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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om gennemførelsen af EU-lovgivning til bevarelse af biodiversitet
(2009/2108(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse om midtvejsevalueringen af gennemførelsen 
af EU's handlingsplan for biodiversitet (KOM(2008)0864),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om mulighederne for en EU-vision og mål for 
biodiversitet for tiden efter 2010,

– der henviser til Kommissionens rapport om bevaringsstatus for naturtyper og arter, i 
medfør af habitatdirektivets artikel 17, (KOM(2009)0358),

– der henviser til Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle1

(fugledirektivet) og til sin beslutning af 17. januar 20012 om gennemførelse af Rådets 
direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter3

(habitatdirektivet),

– der henviser til Rådets (miljø) konklusioner af 25. juni 2009 om midtvejsevalueringen af 
gennemførelsen af EU's handlingsplan for biodiversitet og en EU-strategi for invasive 
ikke-hjemmehørende arter,

– der henviser til Rådets uformelle samling den 26.-27. januar 2010 i Madrid, hvor de 
såkaldte Cibeles-prioriteter vedtoges, og Rådets (miljø) konklusioner af 15. marts 2010 
om biodiversitet i tiden efter 2010 - vision og mål i EU og globalt og den internationale 
ABS-ordning (adgang til genetiske ressourcer samt deling af fordele),

– der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 25.-26. marts 2010, særlig punkt 14, 

– der henviser til det europæiske topmøde i Göteborg i 2001, hvor det vedtoges at standse 
forringelsen af biodiversiteten inden 2010 som led i strategien for bæredygtig udvikling,

– der henviser til undersøgelsen af de økonomiske aspekter af økosystemer og biodiversitet 
(TEEB) (http://www.teebweb.org),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om en EU-strategi for invasive arter 
(KOM(2008)0789), 

– der henviser til EU's blåbog om en integreret EU-havpolitik (KOM(2007)0575 og 
SEK(2007)1278) og de igangværende forberedelser på reformen af den fælles 
fiskeripolitik,

– der henviser til foranstaltningerne med henblik på bedre bevarelse af natur og biodiversitet 
                                               
1 EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1, senest ændret ved direktiv 2006/105/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 368).
2 EFT C 262 af 18.9.2001, s. 132.
3 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7, senest ændret ved direktiv 2006/105/EF.
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som en del af sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik samt de muligheder, der 
ligger i den reform af den fælles landbrugspolitik, som drøftes i øjeblikket,

– der henviser til, at De Forenede Nationer har udråbt 2010 til biodiversitetsår,

– der henviser til resultaterne af femtende partskonference (COP15) under konventionen om 
international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), som afholdtes i 
Doha (Qatar) den 13.-25. marts 2010,

– der henviser til den kommende femte partskonference, der fungerer som møde mellem 
parterne i Cartagena-protokollen om biosikkerhed (COP-MOP5), og partskonferencen 
(COP10) under FN's biodiversitetskonvention (CBD),

– der henviser til forretningsordenens artikel 48, stk. 2,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Fiskeriudvalget og Udvalget for Andragender (A7-0000/2010),

A. der henviser til, at det klart fremgår af Kommissionens meddelelser, at EU ikke vil 
opfylde sit biodiversitetsmål for 2010, 

B. der henviser til, at det fremgår af sundhedstjekket af arter og naturtyper, der er beskyttet i 
henhold til habitatdirektivet, at de fleste arter og naturtyper har en ugunstig 
bevaringsstatus, at udryddelsesraten er foruroligende høj, og at der ikke er noget tegn på, 
at årsagerne til ændring af biodiversiteten er i tilbagegang, samt henviser til, at naturtyper 
og arter af EU-betydning potentielt er truet af klimaændringer,

C. der henviser til, at flere faktorer har hindret EU i at opfylde sit 2010-mål, såsom 
ufuldstændig gennemførelse af lovgivning, ufuldstændig og dårlig integrering i 
sektorpolitikker, utilstrækkelig videnskabelig knowhow og manglende data, 
utilstrækkelige støttemidler, mangel på supplerende effektivitetsstyrede instrumenter til 
løsning af specifikke problemer som invasive ikke-hjemmehørende arter,

D. der henviser til, at biodiversiteten er verdens naturkapital og som sådan en afgørende 
forudsætning for menneskelivets eksistens på Jorden og for samfundenes trivsel, såvel 
direkte som indirekte i kraft af de økosystemtjenester, den yder, samt at biodiversitet 
spiller en central rolle i den globale kamp mod sult og for fødevaresikkerhed, og at 
bevarelse og bæredygtig anvendelse af biodiversitet er en af forudsætningerne for at 
kunne afbøde og tilpasse sig til klimaændringerne,

E. der henviser til, at tabet af biodiversitet forårsager mærkbare økonomiske tab og mindre 
velfærd,

F. der henviser til, at det af en aktuel Eurobarometer-undersøgelse fremgår, at EU-borgerne 
ikke har noget særlig stort kendskab til begrebet biodiversitet og følgerne af tab af 
biodiversitet,

Generelt

1. påpeger, at det menneskebestemte tab af biodiversitet foregår i et foruroligende højt 
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tempo, og at vi, hvis det fortsætter som i de seneste årtier, vil stå tilbage med en stærkt 
forarmet fattig natur i 2050;

2. er klar over, at det ikke blot moralsk set, men også ud fra et økologisk og økonomisk 
synspunkt er uacceptabelt ikke at standse tab af biodiversitet, eftersom vi dermed berøver 
kommende generationer en rig naturbiodiversitets økosystemtjenester og velfærdsfordele; 

3. understreger, at det i løbende undersøgelser som TEEB-undersøgelsen skønnes, at 
velfærdstabet som følge af tab af biodiversitet i øjeblikket ligger på 50 mia. EUR om året 
(lige under 1 % af BNP) og vil stige til 14 000 mia. eller 7 % af det skønnede årlige BNP i 
2050;

EU og den globale biodiversitet

4. beklager, at EU's mål om at standse forringelsen af biodiversiteten inden 2010, der 
fastsattes på det europæiske topmøde i Göteborg i 2001, ikke er blevet opfyldt; 

5. glæder sig over Kommissionens meddelelse om "mulighederne for en EU-vision og mål 
for biodiversitet for tiden efter 2010"; 

6. glæder sig også over konklusionerne fra Rådets (miljø) samling den 15. marts 2010, bl.a. 
om det nye overordnede mål at standse tabet af biodiversitet og nedbrydelsen af 
økosystemtjenester i EU inden udgangen af 2020 og så vidt muligt genetablere disse;

7. mener, at en standsning af tabet af biodiversitet er den absolut mindste ambition, der skal 
opfyldes inden 2020;

8. henleder opmærksomheden på de værdifulde initiativer til genoprettelse af biodiversiteten 
og økosystemtjenesterne, der allerede er i gang, og mener, at sådanne 
genoprettelsesaktiviteter også vil kunne indgå i det overordnede mål for 2020; 
understreger imidlertid, at der er brug for en indgående konsekvensanalyse og 
egnethedsundersøgelse, inden der tages stilling til de nøjagtige mål for EU's kommende 
strategi for biodiversitet;

9. er i betragtning af biodiversitetens og økosystemernes globale karakter overbevist om, at 
EU's kommende strategi også bør intensivere internationale bestræbelser på at standse 
tabet af biodiversitet;

10. understreger endvidere, at der som led i en politik til beskyttelse og forbedring af 
biodiversiteten er behov for en koordineret strategi til løsning af problemet med invasive 
ikke-hjemmehørende arter;

Natura 2000

11. erkender, at en korrekt gennemførelse af Natura 2000-lovgivningen spiller en vigtig rolle 
for opfyldelsen af EU's biodiversitetsmål;

12. nærer fortsat en vis bekymring for gennemførelsen af Natura 2000-lovgivningen til trods 
for, at der er håndgribelige og positive resultater for flere arters bevarelsesstatus;
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13. glæder sig over, at nogle medlemsstater har gjort fremskridt med hensyn til at udpege 
Natura 2000-områder og formulere foranstaltninger eller forvaltningsplaner; opfordrer alle 
medlemsstater til at overholde de frister, der er fastsat i direktivet; 

14. er bekymret over de manglende fremskridt med etableringen af Natura 2000-netværket i 
havmiljøet og opfordrer Kommissionen til at fremskynde de nødvendige procedurer;

15. er i princippet indforstået med, at det er nødvendigt at sikre er en vis fleksibilitet i EU-
miljølovgivningen, således at gennemførelsen kan tilpasses de lokale forhold; konstaterer 
samtidig, at der er visse iøjnefaldende forskelle mellem medlemsstaterne, hvad angår 
f.eks. Natura 2000-områders eksterne virkning, gruppefritagelser for igangværende 
aktiviteter eller anvendelsen af forsigtighedsprincippet;

16. opfordrer på baggrund af disse forskelle medlemsstaterne imellem Kommissionen til at 
sørge for yderligere afklaring omkring direktiver eller vejledning, hvor der er behov 
herfor;

17. er desuden bekymret over manglen på tværnationalt samarbejde, som kan betyde, at 
identiske områder behandles forskelligt;

18. opfordrer indtrængende Kommissionen til i sin kommende strategi for biodiversitet og i 
Natura 2000-sammenhæng i højere grad at fokusere på økosystemtjenester og navnlig 
økosystemers modstandsdygtighed, når de skal fungere under stress;

Integrering i andre politikområder

19. er overbevist om, at Natura 2000-netværket til lands og til vands ikke er det eneste EU-
instrument til bevarelse af biodiversiteten, men at der er behov for en mere integrerende 
tilgang, for at EU's biodiversitetspolitik kan lykkes;

20. opfordrer derfor Kommissionen til at sørge for på en gensidigt forstærkende måde 
yderligere at mainstreame biodiversitet på andre EU-politikområder som f.eks. landbrug, 
skovbrug, fiskeri, regionalpolitik og samhørighed, turisme, forskning og innovation;

21. glæder sig over tidligere forsøg på at integrere miljøhensyn i den fælles landbrugspolitik 
som f.eks. indførelsen af miljøvenlige landbrugsforanstaltninger og kravet om god 
landbrugs- og miljømæssig stand og opfordrer Kommissionen til benytte reformen af den 
fælles landbrugspolitik som en lejlighed til yderligere at forstærke denne tendens, bl.a. ved 
indførelse af kompensation for økotjenester eller levering af offentlige ydelser, herunder 
bæredygtigt landbrug i økologisk sårbare områder, såsom Natura 2000-områder;  

22. glæder sig over den reform af den fælles fiskeripolitik, der i øjeblikket forberedes, og 
opfordrer Kommissionen til at mainstreame biodiversitetskriterier i sine fremtidige 
lovgivningsforslag; insisterer endvidere på, at der som et muligt alternativ til fiskeri bør 
udarbejdes modeller for bæredygtig akvakultur ud fra de retningslinjer, Kommissionen 
foreslår i sin meddelelse (KOM(2009)0162), og under hensyntagen til Europa-
Parlamentets holdning (*);

23. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at udforme deres skovbrugspolitik således, at 



PR\816099DA.doc 7/12 PE441.267v01-00

DA

der taget fuldt hensyn til skovenes funktion som en reserve for biodiversitet, 
kulstofbinding og luftrensende egenskaber og til fritidsformål for vore borgere;

24. understreger behovet for at øge budgetmidlerne til forskning inden for miljø og 
biodiversitet under ottende rammeprogram i forhold til de enorme behov og udfordringer, 
der skal leves op til i forbindelse med såvel tab af biodiversitet som klimaændringer; 

Biodiversitet og klimaændringer

25. understreger, at biodiversitet og modstandsdygtige økosystemer spiller en afgørende rolle 
for afbødningen af og tilpasningen til klimaændringerne, navnlig i betragtning af, at de 
terrestriske og marine økosystemer i øjeblikket absorberer omkring halvdelen af de 
menneskeskabte CO2-udledninger;

26. glæder sig over den voksende støtte til foranstaltninger vedrørende klimaændringer, som 
biodiversiteten også kan drage nytte af, men som ikke bør få nogen negativ indvirkning på 
støttemidlerne til biodiversitet som sådanne;

Jobpotentiale og 2020-strategien

27. erkender, at der er et betydeligt jobpotentiale forbundet med førnævnte aktiviteter og med 
udviklingen af en bæredygtig økonomi og grøn infrastruktur, som i sig selv ville skabe 
lokale job (som ikke kan flyttes til tredjelande), hvilket således bidrager stærkt til EU's 
2020-strategi; 

28. er endvidere stærkt overbevist om, at en bæredygtig økonomisk udvikling og bevarelse af 
naturen kan og bør gå hånd i hånd; 

Finansiering

29. konstaterer, at Kommissionen skønner, at fuld gennemførelse af Natura 2000-
lovgivningen vil koste 6,1 mia. EUR; 

30. beklager imidlertid, at der ikke foreligger nogen klar opdelt oversigt over, hvilke reelle 
beløb der hvert år afholdes til bevarelsen af biodiversiteten i EU, og insisterer på, at 
medlemsstaterne og Kommissionen må samarbejde om at skabe et klarere billede heraf;

31. er tilfreds med, at udgifterne til LIFE+ er steget (+ 8 % i budgetforslaget for 2011), men 
understreger, at dette instrument fortsat kun udgør en meget lille del af EU-budgettet 
(0,2 %);

32. er klar over, at der er yderligere finansiering til rådighed for bevarelse af biodiversiteten 
via andre instrumenter, såsom strukturfondene og Fonden for Udvikling af 
Landdistrikterne, men beklager, at de fleste medlemsstater kun i begrænset omfang 
udnytter denne mulighed; 

33. er overbevist om, at offentlig finansiering ikke alene vil være nok til at opfylde EU's 
overordnede mål, og understreger, hvor vigtig virksomhedernes ansvar for også at tage 
hensyn til biodiversiteten er; 
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34. understreger desuden, at det er nødvendigt at indregne eksterne omkostninger, såsom 
skadelig indvirkning på biodiversiteten eller omkostninger til at støtte biodiversiteten, i 
produkternes endelige markedspris; 

Data og vidensgrundlag

35. påpeger, at forskning og udvikling er af helt afgørende betydning for at udvikle 
politikredskaber til at standse tab af biodiversitet og for at indhente de nuværende 
vidensefterslæb;

36. understreger, at der er behov for at få defineret et klart udgangspunkt, hvorudfra 
Kommissionen skal fastlægge realistiske og evidensbaserede (sub)mål; 

37. glæder sig i betragtning af den brede offentligheds nuværende manglende viden om 
biodiversitetens betydning over Kommissionens oplysningskampagne og opfordrer 
medlemsstaterne til at intensivere deres bevidstgørelsesindsats;

Internationale aspekter

38. er foruroliget over, at det ikke er lykkedes at opfylde eller blot komme i nærheden af det 
globale mål at nedbremse tabet af biodiversitet inden 2010, således som det vedtoges på 
verdenstopmødet i 2002 om bæredygtig udvikling; 

39. ser med glæde frem til den partskonference under biodiversitetskonventionen, der 
afholdes i oktober 2010 i Nagoya, og opfordrer indtrængende EU til at sende en 
bredtdækkende delegation til denne konference;

40. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indarbejde miljøaspektet i deres 
forbindelser med tredjelande og fortsætte det grønne diplomati; 

41. insisterer på, at bæredygtigheden hos de produkter, der forhandles, skal være et centralt 
spørgsmål i internationale handelsaftaler; understreger i denne sammenhæng, at det er 
nødvendigt at inddrage ikke-handelsmæssige aspekter, herunder produktionsmetoder og 
respekt for biodiversiteten, i alle fremtidige WTO-aftaler;

42. beklager dybt det skuffende resultat af CITES-konferencen, hvor EU-mandatets 
hovedindhold ikke trængte igennem, bl.a. beskyttelse af marine arter af stor kommerciel 
betydning;

43. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre deres interne 
beslutningsprocedurer hurtigere og mere effektive samt afsætte flere ressourcer og mere 
tid til deres diplomatiske indsats over for tredjelande;

44. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Alt, der har værdi, har intet forsvar. Denne verslinje fra den nederlandske poet, kunstner og 
fotograf Lucebert (1924-1994) resumerer rammende den store udfordring, vi står over for med 
hensyn til biodiversitet. 

På den ene side er det er uvurderlig betydning for samfundet, at biodiversiteten og 
økosystemerne bevares og det forhindres, at de forringes yderligere. Det er ikke blot vor 
moralske pligt at standse tabet af biodiversitet: Princippet om ansvarlighed tvinger os til at 
bevare vor planet på en måde, så den også kan bære fremtidige generationer. Dette er også 
økologisk og økonomisk fornuftigt. Økologisk betragtet gør den brede vifte af samspil mellem 
biodiversitetens forskellige komponenter planeten beboelig for alle arter, herunder mennesket.
Blandt de "varer og tjenester", økosystemerne leverer, kan nævnes forsyning med fødevarer, 
brændstoffer og fibre, rensning af luft og vand, nedbrydning af affald, nedbremsning af 
højvande, tørke, ekstreme temperaturer og vindstyrke, fornyelse af jordens frugtbarhed og 
bestøvning af planter. Derfor er det også økonomisk betragtet i vor egen interesse at beskytte 
biodiversiteten. Når alt kommer til alt, er de biologiske ressourcer det fundament, vi bygger 
civilisationer på. Tabet af biodiversitet er en trussel for vor fødevareforsyning, muligheder for 
fritidsaktiviteter og turisme, evne til at kæmpe med klimaændringer samt kilder af træ, 
medicin og energi. 

På den anden side synes vi at have mistet forbindelsen til naturen og kæmper for at finde 
denne "naturens værdi". Vore produktionsmetoder og den pris, vi betaler for varer og 
tjenesteydelser, tager ikke - eller kun i begrænset udstrækning - højde for omkostningerne ved 
tab af biodiversitet eller forringelse af økosystemerne. Samtidig bliver tjenesteydelser eller 
aktiviteter, hvormed det søges at standse tab af biodiversitet og bevare værdifulde 
økosystemer, ofte ikke belønnet ordentligt. Selv om det kan være kontroversielt at fastsætte en 
pris for økosystemtjenester, ser det ud fra løbende undersøgelser1 ud til, at velfærdstabet som 
følge af tab af biodiversitet i øjeblikket ligger på 50 mia. EUR om året (lige under 1 % af 
BNP) og vil stige til 14 trillioner EUR eller 7 % af skønnet årligt BNP i 2050.

En presserende situation

Tabet af biodiversitet fortsætter med alarmerende hast. Verden over skønnes det, at den 
nuværende globale artsudryddelsesrate er 50-1.000 gange højere end den naturlige 
baggrundsrate. Det prognosticeres, at tabsraten vil blive ti gange højere inden 2050. I EU er 
42 % af pattedyrene, 43 % af fuglene, 45 % af sommerfuglene, 30 % af padderne, 45 % af 
krybdyrene og 52 % af ferskvandsfiskene udryddelsestruede. Kommissionen erklærede i sin 
midtvejsevaluering af gennemførelsen af EU's handlingsplan for biodiversitet i 2008, at 50 % 
af arterne og hen imod 80 % af levestederne af bevarelsesbetydning for EU har en ugunstig 
status. 

I forbindelse med klimaændringerne er det så meget mere vigtigt at standse tabet af 
biodiversitet og bevare eller genoprette robuste økosystemer, når man tænker på, at 

                                               

1 De økonomiske aspekter af økosystemer og biodiversitet (TEEB), http://www.teebweb.org/



PE441.267v01-00 10/12 PR\816099DA.doc

DA

økosystemer til lands og til vands i øjeblikket optager omkring halvdelen af de 
menneskeskabte CO2-udledninger, hvilket gør dem uvurderligt vigtige på grund af deres evne 
til at opfange og lagre kulstof. Til gengæld kan forringelsen og ødelæggelsen af økosystemer 
frigøre betydelige mængder drivhusgasser, og der viser sig flere og flere tegn på, at Jordens 
kulstofdræn mister kapacitet på grund af den globale opvarmning og andre stressfaktorer. Det 
er derfor livsnødvendigt for at mildne klimaændringerne og tilpasse sig dem, at 
økosystemerne bevares.

Desværre har tidligere internationale og europæiske initiativer og aftaler om at standse tabet 
af biodiversitet og økosystemer ikke været nogen succes. I 1992 vedtoges 
biodiversitetskonventionen som et resultat af Rio-topmødet om Jorden, og den ratificeredes af 
EU i 1993. I 1998 vedtog EU en strategi for biodiversitet med fire handlingsplaner for 
biodiversitet, som fremlagdes i 2001 og vedrørte hhv. bevarelse af naturressourcer, landbrug, 
fiskeri og økonomisk samarbejde samt udviklingssamarbejde. Naturen og biodiversitet er også 
en af de fire prioriterede områder i EU's sjette miljøhandlingsprogram sammen med 
klimaændringer, ressource- og affaldsforvaltning samt sundhed i miljøsammenhæng. I 2006 
præsenterede Kommissionen en handlingsplan til standsning af tabet af biodiversitet, hvori 
der var fastlagt fire prioriterede områder: biodiversitet i EU, EU og global biodiversitet, 
biodiversitet og klimaændringer samt vidensgrundlag. Trods disse initiativer er det desværre 
ikke lykkedes at opfylde EU's mål at standse forringelsen af biodiversiteten inden 2010, 
således som det fastsattes på det europæiske topmøde i Göteborg i 2001. 

Selv om der er tale om en presserende situation, er de europæiske borgere ikke tilstrækkeligt 
bevidste om tabet af biodiversitet og dets skadelige følger. Ifølge en Eurobarometer-
undersøgelse fra april 2010 kender kun 38 % af europæerne betydningen af begrebet 
biodiversitet, mens 28 % kender ordet, men ikke dets betydning. Det skal indrømmes, at 
flertallet betragter tab af biodiversitet som et alvorligt anliggende, men ikke tror, at de vil 
blive personligt berørt heraf. Kun 17 % af dem, der svarede, mener, at de allerede er berørt af 
biodiversitetens forringelse. Som den vigtigste grund til deres manglende indsats for at 
bekæmpe tabet af biodiversitet nævner borgerne manglende viden om mulighederne herfor. 
Derfor er der i høj grad brug for en bevidstgørelseskampagne på dette område.

EU-instrumenter og -politikker

Det vigtigste instrument på EU-niveau til bevarelse af biodiversitet og økosystemer er Natura 
2000, som er et EU-dækkende net af naturbeskyttelsesområder, der indførtes med 
habitatdirektivet. Det består af særlige bevaringsområder udpeget af medlemsstaterne på 
grundlag af habitatdirektivet (1992) og omfatter desuden særlige beskyttelsesområder, der 
udpeges på grundlag af fugledirektivet (1979). Hovedformålet med Natura 2000 er "at bidrage 
til at sikre den biologiske diversitet ved at bevare naturtyperne samt de vilde dyr og planter 
inden for (....) medlemsstaternes område i Europa"1. Foranstaltninger, der er truffet på 
grundlag af Natura 2000-lovgivning, tager sigte på "at opretholde eller genoprette en gunstig 
bevaringsstatus for naturtyper samt vilde dyre- og plantearter af fællesskabsbetydning", 
samtidig med at de "tager hensyn til de økonomiske, sociale og kulturelle behov og til 

                                               
1 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter 
(habitatdirektivet), artikel 2.
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regionale og lokale særpræg"1. Trods det nuværende fokus på bevarelse af levesteder og 
artsbeskyttelse kunne det være hensigtsmæssigt at overveje at fokusere mere på at skabe 
robuste økosystemer, der kan klare stress og levere værdifulde økosystemtjenester.

Som det er almindeligt i forbindelse med europæisk miljøpolitik, tillader disse direktiver den 
nødvendige fleksibilitet til at skræddersy gennemførelsesforanstaltningerne efter de lokale 
forhold - og det med rette, ud fra subsidiaritets- og proportionalitetsprincipperne. Der skal 
naturligvis gøres noget for at forhindre, at forskellene mellem medlemsstaterne bliver så store, 
at resultater bliver, at direktivernes effektivitet lider skade. F.eks. er der stadig store forskelle 
mellem medlemsstaterne med hensyn til, hvor hurtigt direktiverne gennemføres, og hvorledes 
de fortolkes f.eks. ud fra forsigtighedsprincippet, når det drejer sig om igangværende 
aktiviteter og eksterne virkninger. 

Biodiversitet er også efterhånden blevet en faktor på andre politikområder end europæisk 
miljøpolitik, selv om den i mange tilfælde kun er blevet integreret i et hidtil beskedent omfang 
som f.eks. inden for den fælles fiskeripolitik (der i øjeblikket er under revision), idet der dog 
også findes gode eksempler bl.a. inden for den fælles landbrugspolitik som de miljøvenlige 
landbrugsforanstaltninger og kravet om at opretholde en god landbrugs- og miljømæssig stand 
samt den fokusering på biodiversitet, der er tale om i det syvende forskningsrammeprogram.

Eftersom landmændene forvalter omkring halvdelen af de europæiske jordarealer, spiller de 
en særlig rolle med hensyn til at bevare biodiversiteten og står over for en betydelig 
udfordring under processen: Fordi verdens befolkning og velstand vokser, er den globale 
landbrugsproduktion også nødt til at vokse, samtidig med at landbrugssektoren skal sørge for, 
at der findes livskvalitet på landet, og at biodiversiteten bevares. Som led i en vellykket 
fremtidig landbrugspolitik skal disse tre komponenter supplere og ikke modarbejde hinanden.

Finansiering

Som et resultat af bl.a. en ofte sektoropdelt tilgang til biodiversitet er der også tale om en 
stærkt opdelt finansiering af biodiversitets- og økosystemforanstaltninger via EU-budgettet. 
EU's Finansielle Instrument for Miljøet (LIFE), der indførtes i 1992 for at støtte 
gennemførelsen af EU's miljøpolitik, har traditionelt spillet en vigtig rolle i finansieringen af 
biodiversitetsbevarelse inden for EU, selv om der er tale om en lille del af EU's samlede 
udgifter. Andre finansieringskanaler er

- den fælles landbrugspolitik: hovedsagelig miljøvenlige landbrugsforanstaltninger, som er et 
af de største områder, hvor der ydes EU-støtte til biodiversitet (finansieret via ELFUL),  

- den fælles fiskeripolitik: beskyttelsesforanstaltninger for havmiljøet (EFF),
- regional udvikling og samhørighed (strukturfonde og Samhørighedsfonden),
- forskningspolitik (syvende rammeprogram).

På den ene side kan opdelt finansiering have den positive virkning, at flere kilder kan 
udnyttes. På den anden side er det f.eks. resultatet af obligatorisk samfinansiering og "frit 
valg" inden for landdistrikts- og strukturpolitik, at kun medlemsstater, der bevidst foretager et 
sådant valg, virkelig anvender disse midler til biodiversitetsformål. Også på dette område er 

                                               
1 Idem.
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der betydelige forskelle mellem de 27 medlemsstater.

Uden at foregribe debatten om den nye flerårige finansielle ramme for tiden efter 2013 må det 
siges, at der nødvendigvis skal findes andre finansieringsmekanismer end offentlige 
finansieringskilder (støtte), idet der ligger en stor udfordring i at indarbejde eksterne 
omkostninger i de endelige produktpriser.

Kommende initiativer

I år, som er det internationale biodiversitetsår, er der eller vil der blive foreslået nye initiativer 
til standsning af tabet af biodiversitet og forringelse af økosystemerne. Den 18.-29. oktober 
2010 afholdes tiende partskonference (COP10) under biodiversitetskonventionen (CBD) i 
Nagoya (Japan).

På europæisk plan fremlagde Europa-Kommissionen den 19. januar 2010 sin meddelelse om 
mulighederne for en EU-vision og mål for biodiversitet for tiden efter 2010, som i øjeblikket 
er til offentlig høring. De fire mulige politikområder er som foreslået af Kommissionen:

1) en mærkbar bremsning af tabet af biodiversitet og økosystemtjenester i EU senest i 
2020,

2) en standsning af tabet af biodiversitet og økosystemtjenester i EU senest i 2020,
3) en standsning af tabet af biodiversitet og økosystemtjenester i EU senest i 2020 og så 

vidt muligt en genetablering af dem,
4) en standsning af tabet af biodiversitet og økosystemtjenester i EU senest i 2020 og så 

vidt muligt en genetablering af dem samt en intensivering af EU's bestræbelser på at 
standse tabet af biodiversitet på verdensplan.

Denne meddelelse og resultatet af den offentlige høring forventes at føre til offentliggørelse af 
et forslag til en ny EU-strategi for biodiversitet, herunder lovgivningsforslag, inden årets 
udgang.

Endvidere enedes Rådet (miljø) den 15. marts 2010 om et nyt overordnet mål, nemlig "at 
standse tabet af biodiversitet og nedbrydelsen af økosystemtjenester i EU inden udgangen af 
2020 og så vidt muligt genetablere disse og samtidig intensivere EU's bestræbelser på at 
standse tabet af biodiversitet på globalt plan".

Det er meningen, at denne initiativbetænkning skal afspejle Europa-Parlamentets prioriteter i 
kampen mod fortsat tab af biodiversitet og nedbrydning af økosystemerne.


