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Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie
(31 januari 2003)

Indien  zoals het geachte parlementslid stelt  een opzettelijke vernietiging van hamsterburchten heeft
plaatsgevonden, is dit volgens de Commissie principieel in strijd met Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van
21 mei 1991 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (de
„Habitatrichtlijn”). Deze richtlijn verbiedt de opzettelijke verstoring van de betrokken soort alsook de
beschadiging of vernieling van haar voortplantings- of rustgebieden.
De kwestie van de bescherming van de hamster in Nederland maakt het voorwerp uit van een thans
lopende inbreukprocedure. In samenhang daarmee heeft Nederland de Commissie in kennis gesteld van
een beschermingsplan voor de hamster voor de periode 2000-2004. Dit plan omvat een jaarlijkse
bestandsopname van de hamsterpopulaties, maatregelen op het stuk van informatie en communicatie, de
aankoop van landbouwgronden in de belangrijkste hamstergebieden alsmede beheersovereenkomsten ter
bevordering van hamstervriendelijke landbouwmethoden.
Artikel 12, lid 4, van de Habitatrichtlijn voorziet in de instelling van een systeem van toezicht op het bij
toeval vangen en doden van dieren en bepaalt dat maatregelen moeten worden getroffen om te garanderen
dat dit incidentele vangen en doden geen significante negatieve weerslag heeft op de betrokken soort.
Artikel 16, lid 1, biedt de lidstaten de mogelijkheid af te wijken van de verplichting tot instelling van een
systeem van strikte bescherming voor soorten zoals de hamster conform artikel 12. In dit verband acht de
Commissie het geoorloofd compenserende maatregelen te nemen indien een leefgebied wordt vernietigd of
indien de kwaliteit daarvan achteruitgaat, op voorwaarde dat er geen bevredigend alternatief bestaat en dat
een en ander geschiedt met het oog op een van de in artikel 16, lid 1, genoemde belangen (bijvoorbeeld ter
bescherming van de wilde fauna en flora en ter instandhouding van natuurlijke habitats).
Teneinde te bepalen wat haar verder te doen staat, onderzoekt de Commissie momenteel de informatie die
Nederland heeft verstrekt in antwoord op de aanvullende aanmaningsbrief waarin de Commissie met name
tot het besluit is gekomen dat Nederland heeft nagelaten de bepalingen van artikel 12, lid 4, en artikel 16,
lid 1, van de Habitatrichtlijn naar behoren ten uitvoer te leggen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3869/02

(2004/C 11 E/065)

van Sérgio Marques (PPE-DE) aan de Commissie
(10 januari 2003)
Betreft: De archipel Madeira
Via het Portugese dagblad Diário de Notícias van gisteren (18 december 2002) heb ik vernomen dat de
Ilhas Selvagens, die tot de autonome regio van Madeira, Portugal, behoren, volgens de landkaarten van de
Europese Unie die door de cartografische dienst van de Commissie worden gemaakt tot de Spaanse
Canarische eilanden behoren. Volgens het krantenbericht is deze toch op zijn minst opmerkelijke fout ook
gemaakt op de officiële website van de EU (http://www.europa.eu.int/abc/maps/regions/spain/canarias_en.htm), hetgeen wij overigens zelf hebben kunnen constateren.
Volgens hetzelfde krantenbericht is dit niet de eerste keer dat een dergelijke fout op de officiële landkaarten
van de EU voorkomt bij de afbakening van de grenzen tussen Portugal en Spanje.
Kan de Commissie in het licht van het voorafgaande mededelen:
1.

hoe het komt dat er op de officiële landkaarten van de EU een dergelijke grove fout is gemaakt en wie
hiervoor verantwoordelijk is? Wanneer zal deze fout worden rechtgezet?

2.

of het waar is dat het hoofd van de cartografische dienst waar bovengenoemde landkaarten zouden
zijn gemaakt de Spaanse nationaliteit bezit?

3.

welke maatregelen er volgens haar moeten worden genomen om dergelijke fouten in de toekomst te
vermijden?
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Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie
(12 februari 2003)
De door het geachte parlementslid bedoelde geografische kaart zou met betrekking tot de grens tussen
Spanje en Portugal inderdaad aanleiding kunnen geven tot foute interpretaties. Toen de Commissie zich
van deze technische fout bewust was is het probleem meteen verholpen. Op de nieuwe kaart is duidelijk
aangegeven dat de de Ilhas Selvagens tot Portugal behoren.

(2004/C 11 E/066)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3872/02
van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie
(10 januari 2003)

Betreft: Bescherming van de werkgelegenheid en sociale integratie
Het Portugese bestuur van de Deense kleding multinational Ecco, met een productie-eenheid in São João de
Ver, gemeente Santa Maria da Feira, Portugal, die momenteel circa 1 000 werknemers in dienst heeft, heeft
via de pers laten weten dat het een bedrijfsafdeling waar ongeveer 180 werknemers werkzaam zijn, zal
sluiten en zet deze werknemers onder druk om ontslag te nemen.
Deze gebeurtenis volgt op andere reeds plaatsgevonden herstructureringen die tot het ontslag van circa
300 werknemers en werkneemsters hebben geleid.
Kan de Commissie in het licht van het voorafgaande mededelen:
1.

of het concern Ecco in Portugal of in een ander land van de Europese Unie communautaire steun heeft
ontvangen voor het vestigen van een bedrijf, productieontwikkeling, beroepsopleiding, enz.?

2.

of zij weet heeft van andere herstructureringen die in de bedrijven van dit concern in andere EUlanden met ontslagen gepaard zijn gegaan?

3.

welke informatie beschikbaar is over de economische en financiële situatie van de multinational Ecco?
Welke acties zij voornemens is te ondernemen om de verslechtering van de werkgelegenheidssituatie
in Portugal tegen te gaan met het oog op de Europese werkgelegenheidsstrategie en de noodzaak van
sociale integratie?

Antwoord van mevrouw Diamantopoulou namens de Commissie
(20 februari 2003)
Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel wordt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en
monitoring van steunmaatregelen van de structuurfondsen bij Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de
Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen (1) voor de periode
2000-2006 toegewezen aan de lidstaten.
De goedkeuring van steun voor door private bedrijven ingediende projecten valt bijgevolg, door de
machtiging van de beheersautoriteiten van de verschillende operationele programma’s, onder de
verantwoordelijkheid van de lidstaten.
Het Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu (IGFSE) heeft de Commissie echter meegedeeld dat de
firma ECCO’LET (Portugal)  Fábrica de Sapatos, Lda. de volgende steun heeft ontvangen om haar
personeel bij te scholen:
(in euro)
Programma

PEDIP II (1)

Projectnummer

Gegevens
goedgekeurd

Totale goedgekeurde
steun

Betalingen
tot dusver

43.0621

26.5.1996

102 244

102 243

PEDIP II

43.11222

31.12.1999

70 446

43 273

POE (2)

00.9979

4.10.2002

168 744

0

(1)
(2)

„Programa Específico para o Desenvolvimento Industrial Português”: Specifiek Programma voor industriële ontwikkeling
in Portugal.
„Programa Operacional Económico”: Operationeel Economisch Programma.
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