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Als verantwoordelijke parlementaire commissie stelt de Commissie milieubeheer van het 
Europees Parlement momenteel een verslag op over de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving
die is aangenomen met als algemene doelstelling te zorgen voor het behoud van biodiversiteit. 
Een aantal cruciale Europese richtlijnen heeft betrekking op dit verslag. De Commissie 
milieubeheer en de Europese Commissie menen dat het EU-actieplan, dat tot doel had het 
probleem van de afnemende biodiversiteit per 2010 een halt toe te roepen, is mislukt. Tot nu 
toe is er niets voorgesteld om deze mislukking te verhelpen.

De Commissie verzoekschriften – die tot taak heeft een groot en toenemend aantal 
verzoekschriften van alle lidstaten over biodiversiteit te behandelen – is niet bevoegd om een 
algemeen oordeel over deze kwestie uit te spreken, maar verkeert wel bij uitstek in de positie 
om de standpunten weer te geven van burgers die verzoekschriften aan het Parlement hebben 
gericht over kwesties inzake biodiversiteit. Doordat ze deze verzoekschriften heeft behandeld, 
is de commissie vrij goed in staat de gebieden aan te wijzen waarop de EU-wetgeving tekort 
is geschoten en vaak op geen stukken na aan de verwachtingen van Europese burgers en 
plaatselijke gemeenschappen heeft voldaan.

De commissie heeft met belangstelling kennis genomen van de bevindingen van het verslag
‘Progress towards the European 2010 Bio-diversity target’ dat in 2009 door het Europees 
Milieuagentschap werd uitgebracht en respecteert volledig het daarin naar voren gebrachte 
standpunt dat wij ‘niet al onze inspanningen moeten richten op het behoud van eilanden van 
biodiversiteit, terwijl wij overal elders natuur verliezen’. Het agentschap biedt daarom een 
holistische benadering van het probleem, die uitdrukking geeft aan wat vele EU-burgers het 
Parlement zelf laten weten, wanneer men de vele honderden desbetreffende verzoekschriften 
bij elkaar optelt.

Het agentschap merkt ook op dat ‘met de opneming van 17 procent van het EU-grondgebied 
in het Natura 2000-netwerk, er vooruitgang is geboekt in de bescherming van habitats,’ en 
voegt eraan toe dat desondanks 40 tot 85% van de habitats en 40 tot 70% van de soorten van 
Europees belang een ongunstige behoudstatus hebben. Het EMA voelt zich enerzijds gesterkt 
door de kennelijke betrokkenheid van de EU-lidstaten bij de natuurrichtlijnen en weerspreekt 
deze zienswijze vervolgens door aan de andere kant te stellen dat ‘de behoudstatus van 
soorten en habitats die krachtens de EU-habitatrichtlijn worden beschermd, reden geeft tot 
zorg.’ De Commissie verzoekschriften is ter zake kundig om zich achter de laatste uitspraak te 
scharen, maar kan de uitspraak die daaraan voorafgaat, niet bevestigen.

In een groot aantal verzoekschriften wordt erop gewezen dat veel lidstaten, en met name
lokale en regionale overheden, geen oog hebben voor de voornaamste doelstellingen en voor 
een groot aantal specifieke bepalingen van de drie hierboven aangehaalde hoofdrichtlijnen.
Hert is zeer wel mogelijk dat deze veronachtzaming heeft bijgedragen aan het verlies van 
biodiversiteit. Dit ondermijnt dan weer de geloofwaardigheid van het EU-milieurecht, 
waarvan burgers veel verwachtingen hebben, en leidt onder hen tot toenemende frustratie en 
vervolgens tot twijfel aan de motieven van de EU op milieugebied.

Uit veel verzoekschriften komt naar voren dat instanties – als het erop aan komt en ondanks 
beginselen van voorzichtigheid en evenredigheid – hun eigen beperkte economische 
overwegingen altijd voorrang geven boven milieuoverwegingen, vooral als er krachtige 
financiële lobby’s of belangen in het spel zijn, wat meestal het geval is bij grote



DT\806215NL.doc 3/9 PE438.284v02-00

NL

infrastructurele en bouwprojecten.

De commissie heeft vaak haar zorg uitgesproken over het gebrek aan geestdrift bij de 
Europese Commissie om via haar gespecialiseerde diensten datgene aan te pakken dat de 
commissie beschouwt als een gebrek aan eerbied voor de natuurrichtlijnen van de EU. Zij 
heeft het bijvoorbeeld ook vele malen betreurd dat de Commissie veel te vaak direct geloof 
hecht aan de antwoorden van nationale overheden op verzoeken om informatie naar 
aanleiding van verzoekschriften. 

Dit is niet de schuld van de afzonderlijke diensten, noch is dit bedoeld als kritiek op de 
persoonlijke inzet van ambtenaren bij de vervulling van hun taak. De Europese Commissie 
verricht echter uiterst zelden onderzoek ter plaatse. Dit belet de diensten volledige en 
objectieve standpunten te bepalen over de inhoud van verzoekschriften die de Commissie 
verzoekschriften voor een eerste onderzoek heeft doorverwezen.

De Commissie verzoekschriften organiseert daarentegen wel informatiebezoeken en haar 
eigen leden hebben vaak kennis uit de eerste hand over relevante kwesties en gebieden. Toch 
wegen hun standpunten niet altijd op tegen de aandacht die officiële reacties van 
milieuministeries en permanente vertegenwoordigingen in Brussel krijgen. Dit maakt het vaak 
moeilijk om tot een succesvolle afhandeling te komen van legitieme verzoekschriften waarin 
de aandacht wordt gevestigd op een schending van een Natura 2000-gebied of een inbreuk op 
de vogelrichtlijn.

Wat betreft de MEB-richtlijn: dat is in zijn huidige vorm een in essentie procedurele richtlijn 
waarvan de werkelijke invloed op gebieden met een kwetsbaar ecosysteem zeer gering is. 
Bovendien is de richtlijn in zijn aard ongeschikt om te voldoen aan wat zijn voornaamste taak 
zou moeten zijn, namelijk ervoor zorgen dat zowel de natuurlijke omgeving als het historische 
en architectonische erfgoed afdoende wordt beschermd.

 Het is onduidelijk wanneer de Europese Commissie kan ingrijpen om het milieu te 
beschermen.

 Het is absurd dat een projectontwikkelaar zelf de verantwoordelijkheid draagt voor de 
milieueffectrapportage, aangezien hij daarin een rechtstreeks economisch of politiek 
belang heeft. Deze richtlijn kan worden versterkt door bijvoorbeeld een 
accreditatiesysteem in te stellen dat het onafhankelijke deskundigen mogelijk maakt 
milieueffectbeoordelingen uit te voeren.

Deze richtlijn moet worden versterkt. Een wetgevend initiatiefverslag door de Commissie 
milieubeheer is als eventuele mogelijkheid geopperd.

Ongetwijfeld wachten er grote uitdagingen bij de uitvoering:

 De vertragingen bij het instellen van het netwerk zijn soms aanzienlijk.
 Betrekkelijk weinig Natura 2000-gebieden worden goed beheerd en de investeringen 

op dit vlak zijn meestal ontoereikend; beheersplannen moeten daarom verder worden 
ontwikkeld.

 De kwaliteit van milieueffectbeoordelingen en strategische milieubeoordelingen geven 
op het gebied van biodiversiteit zelden aanleiding tot tevredenheid.
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Externe studie

In verband met het toenemende aantal verzoekschriften die betrekking hebben op de 
habitatrichtlijn, heeft de Commissie verzoekschriften het initiatief genomen tot een externe 
studie, waarin de tekortkomingen bij de uitvoering van de richtlijn in diverse lidstaten worden 
onderzocht, met name inzake artikel 6, dat waarschijnlijk het meest omstreden is1.

In de bevindingen en aanbevelingen die uit de studies voortvloeien wordt rekening gehouden 
met theoretische overwegingen, relevante wetten en richtlijnen en Europese en nationale 
jurisprudentie. Veel bevindingen zijn het waard om in dit werkdocument te worden vermeld:

 als gevolg van het vertraagd aanwijzen van gebieden die voor de biodiversiteit van 
speciaal belang zijn en daarom extra aandacht vereisen, zijn er structureel te weinig 
beschermende maatregelen uitgevoerd, waardoor de afkalving van de biodiversiteit 
dramatische vormen heeft aangenomen;

 artikel 6 vereist passende beoordelingen wanneer er sprake is van een project dat 
aanzienlijke gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied, maar deze 
beoordelingen worden in veel gevallen te laat of helemaal niet uitgevoerd. 
Alternatieven worden daardoor niet bestudeerd, en de cumulatieve effecten van veel 
projecten evenmin;

 wanneer er passende beoordelingen worden uitgevoerd, ontberen ze vaak 
wetenschappelijke objectiviteit, aangezien ze veeleer door de promotors van een 
project zelf zijn uitgevoerd dan door deskundigen op het gebied van natuurbehoud –
de onafhankelijkheid van de effectbeoordelingen moet worden gewaarborgd;

 compenserende maatregelen ontbreken meestal en worden niet systematisch door de 
overheid geverifieerd. Bovendien worden zij zelden, zoals het geval zou moeten zijn, 
toegepast voordat er met de uitvoering van een project wordt begonnen – daarna is het 
vaak te laat!

 nationale overheden wegen de verschillende belangen niet goed tegen elkaar af 
(economie/milieu/aangetaste plaatselijke gemeenschap) en wanneer zij willen 
afwijken van artikel 6, zijn ze niet verplicht hun beslissingen te motiveren;

 er zijn veel gevallen bekend waarin de nationale overheid niet naar het standpunt van 
de Europese Commissie heeft geïnformeerd, hoewel de richtlijn dit vereist.

Er zij aan herinnerd dat de studie slechts op één aspect van de habitatrichtlijn betrekking 
heeft, maar dat de bevindingen die zij bevat overeenstemmen met het advies dat tijdens de 
vorige zittingsperiode binnen de Commissie verzoekschriften werd geformuleerd. Ook 
verschaft zij nadere objectieve analyses die hopelijk van waarde zullen zijn voor de collega’s 
van de Commissie milieubeheer. Uiteraard sluit ze geen vervolgonderzoek uit en wordt ze al 
in de eigen beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften meegewogen.

                                               
1 Nationale tenuitvoerlegging van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21.5.1992 inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, inzonderheid artikel 6. Studie uitgevoerd door Milieu 
Ltd/Nicolas de Sadeleer c.s. voor beleidsondersteunende afdeling C - DG IPOL. Voorgelegd aan en besproken 
door de Commissie verzoekschriften in oktober 2009. De studie omvat nationale beoordelingen van projecten in 
BE,FR,DE,PL,ES,SW, RO & UK.
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Ontvangen verzoekschriften

De aandacht van de indieners van verzoekschriften richt zich, zeker in de laatste drie jaar, 
vooral op het milieu – op de bescherming en het behoud ervan. In 2008 waren er 309 van 
zulke verzoekschriften. Dat is 12,7% van het totale aantal ontvankelijk verklaarde 
verzoekschriften.

Op vrijwel elke commissiebijeenkomst komen verzoekschriften aan de orde die 
onveranderlijk raken aan zaken die verband houden met milieuproblemen die de Europese 
burgers zorgen baren. Hier volgen enkele sprekende voorbeelden.

Vanwege ernstige zorgen om het milieu in het Oostzeegebied organiseerde de Commissie 
verzoekschriften voor het eerst een hoorzitting en stelde vervolgens een gedetailleerd verslag 
op over het effect van de voorgestelde gaspijpleiding in de Oostzee - Nordstream, gebaseerd 
op verzoekschriften uit vooral Polen en Litouwen. De commissarissen Piebalgs en Dimas 
stelden de leden op de hoogte van de zorgen van de Europese Commissie op de hoorzitting, 
die in januari 2008 plaatsvond. In het verslag dat daarop in ruime meerderheid werd 
goedgekeurd en dat adviezen bevatte van de Commissie buitenlandse zaken en de Commissie 
industrie, onderzoek en energie, werd voorrang gegeven aan de noodzaak om het zeer 
kwetsbare milieu van de ondiepe Oostzee te beschermen. Dat wordt al ernstig bedreigd door 
tientallen jaren van verwaarlozing en verontreiniging.

Ierland kwam ook prominent aan de orde in de gesprekken van de Commissie 
verzoekschriften. Zo is er uitvoerig gediscussieerd over de voorgestelde ontwikkeling van 
stortplaatsen boven grote natuurlijke grondwaterreserves, vooral aan de hand van het 
verzoekschrift van de actiegroep Nevitt Lusk, die de bepalingen in de kaderrichtlijn water ter 
discussie stelde. De commissie had ook haar zorgen uitgesproken over de door het Irish 
National Roads Agency gekozen route voor de M3-autoweg, waarbij het niet alleen gaat om 
het milieu, maar ook om het behoud van een belangrijke archeologische vindplaats bij Tara.

In Frankrijk hebben indieners van verzoekschriften zich jarenlang verzet tegen voorstellen 
van de Conseil Général du Loiret om nog een aantal bruggen over zowel de bovenloop als de 
benedenloop van de Loire bij Orléans te bouwen.1 De voorgestelde brug bij Mardié is het 
meest omstreden, vanwege de unieke kenmerken van deze locatie, die door UNESCO als 
werelderfgoed is erkend en door de EU als Natura 2000-gebied is aangewezen. Het gebied 
herbergt bedreigde vogelsoorten, waaronder de visarend, en zeldzame flora van allerlei soort. 
Bevers houden zich op bij de rivieroevers en diverse soorten watervogels bevolken het 
rivierenland dat dient als uiterwaard of wetland. De Franse regering heeft, in weerwil van haar 
initiatieven in het kader van het 'Grenelle van het milieu', tot op heden het zwijgen bewaard. 
Niettemin wordt op dit moment een milieueffectbeoordeling uitgevoerd. 

In Polen werd het laatste oerbos – het leefgebied van de laatst overgebleven Europese bison, 
bij Bialystok en Augustow – pas op het allerlaatste moment gered als gevolg van gezamenlijk 

                                               
1 Zie de verzoekschriften 0037-05, 1282-07, 883-05, 914-07 en andere die door de commissie in 2007 en later 
werden onderzocht; zie met name het verslag van het informatiebezoek aan het gebied in oktober 2007 door 
Marcin Libicki, Luciana Sbarbati en Margrete Auken (PE 398.337).
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optreden van de Commissie verzoekschriften, die een verkennend bezoek aan het gebied 
bracht, en vooral van de Europese Commissie die een gerechtelijk bevel wist te verkrijgen van 
het Europese Hof van Justitie om de uitvoering van een project van het trans-Europees 
netwerk voor de via Baltica te voorkomen.1 Aldus werd, ingevolge dit succesvolle 
verzoekschrift, de vallei Rospuda gered en werd daarop, toen de Poolse autoriteiten zich 
genoodzaakt zagen hun aanvankelijke plannen te wijzigen, overeenstemming bereikt over een 
alternatieve route.

In 2007 was ongeveer een derde van de verzoekschriften over het milieu afkomstig uit Spanje. 
Zij hadden betrekking op onder meer de mediterrane kustgebieden waar de biodiversiteit vaak 
heeft moeten wijken voor grootschalige bouwprojecten. Het Europees Parlement heeft haar 
standpunt hierover bekend gemaakt in het verslag-Auken. In andere verzoekschriften werd 
melding gemaakt van een zeer geringe eerbiediging van de doelstellingen van de 
milieurichtlijnen. Zo lijkt het erop dat de habitatrichtlijn in Tenerife door de autoriteiten is 
veronachtzaamd toen zij besloten om nieuwe infrastructurele projecten te bouwen die door 
diverse gebieden van communautair belang lopen. Met het cumulatieve effect van het project 
lijkt geen rekening te zijn gehouden. Dagbouwmijnactiviteiten in Villablina, Leon, hebben 
ook aanzienlijke schade toegebracht aan het kwetsbare ecosysteem, dat krachtens de 
EU-milieurichtlijnen had moeten worden beschermd.

Verder is het rivierbekken van de Donau een bron van zorg voor de indieners van 
verzoekschriften uit Hongarije, Oostenrijk, en natuurlijk Roemenië.2 In Hongarije is het 
bosland van Sajolad verwoest, terwijl dit het grootste hardhouten galerijbos in het nationale 
park Aggtelek was en een rijke flora herbergde. Veel diersoorten zijn ook verloren gegaan. 
Veranderingen aan de Donau om tegemoet te komen aan de eisen van de trans-Europese 
waternetwerken hebben ook forse kritiek ontlokt aan de indieners van verzoekschriften tussen 
Wenen en Bratislava, waar geplande werkzaamheden het grondwater en de 
drinkwatervoorziening zullen aantasten en het risico op overstromingen vanwege het verlies 
van rivierbos en wetlands zullen verhogen. In dit laatste geval heeft de Europese Commissie 
geen onregelmatigheden ontdekt bij de toepassing van de MEB-richtlijn, aangezien aan alle 
procedures leek te zijn beantwoord, en toch had het project een zeer negatief effect op de 
biodiversiteit, wat vanzelfsprekend te denken geeft.

Vanuit Roemenië legde de stichting Eco Pontica de Commissie verzoekschriften haar zorgen 
voor over de infrastructuur in de regio Dobrogea, met name vanwege nieuwe steengroeven en 
windmolenparken.

Ook hebben indieners van verzoekschriften uit Roemenië en Bulgarije contact opgenomen 
met de commissie over de doelstellingen van de Gemeenschapswetgeving inzake de 
bescherming van soorten en de biodiversiteit in kustgebieden van de Zwarte Zee en in 
sommige berggebieden van Rila en Rhodope.3 Ze protesteren allemaal tegen wat zij 

                                               
1 Zie het verslag van het informatiebezoek aan Polen, 11-14 juni, onder leiding van Thijs Berman, met David 
Hammerstein en Martin Callanan. (PE376.717).
2 Verzoekschriften 1328-07 uit Hongarije, 0111-08 uit Roemenië en 0419-08 uit Oostenrijk gaan alle over 
verschillende aspecten van biodiversiteitsbescherming in dit gebied.
3 Zie vooral verzoekschriften 0997-07, 1062-08, 1534-08, die nog open staan in afwachting van meer informatie 
van de autoriteiten. De Commissie heeft inbreukprocedures ingeleid op grond van de verzoekschriften 1299-07 
en 1494-07.
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beschouwen als onwilligheid van de nationale en regionale autoriteiten om het belang in te 
zien van de Habitatrichtlijn 92/43/EG.

Bulgarije wordt als bron van een zeer groot aantal specifieke problemen beschouwd. Zo wordt 
nagelaten het Kaliakra-kustgebied te beschermen en wordt de ontwikkeling van grote 
infrastructurele en toeristische projecten toegestaan, zonder enige milieueffectbeoordeling; er
wordt verzuimd het gebied van Emine-Irakli en Strandzha, eveneens aan de Zwarte Zee, te 
beschermen. De Europese Commissie heeft – en dat is zeer ongebruikelijk – de zienswijze 
van de indieners van verzoekschriften bevestigd dat bij de goedkeuring van plannen en 
projecten betreffende bouw, toerisme en windmolenparken, het systematisch heeft ontbroken 
aan adequate bescherming van speciaal beschermde gebieden.

In het Verenigd Koninkrijk wijst de White Horse Alliance op soortgelijke tekortkomingen 
inzake een groot infrastructureel project terwijl in Wales de Betws Mountain Preservation 
group protesteert tegen de algemene onwilligheid van de autoriteiten om de habitatrichtlijn in 
zijn gebied toe te passen.1

Commentaar

Een zeer belangrijk aspect van de bescherming van biodiversiteit in Europa is niet alleen de 
deugdelijke tenuitvoerlegging van EU-wetgeving op nationaal niveau, maar ook de noodzaak 
van effectievere grensoverschrijdende samenwerking tussen landen. Er moeten veel 
duidelijkere strategieën worden ontwikkeld voor uitgestrekte gebieden, zoals de Donau of de 
Oostzee, die alle betrokken landen dienen te omvatten, als een samenhangende strategie 
essentieel is voor het behoud van de biodiversiteit.

Aangezien veel beschermde Natura 2000-gebieden direct of indirect door verontreiniging 
worden aangetast en de natuur in Europa ook van buitenaf wordt geschaad, is het zaak dat ook 
de buren en partners van de EU worden betrokken bij de aanwending van deze Europese 
instrumenten.

Indieners van verzoekschriften schetsen honderden gevallen van verlies van biodiversiteit en 
van – in hun ogen – het niet nakomen door de autoriteiten van de verplichting het milieu te 
behouden en te beschermen. Tot nu toe zijn het meestal de indieners van wie wordt geëist dat 
zij bewijs aandragen. Het zijn lang niet altijd milieujuristen of biologisch specialisten, maar 
veeleer vertegenwoordigers van plaatselijke gemeenschappen die gezien hebben hoe het 
landschap in hun omgeving wordt bedreigd en daaraan iets willen doen voordat het te laat is. 
Het frustreert hen vaak meer dan ooit te moeten constateren dat het milieu onvoldoende 
bescherming geniet doordat de EU-richtlijnen niet worden uitgevoerd. Er wordt bij lange na 
niet voldaan aan wat burgers wordt voorgespiegeld over de betrokkenheid van de EU bij 
milieubescherming.

Het is voor deze burgers verre van geruststellend wanneer hun wordt gezegd dat de richtlijnen 
van de EU uiteraard het resultaat zijn van compromissen tussen de communautaire 
instellingen en de lidstaten en dat tegen de tijd dat de richtlijnen in nationale wetgeving 

                                               
1 Zie respectievelijk de verzoekschriften 0777-09 en 0933-08.
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worden omgezet, er nog wat elementen aan worden toegevoegd die de kans wegnemen dat het 
Gemeenschapsrecht stringent moet worden toegepast. Lidstaten weten ook hoe moeilijk het is 
voor de Europese Commissie om succes te boeken met een inbreukprocedure ingevolge 
artikel 257 van het Verdrag van Lissabon (voorheen artikel 226).

Leden van de Commissie verzoekschriften weten hoe weinig bereid de Europese Commissie 
vaak is zich kritisch uit te laten over de intenties van een lidstaat (of projectontwikkelaar die 
door de nationale of regionale overheid wordt beschermd) om een beschermd gebied aan te 
tasten, als er nog geen ‘definitieve beslissing’ is genomen. Tegen die tijd is het bijna altijd te 
laat. Het voorzorgsbeginsel lijkt in de meeste gevallen niet te bestaan.

Wij moeten daarom schendingen van het Gemeenschapsrecht actief voorkomen door het 
belang en de betekenis van het voorzorgsbeginsel te benadrukken, aangezien veel ambtenaren 
van de Europese Commissie niet inzien hoe belangrijk dit is voor EU-burgers die de 
instellingen waarschuwen voor dreigende schendingen of ontkenningen door lidstaten – en de 
Europese Commissie zelf – van dat beginsel, met name waar het grote infrastructurele
projecten betreft.

De lidstaten zijn altijd beter toegerust voor een reactie, of beter: voor het uitstellen van een 
reactie; voor het vinden van een geschikt excuus dat hen beschermt. Soms staat de 
dubbelzinnigheid van de wetgeving dit toe. Slechts in een zeer gering aantal gevallen zijn zij 
bereid toe te geven dat er iets niet in orde is en meestal zullen ze proberen hun optreden en 
hun financiële verplichtingen ten aanzien van nieuwe infrastructuur te rechtvaardigden, omdat 
zij kunnen bogen op de steun van het bedrijfsleven en van specialistisch advies. Velen zullen 
steeds weer de zaak vertragen totdat het te laat is om het verlies van biodiversiteit te stuiten. 
Het is niet ongebruikelijk dat verzoekschriften jarenlang blijven openstaan, in afwachting van 
een niet-bestaande conclusie. Dat gebeurt veelal door verzoeken om informatie slechts 
gedeeltelijk te beantwoorden.

Er moeten duidelijke termijnen worden vastgesteld waarbinnen de Europese Commissie en de 
lidstaten kunnen reageren.

Samenvattend, en om terug te keren naar het begin van dit korte document, zijn de zichzelf 
tegensprekende bevindingen van het Europees Milieuagentschap geen verrassing. Officiële 
verklaringen en de vele politieke betuigingen van betrokkenheid door regeringen en leidende 
politici ten spijt, krijgt milieubescherming nog altijd niet de politieke prioriteit die 
noodzakelijk is om enige kans te maken de neergang te keren. Er is meer nodig dan politieke 
verklaringen en veel meer dan bestaande EU-richtlijnen – hoe goed bedoeld ook – om de 
toekomst van Europa’s natuurlijke hulpbronnen en beschermde natuurgebieden veilig te 
stellen. Het is van absoluut belang dat het directe verband tussen de bescherming van 
biodiversiteit en de bestrijding van klimaatverandering (zoals benadrukt door de G8 Carta di 
Siracusa en de Conferentie in Athene van april 2009) politiek wordt erkend en dat politieke 
toezeggingen worden omgezet in doeltreffende actie om het verlies aan biodiversiteit een halt 
toe te roepen.

Op korte termijn moet er een veel serieuzere effectbeoordeling worden gemaakt van 
bestaande milieuwetgeving, te beginnen met de MEB-, vogel- en habitatrichtlijn, en er moeten 
nieuwe, strengere richtsnoeren worden ingediend om te zorgen voor een correcte 
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tenuitvoerlegging van deze richtlijnen, gebaseerd op aanbevelingen van de eigen bevoegde 
commissie van het Parlement, waarmee de Commissie verzoekschriften graag samenwerkt, 
opdat toekomstige milieumaatregelen beter beantwoorden aan de zorgen van burgers.

De prioriteit is: volledige en doeltreffende tenuitvoerlegging van de huidige Europese 
wetgeving! En hoewel sommige verbeteringen duidelijk nodig zijn (zoals we hebben gezien), 
is het van essentieel belang dat handhaving en efficiënter toezicht de meeste aandacht krijgen. 
De Europese Commissie moet sneller en besluitvaardiger reageren en duidelijke termijnen 
voor zichzelf stellen wanneer een lidstaat verzuimt EU-wetgeving uit te voeren en het toestaat 
dat het milieu verslechtert en de biodiversiteit afneemt. Het Parlement zal bij het toezicht 
hierop waakzamer zijn dan ooit. Wij moeten ambitieuze doelen stellen en verplichtingen
moeten kunnen worden afgedwongen.

De EU en haar lidstaten hebben gefaald op het gebied van het eerste actieplan voor 
biodiversiteit: een tweede mislukking mag hun niet worden toegestaan.


