Commissaris Marianne Thyssen
Commissaris voor werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie
Europese Commissie
Onderwerp: Resultaat fitnesscheck van de Vogel- en Habitatrichtlijn

Beste Commissaris,

Vice-president Timmermans en Commissaris Vella beloofden om deze herfst de resultaten van de
fitnesscheck van de Vogel- en Habitatrichtlijn te publiceren. Waarschijnlijk staat dit onderwerp ook
op de agenda van het College van Commissarissen eind deze maand. We willen er bij u op
aandringen om deze richtlijnen ongeschonden te laten en initiatieven te nemen die gericht zijn op
een betere implementatie en bekrachtiging van dit beleid.
Zowel de maatschappelijke als politieke steun voor het behoud en de volledige uitvoering van de
natuurrichtlijnen is zeer groot:






Vorig jaar deden meer dan een half miljoen Europeanen mee aan de Europese consultatie
over de fitnesscheck - wat een Europees record is. Meer dan 94% vroegen u om de richtlijnen
te behouden.
In december 2015 hebben de lidstaten unaniem de conclusies van de Europese
Leefmilieuraad goedgekeurd waarin ze het belang onderschrijven om “de
beschermingsstandaarden van de richtlijnen niet af te zwakken en rechtszekerheid voor alle
stakeholders te bewaren”, en waarin werd bevestigd dat “de effectiviteit van de richtlijnen
afhangt van een consistentie implementatie en adequate financiële middelen, evenals van de
integratie van biodiversiteit in alle andere sectorbeleidsdomeinen.” Een grote meerderheid
van Europese lidstaten riep de Europese Commissie rechtstreeks op om het juridisch kader te
behouden en te focussen op betere implementatie.
Daarnaast heeft het Europees Parlement, dat o.a. erkende dat de richtlijnen zelf niet het
probleem zijn, zich met een overtuigende meerderheid verzet tegen een aanpassing van de
richtlijnen.

Bovendien was de conclusie van de door de Europese Commissie bestelde “Evaluation study to
support the Fitness Check of the Birds and Habitats Directives”1 klaar en duidelijk: “de richtlijnen zijn
‘fit for purpose’, en tonen de Europese toegevoegde waarde aan”.
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Dat het thema ook in België leeft, bewijst het feit dat België proportioneel gezien het hoogste aantal
deelnemers (40.000) had voor de Europese fitnesscheckconsultatie van vorig jaar. Daarnaast stuurde
alle natuurministers van België in december 2015 een steunbrief aan de Europese Commissie en
diende België een Europees Integrated Life-project (11,4 miljoen euro) in om het Natura 2000netwerk te realiseren.
Een beslissing over de toekomst van deze cruciale Europese natuurbeschermingswetten is alvast een
test voor de EU om te laten zien hoe serieus ze de VN 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling,
een “ambitieus plan voor mensen, planeet en welzijn”, ter harte neemt.
De Vogel- En Habitatrichtlijnen zijn een Europees succesverhaal. Ze worden overal erkend als
hoekstenen van de Europese inspanningen om het biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen. Het
beschermingskader dat hierdoor tot stand kwam, is gericht op de Europese zeldzame en bedreigde
soorten en leidde tot de creatie van het grootste netwerk aan beschermde gebieden in de wereld –
het Natura 2000-netwerk. Wetenschappelijk onderzoek wees uit dat de natuurrichtlijnen zeer
effectief zijn in het beschermen van de natuur, als ze ook juist worden geïmplementeerd.
Deze richtlijnen zijn niet alleen cruciaal voor de natuur, ook onze economische welvaart hangt af van
de diensten die de natuur ons biedt. De monetaire waarde van de ecosysteemdiensten van het
Natura 2000-netwerk worden geschat op 200 tot 300 miljard euro per jaar. Alleen al in de sectoren
toerisme en recreatie is het netwerk goed voor 4,5 tot 8 miljoen jobs. (Bio Intelligence, 2011).
Hoe dan ook, het grootste aandeel van de Europese biodiversiteit is nog steeds in verval. Dat is
vooral te wijten aan de halfslachtige implementatie in de lidstaten.
Onze organisaties hebben een jarenlang engagement in de uitvoering van de Vogel- en
Habitatrichtlijn. We waren zeer actief in de Europese consultatie rond de fitnesscheck en
formuleerden praktische voorstellen die de EU en haar lidstaten helpen om de Europese
biodiversiteitsdoelen tegen 2020 te halen.
We vragen u daarom om de richtlijnen actief te steunen in het komende debat. De focus moet
liggen op een betere uitvoering van de natuurrichtlijnen. Op die manier zien de Europese burgers,
van wie twee derde voor een meer actieve rol van Europa in natuurbescherming pleit
(Eurobarometer 1/7/2016), dat de Commissie zich engageert en luistert wanneer er beroep op haar
wordt gedaan. En zien ze dat de EU sterk begaan is met duurzame ontwikkeling door het respect
voor ons natuurlijk erfgoed.
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