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In haar mededeling van 2010 inzake een nieuw EU-beleid voor biologische verscheidenheid erkent de
Commissie dat de EU haar doelen voor 2010 op het gebied van biologische verscheidenheid niet heeft
gehaald. Slechts 17% van de soorten en habitats waarvan het behoud zorgen baart en die
overeenkomstig de habitatrichtlijn van de EU bescherming genieten, hebben een bevredigende staat
van instandhouding.
Voor de verwezenlijking van het nieuwe hoofddoel van de EU voor 2020 voor beëindiging van het
verlies van biologische verscheidenheid en herstel van ecosystemen en de diensten die deze leveren
is een inspanning van betekenis vereist om de tenuitvoerlegging van de vogel- en habitatrichtlijnen op
te voeren, om ervoor te zorgen dat aanzienlijke en meetbare vooruitgang wordt geboekt ter
verwezenlijking van een positieve instandhoudingsstatus voor soorten en habitats van Europese
betekenis. Dit hoofddoel wordt behandeld in een nieuwe EU-strategie voor biologische
verscheidenheid die binnenkort door de Commissie wordt aangenomen. De strategie omvat eveneens
een reactie op de algemene toezeggingen die de EU afgelopen oktober heeft gedaan in Nagoya in het
kader van het Verdrag inzake biologische diversiteit.
De EU-richtlijnen inzake vogels en habitats zijn doorslaggevende instrumenten voor de
verwezenlijking van de EU-doelen voor biologische verscheidenheid en zij zijn in hun huidige vorm
volkomen afgesteld op hun taak. De Commissie zal er daarom niet meer instemmen dat zij op dit
cruciale moment van hun tenuitvoerlegging verwateren.
Over de tenuitvoerlegging en handhaving van de milieuwetgeving van de EU in het algemeen,
overweegt de Commissie later in 2011 een nieuwe mededeling te doen uitgaan om de algemene
stuurstructuur en kennisgrondslag te verbeteren die ten grondslag liggen aan de tenuitvoerlegging van
de communautaire milieuwetgeving. In het kader van dit initiatief zal de Commissie nauwgezet
nadenken over de mogelijke alternatieven ter uitbreiding van het toezicht- en controlevermogen op
EU-niveau en de nationale inspectiestelsels.

