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Oreja Arburúa, Jorge Hernández Mollar, José Gil-Robles Gil-Delgado, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
José Pomés Ruiz, Vitaliano Gemelli, Nicole Thomas-Mauro, María Herranz García, María Avilés 
Perea, Vasco Graça Moura, Juan Naranjo Escobar, Antonios Trakatellis, Arlindo Cunha, Joan Vallvé 
en Carles-Alfred Gasòliba i Böhm
aan de Commissie

Betreft: Forest Focus en bosbrandpreventie

Naar aanleiding van de droogte en de bosbranden waarbij duizenden hectaren bos in Frankrijk, Spanje 
en Portugal verloren zijn gegaan, heeft de Franse eerste minister Jean Pierre Raffarin net als Portugal 
de EU in Brussel om kredieten uit het Europese Solidariteitsfonds voor natuurrampen gevraagd. Maar 
als het om bosbranden gaat, is preventie altijd nog de beste oplossing.

Er bestond op dit gebied een Europese verordening (EEG) 2158/921 betreffende de bescherming van 
de bossen in de Gemeenschap tegen brand waarmee talloze preventieve maatregelen konden worden 
gefinancierd. Deze verordening liep echter op 31 december 2002 ten einde.

Ter vervanging van deze verordening heeft de Europese Commissie het zogeheten Forest Focus-
programma voorgesteld, dat nu in tweede lezing bij het Parlement ligt. In het gemeenschappelijk 
standpunt wordt slechts het gedeelte van genoemde verordening overgenomen dat betrekking heeft op 
het bewakingsaspect. Alle amendementen die het Europees Parlement in eerste lezing had ingediend 
om ook het preventieaspect in dit programma te integreren, zijn verworpen. De Commissie 
onderbouwt haar standpunt met het argument dat de bosbrandpreventie reeds deel uitmaakt van de 
verordening betreffende de plattelandsontwikkeling (EG) 1257/19992.

Afgezien van het feit dat we momenteel geconfronteerd worden met een hernationalisering van het 
bosbrandpreventiebeleid en een willekeuriger financiering hiervan die ook door de betrokken sector 
aan de kaak is gesteld, gaat de Commissie volledig voorbij aan het arrest van het Hof van Justitie van 
25 februari 1999, waarin het Hof oordeelt dat bosbrandpreventie van rechtswege deel uitmaakt van 
het milieubeleid en niet van het landbouwbeleid.

- Kan de Europese Commissie in het licht van het voorafgaande verklaren waarom zij in strijd met 
de beslissing van het Hof van Justitie handelt? Is zij nu eindelijk van zins zich aan te sluiten bij 
het standpunt dat het Europees Parlement in eerste lezing over het Forest Focus-programma heeft 
ingenomen en bijgevolg de verordening betreffende de plattelandsontwikkeling te wijzigen?

- Of, beter nog, is de Europese Commissie van plan een nieuwe verordening voor te stellen die 
volledig gewijd is aan de preventie van bosbranden zodat de maatregelen die in de betrokken 
sector zijn getroffen om deze plaag doeltreffend te bestrijden, kunnen worden voortgezet?
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1 PB L 217 van 31.7.1992, blz. 3.
2 PB L 160 van 26.6.1999, blz. 80.
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