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Vad innebär en ändring av direktiv 91/414 (1) om marknadsföring av växtskyddsmedel i praktiken, och hur
kan detta göras förenligt med kommissionens målsättningar?
(1) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

Svar från Margot Wallström på kommissionens vägnar
(31 maj 2001)
Gemenskapen har nyligen avslutat en omfattande översyn av vattenskyddspolitiken genom antagandet av
ramdirektivet för vatten 2000/60/EG (1) i oktober 2000. I detta direktiv fastställs det rättsligt bindande
målet att alla vattenförekomster, inklusive grundvattenförekomster, inom 15 år skall ha uppnått en god
status. Med ”god status” avses uppfyllandet av de kvalitetsnormer som gäller enligt tillämplig
gemenskapslagstiftning.
En sådan god status skall uppnås genom åtgärdsprogram som upprättas och genomförs på ett rättsligt
bindande sätt så att det fastställda målet kan uppnås inom en viss tidsfrist. Dessa åtgärdsprogram måste
kombinera reglering av föroreningar vid källan (utsläppsgränsvärden) med kvalitetsnormer för vatten.
Programmen kompletterar den befintliga gemenskapslagstiftningen om skydd av vatten, inklusive
växtskyddsdirektivet 91/414/EEG (2), utan att för den skull ändra redan fastställda tidsfrister för dess
genomförande.
Kommissionen håller för närvarande på att utarbeta en rapport till parlamentet och rådet om direktiv 91/
414/EEG där dessa frågor kommer att behandlas.
För särskilt farliga ämnen planeras en ”avveckling” fram till 2020 genom att utsläpp eller spill upphör eller
stegvis elimineras. Detta skall ske genom sådana särskilda åtgärder som anges i artikel 16 i ramdirektivet
för vatten. Kommissionen har redan lagt fram ett förslag till förteckning över ”prioriterade farliga ämnen”
till parlamentet och rådet, vilken även omfattar ämnen som skall avvecklas (3). Till dessa sistnämnda ämnen
hör bekämpningsmedlet lindan, som genom ett kommissionsbeslut i december 2000 (4) förbjöds som
växtskyddsmedel. Andra ämnen är föremål för en översyn på EU-nivå.
Det räcker emellertid inte att uppfylla kvalitetsnormerna för grundvatten. Ramdirektivet för vatten syftar
också till att förhindra ytterligare försämring av grundvattnets kvalitet genom bekämpningsmedel och
andra föroreningar. Detta skall ske genom sådana särskilda åtgärder som anges i artikel 17 i ramdirektivet
för vatten, och kommissionen är skyldig att lägga fram ett särdirektiv om grundvattenskydd till rådet och
parlamentet senast i december 2002.
Kommissionen håller dessutom på att utarbeta en temainriktad strategi om hållbar användning av
bekämpningsmedel.
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(2001/C 340 E/193)

från Paul Rübig (PPE-DE) till kommissionen
(6 april 2001)
Ämne: SSB-radioapparater tillåtna
Av ett meddelande i ”Nederlandse Staatscourant” nr 236 framgår det att det från och med den 1 mars
2001 varit tillåtet att sälja och använda radioapparater av typ AM/FM/SSB/CB i Nederländerna. Därvid har
apparater med 40 kanaler och modulationsarterna AM/FM/SSB tillåtits. Högsta tillåtna effekt är 4 watt.
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Några ytterligare upplysningar har vi för närvarande inte att tillgå. Vilka konsekvenser kommer detta att få
för marknaden i Österrike samt för österrikiska tillverkare och österrikiska konsumenter?

Svar från Erkki Liikanen på kommissionens vägnar
(14 juni 2001)
Reglerna i gemenskapen om CB-radio har inte harmoniserats och skiljer sig åt mellan medlemsstaterna
både när det gäller antal upplåtna kanaler och den moduleringsteknik man tillåter på frekvensbandet.
Kommissionen tror inte att förändringarna i regelverket i Nederländerna kommer att påverka medborgare
eller tillverkare i Österrike negativt. Reglerna har blivit mindre restriktiva när det gäller tillåten
moduleringsteknik, vilket innebär att österrikiska tillverkare kan fortsätta att sälja sina produkter i
Nederländerna utan anpassning och får således en större marknad för utrustning med AM (amplitudmodulering) och SSB (Single Side Band). Österrikiska besökare kan fortsätta att använda sin CB-utrustning i
Nederländerna på samma villkor som tidigare.
Kommissionen känner till att SSB-sändningar på CB-bandet inte är tillåtna i Österrike och att man därför
kanske befarar ökade störningar från nederländska medborgare som reser till Österrike och använder sin
CB-utrustning i SSB-mod. Risken finns men den är inte specifik för utrustning som är avsedd för
Nederländernas frekvensband. Sådana störningar kan också förorsakas av utrustning för andra medlemsstaters frekvensband som inte sammanfaller med Österrikes frekvensband. Frågeställaren känner t.ex.
förmodligen till att Tyskland har upplåtit 40 kanaler till CB som inte går att använda i Österrike och att
SSB också är tillåtet i vissa andra medlemsstater.
Att använda SSB eller icke upplåtna frekvensband i Österrike torde vara förbjudet. Eftersom turister kan
resa in i Österrike utan att kontrolleras vid gränsen är det omöjligt att fysiskt hindra CB-utrustning från att
komma in i Österrike. Det är nödvändigt att informera användarna om vilka begränsningar som gäller
inom gemenskapen för CB-utrustning. Frågeställaren ombeds lägga märke till Europaparlamentets och
rådets direktiv 1999/5/EG av den 9 mars 1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och om
ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse (1), som ålägger tillverkarna att informera
användare om sådana begränsningar på förpackningen och i bruksanvisningen. Dessa bestämmelser torde
begränsa den olagliga användningen av CB-utrustning i Österrike.
Endast om man harmoniserar användningen av radiofrekvensbanden i och utanför gemenskapen kan
sådana här problem undvikas helt och hållet. Kommissionen har tagit upp frågan om CB med
medlemsstaterna och CEPT (Europeiska post- och telesammanslutningen), som ansvarar för beslut om
harmonisering av radiofrekvenser. Men CEPT, som omfattar medlemsstaterna och 27 andra europeiska
länder, har inte avslutat ärendet. Efter det att kommissionens förslag till beslut om radiospektrumpolitiken (2) antas, vilket nu bereds i rådet och Europaparlamentet, kommer nya gemenskapsåtgärder att
övervägas.
(1) EGT L 91, 7.4.1999.
(2) EGT C 365 E, 19.12.2000.
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SKRIFTLIG FRÅGA E-1097/01
från Bart Staes (Verts/ALE) till kommissionen
(6 april 2001)

Ämne: UEFA-reglementet strider mot europeiska fördrag
Europeiska fotbollsfederationen förbjuder lag som har finansiell anknytning att spela mot varandra i de så
kallade UEFA-tävlingarna (cupen och mästerskapen). Ajax och Germinal Beerschot Antwerpen är troligen
de första offren för detta spelförbud. Tisdagen den 16 maj 2000 förvärvade det nederländska fotbollslaget
en majoritet på 51 procent i klubben från Antwerpen.
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