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Ontwerpamendement 5900 === ENVI/5900 ===

ingediend door Áder János, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Toevoegen: 07 13 04
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
07 13 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Reserve

Totaal 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Omschrijving:
Artikel 07 13 04 — Proefproject - Klimaatbosmethodologie voor de Europese Unie
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Startdatum van het project is 1.1.2011
Einddatum van het project is 31.12.2015
Doel van het project
Een methodologie creëren voor bestaande en nieuwe Europese klimaatbossen om de MRV-systemen 
(monitoring, rapportage en verificatie) van LULUCF-activiteiten (Land Use, Land Use Change and 
Forestry; landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw), inclusief de planningcapaciteit, te 
verbeteren. Voorbeelden van klimaatbossites creëren voor vier verschillende Europese klimaatzones. Een 
geteste kosten-batenanalyse verstrekken voor toekomstige beleidsbeslissingen met betrekking tot de EU-
regeling voor de emissiehandel en de internationale handel in koolstof. 
Systemen creëren en verbeteren voor MRV met betrekking tot bossen, om de emissies door ontbossing en 
bosdegradatie in ontwikkelingslanden te verminderen (reducing emissions from deforestation and forest 
degradation in developing countries, REDD) op basis van het "full climate forest"-systeem. 
Korte beschrijving van het project
Het project kan de resultaten van internationale, EU- en nationale programma's verbeteren; doel is de 
bestaande klimaatbosmethodologieën te verbeteren of nieuwe methodologieën te ontwerpen. De 
monitoring kan worden verricht op bodem-, boom-, lucht-, en satellietniveau en kan zowel betrekking 
hebben op koolstof als op de biodiversiteit, en kan worden uitgebreid voor REDD-projecten. Dit werk 
moet de bestaande methodologieën en capaciteiten verbeteren met het oog op een internationale 
consensus over REDD-MRV-benaderingen. De mechanismen waarop een beroep wordt gedaan, kunnen 
onder andere het Geographic Information System (GIS), het CO2FIX-program, GEO Forest Carbon 
Tracking, GMES, FAO FRA-2010, UN-REDD en de Forest Carbon Partnership Facility zijn. 
Het project moet ook het MRV-systeem voor bosbouwactiviteiten voor de EU als geheel en voor alle EU-
lidstaten verbeteren, met inbegrip van de planningcapaciteit.
Resultaat van het project
Een beter Europees MRV-systeem voor LULUCF-activiteiten, met het oog op een verbetering van de 
capaciteit van deze sector om bij te dragen tot het halen van de EU-toezegging op het gebied van 
emissievermindering, tot de aanpassing aan de klimaatverandering en tot de bescherming van de 
biodiversiteit. Een kosten-batenanalyse op sociaal, economisch en milieugebied van nieuwe Europese 
klimaatbossen. Een betere MRV-methodologie en -capaciteit voor REDD ter ondersteuning van 
betrouwbare bosbouwcijfers van REDD.
Motivering:
Betrouwbare bosbouwcijfers van REDD zijn een beleden doelstelling van de EU voor de vermindering van 
de emissies, de aanpassing aan de klimaatverandering en de bescherming van de biodiversiteit; en daarom 
moet een monitoringsysteem op verschillende niveaus worden ingesteld. Tegelijk moet de EU haar 
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capaciteit en methodologie verbeteren voor de follow-up van de financiering, planning en monitoring van de 
bosbouwactiviteiten in de EU voor toekomstige beleidsbeslissingen en omdat na 2012 de veiling van 
emissierechten in de EU deels dergelijke projecten zal financieren.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5901 === ENVI/5901 ===

ingediend door Áder János, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Toevoegen: 07 03 26
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
07 03 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Reserve

Totaal 500 000 500 000 500 000 500 000

Omschrijving:
Proefproject - Literatuuronderzoek naar de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering voor 
beschermde drinkwatergebieden in de EU en prioriteitsstelling met betrekking tot de verschillende typen 
van drinkwatervoorziening
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Naam van het project: Literatuuronderzoek naar de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering voor 
beschermde drinkwatergebieden in de EU en prioriteitsstelling met betrekking tot de verschillende typen 
van drinkwatervoorziening
Begroting: 500 000 EUR
Startdatum van het project: 1.1.2011
Einddatum van het project: 31. 12. 2011
Doel van het project:
De openbare drinkwatervoorziening op lange termijn kan, naar behoren rekening houdend met de 
klimaatverandering, worden veiliggesteld met gebruikmaking van kwetsbare waterreserves (bijvoorbeeld 
beschermde gebieden met oevergefiltreerd water en andere typen van beschermde drinkwatergebieden).
Een literatuuronderzoek naar de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering voor beschermde 
drinkwatergebieden in de EU zal een eerste stap zijn voor een verdere analyse, samen met resultaten van 
andere projecten, om in de toekomst op veiligere wijze (bestaande of toekomstige) strategische 
drinkwaterreserves te kunnen aanwijzen.
Korte beschrijving van het project:
Binnen het toepassingsgebied van het project wordt een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de werkende 
en natuurlijke regeneratiemechanismen onder extreme klimaatomstandigheden van de watervoorraden 
die dienen voor de openbare drinkwatervoorziening (grondwater, oppervlaktewater, water in de karstlaag, 
oevergefiltreerd water) in de EU. Het onderzoek naar de gevolgen van de klimaatverandering voor de 
verschillende typen van beschermde drinkwatergebieden zal de aanwijzing van prioritaire kwesties en 
gebieden omvatten. De resultaten van het literatuuronderzoek zullen worden vergeleken met de resultaten 
van andere projecten, bijvoorbeeld het project over de gevolgen van de klimaatverandering voor het 
Karpatengebied (voorbereidende actie inzake de klimaatverandering in het Karpatengebied). Dit project 
heeft onder andere betrekking op de beoordeling van de gevoeligheid van drinkwaterbronnen en van 
installaties voor drinkwatervoorziening en -zuivering voor de impact van de klimaatverandering.
Einddoel is te zorgen voor veiligheid en de instandhouding van kwetsbare beschermde watergebieden op 
lange termijn te vrijwaren, om de openbare voorziening van gezond drinkwater veilig te stellen, ondanks 
de impact van klimaatveranderingscenario's.
Zonder analyse van de impact van de klimaatverandering ontberen de beveiligingsactiviteiten een 
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grondslag en kunnen zij zelfs ongeschikt zijn om de veiligheid van de beschermde drinkwatergebieden te 
garanderen. In extreme gevallen kan dit leiden tot een ontoereikende drinkwatervoorziening voor de 
bevolking.
Aangezien de voorziening van gezond water wereldwijd een van de grootste uitdagingen is, krijgt Europa 
een concurrentievoordeel, als maatregelen worden gepland vóór de gevolgen van ongunstige 
ontwikkelingen merkbaar zijn.
Betrokken landen:
Alle landen waar de watervoorziening afkomstig is van kwetsbare beschermde waterwinningsgebieden 
(grondwater, oppervlaktewater, oevergefiltreerd water, water in de karstlaag), met name degene die 
gelegen zijn aan grote rivieren en in het middengebergte. Het gaat onder andere om:
Hongarije, Bulgarije, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Servië, Polen, Italië, Oostenrijk en Duitsland.
Resultaat van het project:
– Literatuuronderzoek naar de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering voor verschillende typen 

beschermde drinkwatergebieden in de EU.
Vaststelling van prioritaire kwesties en gebieden.
Motivering:
De werkende en mogelijke toekomstige beschermde drinkwatergebieden (met strategische waterreserves) in 
sommige Europese landen zijn gevoelig voor de klimaatverandering. Door het extreme weer kunnen de 
verandering van de hoeveelheid en de spreiding van de neerslag die voor de regeneratie en de schommeling 
van de rivierpeilen zorgt, gevolgen voor de parameters van de waterproductie hebben. Er is een inventaris 
nodig van de kennis van de impact van multivariationele klimaatveranderingsscenario's op beschermde 
gebieden met strategische drinkwaterreserves.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5902 === ENVI/5902 ===

ingediend door Eickhout Bas, Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
-------------------------------

Artikel 21 03 01 — Niet-overheidsactoren in het ontwikkelingsproces
Cijfers als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

21 03 01 182 663 951 160 000 000 192 725 000 180 000 000 192 725 000 180 000 000 43 000 000 192 725 000 223 000 000
Reserve

Totaal 182 663 951 160 000 000 192 725 000 180 000 000 192 725 000 180 000 000 43 000 000 192 725 000 223 000 000

Motivering:
43 miljoen EUR is overgeheveld van deze lijn naar andere lijnen, omdat de Commissie heeft verklaard dat 
het moeilijk is acties aan te wijzen die in het kader van het in 2009 in Kopenhagen goedgekeurde “Start 
Climate Funding" kunnen worden gefinancierd. De nationaal actieplannen voor adaptatie voorzien in een 
proces om prioritaire activiteiten aan te wijzen die in de dringende en onmiddellijke behoefte inzake 
aanpassing aan de klimaatverandering voorzien. Sinds oktober 2008 heeft het UNFCCC-secretariaat NAPA's 
van 38 MOLs ontvangen. De Commissie moet vanuit de NAPA's acties kunnen aanwijzen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5903 === ENVI/5903 ===

ingediend door Staes Bart, Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
-------------------------------
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Post 06 02 02 01 — Europees Agentschap voor maritieme veiligheid — Bijdrage voor titels 1 en 2
Cijfers als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

06 02 02 01 21 449 360 21 449 360 21 734 000 21 734 000 20 844 000 20 844 000 1 890 000 1 890 000 22 734 000 22 734 000
Reserve

Totaal 21 449 360 21 449 360 21 734 000 21 734 000 20 844 000 20 844 000 1 890 000 1 890 000 22 734 000 22 734 000

-------------------------------
Post 06 02 02 03 —  Europees Agentschap voor maritieme veiligheid — Maatregelen tegen verontreiniging
cijfers en toelichting als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

06 02 02 03 20 500 000 17 500 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 1 000 000 1 000 000 24 000 000 24 000 000
Reserve

Totaal 20 500 000 17 500 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 23 000 000 1 000 000 1 000 000 24 000 000 24 000 000

Toelichting:
Na alinea:
De bedragen die overeenkomstig artikel 16 van de financiële .......... post 6 6 0 0 van de algemene staat van 
ontvangsten.
Tekst als volgt wijzigen:
De algemene subsidie van de Europese Unie voor het EMSA voor 2011 bedraagt in totaal 54 936 150 
EUR. Een teruggevorderd overschot van 4 239 980 EUR wordt toegevoegd aan het in de begroting 
opgevoerde bedrag van 50 696 170 EUR. totale subsidie van de Europese Unie voor EMSA bedraagt voor 
2011 in totaal 54 046 150 EUR. Aan het op de begroting opgevoerde bedrag van EUR 49 806 170 is een 
overschot van EUR 4 239 980 toegevoegd.

-------------------------------
Post 06 02 02 02 — Europees Agentschap voor maritieme veiligheid — Bijdrage voor titel 3
Cijfers als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

06 02 02 02 10 500 000 9 816 050 5 962 170 5 962 170 5 962 170 5 962 170 1 000 000 1 000 000 6 962 170 6 962 170
Reserve

Totaal 10 500 000 9 816 050 5 962 170 5 962 170 5 962 170 5 962 170 1 000 000 1 000 000 6 962 170 6 962 170

Motivering:
Het mandaat van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid moet worden uitgebreid van 
vaartuigen naar boorplatforms en de nieuwe taken moeten hun weerslag krijgen in de begroting en het 
personeelsbestand van het Agentschap. Het Agentschap wordt verzocht mee te delen welke aanpassingen in 
het personeelsbestand nodig zijn en welke kredieten nodig zijn om de bedoelde taken uit te voeren. In 
afwachting van de voorstellen wordt 3 miljoen EUR extra in de begroting opgenomen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5904 === ENVI/5904 ===

ingediend door Schlyter Carl, Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
-------------------------------
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Artikel 08 04 01 — Samenwerking — Nanowetenschappen, nanotechnologieën, materialen en nieuwe 
productietechnologieën
cijfers en toelichting als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

08 04 01 403 678 000 274 651 000 442 234 000 270 000 000 442 234 000 262 000 000 8 000 000 442 234 000 270 000 000
Reserve

Totaal 403 678 000 274 651 000 442 234 000 270 000 000 442 234 000 262 000 000 8 000 000 442 234 000 270 000 000

Toelichting:
Na alinea:
De doelstelling van de activiteiten op dit gebied .......... diensten en fabricageprocédés van de komende jaren.
De volgende tekst toevoegen:
De helft van de financiering die naar nano-onderzoek gaat, moet worden bestemd voor de beoordeling 
van de milieu- en gezondheidsrisico's.
Motivering:
Momenteel gaat ongeveer 90% van de middelen naar onderzoek in verband met de ontwikkeling van nieuwe 
producten en daarom is overheidsfinanciering nodig om de risico's te beoordelen. Bovendien levert een 
betere kennis van de risico's ook een concurrentievoordeel op voor de Europese bedrijven.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5905 === ENVI/5905 ===

ingediend door Durant Isabelle, Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
-------------------------------

Artikel 17 03 06 — Actie van de EU op het gebied van gezondheid
cijfers en toelichting als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

17 03 06 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000
Reserve

Totaal 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000

Toelichting:
Na alinea:
Deze pijler heeft tot doel het verzamelen, analyseren, .......... om voor een gezonde levensstijl te kunnen 
kiezen.
De volgende tekst toevoegen:
Ook inbegrepen moeten verspreidings-, informatie- en onderwijsacties zijn om de kennis en het juiste 
gebruik te bevorderen van „112”, het Europese noodnummer dat toegang geeft tot medische 
noodhulpdiensten in de hele EU. 
Motivering:
In the EU met 27 lidstaten1 zijn hart- en vaatziekten de grootste ziektelast, terwijl verwondingen leiden tot 
252 000 dodelijke slachtoffers, 7 000 000 ziekenhuisopnamen en 3 000 000 permanente handicaps per jaar. 
112 is het Europese noodnummer dat in alle EU-lidstaten kan worden opgeroepen om een beroep op 

                                               
1 Injuries in the European Union, zie https://webgate.ec.europa.eu/idb/documents/2009-IDB-

Report_screen.pdf 
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medische diensten, brandweer of politiediensten te doen. 19 jaar na de instelling ervan herkent 75% van de 
Europeanen het nog steeds niet als Europees noodnummer (zie Eurobarometer 285).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5906 === ENVI/5906 ===

ingediend door Haug Jutta, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Artikel 23 03 01 — Civiele bescherming binnen de Europese Unie
Cijfers als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

23 03 01 18 000 000 12 000 000 18 000 000 18 000 000 16 000 000 12 000 000 2 000 000 6 000 000 18 000 000 18 000 000
Reserve

Totaal 18 000 000 12 000 000 18 000 000 18 000 000 16 000 000 12 000 000 2 000 000 6 000 000 18 000 000 18 000 000

Motivering:
Wederopneming ontwerpbegroting (OB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5907 === ENVI/5907 ===

ingediend door Haug Jutta, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Post 23 01 04 02 — Civiele bescherming — Uitgaven voor administratief beheer
Cijfers als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

23 01 04 02 450 000 450 000 350 000 350 000 250 000 250 000 100 000 100 000 350 000 350 000
Reserve

Totaal 450 000 450 000 350 000 350 000 250 000 250 000 100 000 100 000 350 000 350 000

Motivering:
Wederopneming ontwerpbegroting (OB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5908 === ENVI/5908 ===

ingediend door Haug Jutta, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Artikel 07 12 01 — Uitvoering van het beleid en de wetgeving van de EU inzake klimaatmaatregelen
Cijfers als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

07 12 01 10 970 000 9 000 000 17 600 000 15 000 000 17 600 000 7 500 000 7 500 000 17 600 000 15 000 000
Reserve

Totaal 10 970 000 9 000 000 17 600 000 15 000 000 17 600 000 7 500 000 7 500 000 17 600 000 15 000 000

Motivering:
Wederopneming ontwerpbegroting (OB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5909 === ENVI/5909 ===
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ingediend door Haug Jutta, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Post 07 03 09 01 — Bijdrage aan het Europees Milieuagentschap — Bijdrage aan titels 1 en 2
Cijfers als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

07 03 09 01 20 394 000 20 394 000 21 557 000 21 557 000 21 402 000 21 557 000 155 000 21 557 000 21 557 000
Reserve

Totaal 20 394 000 20 394 000 21 557 000 21 557 000 21 402 000 21 557 000 155 000 21 557 000 21 557 000

Motivering:
Wederopneming ontwerpbegroting (OB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5910 === ENVI/5910 ===

ingediend door Haug Jutta, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Post 17 03 07 01 — Europese Autoriteit voor voedselveiligheid — Bijdrage aan titels 1 en 2
Cijfers als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

17 03 07 01 47 047 000 47 047 000 49 845 000 49 845 000 48 360 000 49 845 000 1 485 000 49 845 000 49 845 000
Reserve

Totaal 47 047 000 47 047 000 49 845 000 49 845 000 48 360 000 49 845 000 1 485 000 49 845 000 49 845 000

Motivering:
Wederopneming ontwerpbegroting (OB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5911 === ENVI/5911 ===

ingediend door Haug Jutta, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Post 17 03 10 01 — Europees Geneesmiddelenbureau — Bijdrage voor titels 1 en 2
Cijfers als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

17 03 10 01 9 347 100 9 347 100 9 347 000 9 347 000 8 612 000 8 612 000 735 000 735 000 9 347 000 9 347 000
Reserve

Totaal 9 347 100 9 347 100 9 347 000 9 347 000 8 612 000 8 612 000 735 000 735 000 9 347 000 9 347 000

Motivering:
Wederopneming ontwerpbegroting (OB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5912 === ENVI/5912 ===

ingediend door Haug Jutta, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------
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Post 17 03 10 02 — Europees Geneesmiddelenbureau — Bijdrage voor titel 3
cijfers en toelichting als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

17 03 10 02 18 932 500 18 932 500 18 695 000 18 695 000 18 695 000 18 695 000 5 477 000 5 477 000 24 172 000 24 172 000
Reserve

Totaal 18 932 500 18 932 500 18 695 000 18 695 000 18 695 000 18 695 000 5 477 000 5 477 000 24 172 000 24 172 000

Toelichting:
Vóór alinea:
Dit krediet is uitsluitend bedoeld ter dekking van .......... pediatrisch gebruik (PB L 378 van 27.12.2006, blz. 
1).
Tekst als volgt wijzigen:
Oude post 02 03 02 02Oude post 02 03 02 02
Na alinea:
De bedragen die overeenkomstig artikel 16 van de financiële .......... post 6 6 0 0 van de algemene staat van
ontvangsten.
Tekst als volgt wijzigen:
De subsidie van de Europese Unie bedraagt voor 2011 in totaal 38 420 000 EUR. Aan het op de begroting 
opgevoerde bedrag van 32 943 000 EUR is een overschot van 5 477 000 EUR toegevoegd. voor 2011 
bedraagt in totaal 37 685 000 EUR. Aan het op de begroting opgevoerde bedrag van 32 208 000 EUR is een 
overschot van 5 477 000 EUR toegevoegd.
Motivering:
De financiering van het Europees Geneesmiddelenbureau is in hoge mate afhankelijk van vergoedingen. Als 
gevolg hiervan is het Bureau bijzonder gevoelig voor onvoorspelbare marktomstandigheden waarmee geen 
rekening wordt gehouden, wanneer de EU-begroting wordt opgesteld. Het Parlement heeft meermaals 
gevraagd dat daarom bij de vaststelling van de omvang van de EU-subsidie geen rekening met het 
instrument van bestemmingsontvangsten wordt gehouden, maar dat dit instrument louter wordt gebruikt om 
het Geneesmiddelenbureau de nodige begrotingsflexibiliteit te bieden om snel op de genoemde veranderende 
marktomstandigheden te kunnen reageren. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5913 === ENVI/5913 ===

ingediend door Haug Jutta, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Post 17 04 07 01 — Voeder- en voedselveiligheid en hiermee verband houdende werkzaamheden —
Nieuwe maatregelen
Cijfers als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

17 04 07 01 26 000 000 19 000 000 30 000 000 25 000 000 28 000 000 23 000 000 2 000 000 2 000 000 30 000 000 25 000 000
Reserve

Totaal 26 000 000 19 000 000 30 000 000 25 000 000 28 000 000 23 000 000 2 000 000 2 000 000 30 000 000 25 000 000

Motivering:
Wederopneming ontwerpbegroting (OB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5914 === ENVI/5914 ===



11

ingediend door Haug Jutta, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Artikel 17 03 06 — Actie van de EU op het gebied van gezondheid
Cijfers als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

17 03 06 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000
Reserve

Totaal 45 700 000 24 000 000 47 060 000 35 700 000 47 060 000 27 600 000 8 100 000 47 060 000 35 700 000

Motivering:
Wederopneming ontwerpbegroting (OB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5915 === ENVI/5915 ===

ingediend door Haug Jutta, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Artikel 07 03 07 — Life+ (Financieel Instrument voor het milieu — 2007-2013)
Cijfers als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

07 03 07 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 38 000 000 298 300 000 200 000 000
Reserve

Totaal 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 38 000 000 298 300 000 200 000 000

Motivering:
Wederopneming ontwerpbegroting (OB).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5916 === ENVI/5916 ===

ingediend door Haug Jutta, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Artikel 17 01 01 — Uitgaven voor personeel in actieve dienst voor het beleidsterrein „Gezondheid en 
consumentenbescherming”
Cijfers als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

17 01 01 71 490 159 71 490 159 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 -1 519 473 -1 519 473 74 454 176 74 454 176
Reserve 200 652 200 652 1 519 473 1 519 473 1 519 473 1 519 473

Totaal 71 690 811 71 690 811 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 75 973 649 75 973 649

Motivering:
Een bedrag ter hoogte van 2% is in de reserve geplaatst en zalworden vrijgegeven wanneer de Commissie 
een verslag indient over de haalbaarheid en wenselijkheid van Europese wetgeving inzake aan de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) te betalen vergoedingen, als bedoeld in artikel 45 van Verordening 
(EG) nr. 178/2002.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5917 === ENVI/5917 ===

ingediend door Haug Jutta, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
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-------------------------------
Artikel 17 01 01 — Uitgaven voor personeel in actieve dienst voor het beleidsterrein „Gezondheid en 
consumentenbescherming”
cijfers en ??? als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

17 01 01 71 490 159 71 490 159 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 -8 450 000 -8 450 000 67 523 649 67 523 649
Reserve 200 652 200 652 8 450 000 8 450 000 8 450 000 8 450 000

Totaal 71 690 811 71 690 811 77 974 742 77 974 742 75 973 649 75 973 649 75 973 649 75 973 649

Voorwaarden om de reserve vrij te maken:
De volgende tekst toevoegen:
Daarom is een bedrag van 8 450 000 EUR, d.i. 50% van de kredieten die in 2010 zijn uitgetrokken voor 
het Communautair Fonds voor tabak, in de reserve geplaatst en dit zal worden vrijgegeven wanneeer de 
Commissie
— een follow-upinitiatief voor het Communautair Fonds voor tabak indient.
Motivering:
Het Communautair Fonds voor tabak is een instrument voor de ondersteuning van projecten om de 
bekendheid bij de bevolking van de schadelijke effecten van tabakgebruik te verbeteren. De middelen die in 
2010 tot een einde komen, waren beschikbaar als gevolg van een overheveling van de steun voor tabak.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5918 === ENVI/5918 ===

ingediend door Haug Jutta, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Artikel 05 01 01 — Uitgaven voor personeel in actieve dienst voor het beleidsterrein „Landbouw en 
plattelandsontwikkeling”
cijfers en ??? als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

05 01 01 96 302 567 96 302 567 100 494 165 100 494 165 97 915 148 97 915 148 -8 450 000 -8 450 000 89 465 148 89 465 148
Reserve 270 293 270 293 8 450 000 8 450 000 8 450 000 8 450 000

Totaal 96 572 860 96 572 860 100 494 165 100 494 165 97 915 148 97 915 148 97 915 148 97 915 148

Voorwaarden om de reserve vrij te maken:
De volgende tekst toevoegen:
Daarom is een bedrag van 8 450 000 EUR, d.i. 50% van de kredieten die in 2010 zijn uitgetrokken voor 
het Communautair Fonds voor tabak, in de reserve geplaatst en dit zal worden vrijgegeven wanneer de 
Commissie
— een follow-upinitiatief voor het Communautair Fonds voor tabak indient.
Motivering:
De middelen voor het Communautair Fonds voor tabak waren beschikbaar als gevolg van een overheveling 
van de lijn voor steun voor tabak (05 03 02 22). Deze kredieten raken in 2010 op.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5919 === ENVI/5919 ===

ingediend door Iacolino Salvatore, Uggias Giommaria, Bartolozzi Paolo, Tatarella Salvatore, Angelilli 
Roberta, Mathieu Véronique, Rinaldi Niccolò, Melo Nuno, Muscardini Cristiana, Bonsignore Vito, Pittella 
Gianni, Hohlmeier Monika, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Mauro Mario, Collino Giovanni, Zanicchi Iva, 
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Pirillo Mario, Rossi Oreste, Ronzulli Licia, Crocetta Rosario, Rivellini Crescenzio, Berlato Sergio, Speroni 
Francesco Enrico, Gardini Elisabetta, Grossetête Françoise, Griffin Nick, Strasser Ernst, Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

-------------------------------
Toevoegen: 17 03 11

Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag
Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen

17 03 11 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000
Reserve

Totaal 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000

Omschrijving:
Artikel 17 03 11 — Proefproject - Impact van amyotrofe laterale sclerose (ALS) in de sportwereld
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
De oorzaak van amyotrofe laterale sclerose is nog onbekend. Volgens een hypothese is er een verband 
tussen ALS en doping en misbruik van geneesmiddelen, maar dit is nooit afdoend bewezen. Het enorm 
hoge aantal gevallen onder Italiaanse beroepsvoetballers wekt grote bezorgdheid.
Dit proefproject moet bijdragen tot een verbetering van het onderzoek naar de oorzaken van ALS, in het 
bijzonder met betrekking tot beroepssport en de mogelijke invloed van misbruik van geneesmiddelen in de 
sportwereld. 
Het project moet worden beheerd door vooraanstaande medische instellingen op het gebied van zeldzame 
neurodegeneratieve ziekten, met de organisatorische ondersteuning van instanties met bewezen 
professionalisme, die zich moeten bezighouden met het volgende:
1. ALS-patiënten volgen en gegevens over hen verzamelen, met de hulp van patiëntenverenigingen;
2. aan ALS lijdende spelers volgen en gegevens over hen verzamelen, met de medewerking van federaties, 
sportverenigingen en vrijwilligers;
3. goede praktijken identificeren en strategieën formuleren met betrekking tot de preventie van ALS;
4. de resultaten verspreiden via ontmoetingen met deskundigen uit de sector, conferenties en de publicatie 
van informatiemateriaal voor universiteiten, gespecialiseerde centra en sportverenigingen;
5. opleidingstrajecten definiëren die erop gericht zijn gezonde fysieke prestaties te bevorderen, vooral bij 
jongeren;
6. een experimentele gegevensbank instellen voor atleten waarin tijdens de carrière gebeurde ongevallen 
en tijdens de carrière gebruikte geneesmiddelen worden geregistreerd.
Duur van het project is twee jaar.
Motivering:
ALS is een motoneuronale ziekte die gekenmerkt wordt door een geleidelijke en onstopbare degeneratie van 
de hersencellen en de ruggengraat die leidt tot een steeds grotere invaliditeit. Jaarlijks worden wereldwijd 
ongeveer 120 000 nieuwe gevallen gesconstateerd. De ooraken zijn nog onbekend, al lijkt de ziekte een 
combinatie van oorzaken te hebben. De grotere incidentie ervan bij beroepssporters maakt de hypothese 
plausibel dat misbruik van geneesmiddelen een van de oorzaken van het optreden van de ziekte is.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5920 === ENVI/5920 ===

ingediend door Jørgensen Dan, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Toevoegen: 17 04 03 04
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
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Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag
Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen

17 04 03 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Reserve

Totaal 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Omschrijving:
Proefproject - Vaststelling van geharmoniseerde technische vereisten voor het navigatiesysteem dat wordt 
gebruikt voor het vervoer van dieren over lange afstand
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Onvoldoende uitwisseling van informatie tussen de bevoegde autoriteiten leidt tot inadequate handhaving 
van de communautaire wetgeving inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer. Bijgevolg moeten 
soepele procedures worden ingesteld om tot meer samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten in de 
verschillende lidstaten te komen. Een proefproject voor 2011 voorziet in de oprichting van een publiek-
privaat consortium met vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, 
vervoerbedrijven, Europese dierenwelzijnsorganisaties, voertuigfabrikanten, fabrikanten van 
satellietnavigatiesystemen en ITS-autoriteiten, met als doel geharmoniseerde technische voorschriften en 
operationele vereisten, alsmede een certificeringssysteem overeenkomstig de verplichtingen en 
doelstellingen van artikel 20 van Verordening (EG) nr. 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens 
het vervoer vast te stellen. Met het project moet worden onderzocht hoe de gegevens van de 
navigatiesystemen kunnen worden verzameld en geanalyseerd om de handhaving te verbeteren, terwijl de 
wetgeving inzake gegevensbescherming wordt geëerbiedigd.
Opmerkingen van DG SANCO
De Commissie is tevreden met dit proefproject, maar formuleert de aanbeveling het enigszins aan te 
passen. Zij heeft namelijk meermaals benadrukt dat handhaving belangrijk is en werkt aan een 
harmonisatie van de navigatiesystemen.
Het gebrek aan harmonisatie maakt het ook moeilijk voor de bevoegde autoriteiten om controles op het 
moment zelf uit te voeren, omdat zij misschien niet de kennis hebben om de vergaarde gegevens op te 
roepen en het is evenmin mogelijk om gegevens te verzamelen en te analyseren op EU-niveau.
De Commissie is van mening dat in het kader van het project ook moet worden onderzocht hoe de 
gegevens van de navigatiesystemen kunnen worden verzameld en geanalyseerd om de handhaving te 
verbeteren, terwijl de wetgeving inzake gegevensbescherming wordt geëerbiedigd. 
Zij suggereert ook de bevoegde autoriteiten van de lidstaten bij het project te betrekken, aangezien deze 
bevoegd zijn voor de handhaving van de wetgeving in kwestie.
Motivering:
Op grond van Verordening (EG) nr. 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer moeten 
alle voertuigen voor vervoer over lange afstand vanaf 2009 zijn uitgerust met een navigatiesysteem en 
andere toepassingen aan boord voor de verzameling en registratie van gegevens om de naleving van de 
communautaire regels te controleren. Tot dusver zijn geen geharmoniseerde technische vereisten op EU-
niveau gepubliceerd en de transporteurs weten niet welk type van uitrusting zij moeten aankopen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5921 === ENVI/5921 ===

ingediend door Krahmer Holger, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Toevoegen: 07 03 26
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
07 03 26 300 000 300 000 300 000 300 000



15

Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag
Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen

Reserve

Totaal 300 000 300 000 300 000 300 000

Omschrijving:
Artikel 07 03 26 — Proefproject - Verenigbaarheid van de handel in emissierechten voor 
luchtverontreinigende stoffen met de bestaande wetgeving
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Het project is bedoeld om de verenigbaarheid te beoordelen van de handel in emissierechten voor 
luchtverontreinigende stoffen met de bestaande wetgeving. De voorgestelde doelstellingen kunnen als 
volgt worden samengevat:
beoordeling van de milieu- en de economische kosten en baten van de handel in emissierechten voor 
luchtverontreinigende stoffen, rekening houdend met de bestaande wetgeving
onderzoek hoever de handel in emissierechten voor luchtverontreinigende stoffen zal leiden tot verdere 
duplicering van de regelgeving
onderzoek hoever de handel in emissierechten voor luchtverontreinigende stoffen zal leiden tot verdere 
complicering van de regelgeving.
Startdatum van het project: 1.1.2011
Einddatum van het project: 31.12.2011
Motivering:
To guarantee efficient, workable and effective regulation of air pollutant emissions it should be investigated 
to what extent emission trading of air pollutants will be compatible with existing regulation and will not 
duplicate or further complicate the regulation of air pollutant emissions. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5922 === ENVI/5922 ===

ingediend door Krahmer Holger, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Toevoegen: 07 03 26
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
07 03 26 300 000 300 000 300 000 300 000
Reserve

Totaal 300 000 300 000 300 000 300 000

Omschrijving:
Artikel 07 03 26 — Proefproject - Potentieel voor een vermindering van de CO2-emissies van zware 
bedrijfsvoertuigen
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Het project is bedoeld om het bijkomende potentieel te beoordelen voor een vermindering van de CO2-
emissies van zware bedrijfsvoertuigen, alsmede de gevolgen voor het milieu. De voorgestelde 
doelstellingen kunnen als volgt worden samengevat:
beoordeling van de milieuvoordelen en de economische kosten en baten van verschillende voorschriften 
en maatregelen om de CO2-emissies te verminderen;
beoordeling van de technische vooruitgang en mogelijkheden, alsmede de doeltreffendheid van de 
vermindering van de CO2-emissies, met bijzonder aandacht voor de kosten-batenverhouding;
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onderzoek naar de vraag in hoeverre de regulering van de CO2-emissies van zware bedrijfsvoertuigen de 
regelgeving verder zal compliceren.
Startdatum van het project: 1.1.2011
Einddatum van het project: 31.12.2011
Motivering:
De vermindering van de CO2-emissies gaat gepaard met hoge technologiekosten. Daarom is het belangrijk 
de kosten-batenverhouding en ook de impact van een vermindering van de CO2-emissies van zware 
bedrijfsvoertuigen in het algemeen te onderzoeken alvorens besluiten op wetgevingsgebied te nemen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5923 === ENVI/5923 ===

ingediend door Lepage Corinne, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Artikel 02 02 01 — Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie — Programma voor 
ondernemerschap en innovatie
cijfers, omschrijving, toelichting en rechtsgronden als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

02 02 01 129 271 300 59 880 500 138 000 000 120 000 000 138 000 000 58 000 000 70 000 000 62 000 000 208 000 000 120 000 000
Reserve

Totaal 129 271 300 59 880 500 138 000 000 120 000 000 138 000 000 58 000 000 70 000 000 62 000 000 208 000 000 120 000 000

Omschrijving:
Artikel 02 02 01 — (Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie – Programma voor 
ondernemerschap en innovatie) Projecten in verband met de eerste toepassing of markttoepassing van 
eco-innovatie Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie — Programma voor 
ondernemerschap en innovatie
Toelichting:
Na alinea:
Ontvangsten die voortvloeien uit de bijdragen van .......... geboekt, overeenkomstig het Financieel 
Reglement.
De volgende tekst toevoegen:
Dit krediet is bedoeld om de financiering voor projecten in verband met de eerste toepassing of 
markttoepassing van eco-innovatie te verhogen van 32 560 000 EUR tot 70 000 000 EUR.
De projecten hebben betrekking op de eerste toepassing of het op de markt brengen van eco-innoverende 
technieken, producten of praktijken van communautair belang die reeds succesvol technisch zijn 
gedemonstreerd, maar wegens resterende risico's de markt nog niet hebben gepenetreerd. Ondersteuning 
van deze innoverende eco-technologie moet bijdragen tot de verwijdering van belemmeringen voor de 
ontwikkeling en ruime toepassing van eco-innovatie, leiden tot de totstandbrenging of uitbreiding van 
markten voor producten die ermee verband houden en het concurrentievermogen van de EU-bedrijven op 
de mondiale markten verbeteren. De projecten moet ook gericht zijn op een vermindering van de milieu-
impact of een verbetering van de milieuprestaties van de bedrijven, met name het mkb.
Uit de ervaring met eerdere oproepen tot indiening van voorstellen blijkt dat het mkb steeds meer 
geïnteresseerd is om eco-innoverende technologie op de markt te brengen. Na de oproep van 2009 
(begroting: 32 miljoen EUR) zijn 202 voorstellen ingediend. Dit is een toename met bijna de helft ten 
opzichte van de 134 voorstellen die waren ingediend na de oproep van 2008. In totaal zijn 614 deelnemers 
uit 32 landen bij de voorstellen betrokken. De totale financiering die wordt gevraagd, bedraagt meer dan 
150 miljoen EUR, een toename met bijna 40% ten opzichte van de vorige oproep. Bijna 70% van de 
deelnemers die voorstellen indienen, behoort tot het mkb.
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De oproepen worden beheerd door het Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie. 
Om de uitvoering te vergemakkelijken moet een vergelijkbaar niveau van financiering ook de komende 
jaren worden veiliggesteld, om te garanderen dat het Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen 
en innovatie de werklast van zijn activiteiten op redelijk stabiele wijze kan organiseren.
Bevordering van eco-innovatie via het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie draagt 
bij tot de uitvoering van het actieplan milieutechnologie. Doel van dit actieplan is eco-innovatie te 
stimuleren en het gebruik van milieutechnologie op grote schaal aan te moedigen. Met de maatregel 
worden projecten ondersteund die verband houden met eco-innoverende producten, technieken, diensten 
of processen die bedoeld zijn om milieueffecten te voorkomen of te beperken of die bijdragen tot een 
optimaal gebruik van de hulpbronnen. Als dusdanig moet de maatregel bovenop de uitvoering van het 
actieplan milieutechnologie bijdragen tot de uitvoering van de communautaire acties in het kader van het 
pakket klimaatverandering, het actieplan voor duurzame consumptie en productie, het duurzame 
industriebeleid en het initiatief voor leidende markten. Bij de aangewezen prioriteiten voor de oproep 
wordt rekening met de genoemde beleidsinitiatieven gehouden en daarom wordt gefocust op sectoren met 
een aanzienlijk innovatiepotentieel en de grootste milieuvoordelen.
Rechtsgronden:
Na alinea:
Besluit nr. 1639/2006/EG van het Europees Parlement .......... innovatie (2007-2013) (PB L 310 van 
9.11.2006, blz. 15).
De volgende tekst toevoegen:
Besluit nr. 1639/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 2006, in het bijzonder 
artikel 5, lid 1.
Motivering:
De projecten hebben betrekking op de eerste toepassing of het op de markt brengen van eco-innoverende 
technieken, producten of praktijken van communautair belang die reeds succesvol technisch zijn 
gedemonstreerd, maar wegens resterende risico's de markt nog niet hebben gepenetreerd. Ondersteuning van 
deze innoverende eco-technologie moet bijdragen tot de verwijdering van belemmeringen voor de 
ontwikkeling en ruime toepassing van eco-innovatie, leiden tot de totstandbrenging of uitbreiding van 
markten voor producten die ermee verband houden en het concurrentievermogen van de EU-bedrijven op de 
mondiale markten verbeteren.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5924 === ENVI/5924 ===

ingediend door Rossi Oreste, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Toevoegen: 04 03 13
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
04 03 13 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Reserve

Totaal 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Omschrijving:
Proefproject - "De sms die levens redt".Project voor personen met een handicap
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
De dienst is gebaseerd op het gebruik van een intelligent platform, enig in zijn soort, dat in staat is tot 
autoprogrammering en een oneindig aantal toepassingen kan genereren. Het systeem is in staat de 
verzoeken om hulp van personen met doofstomheid of een andere handicap te interpreteren en er gevolg 
aan te geven, waarbij interactie tot stand komt met de gebruiker, bijvoorbeeld door de toezending van een 
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sms om aanvullende informatie met betrekking tot een noodsituatie te vragen en het doorsturen van deze 
informatie naar de politiepatrouille of de ziekenwagen die onderweg is, met het oog op een snellere 
interventie en maximale efficiëntie.
Dankzij deze dienst zullen alle personen met een handicap snel en onmiddellijk hulpverzoeken naar de 
ordediensten kunnen sturen, door de verzending van een gewone sms.
De gebruiker meldt dat zich een gevaarlijke situatie voordoet en stuurt een sms met de vermelding "SOS" 
en de ordedienst of instantie die hij wil verwittigen (prefectuur, politie, ziekenwagen) naar een 
servernummer. De server stuurt de sms naar de gateway, die hem doorstuurt naar het "virtuele brein" 
van de applicatie, dat het commando interpreteert en verbinding maakt met de informaticasystemen van 
de operatoren van de bevoegde instantie, waar het hulpverzoek op het scherm verschijnt met het nummer 
van de mobiele telefoon van de gebruiker en automatisch ook een kaart in 3D waarop staat aangegeven 
waar de oproeper zich bevindt. Tegelijk vraagt het "brein" van de toepassing de gebruiker automatisch 
aanvullende gegevens met betrekking tot het hulpverzoek: of er gewonden zijn, of andere gegevens om 
een duidelijker zicht te krijgen op de gevaarssituatie waarin de gebruiker zich bevindt. De door hem
verstuurde gegevens zijn zichtbaar op de telefoons of mobiele apparatuur van de patrouilles die op weg 
zijn voor een interventie, opdat deze zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de hulp die zij moeten 
verlenen. Als de gebruiker aangeeft dat er gewonden zijn, verwittigt het brein automatisch, volgens 
dezelfde technische modaliteiten, de hulpdiensten van de 118, alsmede de brandweer of welk orgaan ook 
dat aan het systeem wordt gekoppeld. Tot slot wordt nog steeds via sms contact opgenomen met de 
gebruiker, die nu de gemoedsrust en de zekerheid heeft dat zijn verzoek beter dan ooit is geanalyseerd, 
met als gevolg uiterst korte interventietijden.
Nogmaals kort gezegd gaat het om:
1. de ontwikkeling van de functies en toegang in alle talen ter wereld;
2. de bouw van een serverzaal om de oproepen van de burgers dag en nacht voor het hele land te beheren, 
met een verbinding met de controlekamers van de Europese 112;
3. de opening van een callcenter met gratis nummer dat dag en nacht actief is;
4. de activering van een reddingsdienst met klinische gegevens voor noodsituaties die woreen toegezonden 
via sms en de terbeschikkingstelling van abonnementskaarten voor deze dienst;
5. de installatie van het systeem in alle regio's van Italië;
6. een systeem dat al werkt als experiment bij de politie en de carabinieri van Turijn.
Motivering:
De dienst komt voort uit het feit dat onmiddellijk een nuttig antwoord moet worden gegeven op eventuele 
verzoeken om hulp of assistentie van personen met doofheid of een andere handicap, opdat hun diversiteit 
niet wordt beleefd als een begrenzing, een belemmering van hun veiligheid en hun mogelijkheid om te 
communiceren en hulp of assistentie te krijgen. De dienst is complementair en compatibel met REACH112.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5925 === ENVI/5925 ===

ingediend door Scottà Giancarlo, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Toevoegen: 07 13 04
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
07 13 04 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Reserve

Totaal 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Omschrijving:
Artikel 07 13 04 — Proefproject - Project voor milieuherstel van een probleemgebied aan de voet van de 
bergen dat te lijden heeft onder de klimaatverandering
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Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
De analyse van de milieuproblemen van een precieze zone die gelegen is in een probleemgebied, die een 
oppervlakte heeft van 642,52 km2; en de beoordeling van de problemen waarop is gewezen door de 
administratieve diensten die bevoegd zijn voor deze zone, die 22 gemeenten omvat (Budoia, Polcenigo, 
Caneva, Cordignano, Cappella Maggiore, Sarmede, Fregona, Vittorio Veneto, Colle Umberto, Refrontolo, 
Pieve di Soligo, San Pietro di Feletto, Sernaglia Della Battaglia, Farra di Soligo, Miane, Revine Lago, 
Cison di Valmarino, Follina, Tarzo, Segusino, Vidor, Valdobbiadene), hebben het volgende uitgewezen:
1. Er is een monitoring- en interventieoperatie nodig met betrekking tot de waterproblemen, om 
overstromingen te voorkomen die de gewassen en het milieu beschadigen, waarbij de interventie die door 
de klimaatverandering nodig is, betrekking moet hebben op de bodem.
2. Er moet worden opgetreden om het typische karakter te vrijwaren van het berggebied, waar geen 
menselijke activiteit is, met ernstige gevolgen voor de bodem en een bijkomende verergering van de 
situatie die al het gevolg van de klimaatverandering is.
Met betrekking tot punt 1 zij gewezen op het volgende. 
De gemeenten waarop dit onderzoek betrekking heeft, slagen er niet in de waterbekkens te beheren zoals 
nodig is. Van tijd tot tijd hebben in de seizoenen met meer neerslag (voorjaar en najaar) door de helling 
en de morfologie van het terrein kleine overstromingen plaats die de gewassen en het milieu beschadigen. 
De hele strook aan de voet van de bergen, van de Piave tot de Livenza, wordt getroffen door kleine 
aardverschuivingen die enerzijds permanent onderhoud nodig maken en anderzijds herbestemming als 
landbouwgrond of landschappelijke herstructurering verhinderen, zodat een interventie nodig is om de 
impact van de klimaatverandering te verminderen door het werk van degenen die er wonen.
Na het in kaart brengen van de kritische punten, zowel op de hellingen van de heuvels als in de vlakte, 
d.w.z. in de vallei, moet er een plan komen om de volledige watervoorziening op intelligente wijze te 
beheren (uitbaggeren van de rivierbeddingen, ophoging van de oevers van meren en rivieren, creatie van 
waterbekkens, aanleg van een capillair irrigatiesysteem). Met name de creatie van waterbekkens in een 
strategische zone in de vallei kan een nieuwe start geven aan de landbouwsector, die in crisis is, onder 
andere door de moeilijkheden met betrekking tot de verzorging van de gewassen in het gebied tijdens de 
zomer.
Met betrekking tot punt 2 zij gewezen op het volgende.
De bergen, die bijna een derde van het gebied in kwestie beslaan, zijn de laatste 50 jaar langzaam en 
geleidelijk verlaten, met als gevolg een aanzienlijke aantasting van het milieu. Momenteel heeft bos de 
plaats ingenomen van de weidegebieden, met als gevolg een vermindering van de zones waar vee kan 
worden gehouden. Op plaatsen waar voordien kleine veehouderijen waren, ook met bergweiden, zijn 
tegenwoordig alleen verlaten bergveestallen en ongebruikte ploegscharen te vinden. Het bos rukt naar 
schatting drie meter per jaar op. Dit zal leiden tot de transformatie van het landschap, dat in sommige 
gevallen ontoegankelijk zal worden voor de mens. Nu al verandert de fauna in de bergen, met de 
aanwezigheid van soorten die er voordien niet waren (beren, everzwijnen), en andere komen geleidelijk 
dichter bij de bewoonde stroken in de heuvels. Er is een interventie met betrekking tot de bodem nodig om 
de schadelijke gevolgen van de klimaatverandering te beperken, waarbij de aloude teelten die er vóór de 
leegloop in deze gebieden waren, moeten worden hersteld.
De acties die met het oog hierop moeten worden bevorderd, zijn: afperking van de beboste oppervlakte, 
gewoon onderhoud van het bos (onder andere ter voorkoming van brand, momenteel veel voorkomend), 
creatie van een beschermde zone of park, wegwerken van de niet meer gebruikte verbindingsroutes, 
herstel van de teelten die het landschap in stand houden en de impact van de klimaatverandering 
beperken. Concreet moet het gebied worden herbestemd, zodat het bergmilieu kan worden gevaloriseerd. 
Er wonen in totaal 133 050 mensen.
Motivering:
Dit projet is van fundamenteel belang, omdat het er via de bescherming van het milieu, overeenkomstig de in 
Kopenhagen bevestigde principes inzake de bestrijding van de klimaatverandering, op gericht is een aantal 
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gebieden te helpen waar ontvolking dreigt, terwijl dit door ingrijpen van de mens gebieden met een groot 
positief effect op het milieu kunnen zijn.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5926 === ENVI/5926 ===

ingediend door Skylakakis Theodoros, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Toevoegen: 07 13 04
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
07 13 04 400 000 400 000 400 000 400 000
Reserve

Totaal 400 000 400 000 400 000 400 000

Omschrijving:
Artikel 07 13 04 — Proefproject - Aanpassing aan de klimaatverandering en megabranden:ontwikkeling 
van preventiemaatregelen en uitwisseling van beste praktijken om megabranden te bestrijden
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Doelstellingen
 Aanwijzing van preventiemaatregelen die de weerstand van bossen tegen megabranden verbeteren 
(bijvoorbeeld welke soort
 bomen moet worden geplant, rekening houdend met de effecten van de klimaatverandering in diverse 
regio's)
 Mogelijke koppeling van het beleid inzake biomassa aan de vermindering van de hoeveelheid dood hout 
in de bossen in het
 Middellandse-Zeegebied, waar naar waarschijnlijkheid subsidies nodig zullen zijn 
 Voorbereiding van toekomstig beleid inzake aanpassing aan de klimaatverandering en tegelijk een betere 
reactie
 op de acute problemen die in een aantal lidstaten bestaan
Begunstigden
Het milieu, de biodiversiteit, bosgerelateerde activiteiten en sectoren, lokale economieën 
Motivering:
Het project heeft betrekking op de aanpassing aan de klimaatverandering en megabranden: ontwikkeling van 
preventiemaatregelen en uitwisseling van beste praktijken om megabranden te bestrijden

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5927 === ENVI/5927 ===

ingediend door Skylakakis Theodoros, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Toevoegen: 07 13 04
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
07 13 04 400 000 400 000 400 000 400 000
Reserve

Totaal 400 000 400 000 400 000 400 000

Omschrijving:
Artikel 07 13 04 — Proefproject - Onderzoek naar de gevolgen van het Urban Heat Island Effect (UHIE) 
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in dicht bevolkte Europese steden
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Doelstellingen
 Onderzoek naar de verwachte impact van de klimaatverandering op microklimaten in stadsgebieden 
Grondig onderzoek naar het verband tussen de klimaatverandering en het hitte-eilandeffect (Urban Heat 
Island Effect, UHIE) 
 Onderzoek naar de economische last als gevolg van de lagere productiviteit van de bevolking, alsmede 
van de impact in de vorm van een hoger energieverbruik 
in Zuid-Europa en de hieruit voortvloeiende stijging van de broeikasgasemissies, als gevolg van het 
genoemde extra energieverbruik 
 Mogelijke aanpassingsstrategieën om het UHIE te beperken 
 Uitwisseling van beste praktijken tussen grote Europese steden met vergelijkbare stedelijke kenmerken 
Potentiële overlapping Er is geen potentiële overlapping met oude of lopende initiatieven op het gebied 
van hittegolven, aangezien het nu gaat om de permanente temperatuursverschillen tussen stads- en 
plattelandsgebieden en de gevolgen van deze verschillen, die niet beperkt zijn tot hittegolven.
Begunstigden
Het milieu, de bevolking in dicht bewoonde Europese steden (wat hun levenskwaliteit, economische 
productiviteit enz. betreft)
Motivering:
Dit project is bedoeld om de gevolgen te onderzoeken van het Urban Heat Island Effect (UHIE) in dicht 
bevolkte Europese steden

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5928 === ENVI/5928 ===

ingediend door Skylakakis Theodoros, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Toevoegen: 17 03 11
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
17 03 11 600 000 600 000 600 000 600 000
Reserve

Totaal 600 000 600 000 600 000 600 000

Omschrijving:
Pilot Project - Improve the access of immigrants and disadvantage minority groups in metropolitan 
centres, to preventive medical services 
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Objectives
The project shall study the access and usage of immigrants and other disadvantage minority groups in 
metropolitan centres, to preventive medical services (especially concerning diseases such as tuberculosis, 
hepatitis and preventive exams like pap tests and mammography). The lack of proper access shall be 
examined in terms of cultural attitudes which generate reservations and ultimately lead to a form of social 
exclusion. Also pilot campaigns to improve access to preventive medical services will be developed, 
targeted at these specific groups in selected metropolitan centres.
The project shall also create a mechanism for exchange of best practices among local, regional and 
national authorities in different Member States; 
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Beneficiaries
The people belonging to these groups, improvement of public health indicators, improvement of living 
conditions in densely populated urban environments 
Motivering:
This project aims to improve the access of immigrants and disadvantage minority groups in metropolitan 
centres, to preventive medical services

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5929 === ENVI/5929 ===

ingediend door Skylakakis Theodoros, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Toevoegen: 15 05 56
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
15 05 56 180 000 180 000 180 000 180 000
Reserve

Totaal 180 000 180 000 180 000 180 000

Omschrijving:
Artikel 15 05 56 — Proefproject - Reële blootstelling van kinderen aan passief roken
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Doelstellingen
 Wetenschappelijke beoordeling van de blootstelling van kinderen aan passief roken in de EU, op basis 
van de aanwezigheid van hierop 
 wijzende stoffen in het speeksel van kinderen en vergelijking van de aldus verkregen gegevens met de 
resultaten van enquêtes
 Bewustmaking van ouders met betrekking tot de onbewuste blootstelling van hun kinderen aan tabak 
 Terbeschikkingstelling van de verkregen kennis aan de bevoegde nationale autoriteiten, opdat zij kan 
worden gebruikt in campagnes tegen roken
Begunstigden
Kinderen en ouders Verbetering van de bescherming van kinderen tegen passief roken
Motivering:
Met dit project wordt onderzocht in welke mate waarin kinderen werkelijk worden blootgesteld aan passief 
roken

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5930 === ENVI/5930 ===

ingediend door Ulmer Thomas, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Toevoegen: 17 03 11
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
17 03 11 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Reserve

Totaal 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Omschrijving:
Proefproject - Een beste praktijk vaststellen met betrekking tot de opsporing en behandeling van hepatitis 
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B, met het oog op de preventie van leverkanker
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
In de conclusies van de Raad van 20082 wordt de preventie en behandeling van hepatitis B erkend als 
alternatieve preventie van leverkanker. Het project is daarom bedoeld om een beste praktijk voor de hele 
Europese Unie vast te stellen met betrekking tot een opsporingsregeling en een geschikte follow-
upbehandeling van hepatitis B, met als uiteindelijk doel de preventie van leverkanker. Hepatitis B is een 
virus dat 80% van alle leverkankers ter wereld veroorzaakt3. Dit maakt van hepatitis B de belangrijkste 
kankerverwekker na roken. Preventie en vroege diagnose zijn van centraal belang voor een goede kosten-
batenverhouding: vaccinatie tegen hepatitis B helpt leverkanker en levertransplantatie te voorkomen.
De doelstellingen van het project zijn voor de betrokken landen:
1. het bewustzijn van de bevolking en het medisch personeel met betrekking tot hepatitis en het verband 
ervan met leverkanker te vergroten
2. het kader in te stellen voor een gegevensbank voor de hele EU van hepatitisgevallen die tot leverkanker 
hebben geleid
3. de kosten te ramen die worden opgelopen bij de behandeling van leverkankerpatiënten bij wie geen 
vroege diagnose werd gesteld
4. opsporingsregelingen voor hepatitis B te ontwikkelen die openstaan voor iedereen die een risico loopt, 
in alle hiervoor geschikte medische faciliteiten en gemeenschapsinstanties
5. een doeltreffend follow-upplan voor patiënten bij wie de ziekte is vastgesteld, te ontwerpen
6. het plan met de beste praktijk in de lidstaten te verspreiden.
Startdatum van het project: 01/01/2011
Einddatum van het project: 31/12/2011
Rechtsgronden:
De volgende tekst toevoegen:
Proefproject in de zin van artikel 49, lid 6, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad 
van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de 
Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).
Motivering:
In de conclusies van de Raad van juni 2008 wordt het duidelijke verband tussen hepatitis B en leverkanker 
erkend. De opsporing van hepatitis B is van cruciaal belang, aangezien 80% van de gevallen van primaire 
leverkanker aan hepatitis B zijn toe te schrijven. Leverkanker is zeer vaak dodelijk en het aantal gevallen is 
de laatste 20 jaar al verdubbeld. Aangezien er een duidelijk verband tussen hepatitis en leverkanker bestaat, 
moeten adequate regelingen met de beste praktijk voor opsporing en follow-up worden getroffen, zodat de 
patiënten kunnen worden behandeld vóór er sprake van kanker is.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5931 === ENVI/5931 ===

ingediend door Panayotov Vladko Todorov, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

                                               
2 Conclusies van de Raad betreffende het terugdringen van kanker, Luxemburg, 10 juni 2008, 

http://www.eu2008.si/en/News_and_Documents/Council_Conclusions/June/0609_EPSCO-
cancer.pdf

3 European orientation towards the Better Management of Hepatitis B in Europe, 2007.
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Toevoegen: 07 03 26
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
07 03 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Reserve

Totaal 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Omschrijving:
Artikel 07 03 26 — Proefproject - Voorbereidende actie ter ondersteuning van de instandhouding van de 
natuurlijke hulpbronnen en voor de bestrijding van de klimaatverandering door middel van een groter 
beroep op zonne-energie (zonnewarmte en fotovoltaïsch)
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Nieuwe voorbereidende actie ter ondersteuning van de instandhouding van de natuurlijke hulpbronnen 
en voor de bestrijding van de klimaatverandering door middel van een groter beroep op zonne-energie.
Dit project heeft als algemene doelstelling de voorbereiding van voorstellen voor de voorbereiding van 
toekomstige acties inzake investeringen in EU-landen in kleinschalige demonstratie-installaties voor 
verwarming, koeling en elektriciteit op zonne-energie. De specifieke doelstelling is de plaatsing van 
installaties in woningen in landen en regio's waar geen of erg beperkte subsidies bestaan om het grote 
publiek diverse technologische opties en diverse mogelijkheden op het gebied van verwarming, koeling en 
opwekking van elektriciteit met zonne-energie te tonen. Aangezien het gaat om nieuwe technologie en de 
meerderheid van de EU-bevolking minder geïnformeerd is over de voordelen ervan, kunnen particuliere 
investeringen in installaties voor het gebruik van zonne-energie in woningen worden opgedreven door de 
bedoelde demonstratie-installaties dichter bij de woning van de bedoelde particulieren te bouwen.
Het project moet als resultaat hebben dat diverse installaties voor zonne-energie in woningen en 
wooncomplexen zijn gebouwd die bedoeld zijn om functioneel te zijn en te worden bezocht. 
Motivering:
De EU moet optreden om de ontwikkeling van kleine installaties voor zonnewarmte en fotovoltaïsche 
energie in woningen te bevorderen. Zonnewarmte is afgenomen met 10% in 2009, terwijl de EU zich ertoe 
heeft verplicht het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te verhogen. De mogelijkheden van de 
lidstaten om subsidies te verstrekken zijn evenwel beperkt, mede door de economische crisis. Doel van deze 
voorbereidende actie is een stijging van het aantal zonne-installaties te ondersteunen door operationele 
demonstratie-installaties te bouwen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5932 === ENVI/5932 ===

ingediend door Panayotov Vladko Todorov, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Toevoegen: 07 03 26
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Reserve

Totaal 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Omschrijving:
Artikel 07 03 26 — Proefproject - Gebruik van houtafval voor de opwekking van elektriciteit en warmte 
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Het project is bedoeld voor de ontwikkeling en het gebruik van efficiënte technologie voor de verbranding 
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van houtafval voor de productie van biocoal en de veiligstelling van de energiebronnen.
Doelstelling is houtafval doeltreffend te gebruiken om zowel warmte als elektriciteit op te wekken en 
schone biocoal te produceren. Dit dient diverse doeleinden. Enerzijds wordt bijgedragen tot degelijk 
bosbeheer en anderzijds tot de lokale en regionale energievoorziening op basis van schone 
energieproductie. De productie van biocoal is een innoverende methode van duurzame energieopwekking.
Motivering:
Doel is in een plattelandsgebied een proefinstallatie te bouwen om de beste praktijken en de beste methoden 
met betrekking tot hernieuwbare energiebronnen te demonstreren. Daarnaast wordt het beheer van afvalhout 
vergemakkelijkt, zodat afvalhout n de rivieren wordt voorkomen.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5933 === ENVI/5933 ===

ingediend door Panayotov Vladko Todorov, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Toevoegen: 07 03 26
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Reserve

Totaal 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Omschrijving:
Artikel 07 03 26 — Proefproject - Inzameling en recyclage van elektronische en elektrische apparaten met 
het oog op de extractie van waardevolle componenten en edelmetalen
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Doel is elektronisch afval te gebruiken als nieuwe bron van grondstoffen en de grondstoffenvoorraad in 
Europa te vergroten. 
Met de bestaande EU-wetgeving wordt bij de inzameling en recyclage van elektronisch en elektrisch afval 
geen rekening gehouden met de waardevolle elementen die deze producten bevatten, zodat vele 
waardevolle metalen op de afvalhoop terechtkomen.
Motivering:
Overeenkomstig de opzet met de lopende herziening van de AEEA-richtlijn moet elektronische en 
elektrische apparatuur meer worden gerecycleerd. Het is van het grootste belang de 
grondstoffenbevoorrading veilig te stellen via een betere recyclage van de elektronische en elektrische 
apparatuur die in omloop is. Op deze manier worden nieuwe kanalen gecreëerd voor de 
grondstoffenbevoorrading, met name de bevoorrading met edelmetalen en metalen van strategisch belang, 
die onmisbaar zijn voor het concurrentievermogen van de Europese bedrijven.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5934 === ENVI/5934 ===

ingediend door Panayotov Vladko Todorov, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Toevoegen: 07 03 26
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Reserve

Totaal 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
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Omschrijving:
Artikel 07 03 26 — Proefproject - Ontwikkeling van nieuwe technologie en nieuwe methoden voor de 
productie van platinum en palladium
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Platinum en palladium zijn belangrijke elementen in de structuur van de waterstofcel. Zij faciliteren de 
chemische processen in de waterstofcel. Daarnaast zijn platinum en palladium zeldzame en dure metalen, 
waarvan de marktprijs schommelt. Daarom is het van cruciaal belang nieuwe wetenschappelijke 
extractiemethoden te ontwikkelen om de platinum- en palladiumvoorziening veilig te stellen.
Motivering:
Platinum en palladium spelen een centrale rol voor de totstandbrenging van een waterstofceleconomie en de 
diversifiëring van de energievoorziening. Waterstof kan alleen als brandstof worden gebruikt, als we erin 
slagen te zorgen voor betaalbaar platinum en palladium. Aangezien platinum en palladium in de EU schaars 
zijn, moet de mogelijkheid worden onderzocht om voordelige methoden te ontwikkelen om ze te 
produceren. Onderzoek en ontwikkeling op dit gebied zal bijdragen tot de ontwikkeling van goedkope 
waterstofcellen op grote schaal.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5935 === ENVI/5935 ===

ingediend door Panayotov Vladko Todorov, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Toevoegen: 07 03 26
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Reserve

Totaal 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Omschrijving:
Artikel 07 03 26 — Proefproject - Technologieoverdracht tussen de EU en Latijns-Amerika met het oog 
op een beter gebruik en beheer van de natuurlijke hulpbronnen en op veiligstelling van de 
grondstoffenvoorziening
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
De EU is in grote mate afhankelijk van geïmporteerde grondstoffen, met name in de elektronica- en de 
telecommunicatiesector, voor nieuwe energietechnologie enz. Intussen beschikken de landen in Latijns-
Amerika over aanzienlijke voorraden, waarmee de vraag op de Europese markt kan worden voldaan. 
Bijgevolg is intensievere samenwerking tussen de EU en Latijns-Amerika op het gebied van technologie 
in de mijn- en energiesector in het voordeel van beide partijen. Bovendien wordt zo de basis gelegd voor 
de overdracht van technologie van de EU naar Latijns-Amerika en als tegenprestatie de overdracht van 
grondstoffen van Latijns-Amerika naar de EU.
Doel van het proefproject is de landen in Latijns-Amerika te steunen in de strijd tegen de 
klimaatverandering door schonere technologie voor de bescherming van het milieu en het beheer van de 
natuurlijke hulpbronnen in de mijnsector ter beschikking te stellen. Resultaat van het project moet de 
sluiting zijn van een ruilhandelsovereenkomst voor grondstoffen.
Motivering:
Dit project is bedoeld om doelstellingen te halen als de veiligstelling van de grondstoffenvoorziening van de 
EU, de intensivering van de technologie- en wetenschapsdialoog met derde landen in Latijns-Amerika, het 
behoud van het concurrentievermogen van de EU-bedrijven en de bestrijding van de klimaatverandering. De 
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EU moet met derde landen die rijk zijn aan natuurlijke hulpbronnen, strategische partnerschappen sluiten 
voor de lange termijn, om tegen betaalbare prijzen aan grondstoffen te raken. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5936 === ENVI/5936 ===

ingediend door Yannakoudakis Marina, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Toevoegen: 07 03 26
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
07 03 26 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Reserve

Totaal 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Omschrijving:
Artikel 07 03 26 — Proefproject - Bewustmakingscampagne in de hele EU over Natura 2000
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Natura 2000 is de hoeksteen van het ecologische werk in de EU en een sleutelinstrument in het kader van 
de inspanningen van de EU om de teloorgang van de biodiversiteit te stoppen. In verhouding tot zijn 
belangrijkheid, is Natura 2000 onvoldoende bekend en krijgt het onvoldoende steun van de EU-burgers. 
Uit recente enquêtes blijkt namelijk dat minder dan 20% van de EU-burgers zelfs maar over Natura 2000 
heeft gehoord. Daarom wordt voorgesteld een bewustmakingscampagne in de hele EU over Natura 2000 
te starten, met een beroep op verschillende media, online, audiovisueel, gedrukt, en ook op activiteiten als 
Natura 2000-dagen. De campagne moet educatief zijn, met jongeren en volwassenen als doelpubliek. 
Daarom moeten eventueel verschillende bewustmakingstrategieën voor onderscheiden groepen en landen 
worden gevolgd om dit project te laten slagen. Dit proefproject is niet alleen bedoeld om de kennis van 
Natura 2000 te vergroten, maar ook om het profiel ervan als een van de belangrijkste en relevantste 
milieu-initiatieven van de Europese Unie aan te scherpen.
Motivering:
Het proefproject heeft een nieuwe focus gekregen met een bewustmakingscampagne in de hele EU over 
Natura 2000, om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen in heel Europa het programma leren kennen. 
Als de kennis van Natura 2000 vergroot, komt dit ten goede aan de Europese maatschappij als geheel, 
doordat de burgers zich aangezet kunnen voelen om te helpen bij lokaal milieubeschermingswerk, hetgeen 
van vitaal belang is om de teloorgang van de biodiversiteit te stoppen. Tegelijk wordt het profiel van het 
werk van de EU op dit gebied aangescherpt.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5937 === ENVI/5937 ===

ingediend door Parvanova Antonyia, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Toevoegen: 07 03 26
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Reserve

Totaal 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Omschrijving:
Artikel 07 03 26 — Proefproject - Recyclagecyclus van plastic en impact op het mariene milieu
Toelichting:
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De volgende tekst toevoegen:
Dit krediet is bedoeld ter dekking van een proefproject om de doeltreffendheid van de recyclagecyclus van 
plastic op EU-niveau te beoordelen en de mogelijke hiaten erin op te sporen, met bijzondere nadruk op de 
impact op water en het mariene milieu. In het kader van dit proefproject kunnen ook grondige lokale of 
regionale beoordelingen, alsmede onderzoeken van kustgebieden worden uitgevoerd, om concrete 
uitdagingen, goede praktijken een aanbevelingen voor optreden te identificeren. 
De beoordeling en het onderzoek in het kader van dit proefproject zijn dus bedoeld om technische hiaten 
en tekortkomingen in de recyclageketen van plastic in de EU aan te wijzen, alsmede verbeteringen op 
wetgevingsgebied te suggereren, om de hoeveelheid plastic die van het land in het mariene milieu 
terechtkomt, te verminderen. 
Motivering:
Marien afval is elke persistente, geproduceerde of verwerkte vaste stof die wordt weggegooid, gedumpt of 
achtergelaten in het mariene en het kustmilieu. Plastic maakt 60 tot 80% uit van al het mariene afval. 80% 
van het plastic afval is afkomstig van het land en 20% van schepen. Met dit project kan een beter beeld en 
begrip van de mariene vervuiling door plastic worden verkregen en kunnen opties voor een betere 
recyclageketen voor plastic op EU-niveau worden geformuleerd.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5938 === ENVI/5938 ===

ingediend door Vălean Adina-Ioana, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Toevoegen: 07 03 26
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
07 03 26 500 000 500 000 500 000 500 000
Reserve

Totaal 500 000 500 000 500 000 500 000

Omschrijving:
Artikel 07 03 26 — Proefproject - Effectbeoordeling van een verbod op het gebruik van cyanide in de 
goudwinning 
Motivering:
Aansluitend bij de goedkeuring door het Parlement van de resolutie met het verzoek om een verbod in te 
stellen op het gebruik van cyanide in de goudwinning is een onderzoek nodig om de kwestie te bekijken in 
een ruimer perspectief. Daarmee moet het effect worden beoordeeld van dit verbod op de lokale situatie, op 
de Europese winningsbedrijven en op toekomstige investeringen, en moeten de bestaande technologie die in 
de goudwinning wordt gebruikt, de impact ervan op het milieu en toekomstige alternatieve technologie 
worden onderzocht. In het kader van de beoordeling moeten ook beleidsopties voor de ontwikkeling van uit 
economisch, sociaal en milieuoogpunt duurzame goudwinning worden voorgesteld. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5939 === ENVI/5939 ===

ingediend door Lepage Corinne, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Toevoegen: 02 02 10
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
02 02 10 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Reserve

Totaal 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
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Omschrijving:
Artikel 02 02 10 — Proefproject - Garantieregeling voor eco-innovatie
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Alvorens in het kader van de toekomstige financiële vooruitzichten een nieuw financieel instrument ter 
ondersteuning van eco-innovatie in te stellen is het van groot belang de maatregelen waarin dit 
instrument voorziet, te testen, onder andere met de samenwerking en ondersteuning van financiële 
instellingen als de EIB en het EIF.
Dit krediet is bedoeld ter dekking van een proefproject om maatregelen te testen voor de financiële 
ondersteuning, via garanties, van eco-innoverende projecten waarmee al resultaten zijn behaald, maar 
waarvoor moeilijk traditionele financieringsbronnen kunnen worden aangesproken, door een risico-
returnprofiel dat nog niet geschikt is voor de traditionele financiële spelers, zodat de activiteiten van deze 
projecten worden ontwikkeld in het kader van een op de markt opererende gestructureerde onderneming.
Het idee is gebaseerd op de resultaten van een recent onderzoek in opdracht van de Commissie, waaruit 
blijkt dat vele eco-innovatieprojecten momenteel niet in aanmerking komen voor financiering, met als 
conclusies dat ondersteuning via een garantiefonds is aanbevolen om een grotere toegang tot aandelen-
en schuldfinanciering te bewerkstelligen.
Een andere kwestie die vaak wordt besproken, is dat ervoor moet worden gezorgd dat de resultaten van 
succesvolle met Europees geld gefinancierde projecten niet van de markt worden gehouden door een 
gebrek aan adequate financiering. Met dit proefproject wordt deze kwestie in de mate van het mogelijke 
aangepakt en wordt, rekening houdend met de regelgeving inzake overheidssteun en mededinging, de 
mogelijkheid van een preferentiële behandeling onderzocht voor geschikte eco-innoverende projecten die 
al in het kader van Europese programma's als het KP7, LIFE+ Milieu of het programma voor 
concurrentievermogen en innovatie zijn gefinancierd en waarvoor moeilijk extra financiering kan worden 
verkregen. Hierbij wordt met het proefproject gestreefd naar synergie met de genoemde programma's en 
geprobeerd geen waardevolle resultaten verloren te laten gaan.
Het proefproject zal ook open staan voor andere nationale programma's die baat kunnen hebben bij het 
soort van ondersteuning die in het kader van dit proefproject wordt verstrekt. 
Het proefproject zal zo worden uitgevoerd dat de inspanningen van de genoemde financiële instellingen 
(EIB en EIF) worden gecoördineerd om het bedoelde instrument technisch te ontwerpen en kwesties aan 
te pakken met betrekking tot de uitvoering ervan, bijvoorbeeld de regelgeving inzake overheidssteun en 
mededinging, de adequate omvang van de projecten, de juridische opzet van de faciliteit en een netwerk 
van bijkomende financiële instellingen die bij de zaak kunnen worden betrokken. Door de technische 
complexiteit van de instrumenten in kwestie zal het proces van ontwerpen, uitvoeren en resultaten 
behalen waarschijnlijk voortlopen na 2011.
Bij het proefproject moet worden gegarandeerd dat de expertise en de kennis als gevolg van andere, 
bestaande financiële instrumenten zo veel mogelijk bij het ontwerp van dit project worden benut. 
Bijkomend doel van dit proefproject is financiële instrumenten te testen die kunnen worden uitgewerkt in 
het kader van het komende actieplan inzake eco-innovatie en van de financiële vooruitzichten na 2013.
Motivering:
Dit krediet is bedoeld ter dekking van een proefproject om maatregelen te testen voor de financiële 
ondersteuning, via garanties, van eco-innoverende projecten waarmee al resultaten zijn behaald, maar 
waarvoor moeilijk traditionele financieringsbronnen kunnen worden aangesproken, door een risico-
returnprofiel dat nog niet geschikt is voor de traditionele financiële spelers, zodat de activiteiten van deze 
projecten worden ontwikkeld in het kader van een op de markt opererende gestructureerde onderneming.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5940 === ENVI/5940 ===

ingediend door Lepage Corinne, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
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-------------------------------
Toevoegen: 02 02 10

Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag
Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen

02 02 10 250 000 250 000 250 000 250 000
Reserve

Totaal 250 000 250 000 250 000 250 000

Omschrijving:
Artikel 02 02 10 — Proefproject - Internationaal partnerschap ter bevordering van eco-innovatie in 
ontwikkelings- en overgangseconomieën 
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Dit krediet is bedoeld ter dekking van een proefproject om nieuwe manieren te testen om 
milieutechnologie in ontwikkelingslanden te bevorderen.
In het kader van het actieplan milieutechnologie is eco-innovatie op vele manieren wereldwijd bevorderd, 
maar gelet op het feit dat de inspanningen op dit gebied overeenkomstig het komende actieplan voor eco-
innovatie moeten worden opgevoerd, moeten nieuwe platforms worden getest wat de samenwerking met 
internationale sleutelspelers als het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (United Nations 
Environment Programme, UNEP) betreft.
Het proefproject zal gericht zijn op de totstandbrenging van partnerschappen met internationale 
organisaties op het gebied in kwestie (UNEP, OESO...), die eco-innovatie zullen promoten, met name een 
efficiënt gebruik van de hulpbronnen, vooral via de totstandbrenging van een netwerk van nationale 
centra voor schonere productie. Het netwerk zal voor capaciteitsopbouw zorgen, demonstratieprojecten 
ondersteunen en projecten op het gebied van een efficiënt gebruik van de hulpbronnen financieren, 
waarbij vooral op ontwikkelings- en overgangseconomieën wordt gefocust. 
Door dit soort van tests kan een duidelijker beeld worden verkregen van de bedragen die de Commissie in 
dit soort van samenwerking moet investeren, met name gelet op de financiële vooruitzichten na 2013.
Motivering:
Dit krediet is bedoeld ter dekking van een proefproject om nieuwe manieren te testen om milieutechnologie 
in ontwikkelingslanden te bevorderen. Het proefproject zal gericht zijn op de totstandbrenging van 
partnerschappen met internationale organisaties op het gebied in kwestie, die eco-innovatie zullen promoten, 
met name een efficiënt gebruik van de hulpbronnen, vooral via de totstandbrenging van een netwerk van 
nationale centra voor schonere productie. Het netwerk zal voor capaciteitsopbouw zorgen, 
demonstratieprojecten ondersteunen en projecten op het gebied van een efficiënt gebruik van de hulpbronnen 
financieren.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5941 === ENVI/5941 ===

ingediend door Uggias Giommaria, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Toevoegen: 17 03 11
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
17 03 11 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Reserve

Totaal 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

Omschrijving:
Artikel 17 03 11 — Proefproject - Intensivering van het onderzoek op het gebied van multiple sclerose in 
Europa
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Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Doel van dit project is een intensivering van het onderzoek op het gebied van multiple sclerose, met 
bijzondere aandacht voor de identificatie van de factoren die de verschillen kunnen verklaren in het 
voorkomen van de ziekte tussen Noord- en in Zuid-Europa.
In de Europese Unie lijden meer dan 400 000 personen aan multiple sclerose, een van de meest 
voorkomende aantastingen van het centrale zenuwstelsel en de meest gangbare oorzaak van invaliditeit, 
die voorkomt bij jongvolwassenen tussen 20 en 40 jaar. 
Ondanks de ernstige onderzoeksinspanningen is multiple sclerose momenteel ongeneeslijk (althans met 
een specifieke therapie). Bijgevolg biedt onderzoek naar de oorzaken van en mogelijke therapieën voor de 
ziekte kostbare kansen, die van vitaal belang zijn.
Bij het project zal een netwerk worden betrokken van administratieve overheidsdiensten, dienstverleners, 
medische instanties en vooraanstaande laboratoria die gespecialiseerd zijn in dit type van aandoening op 
Europees niveau, die permanent contact zullen houden met niet-gouvernementele verenigingen en 
organisaties uit de sector.
De genoemde betrokkenen zullen, via hooggekwalificeerd personeel, bijdragen tot grondiger onderzoek en 
navorsing met betrekking tot de ziekte, alsmede tot de coördinatie de activiteiten en de verspreiding van de 
resultaten, onder andere via de oprichting van adequate gegevensbanken.
Het project zal lopen gedurende twee jaar.
Motivering:
Onderzoek blijkt van fundamenteel belang om te begrijpen welke factoren kunnen leiden tot verschillen in 
het voorkomen van de ziekte tussen Noord- en Zuid-Europa. Gelet op de verschillen binnen de Europese 
Unie met betrekking tot de aanpak op het gebied van het onderzoek naar en de therapieën voor deze ziekte 
en ook op het gebied van de dienstverstrekking aan personen die aan multiple sclerose leiden en van de 
kwaliteit van deze diensten, is een gecoördineerde visie voor het onderzoek op dit gebied onontbeerlijk.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5942 === ENVI/5942 ===

ingediend door Pirillo Mario, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Artikel 07 03 07 — Life+ (Financieel Instrument voor het milieu — 2007-2013)
cijfers, toelichting en rechtsgronden als volgt wijzigen:

Begroting 2010 Ontwerp van begroting 2011 standpunt van de Raad 2011 Verschil Nieuw bedrag
Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen Vastlegginge
n Betalingen Vastlegginge

n Betalingen

07 03 07 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 6 700 000 44 700 000 305 000 000 206 700 000
Reserve

Totaal 280 885 000 158 000 000 298 300 000 200 000 000 298 300 000 162 000 000 6 700 000 44 700 000 305 000 000 206 700 000

Toelichting:
Na alinea:
De in het kader  van Life+ gefinancierde projecten .......... worden gelegd via subsidies of 
aanbestedingsprocedures.
Tekst als volgt wijzigen:
Eventuele inkomsten uit bijdragen van kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, van kandidaat-lidstaten 
van de westelijke Balkan voor deelname aan de programma's van de Unie,EU/communautaire 
programma's, die worden opgevoerd onder post 6 0 3 1 van de staat van ontvangsten, kunnen aanleiding 
geven tot het openen van extra kredieten overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder d), van het Financieel 
Reglement.
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De volgende tekst toevoegen:
Dit krediet dient ter dekking van de financiële ondersteuning van maatregelen en projecten die bijdragen 
tot de uitvoering, actualisering en ontwikkeling van het milieubeleid en de milieuwetgeving van de Unie, 
m.i.v. de integratie van het milieuaspect in andere beleidstakken als bijdrage tot duurzame ontwikkeling. 
In het bijzonder dient Life+ de uitvoering te ondersteunen van het „Zesde Milieuactieprogramma van de 
Gemeenschap”, m.i.v. de thematische strategieën, en maatregelen en projecten te financieren met een 
Europese toegevoegde waarde op drie prioritaire gebieden: natuur en biodiversiteit, milieubeleid en 
-governance, en informatie en communicatie.
Ten minste 78 % van de kredieten dient te worden gebruikt voor subsidies voor het uitvoeren van acties in 
het kader van projecten, waarvan ten minste 50 % voor projecten op het gebied van natuurbehoud en 
biodiversiteit. De te steunen projecten worden geselecteerd naar aanleiding van een uitnodiging tot het 
indienen van voorstellen. De gesteunde projecten moeten van belang voor de Unie zijn, technisch en 
financieel solide en haalbaar zijn en een goede prijs-kwaliteitverhouding bieden.
De projecten die steun genieten in de vorm van een subsidie voor het uitvoeren van acties, dienen aan een 
van de hierna genoemde criteria te voldoen om een Europese toegevoegde waarde te garanderen en te 
vermijden dat repeterende activiteiten worden gefinancierd:
- „beste praktijk”- of demonstratieprojecten ter uitvoering van Richtlijn 79/409/EEG of Richtlijn 
92/43/EEG, of
- innovatieve of demonstratieprojecten in verband met milieudoelstellingen van de Unie, m.i.v. de 
ontwikkeling of verspreiding van „beste praktijk”-technieken, knowhow of technologie, of
- bewustmakingscampagnes en specifieke opleiding voor personeel dat betrokken is bij 
brandpreventieoperaties, of
projecten ten behoeve van de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van doelstellingen van de Unie inzake 
breed georiënteerde, geharmoniseerde, veelomvattende langetermijnmonitoring van bossen en milieu-
interacties.
De in het kader van Life+ gesteunde maatregelen hebben onder meer betrekking op:
- de ondersteuning van onafhankelijke niet-gouvernementele organisaties (ngo's) zonder winstoogmerk 
die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van het milieubeleid en de milieuwetgeving 
van de Unie; 
- de ondersteuning van de rol van de Commissie als gangmaakster van de ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van het milieubeleid d.m.v. studies en evaluaties, seminars en workshops met 
deskundigen en belanghebbenden, netwerken en computersystemen en het produceren, bekendmaken en 
verspreiden van informatie, m.i.v. evenementen, tentoonstellingen en soortgelijke 
bewustmakingsactiviteiten.
De in het kader van Life+ gefinancierde projecten en maatregelen kunnen ten uitvoer worden gelegd via 
subsidies of gunningsprocedures en zij kunnen de volgende elementen behelzen:
- studies, onderzoeken, modellering en het uitwerken van scenario’s; 
- bewaking, met inbegrip van de bewaking van bossen;
- herbebossingsacties; 
- acties tegen de mariene vervuiling van de Middellandse Zee en de kusterosie;
- ondersteuning van capaciteitsopbouw; 
- opleiding, workshops en vergaderingen, met inbegrip van de opleiding van functionarissen die 
deelnemen aan bosbrandpreventie-initiatieven; 
- vorming van netwerken en platforms voor goede praktijken; 
- informatie- en communicatieacties, met inbegrip van bewustmakingscampagnes, met name op het brede 
publiek gerichte bewustmakingscampagnes met betrekking tot bosbranden; 
- demonstraties van innovatieve beleidsbenaderingen, technologieën, methoden en instrumenten; 
- ondersteuning van de operationele activiteiten van ngo's die zich hoofdzakelijk bezighouden met de 
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bescherming en verbetering van het milieu op Europees niveau en die betrokken zijn bij de ontwikkeling 
en tenuitvoerlegging van het beleid en de wetgeving van de Unie; 
- ontwikkeling en onderhoud van netwerken, databanken en informatie- en computersystemen die 
rechtstreeks samenhangen met de uitvoering van het milieubeleid en de milieuwetgeving van de Unie, met 
name als zij de toegankelijkheid van milieu-informatie voor het publiek vergroten. De gedekte uitgaven 
omvatten de kosten van de ontwikkeling, het onderhoud, de exploitatie en de ondersteuning (hardware, 
software en diensten) van informatie- en communicatiesystemen. Zij omvatten ook de kosten van 
projectbeheer, kwaliteitscontrole, beveiliging, documentatie en opleiding in samenhang met de 
implementatie van deze systemen;
wat in het bijzonder het onderdeel natuur en biodiversiteit betreft: beheer van gebieden en soorten en 
gebiedsplanning, met inbegrip van de vergroting van de ecologische samenhang van het Natura 
2000-netwerk, de bewaking van de behoudsstatus, met inbegrip van — maar niet beperkt tot — het 
instellen van procedures en structuren voor die bewaking, de ontwikkeling en uitvoering van 
instandhoudingsactieplannen voor soorten en habitats, de uitbreiding van het Natura 2000-netwerk met 
mariene gebieden en, in beperkte gevallen, de aankoop van land.
Er moet ook steun worden verleend voor de vernieuwing van installaties die zijn blootgesteld aan barre 
ecologische en klimatologische omstandigheden, om de voortzetting van de productie er op lange termijn 
te garanderen.
De Commissie moet verslag uitbrengen over het effect van projectgebonden mechanismen (CDM/JI) op 
gastlanden, vooral op hun ontwikkelingsdoelstellingen, overeenkomstig de eisen in Richtlijn 2004/101/EG 
(richtlijn projectgebonden mechanismen).
Eventuele inkomsten uit bijdragen van kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, van 
kandidaat-lidstaten van de westelijke Balkan voor deelname aan de programma's van de Unie, die worden 
opgevoerd onder post 6 0 3 1 van de staat van ontvangsten, kunnen aanleiding geven tot het openen van 
extra kredieten overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder d), van het Financieel Reglement.
Rechtsgronden:
Na alinea:
Verordening (EG) nr. 614/2007 van het Europees Parlement .......... het milieu (Life+) (PB L 149 van 
9.6.2007, blz. 1).
De volgende tekst toevoegen:
Verordening (EG) nr. 614/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 betreffende het 
financieringsinstrument voor het milieu (Life+) (PB L 149 van 9.6.2007, blz. 1).
Motivering:
Specifieke acties tegen de mariene vervuiling van de Middellandse Zee en de kusterosie moeten op 
integrerende wijze deel van de doelstellingen van LIFE+ uitmaken.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5943 === ENVI/5943 ===

ingediend door Pirillo Mario, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Toevoegen: 07 03 26
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
07 03 26 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Reserve

Totaal 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Omschrijving:
Artikel 07 03 26 — Proefproject - Garantieregeling voor eco-innovatie
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Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Het proefproject is bedoeld om:
- eco-innovatie te ondersteunen via een systeem met een garantiefonds, om een grotere toegang tot 
aandelen- en schuldfinanciering te bewerkstelligen; 
- ervoor te zorgen dat de resultaten van succesvolle met Europees geld gefinancierde projecten niet van de 
markt worden gehouden door een gebrek aan adequate financiering; 
- financiële instrumenten te testen die kunnen worden uitgewerkt in het kader van het komende actieplan 
inzake eco-innovatie en van de financiële vooruitzichten na 2013.
Met dit proefproject wordt, rekening houdend met de regelgeving inzake overheidssteun en mededinging, 
de mogelijkheid van een preferentiële behandeling onderzocht voor geschikte eco-innoverende projecten 
die al in het kader van Europese programma's als het KP7, LIFE+ Milieu of het programma voor 
concurrentievermogen en innovatie zijn gefinancierd en waarvoor moeilijk extra financiering kan worden 
verkregen. Naar synergie met bestaande programma's wordt gestreefd.
Het proefproject zal ook open staan voor andere nationale programma's die baat kunnen hebben bij het 
soort van ondersteuning die in het kader van dit proefproject wordt verstrekt. 
Het proefproject zal bijdragen tot een coördinatie van de inspanningen van de betrokken financiële 
instellingen (EIB en EIF) om het bedoelde instrument technisch te ontwerpen en kwesties aan te pakken 
met betrekking tot de uitvoering ervan. Door de technische complexiteit van de instrumenten in kwestie 
zal het proces van ontwerpen, uitvoeren en resultaten behalen waarschijnlijk voortlopen na 2011.
Motivering:
Het proefproject is gebaseerd op de resultaten van een recent onderzoek in opdracht van de Commissie, 
waaruit blijkt dat vele eco-innovatieprojecten momenteel niet voor financiering in aanmerking komen. 
Alvorens in het kader van de toekomstige financiële vooruitzichten een nieuw financieel instrument ter 
ondersteuning van eco-innovatie in te stellen is het van groot belang de maatregelen waarin dit instrument 
voorziet, te testen, onder andere met de samenwerking en ondersteuning van financiële instellingen als de 
EIB en het EIF.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5944 === ENVI/5944 ===

ingediend door Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid

-------------------------------
Toevoegen: 17 01 04 32

Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag
Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen

17 01 04 32 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Reserve

Totaal 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Omschrijving:
Proefproject - Verandering van het consumentengedrag ten aanzien van duurzame consumptie
Motivering:
Dit proefproject is bedoeld om communicatiestrategieën voor de bewustmaking van consumenten met 
betrekking tot de milieugevolgen van consumptie te testen en de inzet te stimuleren van EU-
beleidsinstrumenten om geïnformeerde consumentenkeuzen op basis van duurzaamheidsoverwegingen te 
ondersteunen. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5945 === ENVI/5945 ===



35

ingediend door Ronzulli Licia, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------

Toevoegen: 07 03 26
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
07 03 26 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Reserve

Totaal 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Omschrijving:
Artikel 07 03 26 — Proefproject - Greening - creativiteit aan het werk voor een groene wereld
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
Greening is een project dat erop is gericht om de milieuprestaties van een gemeenschap te verbeteren door 
gebruik te maken van een gemeenschappelijke ruimte, bijvoorbeeld een overheidsdienst (zoals de EU-
kantoren), een universiteitscampus of een culturele locatie (zoals een Unescosite). Aan het begin van de 
projecten wordt de bestaande milieubelasting als gevolg van de fysieke structuur, de technologische 
uitrusting en het gedrag van de gebruikers gemeten. Tweede stap is de evaluatie van de gewenste 
veranderingen om de belasting te verminderen: op basis van deze evaluatie ontwerpt en realiseert een 
beoefenaar van een creatief beroep (kunstenaar, architect, ontwerper) acties om het milieubewustzijn en 
de milieuprestaties te beïnvloeden, via voorwerpen, borden, geluiden en welk communicatie- of 
decoratiemiddel ook waarmee invloed op de keuzen, de beslissingen en het gedrag van de gebruikers kan 
worden uitgeoefend. Na een vooraf bepaalde periode (minimum drie maanden) kan opnieuw een meting 
worden uitgevoerd van de milieuprestaties na de interventie, om de daadwerkelijke vermindering van het 
afval en de geconsolideerde ingang van nieuwe stijlen en -gedragingen met betrekking tot het milieu te 
controleren.
Als dit proces wordt geoptimaliseerd, leidt dit tot de vaststelling van een standaardprofiel voor ecologische 
verantwoordelijkheid in gemeenschappen en eventueel tot de instelling van een EU-label voor groene 
sites. 
De duur van het project komt overeen met één zonnejaar: een maand voor de voorbereidende analyse, 
drie maanden voor de eerste beoordeling, een maand voor de voorbereiding en uitvoering van de creatieve 
actie, vier maanden voor de reactie van de gemeenschap en haar aanpassing aan de nieuwe stijlen, twee 
maanden voor de tweede beoordeling en een maand voor de kritische analyse van de resultaten.
De begroting van het project bedraagt 1 000 000 (één miljoen) EUR, als volgt uitgesplitst:
wetenschappelijke analyse en beoordeling 150 000 EUR
technische actie (meting) 500 000 EUR
creatieve actie (en uitvoering) 150 000 EUR
eindverslag en verspreiding 150 000 EUR
verplaatsingen en huisvesting 50.000 EUR
Motivering:
Het belang van het project ligt in de dubbele mogelijkheid die het biedt om de milieuprestaties te verbeteren 
en een oorspronkelijk creatief proces in gang te zetten om de van een gemeenschap verlangde activiteiten te 
interpreteren, hetgeen een permanentere indruk moet nalaten zowel in de individuele als in de collectieve 
perceptie en overtuiging.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Ontwerpamendement 5946 === ENVI/5946 ===

ingediend door Gutiérrez-Cortines Cristina, Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
-------------------------------
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Toevoegen: 07 03 26
Begroting 2010 Verschil Nieuw bedrag

Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen Vastleggingen Betalingen
07 03 26 850 000 850 000 850 000 850 000
Reserve

Totaal 850 000 850 000 850 000 850 000

Omschrijving:
Artikel 07 03 26 — Proefproject - Milieu, uitvoering van het milieubeleid en de milieuwetgeving van de 
Unie.Voorbereidende actie:onderzoek van de visuele impact van bouwwerken in steden en 
plattelandsgebieden
Toelichting:
De volgende tekst toevoegen:
1.- Doelstelling
Doelstelling van de voorbereidende actie is de visuele en milieu-impact in steden en plattelandsgebieden te 
onderzoeken, om algemene indicatoren vast te stellen, objectieve criteria voor de beoordeling van de 
visuele impact aan te bevelen en deze beoordeling uit te voeren. 
2.- Uitvoering
De uitvoering ziet eruit als volgt:
— vergelijkend onderzoek van de verschillende regels en toepasselijke wetgeving in de verschillende 
Europese landen, wat het bestaan van een concept inzake visuele impact in stads- en natuurgebieden 
betreft. Als een concept bestaat, de criteria en regels voor de toepassing ervan controleren; 
— een werkgroep oprichten met deskundigen van verschillende landen en instellingen om een 
wetgevingsvoorstel op te stellen voor een herziening van de richtlijn milieueffectbeoordeling, wat de 
elementen in kwestie betreft; 
— criteria ontwikkelen die kunnen worden gebruikt door de ontwikkelaars van hernieuwbare 
energiebronnen en lokale autoriteiten voor de keuze van de geschikte plaatsen voor de grote installaties in 
kwestie; 
— bepaalde instructies-richtsnoeren opstellen voor de interpretatie en toepassing van de richtlijn 
milieueffectbeoordeling, wat de visuele impact betreft, als vertrekpunt voor de opstelling van een 
document dat kan worden gebruikt door de overheidsdienst die het besluit vaststelt. 
3.- Indicatief tijdschema
— maand 1-2: oprichting van een taskforce voor de omlijning van het project en de vaststelling van het 
beste model voor de oproep tot de indiening van voorstellen of andere formules, overeenkomstig de 
toepasselijke wetgeving. Hieraan voorafgaand toewijzing van het vergelijkend juridisch onderzoek van de 
visuele impact en de uitvoering ervan in de lidstaten en andere landen; 
— maand 3-12: betrekking van de instellingen die geïnteresseerd zijn en/of ervaring met de kwestie 
hebben, zoals de Raad van Europa, de Unesco en andere culturele organisaties, universiteiten, ngo's op 
het gebied van milieu enz.;
— maand 13-15: presentatie van de vergelijkende onderzoeken en debatten in verschillende seminars 
binnen het Europees Parlement en in de lidstaten die eventueel geïnteresseerd zijn. Vergadering met 
deskundigen, ngo's, publieke en private instellingen en andere belanghebbenden; 
— maand 16-22: presentatie van het onderzoek en het wetgevingsvoorstel. 
Rechtsgronden:
De volgende tekst toevoegen:
Voorbereidende actie in de zin van artikel 49, lid 6, van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de 
Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van 
de Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).
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Motivering:
Onderzoek van de visuele impact van de verschillende gebouwen en bouwwerken zowel in steden als in 
plattelandsgebieden is bijzonder belangrijk in een tijd waar nieuwe technologie, bijvoorbeeld hernieuwbare 
energiebronnen, een grote impact hebben zowel op het stads- als op het natuurlijke landschap. Het culturele 
en milieuerfgoed van Europa is kwetsbaar en eindig en moet worden beheerd en beschermd.


