listan utökas vid behov, efter omfattande riskbedömningar och kostnad-vinstanalyser, med nya begränsningar för användningen av olika ämnen. För
närvarande finns inga planer på att begränsa försäljningen och användningen av formaldehyd på
gemenskapsnivå.
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