
AD\818542NL.doc PE438.222v03-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

2009/2108(INI)

2.6.2010

ADVIES
van de Commissie verzoekschriften

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

inzake de tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving gericht op het behoud van 
de biodiversiteit
(2009/2108(INI))

Rapporteur voor advies: Victor Boştinaru



PE438.222v03-00 2/6 AD\818542NL.doc

NL

PA_NonLeg



AD\818542NL.doc 3/6 PE438.222v03-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie verzoekschriften verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaand commentaar en 
onderstaande suggesties en aanbevelingen in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. deelt de bezorgdheid van vele indieners van verzoekschriften over het feit dat de Europese 
Unie er niet in is geslaagd de doeltreffende tenuitvoerlegging van het actieplan 2010 ten 
gunste van de biodiversiteit te waarborgen en meent dat dit het gevolg is van een aantal 
belangrijke factoren waarvoor de Europese instellingen, met name de Commissie, en de 
lidstaten, met inbegrip van hun regionale en lokale overheden, verantwoordelijk zijn;

2. benadrukt dat de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn met spoed volledig ten uitvoer 
moeten worden gelegd, ondersteund door de nodige financiering, en dat het Natura 2000-
netwerk op land en op zee met spoed moet worden voltooid; geeft aan dat de 
vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn immers de ruggengraat van de EU-wetgeving op het 
gebied van natuurbescherming vormen en ondanks de aanzienlijke vertraging die is 
opgelopen bij de tenuitvoerlegging ervan, de trend blijken te kunnen keren en de 
uitsterving van bepaalde bedreigde habitats en soorten blijken te kunnen afremmen, indien 
deze richtlijnen volledig worden uitgevoerd en voldoende worden gefinancierd;

3. merkt op dat tijdens de discussies in de Commissie verzoekschriften het de Europese 
Commissie vaak aan vastberadenheid ontbreekt wat betreft het houden van voldoende
toezicht op de tenuitvoerlegging van de milieurichtlijnen betreffende het behoud van de
biodiversiteit, wat blijkt uit haar vaak afstandelijke houding ten opzichte van 
verzoekschriften van burgers, uit haar geringe bereidwilligheid om inbreukprocedures 
tegen de lidstaten in te stellen en uit het feit dat zij het belang van het voorzorgsbeginsel 
als instrument ter voorkoming van het verlies van biodiversiteit, vaak niet erkent;

4. verzoekt de Europese Commissie met klem de door haar aangekondigde mededeling over 
de toekomstige financiering van Natura 2000 zo spoedig mogelijk en in elk geval voor het 
einde van 2010 te publiceren zodat dit aspect samen met de nieuwe strategie 2020 inzake 
biodiversiteit kan worden bestudeerd;

5. merkt op dat er gelukkig voorbeelden kunnen worden gegeven van gevallen waarin de 
Europese Commissie maatregelen heeft genomen na discussies met de Commissie 
verzoekschriften, in het bijzonder na de behandeling van de verzoekschriften over het 
traject van de Via Baltica-route, dat aanvankelijk zou leiden tot de vernietiging van unieke 
oerbossen en waterlopen in de Rospuda-vallei; dit voorstel is inmiddels ingetrokken en er 
is gekozen voor een alternatief traject dat de Natura 2000-gebieden intact laat; 

6. noemt als voorbeelden van gevallen waarin belangrijke verzoekschriften zijn ontvangen, 
maar waarvoor de Commissie verzoekschriften er tot nu toe niet in is geslaagd de 
Europese Commissie te doen instemmen met het houden van voldoende toezicht op de 
tenuitvoerlegging van de EU-richtlijnen: de gaspijpleiding in de Oostzee - Nordstream, 
waarover het Parlement een belangrijk verslag heeft aangenomen dat ingaat op de 
mogelijke gevolgen ervan voor het milieu en voor kwetsbare ecosystemen, en de gevolgen 
voor het milieu van de grootschalige verstedelijking in Spanje, met name in de kust- en 
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eilandgebieden;

7. uit zijn bezorgdheid over het feit dat in vele gevallen de Europese Commissie geen 
maatregelen treft zolang de autoriteiten van de lidstaten nog geen "definitieve besluiten" 
hebben genomen; merkt op dat wanneer dergelijke "definitieve besluiten" uiteindelijk 
worden genomen, het vaak te laat is om onherstelbare schade aan het plaatselijke milieu, 
evenals de negatieve gevolgen hiervan voor het behoud en de bescherming van de 
biodiversiteit en de soorten, te voorkomen; merkt op dat de Europese Commissie 
bovendien te inschikkelijk is wat betreft de deadlines waarbinnen de lidstaten verplicht 
zouden moeten reageren op mogelijke schendingen op milieugebied en te weinig bereid is 
om zelf objectieve beoordelingen te verrichten;

8. ondersteunt de bevindingen van het Europees Milieuagentschap dat aangeeft dat "de 
behoudstatus van soorten en habitats die krachtens de EU-habitatrichtlijn worden 
beschermd, reden geeft tot zorg" en dat wij niet "al onze inspanningen moeten richten op 
het behoud van eilanden van biodiversiteit, terwijl wij overal elders natuur verliezen", 
aangezien deze overeenkomen met de meningen die vaak tot uiting komen in de 
verzoekschriften van Europese burgers aan het Europees Parlement;

9. verzoekt om een aanscherping van de milieueffectbeoordelingsrichtlijn en een aanzienlijk 
strengere interpretatie van de erin vastgestelde doelstellingen en merkt bijvoorbeeld op dat 
op grond van deze richtlijn ontwikkelaars van grote infrastructuurprojecten zelf, op een 
vaak te weinig objectieve wijze, milieueffectbeoordelingen uitvoeren zonder rekening te 
houden met de zorgen van de plaatselijke bevolking en hun verkozen vertegenwoordigers 
in hun streven de biodiversiteit te behouden; is van mening dat een gemeenschappelijk 
Europees systeem voor deskundigenaccreditatie moet worden ingevoerd;

10. uit kritiek op de duidelijk toegenomen neiging van politieke autoriteiten in de lidstaten om 
de toegang tot informatie over de milieugevolgen van projecten aan de plaatselijke 
bevolking te ontzeggen, in strijd met het Verdrag van Aarhus zoals opgenomen in het EU-
recht; 

11. verzoekt de Commissie milieubeheer met klem kennis te nemen van de bevindingen van 
onafhankelijke deskundigen die, op verzoek van de Commissie verzoekschriften, 
onderzoek hebben gedaan naar de tenuitvoerlegging van de habitatrichtlijn, in het 
bijzonder wat betreft de gebrekkige beoordeling van alternatieven voor projecten en van 
de cumulatieve effecten ervan, het ontoereikende beheer van gebieden en, wanneer voor 
compenserende maatregelen wordt gekozen, het gebrek aan controle op dergelijke 
maatregelen en het feit dat deze maatregelen, als ze al worden uitgevoerd, vaak te laat 
worden uitgevoerd; verzoekt de Commissie milieubeheer eveneens kennis te nemen van 
de andere in dit verslag opgenomen voorstellen en aanbevelingen;

12. verzoekt om meer doeltreffende grensoverschrijdende samenwerking om de biodiversiteit 
en het milieu in het algemeen te beschermen, in het bijzonder in gebieden als de Donau en 
de Donaudelta, de Zwarte Zee, het Middellandse-Zeegebied en het Oostzeegebied, zoals is 
aanbevolen door het Europees Milieuagentschap; is van mening dat, aangezien veel 
beschermde Natura 2000-gebieden direct of indirect door verontreiniging worden 
aangetast en de natuur in Europa ook van buitenaf wordt geschaad, het zaak is dat de 
Europese milieunormen in onze partnerschapsovereenkomsten met buurlanden worden 
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opgenomen;

13. is van mening dat de politieke autoriteiten in de lidstaten tot taak moet worden gesteld om 
aan te tonen hoe zij van plan zijn het milieu en de biodiversiteit te beschermen wanneer zij 
overwegen nieuwe infrastructuur te ontwikkelen, in plaats van deze last bij de burgers te 
leggen, die door middel van verzoekschriften om de bescherming verzoeken van de op 
grond van de richtlijnen aan hen toegekende rechten;

14. verzoekt om een serieuze inspanning om ervoor te zorgen dat het thema biodiversiteit in 
aanmerking wordt genomen op alle relevante beleidsgebieden van de EU, in het bijzonder 
in het kader van de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid, het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid en de nieuwe financiële vooruitzichten van de EU; is 
van mening dat in de MEB-richtlijn, de richtlijn milieueffectbeoordeling, evenals in de 
habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn, nieuwe, strengere richtsnoeren moeten worden 
opgenomen om te zorgen voor een correcte tenuitvoerlegging van deze richtlijnen, 
gebaseerd op de aanbevelingen van de hiervoor bevoegde commissie van het Parlement, 
waarmee de Commissie verzoekschriften graag samenwerkt, opdat toekomstige 
milieumaatregelen beter beantwoorden aan de zorgen van de burgers;

15. is van mening dat de volledige en doeltreffende tenuitvoerlegging van de geldende
Europese wetgeving op het gebied van milieu en biodiversiteit, evenals een duidelijke 
verbintenis wat betreft de erin opgenomen doelstellingen, tot prioriteit moeten worden 
gesteld; is eveneens van mening dat terwijl duidelijk is geworden dat verschillende
verbeteringen nodig zijn, het van wezenlijk belang is dat handhaving en efficiënter 
toezicht de meeste aandacht krijgen.
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