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2.
Στη δια΄ρκεια της συνεδρι΄αση΄ς της της 1ης ∆εκεµβρι΄ου 1999, η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ εξε΄δωσε την ΄εκθεση (1)
΄ετσι ω΄στε να µπορε΄σει το Ευρωπαϊκο΄ Συµβου΄λιο του Ελσι΄νκι να ασχοληθει΄ µ’ αυτο΄ το θε΄µα.
3.
Η Ευρωπαϊκη΄ Επιτροπη΄ ΄εχει η΄δη εγκρι΄νει τη συνεισφορα΄ της (2) ενο΄ψει της διακυβερνητικη΄ς δια΄σκεψης. Η
ενδεχο΄µενη συµπερι΄ληψη ενο΄ς α΄ρθρου σχετικα΄ µε τον αθλητισµο΄ δεν ελη΄φθη υπο΄ψη.
(1)
(2)

COM(1999)644 τελικο΄.
COM(1999)592 τελικο΄.

(2000/C 219 E/203)

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2425/99
υποβολη΄: Ioannis Souladakis (PSE) προς το Συµβου΄λιο
(16 ∆εκεµβρι΄ου 1999)

΄ ν επιχειρη΄σεων στο Κο΄σοβο
Θε΄µα: Προστασι΄α ευρωπαϊκω
Κατα΄ την συζη΄τηση της προφορικη΄ς ερω΄τηση΄ς µου (H-0608/99) (1) στις 16.11.1999 προς την Επιτροπη΄, περι΄
«Προστασι΄ας Συµφερο΄ντων Επιχειρη΄σεων Ευρωπαϊκη΄ς Ένωσης στο Κοσσυφοπε΄διο»ο Επι΄τροπος Πα΄τεν δη΄λωσε ο΄τι
΄ ν που δε΄χονται ευρωπαϊκε΄ς επιχειρη΄σεις στο Κοσσυφοπε΄διο. Για να
δεν ΄εχει πληροφορι΄ες περι΄ πιε΄σεων και απειλω
καλυφθου΄ν τα κενα΄ ενηµε΄ρωση΄ς του επι΄ του θε΄µατος παρε΄δωσα στον ΄διο
ι
προσωπικα΄ τη γραπτη΄ σχετικη΄
αλληλογραφι΄α µεταξυ΄ της εταιρι΄ας «Μυτιληναι΄ος»και των κ.κ. Kouchner και Dixon. Επιπλε΄ον του ζη΄τησα να
΄ ν στο Κοσσυφοπε΄διο, προκειµε΄νου να
ενηµερωθει΄ για την σηµερινη΄ κατα΄σταση και λειτουργι΄α των τηλεπικοινωνιω
΄εχει ολοκληρωµε΄νη α΄ποψη για το θε΄µα.
Η καλη΄ επικοινωνι΄α µεταξυ΄ Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου και Συµβουλι΄ου θα βοηθη΄σει την προστασι΄α των
συµφερο΄ντων της ΕΕ εκει΄ ο΄που τυχο΄ν απειλου΄νται. Και αυτη΄ τη στιγµη΄ στο Κοσσυφοπε΄διο διακυβευ΄ονται
΄ µατα ευρωπαϊκω΄ν επιχειρη΄σεων. Ο Οργανισµο΄ς Τηλεπικοινωνιω
΄ ν της Ελλα΄δας (ΟΤΕ) και η
κυριαρχικα΄ δικαιω
STET International της Ιταλι΄ας, που συµµετε΄χουν κατα΄ 20 % και 29 % αντι΄στοιχα στην Srbija Telekom,
΄ ν στο
βλα΄πτονται απο΄ τη µη πληρωµη΄ τελω΄ν προς την Srbija Telekom για χρη΄ση των τηλεπικοινωνιω
Κοσσυφοπε΄διο, ενω΄ ο UCK µε την υποστη΄ριξη παρασκη΄νιων υποστηρικτω΄ν, επιµε΄νουν στην ανακατασκευη΄ του
κατεστραµµε΄νου δικτυ΄ου απο΄ τις δυ΄ο εταιρει΄ες και την εν συνεχει΄α εθνικοποι΄ηση΄ του απο΄ την Αλβανι΄α, κατα΄
΄ ν. Η µεγαλυ΄τερη παρανοµι΄α, ο΄µως, ΄εγινε µο΄λις προ΄σφατα. Εντελω΄ς παρα΄νοµα, «ειδικη΄
παρα΄βαση διεθνω΄ν συµφωνιω
΄ ρησε το δικαι΄ωµα
επιτροπη΄»στην οποι΄α συµµετει΄χαν εκπρο΄σωποι του ΟΗΕ και Αλβανοι΄ του Κοσσυφοπεδι΄ου εκχω
΄ µατα αυτα΄ ανη΄κουν αποκλειστικα΄ στον ΟΤΕ και
της κινητη΄ς τηλεφωνι΄ας της γαλλικη΄ εταιρει΄α Alcatel. Τα δικαιω
στη STET International, συ΄µφωνα µε η΄δη ισχυ΄ουσες διεθνει΄ς συµφωνι΄ες που καθορι΄ζουν ο΄τι το Κοσσυφοπε΄διο
΄ ρο α΄σκησης αρµοδιο΄τητας και εξαγωγη΄ς κερδω
΄ ν γι’ αυτε΄ς.
περιλαµβα΄νεται στο ζωτικο΄ χω
΄ µατα ευρωπαϊκω
΄ ν επιχειρη΄σεων στο Κοσσυφοπε΄διο,
Ερωτα΄ται το Συµβου΄λιο πω΄ς θα προστατευ΄σει τα νο΄µιµα δικαιω
΄ µατα, στα οποι΄α αρχι΄ζουν να ενε΄χονται και οι
τα οποι΄α αυτη΄ τη στιγµη΄, απειλου΄νται απο΄ παρα΄νοµα κυκλω
αξιωµατου΄χοι του ΟΗΕ, οι οποι΄οι ενεργου΄ν αντι΄θετα προς τις εντολε΄ς, που ΄εχουν λα΄βει και τους καλου΄ν να
τηρου΄ν τη νοµιµο΄τητα στην περιοχη΄.
(1)

Συζητη΄σεις του Ευρωπαϊκου΄ Κοινοβουλι΄ου (11/1999).

Απα΄ντηση
(14 Φεβρουαρι΄ου 2000)
Με΄χρι στιγµη΄ς, καµι΄α απο΄ τις εταιρει΄ες που αναφε΄ρει στην ερω΄τηση΄ του ο αξιο΄τιµος βουλευτη΄ς δεν ΄εχει ΄ερθει σε
επαφη΄ µε το Συµβου΄λιο. Το Συµβου΄λιο υποθε΄τει ο΄τι αυτε΄ς οι εταιρει΄ες εξε΄τασαν τα θε΄µατα που θι΄γει ο αξιο΄τιµος
΄ ν της χω
΄ ρας στην οποι΄α ΄εχουν την ΄εδρα τους και/η΄ µε τον Ειδικο΄
βουλευτη΄ς απευθει΄ας µε το Υπουργει΄ο Εξωτερικω
εκπρο΄σωπο του Γενικου΄ Γραµµατε΄α του ΟΗΕ για το Κοσσυφοπε΄διο, τον κ. Bernard Kouchner.
΄ σιµης και λειτουργικη΄ς οικονοµι΄ας της αγορα΄ς στο Κοσσυφοπε΄διο
Το Συµβου΄λιο εµµε΄νει στη δηµιουργι΄α µιας βιω
και η ΕΕ ΄εχει αναλα΄βει εν προκειµε΄νω ειδικη΄ ευθυ΄νη, εφο΄σον ο Γενικο΄ς Γραµµατε΄ας του ΟΗΕ, Kofi Annan,
΄ να ΙV της Αποστολη΄ς των Ηνωµε΄νων Εθνω΄ν στο Κοσσυφοπε΄διο (υπευ΄θυνου για
ανε΄θεσε τη διαχει΄ριση του Πυλω
τον τοµε΄α της ανοικοδο΄µησης και της οικονοµικη΄ς ανα΄πτυξης) στην Ευρωπαϊκη΄ Ένωση.
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΄ ν Υποθε΄σεων, απηυ΄θυνε επανειληµµε΄νες εκκλη΄σεις για εντατικοποι΄ηση των προΕξα΄λλου, το Συµβου΄λιο Γενικω
΄ ν, εκ µε΄ρους των Κοσοβα΄ρων και της διεθνου΄ς παρουσι΄ας, µε σκοπο΄ την καταπολε΄µηση του οργανωµε΄νου
σπαθειω
εγκλη΄µατος στο Κοσσυφοπε΄διο. Στη συνα΄ρτηση αυτη΄, το Συµβου΄λιο, στη συ΄νοδο΄ του στις 6 ∆εκεµβρι΄ου,
εξε΄φρασε την ικανοποι΄ηση΄ του για την προ΄θεση της Επιτροπη΄ς να συµπεριλα΄βει την καταπολε΄µηση του
οργανωµε΄νου εγκλη΄µατος στον προγραµµατισµο΄ της βοη΄θειας προς το Κοσσυφοπε΄διο κατα΄ το 2000 και κα΄λεσε
τα κρα΄τη µε΄λη να προσδιορι΄σουν την κατα΄λληλη βοη΄θεια σ’ αυτο΄ν τον τοµε΄α.

(2000/C 219 E/204)

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2432/99
υποβολη΄: Michl Ebner (PPE-DE) προς την Επιτροπη΄
(16 ∆εκεµβρι΄ου 1999)

Θε΄µα: Επανεγκατα΄σταση στο φυσικο΄ περιβα΄λλον του λυ΄κου, της αρκου΄δας και του λυ΄γκα
Μπορει΄ να αναφε΄ρει η Επιτροπη΄ αν ση΄µερα στην Ένωση εκτυλι΄σσονται συγκεκριµε΄νες δρα΄σεις (συγχρηµατοδοτου΄µενες η΄ µη ) για την επανεγκατα΄σταση στο φυσικο΄ περιβα΄λλον του λυ΄κου, της αρκου΄δας και του λυ΄γκα, αν
κατα΄ το παρελθο΄ν χρηµατοδοτη΄θηκαν η΄ συγχρηµατοδοτη΄θηκαν πρωτοβουλι΄ες στον τοµε΄α αυτο΄ και αν στο
προσεχε΄ς µε΄λλον θα ληφθου΄ν ειδικα΄ µε΄τρα προς το σκοπο΄ αυτο΄;
Απα΄ντηση της κας Wallström εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς
(11 Ιανουαρι΄ου 2000)
Έχουν χρηµατοδοτηθει΄, απο΄ το χρηµατοδοτικο΄ µε΄σο LIFE-Nature και τα προηγου΄µενα΄ του, απο΄ το 1988, πολλα΄
΄εργα που αποσκοπου΄ν, ει΄τε α΄µεσα, ει΄τε ΄εµµεσα, στη διατη΄ρηση του λυ΄κου, της καφετια΄ς αρκου΄δας και του λυ΄γκα.
Ειδικο΄τερα, 21 ΄εργα αφορου΄σαν, µεταξυ΄ α΄λλων ειδω΄ν, τον λυ΄κο, 14 τον λυ΄γκα και 17 την καφετια΄ αρκου΄δα.
΄ ς αντιπροσωπευ΄ουν τη σηµαντικο΄τερη επε΄νδυση της Κοινο΄τητας για την προστασι΄α
Τα εν λο΄γω ΄εργα ασφαλω
αυτω΄ν των ειδω΄ν.
Πε΄ραν αυτω΄ν, τα κρα΄τη µε΄λη µπορει΄ να ΄εχουν αναλα΄βει παρο΄µοιες η΄ συµπληρωµατικε΄ς πρωτοβουλι΄ες στο πλαι΄σιο
α΄λλων κοινοτικω΄ν κονδυλι΄ων.
Μπορει΄ να χρηµατοδοτηθου΄ν στο µε΄λλον, στο πλαι΄σιο του LIFE III, και α΄λλα ΄εργα για τη διατη΄ρηση αυτω΄ν των
΄ ν, υπο΄ την προϋπο΄θεση ο΄τι θα υποβληθου΄ν σχε΄δια καλη΄ς ποιο΄τητας για τον σκοπο΄ αυτο΄ν.
ειδω

(2000/C 219 E/205)

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2436/99
υποβολη΄: Diana Wallis (ELDR) προς την Επιτροπη΄
(16 ∆εκεµβρι΄ου 1999)

Θε΄µα: Οδηγι΄α περι΄ προστασι΄ας των δεδοµε΄νων
΄ ν προσεγγι΄σεων που ΄εχουν υιοθετηθει΄, σε εθνικο΄ επι΄πεδο, ως προς
Γνωρι΄ζει η Επιτροπη΄ ο΄τι, λο΄γω των διαφορετικω
την εφαρµογη΄ της οδηγι΄ας της ΕΕ του 1995 για την προστασι΄α των δεδοµε΄νων, οι εθνικοι΄ νο΄µοι περι΄ προστασι΄ας
των δεδοµε΄νων συνεπα΄γονται διακρι΄σεις εις βα΄ρος του διαµεθοριακου΄ εµπορι΄ου, πρα΄γµα που θα ΄εχει σηµαντικη΄
αρνητικη΄ επι΄δραση στην ανα΄πτυξη του ηλεκτρονικου΄ εµπορι΄ου εντο΄ς της ΕΕ;
Ένα σχετικο΄ παρα΄δειγµα ει΄ναι η επε΄κταση του πεδι΄ου εφαρµογη΄ς των νο΄µων περι΄ προστασι΄ας των δεδοµε΄νων
ου΄τως ω΄στε να καλυ΄πτονται ο΄χι µο΄νον τα προσωπικα΄ δεδοµε΄να, ο΄πως προε΄βλεπε η οδηγι΄α, αλλα΄ και η
επεξεργασι΄α των δεδοµε΄νων που αφορου΄ν επιχειρη΄σεις.
Σκοπευ΄ει η Επιτροπη΄ να προβει΄ σε ενε΄ργειες ου΄τως ω΄στε να περιορισθει΄ η βλα΄βη που προκαλει΄ στην αρχη΄ της
εσωτερικη΄ς αγορα΄ς ο υπερβολικο΄ς «καλλωπισµο΄ς» της οδηγι΄ας κατα΄ τη µεταφορα΄ της στο εθνικο΄ δι΄καιο των
΄ ν;
κρατω΄ν µελω
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