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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Mondelinge vraag nr. 4/6/2005 van Richard Seeber

Onderstaand vindt u een mondelinge vraag aan de Commissie, overeenkomstig artikel
187 van het Reglement.

Betreft: Alpenconventie

De Alpenconventie is een internationale overeenkomst ter bescherming van de natuur en 
ter bevordering van duurzame ontwikkeling in de Alpen.
De kaderconventie werd al in 1996 door de EG geratificeerd, maar behalve het protocol 
over de toetreding van het vorstendom Monaco tot de Alpenconventie moeten nog alle 
uitvoeringsprotocollen die de details van de tenuitvoerlegging specifiek voor elk gebied
regelen, worden geratificeerd.
Op 7 juni 2005 keurde de Commissie een voorstel goed dat voorziet in de ondertekening 
van de protocollen van de Alpenconventie inzake bodembescherming, energie en 
toerisme.
Het verkeersprotocol is een van de belangrijkste gedeelten van de Conventie en verbiedt 
de aanleg van nieuwe transitowegen door de Alpen, wat voor de bescherming van de 
kwetsbare berggebieden in de Alpen zeer belangrijk is.
Naast de Alpen zijn er in de EU nog andere grensoverschrijdende berggebieden zoals de 
Pyreneeën of de Karpaten; in totaal maken de bijzonder kwetsbare berggebieden 
ongeveer 30 % van het totale grondgebied van de Gemeenschap uit en wonen er 30 
miljoen mensen.

1) Welke maatregelen zal de Commissie nemen om een duurzame ontwikkeling van deze 
ecologisch zeer kwetsbare berggebieden te bevorderen en om beter rekening te houden 
met de specifieke problemen ervan in het EU-beleid
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2) Welke betekenis hecht de Commissie aan het verkeersprotocol en wat zal de
Commissie ondernemen om het ratificatieproces door de EG te bespoedigen?

3) Gaat de Commissie ervan uit dat de protocollen inzake bodembescherming, energie en 
toerisme nog in de eerste helft van 2006 door de EG geratificeerd worden?
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