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Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-xxxxxx/2011
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
João Ferreira
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Betreft: Preventie van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen

In haar mededeling "Een communautaire aanpak van de preventie van natuurrampen en door 
de mens veroorzaakte rampen" (COM(2009)0082) van 23 februari 2009, verbindt de 
Commissie zich ertoe:

- in 2009 een inventaris op te stellen van bestaande communautaire instrumenten waarmee 
activiteiten voor rampenpreventie kunnen worden ondersteund, met de bedoeling een 
beoordeling te geven van de mate waarin dergelijke instrumenten worden gebruikt en 
hiaten in het bereik ervan vast te stellen;

- een catalogus van preventiemaatregelen te ontwikkelen en de lidstaten te verzoeken 
onderzoek te doen naar mogelijkheden tot verbetering van de integratie van 
rampenpreventie in de nationale operationele programmering met EU-financiering;

- een uitgebreide inventaris van bestaande informatiebronnen in verband met rampen op te 
stellen;

- een studie uit te voeren naar de huidige praktijken inzake gevaren- en risicokartering in 
de lidstaten, en op basis hiervan communautaire richtsnoeren betreffende gevaren- en 
risicokartering te ontwikkelen, toegespitst op rampen met potentiële grensoverschrijdende 
effecten, uitzonderlijke gebeurtenissen en grootschalige rampen.

Met betrekking tot de eerste twee punten deelde de Commissie mee (schriftelijke vraag 
E-0424/2010) dat een verslag van een studie van zes maanden die eind 2009 was gestart, naar 
verwachting eind juni 2010 gereed zou zijn.

Met betrekking tot het derde punt deelde de Commissie mee (schriftelijke vraag E-0425/2010) 
dat voorlopige conclusies van de uitgevoerde werkzaamheden in november 2010 zullen 
worden opgenomen in een verslag dat door het Europees Milieuagentschap zal worden 
gepubliceerd.

En wat betreft het vierde punt deelde de Commissie mee (schriftelijke vraag E-0423/2010) dat 
zij vóór eind 2010 de vermelde richtsnoeren zal ontwikkelen.

Kan de Commissie informatie verschaffen over de resultaten van de tot nu toe uitgevoerde 
werkzaamheden op deze terreinen?

Welke specifieke maatregelen zal de Commissie nemen om vorderingen te maken op het 
gebied van de aanbevelingen uit het verslag inzake "een communautaire aanpak van de 
preventie van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen", dat in september 2010 
door het Europees Parlement is aangenomen?
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