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ALGEMENE VRAGEN

HORIZONTALE VRAAGSTUKKEN

1. Klimaatbescherming (Adamos Adamou)
We zijn het er allen over eens dat de EU in de internationale klimaatbescherming een 
belangrijke rol zal moeten spelen en dat gezamenlijke internationale actie van cruciaal 
belang zal zijn om tot een effectieve, efficiënte en rechtvaardige reactie te komen op de 
schaal welke nodig is om aan klimaatveranderingen het hoofd te bieden. De EU heeft de 
verplichting om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 30% procent terug te 
brengen, maar wel op voorwaarde dat andere ontwikkelde landen zichzelf vergelijkbare 
reducties opleggen. Er is echter besloten dat de EU, alvorens een mondiale overeenkomst 
betreffende deze 30% is bereikt, zichzelf verplicht de uitstoot van broeikasgassen met slechts
20% te verminderen.

Hoe verklaart de Commissie dit onderscheid? Waarom is de bescherming van het milieu en –
op de langere termijn – ook de volksgezondheid zo sterk afhankelijk van de mate waarin 
anderen bereid zijn om actie te ondernemen? Moet de EU zich enkel baseren op 
economische criteria en vooruitzichten ten aanzien van het concurrentievermogen?

Op welke manieren is de Commissie voornemens druk uit de oefenen op de VS, zodat deze 
zich aan het Protocol van Kyoto en verplichtingen na 2012 zullen houden?

2. Actie van de EU om toevallige sterfte van zeevogels door bijvangst te beperken (Bart 
Staes)
Tijdens de bijeenkomst van de Visserijcommissie van de Voedsel- en Landbouworganisatie 
verplichtte de EU zich ertoe een communautair actieplan op te stellen om de bijvangst van 
zeevogels te beperken. Jaarlijks komen er over de hele wereld 300 000 zeevogels om, 
waaronder 100 000 albatrossen; in de meeste gevallen is dat het gevolg van beugvisserij 
waarvan een groot deel onder EU-vlag plaatsvindt. In de mededeling van de Commissie tot 
vaststelling van een actieplan van de Gemeenschap om milieubeschermingseisen in het 
gemeenschappelijk visserijbeleid te integreren (COM (2002)186) werd als doel gesteld om 
hierover uiterlijk in 2003 met communautaire wetgeving te komen. In de onlangs verschenen 
mededeling van de Commissie betreffende het tot staan brengen van het verlies aan 
biodiversiteit voor 2010 is deze doelstelling opnieuw opgenomen, zonder duidelijke uiterste 
termijn. Zou de Commissie ons kunnen vertellen welke vooruitgang er op dit punt is 
geboekt?
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3. De vervuiling van de Rába (Peter Olajos)
De enige rivier in Hongarije die voor wildwaterkanoën geschikt is, de Rába, wordt sinds 
jaren vervuild door industrieën die aan de Oostenrijkse kant van de grens langs de rivier zijn 
gelegen: de Lyocellfabriek, de leerlooierij en de geothermische krachtcentrale van 
Fürstenfeld. De grote hoeveelheden stoffen die zij in de rivier lozen, waaronder chemicaliën, 
olie en ook zout, maken dat de rivier gaat schuimen, waardoor, los van de schade die dit in 
esthetisch opzicht veroorzaakt, ernstige milieuproblemen ontstaan. Uit onderzoek blijkt dat 
als gevolg van deze vervuiling de biodiversiteit van de rivier voortdurend terugloopt en dat 
de belangstelling voor het ecotoerisme, de hengel- en de watersport die daarvan afhankelijk 
waren, nagenoeg volledig is verdwenen.

De afgelopen jaren heeft Oostenrijk talloze toezeggingen gedaan om de verontreiniging een 
halt toe te roepen en het milieu van de rivier in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. 
Onlangs nog, op 27 februari 2007, werd door de kanselier van Oostenrijk bekendgemaakt dat 
er staatssubsidies zouden worden verleend aan de bedrijven die niet conform de regelgeving 
van de EU opereerden en waar een technologie werd toegepast die schadelijk was voor het 
milieu; onder deze bedrijven waren de drie bovengenoemde.

De afgelopen twee jaar heb ik twee vragen over dit onderwerp bij de instellingen van de EU 
ingediend (op 9 december 2005 een schriftelijke vraag aan de Commissie over het schuimen 
van de Rába (P-4838/05) en voor het vragenuur in juni 2006 een mondelinge vraag over het 
schuimen van de Rába (H0075/06), die ik direct aan het Oostenrijks voorzitterschap richtte), 
waarop ik inderdaad antwoord ontving; sindsdien zijn er echter geen concrete maatregelen 
genomen. In wezen verslechtert de situatie nog altijd.

Wat gaat de Commissie doen om aan de vervuiling van de Rába en de vernietiging van de 
levende natuur in en rond de rivier een einde te maken? Op welke manier zal Oostenrijk van 
zijn kant dwingende milieuvoorschriften invoeren? Welke garanties kan het land bieden dat 
er een passende manier zal worden gevonden om een einde te maken aan deze situatie die nu 
al meer dan vijf jaar duurt?

4. Duurzame energiebronnen (Roberto Musacchio)
Gezien het grote belang van de invoering van passende maatregelen om duurzame 
energiebronnen te verbeteren en ondersteunen, zoals wordt benadrukt in alle mededelingen 
van de EU inzake klimaatverandering, vragen wij of de Europese Commissie op de hoogte is 
van het consequent overbrengen van Richtlijn 2001/77 naar het Italiaanse wetgevingskader 
door middel van wetgevende handeling nr. 387 zoals uitgevaardigd op 19 december 2003. In 
het bijzonder vragen wij of het opnemen van energie uit hybride centrales in het overzicht 
van duurzame energiebronnen zoals dat in de genoemde EG-richtlijn is opgesteld, en met 
name het gebruik van fossiel brandstofafval door dit naar verbrandingsinstallaties te 
vervoeren, zelfs als het gaat om niet biologisch afbreekbaar afval, met de doelstelling van
deze richtlijn overeenstemt.
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5. Vraag aan de Commissie betreffende de toepassing van de milieuwetgeving door de 
lidstaten  (Evangelia Tzampazi)

In artikel 3 van Richtlijn 2001/77/ΕG inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit 
duurzame energiebronnen wordt van de lidstaten verlangd dat er indicatieve nationale 
doelstellingen voor het elektriciteitsgebruik worden geformuleerd. Krachtens artikel 27 van 
wet nr. 3468 besloot Griekenland te garanderen dat rond 2010 20,1% van zijn energie uit 
duurzame bronnen zou worden opgewekt. Ondanks de eis dat er een plan wordt aangenomen 
om duurzame energiebronnen in te zetten is dit nog steeds niet gebeurd, met als gevolg dat 
projecten achterliggen op schema, waardoor onder investeerders een sfeer van onzekerheid 
ontstaat.

Acht de Commissie de doelstelling van 20% rond 2010 haalbaar, en zo niet, welke 
maatregelen zal ze dan nemen om de opwekking van elektriciteit uit duurzame 
energiebronnen in Griekenland te bevorderen?

Is de Commissie voornemens aan te bevelen dat er op EU-niveau een bindende doelstelling 
voor de opwekking van elektriciteit uit duurzame energiebronnen wordt vastgesteld?

6. Richtlijn autowrakken (Chris Davies)
Is de Commissie er zeker van dat het Verenigd Koninkrijk voldoet aan de eisen die in de 
richtlijn worden gesteld, in het bijzonder dat alle voertuigen via goedgekeurde 
verwerkingsbedrijven worden afgevoerd en dat in alle gevallen een certificaat van 
vernietiging wordt afgegeven?

7. Aanwijzing van Natura-2000 gebieden in Roemenië en Bulgarije:
Overeenkomstig de Habitatrichtlijn werd aan Bulgarije en Roemenië verzocht om uiterlijk 
op de datum van hun toetreding, 1 januari 2007, bij de Europese Commissie een lijst van 
voorgestelde Natura-2000 gebieden in te dienen. Hebben beide landen nu hun officiële lijst 
van gebieden ingediend? Zo niet, wanneer verwacht de Commissie hun lijsten te ontvangen, 
en welke maatregelen zijn op nationaal of EU-niveau geëigend om te garanderen dat 
mogelijke Natura-2000 gebieden in de tussentijd niet als gevolg van illegale activiteiten 
verloren gaan?
Er zijn namelijk al berichten dat een aantal beschermde gebieden die onder de nationale 
wetgeving vallen, waaronder potentiële Natura-2000 gebieden, aanzienlijke schade hebben 
opgelopen door illegale bouwactiviteiten, houtkap en stroperij. Voorbeelden zijn illegaal 
gebouwde skivoorzieningen in nationaal park Pirin in Bulgarije, de illegale bouw van 
vakantiewoningen in natuurpark Strandzha en andere gebieden langs de Bulgaarse Zwarte 
Zeekust, de illegale bouw van voorzieningen voor toerisme en recreatie in natuurpark 
Ceahlău in Roemenië en het illegaal kappen van bomen in natuurpark Piatra Craiului in 
Roemenië.
Is de Commissie van deze illegale activiteiten op de hoogte en welke maatregelen stelt ze 
voor om samen met de nationale regeringen ten aanzien hiervan te nemen?


